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dabar užgimusi karė, nieks ne 
gal žinoti. Kariszkos pajiegos 
Grekijos rods mažesnės: Grekija 
ne gal stumti į karę daugiaus 
200,000 kareivių, kadangi jų 
daugiaus neturi, Turkija gi galė
tu surinkti 800,000. Grekija vie
nok gal viską, ką tik turi, siųsti 
prieszais Turkiją, ta gi paskutinė 
to padaryti ne gal, nes reikia pa
likti jos diktai visokiose 
provincijose, kur laukia vien 
progos, idant maisztus pakelti; 
ne gal -sutraukti kariauną ir 
nuo rubežių mažų Balkanų 
pussalio vieszpatyszczių, kaip 
antai: nuo Montenegro, Serbijos, 
Bulgarijos, kurios teiposgi vien 
atsakanezios progos laukia, idant 
galėtu mestiesi ant turkų. Tur- 
kiszka kariauna stovinti Albani
joj gavo isz pradžių įsakymu 
traukti ant Grekijos rubežiaus, 
bet tuojaus polam tasai įsakymas 
likosi permainytas: albaniszkiems 
regimentams paliepta rinktiesi 
prie Montenegro rubežiaus. Alba
nijos kalnų gyventojai teų»osgi 
ginkluojasi ir, turbut, ne ant pasi- 
skubinimo į pagelbą Turkijai. Ne
žiūrint ant turkų sargyl»os, į Ma- 
cedoniją persigriebė keli tukstan- 
eziai grekoniszkų liuosnorių, kurie 
tikisi sukelti priesz Turkiją visus 
ežia apsigyvenusius grekonis ir 
užimti turkams užpakalį ir gele 
žinkelius.

|wyti prancūzus; tikėjosi gauti 
ežia Anglijos pagelbą. Isz syk 
pakilo mąisztai ant salų Raiatea 
Tahaa, Opea, Taraitoa. Guberna
torius, pirm pradesiant karę, at- 
siszaukė į gyventojus įsakydamas 
padėti ginklus, bet jo įsakymo 
cziabuwiai nepaklausė. Gallet 
pareikalavo kariaunos; laivas 
“Aube” atgabeno 800 praneuzisz- 
kų kareivių, kurie iszlipo ant sa
los Raiatoa irTahaa; kaimai li
kosi kanuolių szuviais iszgriauti. 
Ant salos Taraitoa patiko prancū
zus apsiginklavę cziabuvai, isz 
kurių vos 100 turėjo szokius to
kius karabinus. Didesnė dalia pa
sikėlusių likosi prancūzų su dur
tuvais iszbadyta ir muszio laukas 
užsiklojo negyvėlių kūnais, liku- 
siejie gi pasislėpė į kalnus. Ne
žiūrint vienok ant daugybės isz 
degintų kaimų, ant isznaikintų 
laukų, maisztas visgi ne suval
dytas. 'Ant salos Taheiti vos 600 
cziabuvių atidavė ginklus ir juos 
tai prancūzai perkėlė ant salos 
Utoroa. Šuvaldymas pasislėpusių 
kalnuose kasztuos dar daugiaus 
kraujo.

Pietinė Afrika.
Karė terp Anglijos ir būrų re- 

publikų dar ne prasidėjo, bet 
visi tiki, kad ji turės užgimti. 
Anglija ne reikalauja labai daboti 
karę terp Turkijos ir Grekijos,

Suvienytos WieszpatjĮstės Sziau- 
rinės Amerikos bando taikyti isz- 
panijonis su kubunals. Iszpanija 
žada pripažinti kubeliams tiesą 
rėdytiesi saviszkai, teip antai, 
kaip rėdosi sziądien Kanada arba 
Australijos angliszkos valdybos. 
Kitos vėl nuo Kubos pareinan- 
czios žinios garsina, kad beveik 
pusė iszpaniszkos kariaunos guli 
ligonbucziuoee, todėl Weylerui 
trūksta pajiegų ant iszėjimo prie
szais pasikėlėlius ir buk iszpi- 
niszka kariauna susirinko į dide
lius miestus, ant kurių vėl kubą 
nai ne drysta užpulti. Kaip ten 
su tuom ne butų, bet visgi gali
ma spręsti, kad ežia maisztai tu
rės neužilgio pasibaigti ir tai su 
nauda gyventojų. Jeigu iszpani- 
jonys ne suteiks su w|su nepri- 
gulmystę Kubai, tai 
suteikti nors kuo plaišiausią vie
tinę patvaldystę, iss ko toliąus 
užgims jau ir neprigulnįystė.

Iszpaniszkos kariaunos virszi- 
nįkas ant Filipinų, jenerolas Pa- 
lavieja, praneszė itzpaniszkam 
randui, kad ežia nudažius galima 
nors tuom tarpu laikyt 
baigtus. Po paskutiniu | 
mų maisztinįkų, 15,000 
jo ginklus. Ar isztikro 
yra, ne galima tikrai ž noti, 
apart pranesziiuo jener >lo Pala- 
vieja, kitokios žinios isz ežia ne 
atėjo. Gal būt, kad tuom tarpu

3 atsitikimuose — nuo neatsargu
mo paežių padegėlių; 4 nuo pa
degimo ir 11 — nuo nesusektų 
priežaszczių. Wisuose tuose atsi
tikimuose ugnelė isznaikino žmo
nių turtų už 28811 rublių.

isgi turės

pergalėj!- 
jų padfi- 
ten teip 

nes

Jaunas wagilius.
Wilniuje, ant Szvento Jurgio 

ulyczios, dvi moterisžkės patė- 
myjo apiplyszusį 13 metų žydu
ką, neszantį brangią moteriszką 
skrandą. Paklausė jos, kur jis tą 
skrandą gavo? žydukas atsakė, 
kad nesza jis ją dėl pataisymo, bet 
klausinėjant tolinus, jis paklupo 
ant atsakymų ir apt galo pamatęs, 
kad ežia gal būt negerai, metė 
skrandą, ir pasakęs: “imkite jei
gu norite”, leidosi bėgti. Paskui 
jį leidosi gimnazijos mokintinis, 
VVolocskovicz, prisivijo bėgantį 
ir sulaikė; pavytas:s gynėsi ir 
szaukė į pagelbą savo draugą, 
bet tas pamatęs, kad besirenkanti 
žmonės jį užtėmyjo, nesiskubino 
su pagelba, bet pa's prasiszalino. 
Žyd ūkas vienok nenusiminė, tik 
iszsitraukė peilį ir dūrė į VVolocįz- 
koviezą; pasinaudojęs, kad tas 
sužeistas jį paleidk), žydukas pabė
go. Ant rytojaut^vienok paliena 
jį susekė ir suėmė. Už tai žydukas 
ir pateko po sudu, kurisai 
nusprendė ant nub tudimo atiduoti 
jį tėvams. Ne skaudžiai, turbut, 
nubaus jį tėvai, kurie gal ir v»-

ne atsigabeno paszparto, ko, kaip 
žinoma, Maskolijoj pblicijantai 
pirmiausiai kiekvieno sveczio 
klausia. Wai kas gavo vietai mo
kytinio vienoje duonkepiny- 
czioj. Neseniai į tą duonkepiny- 
czią atėjo policijitas pirkti duo
nos. Waikas, užmatęs jį, teip per
sigando, nes tikėjosi, kad atėjo jo 
paszparto paklausti, kad nubėgo 
į kelnorę ir ežia pasikorė.

Wėl Ijetnvviszkas judo
szius. A.

“Vienybė” paduoda apie naują 
lietuviszką judoszių, kokį ten 
Jurgį Laurinaitį, kurisai apskun
dė gy vena n ežius Senapilės prie- 
miestyj, Degu ežiuose, Adomą 
Smolenską, ir Joną Lietuvinįką, 
už prilaikymą ir platinimą lietu- 
viszkų knįgų- Ant to apskundi- 
mo žandarai darė kratą. Namuose 
apskųstų berods nieko nerado, 
bet Lietuvinįko pasziurėj rado 
pilną maiszą knįgų. Tokiu budu, 
per prisidėjimą judosziaus ir par
teko į maskolių nagus du geri 
lietuviai. Yra versta isz lenkisz- 
ko lietuviszkoj kalboj puiki pa
saka Radzevycziutės, po vardu 
“Pilkos Dulkės”. Ten parodytas 
liefuviszkas judoszius, toksai 
kaip Lurinaitis, bet ant paro
dymo nepasibaigia: raszėja dar 
parodo, ką lietuviai privalo da
ryti su savo brolių iszdavėjais,

bažnyczių yra 181,koplyczių 116; 
žydiszkų sinagogų ir maldos na
mų 318, 7 mahometoniszki nu- 
czetai ir 1 karaimų sinagoga. Pa
gal skaitlių gyventojų, katalikai 
labiausiai nuskriausti.

Wilniaus garinė duonke- 
pinyczia.

Wilniuje neseniai parengė gra
fas Tiszkevyczius garinę duonke- 
pinyczią su visokiomis naujausio
mis prietaisomis; miltai, isz ku
rių kepa duoną, eina isz to paties 

tgrafo Tiszkevycziaus malimų. 
Nuo 1 d. Kovo visokiose miesto 
dalyse uždėjo jau ir pardaviny- 
czias, kur parduoda duoną ir py
ragus tos naujos duonkepinyczios. 
Tas, žinoma, labai ne patinka ma
žoms, nuo seniaus ėsanezioms 
daugiausiai žydiszkoms duonke- 
pfnyczioms. Jeigu vienok dabar 
parengtoji pardavinės duoną pi- 
giaus negu senosios, .betureziai 
galės tik džiaugtiesi.

Twanai Latwijoj.
Upė Dauguwa szį metą anksti 

paleido. Plaukianczios lytys susi
grūdo ties miestu Fridrichstadt ir 
užtvenkė upę, todėl ir vanduo 
urnai pakilo ant 21 pėdos ir už
liejo didelę miesto dalį. Gyven- 
tojams reikėjo iszsikelti isz savo 
gyvenimų. Iszsikėlu-ius patalpino 
kariaunos kazarmėse; prie ap-

Politiszkos žinios.
—o---

Kare terp Grekijos ir 
Turkijos.

Bore i kab) Europos vieszpatya- 
tės stengėsi ne daleisti užsidegti 
karei terp Turkijos ir Grekijos; 
prievarta, kokią Europa vartojo 
priesz Grekiją, tik padrąsino tur
kus ir suerzino grekonis teip, 
kad mažos reikėjo priežasties ant 
užsidegimo karės. Isz tikro karė 
jau užgimė Welykų subatą. Kas 
pirmiausiai' užpuolė, tikrai neži
nia: turkai kaltina grekonis, tie 
vėl turkus. Nors Europos viesz- 
patystės reikalavo, idant lygiai 
Turkija, kaip ir Grekija atito
lintų savo kariauną nuo rube
žiaus, l>et kol spėjo ran
dai tų vieszpatyszczių iszduoti 
atsakanezius įsakymus savo ka
riaunai, jau ant rubežiaus ir susi
kalė. Dabar jau Europos įsaky
mai ne turi vertės: sykį susimu- 
szę, jau įsakymų ne klausys, jeigu 
jų ne suvaldys didesni už įsaky
mą pajiega. Subatos dieną greko- 
nys įsiveržė į Turkiją ir pirmuti
nes Turkų linijas nustūmė toliaus. 
Fotam jau karė isz abiejų 
pusių likosi apgarsinta. Turkisz- 
koskariaunos virszinįkas, Edhem 
pakza gavo paliepimą pereiti 
per rubežių į Grekiją, grekiszkas 
pasiuntinys ir konsuliai apleido 
Turkiją, tas pats atsitiko ir su 
turkiszkais Grekijoj. Antrą Wely- 
kų dieną turkai užėmė Melunga 
Pass (įėimą per kalnus į Greki
ją). Turkai užpuolė ant forto 
Actium, kur buvo 500 grekiszkų 
kareivių, fortą isz kanuolių su
griovė ir beveik visi kareiviai 
likosi iHzmuszti. Smarkiausias 
muszis buvo prie Melunga, kur 
grekonys smarkiai gynė rubežių. 
Turkai apkasė savo stovyklas po 
Manexą, ant kurių smarkiai me 
tėsi grekonys, bet ne galėjo sto
vyklų paveržti. Po Nezeros vie
nok grekonys turkus nustūmė, 
bet tie teisinasi, kad jie tyczia pa
sitraukė, nes tuom dalį grekisz- 
kos. kariaunos atitolino nuo Me 
lungos, kurią isztikro turkai paė
mė. Turkhzkos pajiegos traukia 
dabar nuo ežia ant Larissos, gre 
kiszkos Tessalijos dalyj. Grekisz- 
ka laivyne ne tinginiauja teipos
gi ir rodosi ant jūrių grekonims 
geriaus sekasi: grekiszka laivy- 
nė subombordavo miestą 
Prevezą. Kaip vienok pasibaigs

Kad isz pradžių turkai įsiverž 
tolinus į Grekiją, to galima tikėtis, 
nesisz pats pradžių daugiaus jų su
sirinko ant rubežiaus, bet keno bus 
paskutinė pergalė, to dabar nieks 
ne gal žinoti. Jeigu ne užkils 
maisztai Turkijos valdybose, jei
gu kitos Balkanų pussalio viesz- 
patystėsneįsikisz į karę, Grekija 
bus pergalėta. Ant suszelpimo 
grekonių plaukia pinįgai isz ki
tų krasztų. Anglijoj vieną tik 
sau vaite ant grekonių naudos su
rinko 6 milijonus frankų, renka 
ant jų naudos aukas ir Prancūzi
joj.

Prancūzija.
Matomai Prancūzijos raudas ne 

geidžia suirimo ryszių su Mas- 
kolija, nes prezidentas Faure ren
giasi Sėjos mėnesyj atsilankyti pas 
Maskolijos carą. Su prezidentu 
keliauja ir Prancūzijos uirubeži- 
nių dalykų ministeris, Hanotaux. 
Gal vėl susitaikyti, bet visgi bus 
tai susitaikymas lopintas, ne ant 
ilgo, kadangi tauta liejusi savo 
kraują už liuosybę prispaustų ne 
gal užmirszti savo praeitės, ir 
pastoti garbintoja degutu smir- 
dinezio despotizmo. Gal jungti 
prancūzus su maskoliais reikalai 
politiszki, bet ne simpatija, ka
dangi žmogus su pusgyvuliu 
draugauti ir simpatizuoti ne gal.

Europos vieezpatystės, nežino
damos kas gal toliaus užgimti isz 
dabartinės karės Turkijos su Gre
kija, stengiasi užlaikyti visįis sa
vo pajiegas ant netikėtų rytuose 
atsitikimų, todėl nesierzina su 
kitų krasztų randais. Prancūzija 
sutarė su Brazilijos randu savo 
nesutikimus kaslink valdybų ru
bežių praszalinti, pavesdama 
juos ant nusprendimo santaikos 
sudui'. Į audžias sutarė pakviesti 
Szveicarijos prezidentą.
• Gyventojai Draugystės salų 
(Tonga salų), Oceanijoj, pasikėlė 
priesz prancūzus. Salos tos gana 
tirsztai apgyventos ir jos, gali
ma sakyti, yra tai vienos isz 
svarbiausių prancūzų valdybų 
ant pietinių jūrių. Miestas Pa- 
peite, ant salos Tahili, yra tai 
vieta, kur gyvena prancuziszkas 
gubernatorius Gallet. Tuojaus at
kakus ant salų Galletui ir pakilo 
maisztai. Gyventojai skundėsi 
ant didelių mokcszczių ir ant ga
lo atsisakė juos mokėti. Atsiszau- 
kė į savo vadovus ir kvietė vi
sus ant syk apsiginkluoti ir isz-

nes jeigu ir Turkiją pradėtu terp 
savęs dalyti Europos vieszpn- 
tystės, tai ir ežiu Anglija, turbut, 
ne tiki gauti krasztą sultano val
dybų. Tą, ką ji norėtu nuo Turki
jos paimti, laiko nuo seniai, nors 
antai Prancūzija ir Maskolija ga
na norėtu ją iszkrapsztyti. Geriau
sias Turkijos kraszfas ir geriau
siai Anglijai tinkantis—yra Egų>- 
tas o tą Anglija jau valdo, nors 
to valdymo nieks jai nepripažino. 
Likusios Europos vienpatys
tės, gal už tas valdybas v<sti ir 
kruwinas kares, Anglijai nėra 
reikalo kisztiusi. Todėl gal ji 
vieną akį atkreipti ir daboti ki 
tas Europos vieszpatystes Turki
joj, o kitą atkreipti ant Pietinės 
Afrikos republikų. Anglijos mi- 
nisteriai stengiasi rods nors prie
žastį karės su būrų republikomis 
surasti, isz tikro gi vienaitinė 
priežastis yra ta, kad Anglija no
ri po savo valdžia pamuszti visą 
pietinę Afriką. Tokį darbą galėtu 
Anglijai stabdyti VVokietija, ku
rios valdybos susiduria su an- 
gliszkoms Pietinėj Afrikoj,bet jei
gu Europoj užgims karės gaisras, 
Wokietijai iszpuls savo ežia re i 
kalų daboti, kivirazytiesi su 
Anglija negalės-Todėl tai paskuti
nė ir stengiasi kuo smarkiausią 
ugnį sukurti, idant užsidegus kuo 
didžiausiam laužui, jam bedegant, 
savo reikalus Afrikoj galėtu atlik
ti. Angliszki laikraszcziai tiesiog 
sako, kodėl Anglija turi su būrais 
karę pradėti; sako jie: Anglijai 
reikalingos aukso ir deimantų kas- 
tynės, kokios yra Transvaaliaus 
republikoj, bet kad jos preziden
tas ne gal dasiprotėti savo krasz- 
tą Anglijai atiduoti, todėl reikia 
jį su visu pamuszti ir atlikta. 
Apie kitokias karės priežastis nė
ra reikalo ir kalbėti. Republikos 
tos silpnus, o jeigu nieks joms ne 
suteiks pagelbos, Anglija ir pasi
tiki jas lengvai pergalėti.

Iszpanija ir jos waldybos.
Iszpanijai trūksta jau pinigų 

ant tolesnės karės su valdyboms; 
pakelti dar labiaus mokeszczczius 
namieje jau ne galima, kadangi 
gyventu] ii ir dabartinių ne nor 
mokėti. Raudas b josi, idant ne 
užkiltų Baskų provincijoj ir Ka- 
talonijoj karlistų maisztai.

Ant salos Kubos susirėmimai

lyg pasiliovė, bet ar mi isztai vėl 
ne pakils? Žinoma, t upė?
jeigu iszpanisski valdinį kai nesi
liaus skriaudę cziabuitH 
Mu. ii

pakilti,

gyve^i-

Japonija.
Japonijos kariszki laivai jau 

iszplaukė prie Havai falų; isĮe 
siuntė ten vieną laivą ir Suvie
nytos yy’ieszpatyslės Sziaurines 
Amerikos. Anglijos laikraszczilii 
jau dabar kallm apie kar^ Ameri
kos su Japonija už valcymąllž- 
vai salų. Laikraszcziai ti) sulygi
na laivynes abiejų krasztų 
pranaszauja, kad užgim 
Amerika butų japonie^zių sd- 
muszta, kadangi J a poni j >s laivy
ne daug esanti drūtesnė ir ge
resnė už amerikoniszką.

Japoniecziai ką tik 
maisztus ant patekusion po jų 
valdžia, po paskutinei su chinie- 
sziais karei, salos Formozoe. 
Maisztai tie traukėsi |>er kelis 
metus, taigi nuo pats pradžios jk- 
ponieczių užėmimo toe saloto. 
Maisztinįkai turėjo kuo 
sius ginklus, taigi turbut juos sa-_ 
teikė koks nors isz kaimįynų. Ja
poniecziai prispeitė mai$ztinįkus 
kalnuose, užgimė smarkuto muszis, 
kur per tūkstantį maiszsinįkų 
japoniecziai iszmuszė, likucziai 
iszbėgiojo po kalnus, kur dar 
slapstosi.

r
•kis karei,

suval
l’u J 4 

chinie-

geriau

Neperseniai trys vidurinės A- 
merikos republikos susijungė į 
vieną didelę. Tuom tarpiu vienoj 
isz tų susijungusių, rėpublikoj 
Hondūras, užgimė jau rįevoliuci- 
ja. Revoliucijonieriai užėmė mies
tą P uert o Gerter. Republikos Gva
temala, San Salvador ir Nicara- 
gua pasiūlė prezidentui Bonilla 
savo pagelbą ant pergaliėjimo re 
voliucijos. Matomai tos vieszpt- 
tystės neilgai užlaikys Jvienybę, 
bet pasidalys vėl į mažas, nuolatai 
terp savęs kariaujanezias, kaip tai 
pirma buvo.

Isz Lietuw<
Gaisrai Wilfliaus
Pirmoje pusėjį Kovo

VVilniaus gub. gaisrai pac trė dau
giaus blėdies, negu

gub.
mėnesio,

kitais 
mėnesiais. Nuo pradžios Kovo,

kariaujanezių pajiegų,rodosi,pasi- per dvi sanvaiti, buvo Wilniaus
liovė. Kokia to pasiliovimo prie gubernijoj isz viso 18 gaisrų. Isz- 
žaAis, tikrai nežinia. Kalba, buk to viso skaitliaus, ugnis užgimė:

gystų iszmokino.

Sunkiai nu žeidė.
Kaune, isz krikszczioniszkų mė

sos pardavinyczių Prijemskio įsi
važiavo darbinįkas. Bevažiuojant 
skersai ulyczias, kurios viduriu ėjo 
du kareiviai, viepas isz kareivių 
sudavė važiuojaneziam d ar linu
kui su czebatais,kuriuos laikė ran
koj. Mėsinįkassuduotasskaudžiai, 
sukeikė; tada kits kareivis isz
sitraukė durtuvą ir dūrė koliojai^- 
ežiam į szoną ir jį sužeidę, abu ka
reiviai nutraukė sau toliaus savo 
keliu. Suėmė vienok juos paskui 
policija; sužeistą gi mėsinįką nu
galino į ligonbutį, kur pasirodė, 
kad sužeidimas yra pavojingas. į

Blaiwystės užweizda.
Pagal piecoriaus paliepimą, ant 

praszymo maskoliszko iždo mi- 
nisterio įrengti visose gubernijo
se, kur yra užvestos raudė deg- 
tinės parda viny ežios, į puse me
tų po įrengimui1 tokių pardavi- 
nyczių, bus visur parengtos blai- 
vystės įrėdnės, ant ko net masko- 
1 iszkas randas paskiria irpinįgisz 
ką paszelpą. Lietuvoj, nuo Liepos 
mėnesio bus parengtos rando deg 
tinės pardavinyczios, taigi nuo 
pradžios ateinariezių metų galės 
ir ežia pradėti savo darbą blai- 
vystės įrėdnių sanariai. Atsidaro 
musų tėvynės apszvies'lunams 
nauja darbo dirva, kad tik jie jos 
varpueziu ne apleistu, kaip ap
leido kitas. Tegul pasistengia isz- 
dirbti daleidimą uždėtį skatiny- 
czias, parengti moksliszkus skai
tymus ir kitokius žmonėms pasi
linksminimus. Jeigu musiszki|i 
apie tai nesirūpins, apims ir tą 
dirvą maskoliai, o musiszkiems 
liks vien rugojimas, kad masko
liai viską paveržia. Paveržia isz 
tikro, bet todėl, kad mes nesirū
piname apie paėmimą tų dirvų į 
savo rankas. Jeigu musų ap- 
szviestunai neparodo savo darbų 
ir stengimusi pakelti protiszkai 
arba doriszkai žmonis, maskoliai 
ir stengiasi musiszkių vietas už
imti. Ten tik svetimtaueziamš 
darbai ant protiszko ir dvasiszko 
pakėlimo žmonių patenka, kur sa- 
viejie apie tai prideraneziai ne
sirūpins. Tegul todėl Lietuvos 
apszviestunai ne snaudžia ir da
bar jau atsiliepia su savo nurody
mais prie iždo ministerio.

Isz Suwalkų.
Isz miestelio Grajevo atkako į 

Suvalkus 15 metų vaikas, bet

judosziais: pasakoj tokiems lietu
viai tiesiog sprandą nusuką. 
Žmogžudystė rods yra darbas 
peiktinas, bet ne geresnė iszda- 
vystė savo brolių; praszalindami 
judoszius, mes tik save gintume. 
Be atsakanezio nubaudimo isz 
davėjų mes nuo jų niekaip neisz- 
siliuosuosime. Tiek jau jų terp 
mus pr.viso teip Lietuvoj kaip 
ir liusoj Amerikoj, kad net nežinia 
ką su jais daryti. Kaip tendencija 
pasakos, teip* ir vertimo kalba 

lyra labai gera. Mums rodosi, 
I “Tėvynės Mylėtojų Draugytė” 
galėtu ją ant naudos Lietuvos 
brolių iszleisti.

Welniui nepasiseke.
Rygoj, ant Mintaujos prie- 

mieszczio, vienų namų savinįke 
sumis'yjo mat pasisavinti pinįgus 
jos namuose gyvenanezių; apsi
taisė ji už velnią, įsikraustė į 
kambarį vieno gyventojaus. Pa
ties gyventojaus tąkart namieje 
ne buvo, tik pasiliko ežia jo 13 
metų sūnūs. Ansai velnias atida
rė svetimą pakavonę ir kada pa
silenkė ir pradėjo joje pinįgų 
jieszkoti, pasilikęs ežia vaikas 
pagriebė kirvį, sudavė vel
niui su juom į galvą ir užmuszė 
ant vietos.

Auka Oržewskio.
Wilniaus budelis, Orževsky, 

paaukavo 2000 rublių ant įtaisy
mo naujos triobos ant ambulato
rijos, vieton dabar ėsanezios bet 
ne atsakanezios reikalams, prie 
vaikų ligonbuezio. Kada Oržev
sky buvo dar sveiku ir laikė 
valdžią savo rankose, tąsyk vien 
lupti ir skriausti mokėjo Lietu
vos žmonis, bet kada mirtis pri
siartino kaipo Dievo bausmė už 
visus jo plėszimus ir neteisingus 
nuskriaudimus, tai mažą dalelę 
ežia priluptų pinįgų aukadja ant 
žmonių labo. Tos mažos aukos ne
uždengs vienok visų jo* piktų 
darbų, neiszmazgos kraujo nekal 
tų žmonių Kražiuose pralieto.

r \ ’

Bažnyczios ir cerkw6s 
VVilniaus gub.

Stacziatikių VVilniaus gub. yra 
vos treczdalys gyventojų. Tuom 
tarpu cerkvių ežia daugiaus negu 
katalikiszkų bažnyczių. VVisoj 
VVilniaus gubernijoj, o tame ir 
mieste VVilniuje, yra 209 cerk
vės ir stacziatikiszki k Iiosztoriai 
ir 61 koplyczia; katalikiszkų

semto miesto dalies pastatė sar
gybą ir parengė persikėlimo vie
tas. Apėmė baimė ir gyventojus 
tolesnių miesto dalių, bet ant 
laimės, tvanas augszcziaus ne 
kilo. Blėdys vienok tvano pa
darytos vis gi labai didelės. Apie 
prigėrusius žmonis nieko negir
dėt, gal prigėrėlių nė nėra.

• Kauno miesto rodą iszdavė 
padavadyjimą kaslink prekiavi
mo szventomis dienomis; pagal 
naują padavadyjimą szventomis 
dienomis mieste daleista prekiau
ti isz ryto iki 8 valandai tiktai ir 
po pietų nuo J—6 valandai. To
kiu budu ir ežia pardavinyczių 
pagelbinįkai turės nors kiek atil
sio. '

* Maskolijos randas pripažino 
brolyste “Szirdies pono Jėzaus” 
už uždraustą ir pavojingą. Už pri
gulėjimą į tą brolystę’' paskirta 
bausmė pagal §312 Maskolijos 
tiesų.

* Buvęs gromatneszys isz 
Kruglaukių, Prūsų Lietuvoj, 
koksai Klimek, likosi ant 7 metų 
kalėjimo nusūdytas. Buvo jam 
darodyta, kad jis tris kartus pa
degė namus nepatinkapezių jam 
kaimo gyventojų.

* Liepojuj, miestas stengiasi, 
parengti darbo namuą neme- 
cziams nusikaltėliams, kokių 
mieste yra gana daug.

Juokai.
♦

Dramatų raszėjas, skaitydamas 
savo paraszytą dramą priesz 
aktorius, iszsitarė, kad jisai nepa
žįsta nieko baisesnio, kaip skai
tyti savo dramatus priesz tokį 
žinunų susirinkimą. VViena isz 
aktorių ant to atsiliepė, kad ji 
pažįsta dar ^baisesnį ir nuobo 
dėsnį daiktą.

— Kas gi tai butu? Paklausė 
autorius.

— Tapti priverstu sėdėti ir 
klausyti jūsų dramatų, atsakė 
aktorė.

— Ar turėjai kada nors kokį 
nors nepasisekimą savo kelionė
se?

— Szveicar’-joj pirkau mano 
sužieduotiniai cidabrinį laikrodėlį, 
o ji tikėjosi gauti auksinį.

— Baltrau, ar eini sziądien į 
saliuną?

— Kurgi neeisi, juk sz ądien 
nedėlia, nepasigerus butu tai di
deli nuodėmė.



Exkursija Į New Forką.
Niekei Plate geležinkelis, nuo 

23 iki 26 Balandžio, parduos ex- 
kursi jos ti kietus isz Chicagos į 
Nev Yorkę ir atgal už $24,00. 
Tikietii sugrįžti isz Nev Yorko 
bus geri iki 4 dienai Gegužio, 
1897m. Kas turi reikalę į Nev 
Yorkę, tegul dabar pasiskubina, 
nes teip pigiai negaus nė ant vie
nos linijos. * .

Atsis-zaukite pas J. Y. Cala- 
han, General Agent, 111 
str.

Chicago, III.

Adams

Isz Amerikos
ežia 
va-

Maisztai ludianopolise.
Szteto legislatura užgyrė 

bilių, pagal kurį prekės už 
žiojimę sztritkariais žmonių liko
si numažintas nuo 5 ant 3 centų. 
Sztritkanų kompanijom rods ne 
užprotestavo to biliaus, bet savo 
tarnams neiszdavė atsakanežio į- 
sakymo pasiganėdinti mažesniu 
užmokeszczių. Daugelis konduk 
torių velyjo isz savo kiszeniaus 
pridėti po, 2c., bet buvo toki, 
kurie reikalavo po 5c. ir kad 
važiuojanti, pas remdami ant už
girio biliaus, daugiaus mokėti jie 
norėjo, varė tokius laukan, o ke
letu moterų tiesiog iszmetė ant 
ul^czios. Tas ir pakėlė maisztus; 
sztritkarių langai likosi iszdau- 
žyti, kaip kur net revolveriai 
buvo darbe. Ko užgirtas bilius 
padan ti ne galėjo, tę padarė pu
si prieszini mas važi uoj a nezi ų:
kompanija pabūgo, idant žmonių 
minios nepradėtu naikinti kom
panijos savasties, todėl ant galo 
ir iszdavė konduktoriams įsaky
mu pasiganėdinti 3c. Su tuom 
visi maisztai pasibaigė.

ir

Amerikos i vežimas ir isz- 
vežimas.

Washingtono statistiszkas biu- 
„ ras paduoda, kad Kovo mėnesyj 

Suvienytus Wieszpatystės isz- 
gabeno savo iszdirbimų ir produk
tų isz viso už 85400425 dol., taigi 
ant 11000000 dol. daugiaus ue^u 
tę patį mėnesį pereitų mėtų. At
gabeno gi czia svetimų ta vorų už 
76372831 dol., taigi ant 10000000 
dol. daugiaus, negu pereitę metę. 
Isz atgabentų svetimų tavorų, 
už 41152201 dol. buvo liuosų nuo 
muitų. Imant paskutinius 9 mėne
sius, per visę tę laikę Amerikos 
iszvežimas pasididino ant 143- 
000000 dol.; įvežimas gi sveti
mų tavorų sumažėjo ant 108000 
000 dol. Per Kovo mėnesį aukso 
Amerika iszvežė už 572068 dol., 
atsigabeno gi jo isz svetur 
884166 dol.; cidabro iszvežė 
4915684 dol., atsigabeno gi 
480179 dol.

UŽ 
už 
už

Plesziku užpulti.
D vyli ka apsi mask a v u si ų plėszi - 

kų užpuolė ant szeimynos Bla- 
kesley, ^vinįkų petrolejaus kas
tynių netoli Findlay, O. Plėszi- 
kai įsiveržė į namus naktyj, ka- 
da visa szeimyna miegojo; ji 
susideda isz naszlės, dviejų sū
nų ir dukters. Plėszikai sumu- 
szė baisiai abudu sūnūs, dukterį 
gi ir motinę suriszo ir paskui pa
dus degino, norėdami priversti 
pasakytj, kur pinįgai užkavoti. 

. Surado 5000 dol. pinigų ir juos 
ir visokias auksines graznas pa
ėmę, iszsiueszdino. Abudu nasz 
lės sūnūs teip baisiai sumuszti, 
kad turbut nuo to reiks 
mirti.

jiems

Dalinimas žemes, 
rezervacija, 
randas nuo Kiova, 
Apache indijonie 
bus 1 d. Gegužio 
kolionizacijos. Isz-

kurię“Wichita” 
Washingtono 
Comanche ir 
ežių nupirko, 
atidaryta dėl
dalinus plotus indijoniecziaius," 
liks, czia dar daugelis milijonų 
akrų vaisingos žemės ir baltvei- 
džiams kolionistanis; apart žemės, 
kaip sako, Wichita kalnuose 
ir auksas. Dabar jau traukia 
daugelis kolionistų, idant, 
darius rezervaciję, galėtu 
geriausius žemės .plotus
paįmti. Susirinkę laukia vien 
dienos atidarymo, idant be jokio 
užmokesnio galėtu žemės savinį- 
kais pastoti. f

yra 
ežia 
ati- 
kuo
sau

Italfjonus gražina.
Hamburgo garlaivys “Fuerst 

Bismarck” atgabeno 1000 italisz- 
kų ateivių į Nev Yorkę. Isz to 

. skahliaua 800 Amerikos valdžios 
daleido czia pasilikti, 200 gi

tuom tarpu sulaikė. Du itali jo
nai, atkakę su savo jaunoms nu
mylėtinėms, nors jas užraszė 
kaipo savo moteris, turėjo trauk
ti pirma pas sudžię, k u riša i su- 
riszo į porę Ir tik potam daleido 
toms jaunavedžių porelėms pasi
likti.

Užaugimas sztete Illinois.
Į žemdarbystės departementę 

szteto Illinois, Springfielde, isz 
vteų szteto pavieczių ateina 
liūdnos žinios apie užaugimus 
szių metų. VVisuose paviecziuose, 
kur daugiausiai sėja žieminių 
kvieczių, du treczdaliai užsėtų 
kvieczių, isz viso ant 1,649,000 
akrų, likosi isz dalies szalczių, isz 
dalies gi tvanųisznaikintų. Pasili 
kęs treczdalys teip vargingai isz- 
rodo, kad ne galima tikėti su
rinkti daugiaus treczdalio vidu- 
tiniszkų surinkimų; vos surinks 
farmeriai kvieczių tiek, kad ga
lės užtekti jų ant sėklos; ant 
pardavimo gi jiems ne liks nie
ko.

Expliozija geležies dirbtuvėj.
Pittsburg, Pa. Dirbtuvėj “Re- 

public Iron Works”; bepilant su- 
tarpintę geležį, ji ne tikėtai pri
sigriebė į vandens rezervoarę, 
nuo ko pasidarė baisi expliozija. 
Nuo explioz;jos apdegė darbinį- 
kai: Dennis Magoney, James 
Reilly, Martynas Kinski, Stani
slovas Persovar, ir John Martin. 
Mahoney ir Reilly, kaip sako, ap
degę yra mirtinai.

Twanu darbas.
Pagal surinktas kares departe- 

mento žinias, kuriam pavesta 
szelpti įpuolusius į vargę, dėl 
tvanų isznaikintų turtų, žmonis, 
Mississippi paupiuose 60,000 
žmonių ne turi maisto; ypacz gi 
rytiniuose apskrieziuose vargas 
yra didelis.

Ties Nev Orleanu vanduo dar 
kyla, pragraužė jau damę ties La 
Fourche. Apskrityj terp Nev 
Orleano ir Baton Rouge, turtin- 
giausiame visoj Louizjanoj, tva
nai dar vis didinasi.

Isz Memphis, Tenn. raszo, kad 
netoli Davis Island iszgriebė net 
25 prigerėlių kunus.

Nacher, Wis. Garlaivys St. 
Joseph iszgelbėjo apie 100 neg
rų, kurie buvo pasislėpę netoli 
Davis Idaud. Upės pylimai czia 
silpni, turbut jie ne galės iszlai- 
kyti pasikėlimo vandens.

Sniegai ir pustymai.
Ashland, Wiss. Pirmę Wely- 

kų dienę siautė ežia smarki au
dra, kuri vakare persikeitė į 
smarkius pustymus. Wėtra buvo 
teip smarki, kad nė vienas laivas 
ne dryso iszplaukti isz uostos.

Huntington, Mich. Per Wely- 
kas ežia diktai pasnigo; sniegas 
užklojo žemę- ant vienos pėdos 
storai. Po sniegui užstojo szaltas 
oras.

Sargent Countyje, Sziaurinėj 
Dakotoj iszpuolė neiszp&sakytai 
daug sniego, kurisai teip storai 
užklojo žemę, kad farmeriai Har- 
ben Tovnship turėjo pailginti 
ant 35 pėdų szulinių svirti*, nes 
kitaip ne galėjo pasemti van
dens. Hotelio savinįkas Potten 
turėjo užtverti stogę hote
lio, idant nedalersti iszbėgusių 
galvijų prisigriebti ant. stogo; 
neseniai vienas svetimas arklys 
užbėgo ant hotelio stog^ ir su 
jucm įlūžęs, įpuolė į vidurį. 
Malūno savinįkas Sidney Mutten 
turėjo nukasti 13 pėdų giltai 
sniego, pakol galėjo savo ma
lūno stogę pasiekti. Kaimai ir 
girios‘sniego teip užneszti, kad 
daugelyj vietų nė medžių vir- 
szunių ne matyt.

skepetę, įsitraukė į karietę, į ku
rię susėdo ir anie vyriszkiai ir su
plakė arklį. Golębek vienok at- 
sigaivaliavo ir nors anie vyrisz 
kiai vėl jam sudavė kelis kartus, 
bet pasisekė jam isz karietos isz
trukti. Pririvilko jis į savo na
mus, kur ir dabar dar guli lovoj, 
kalbėti negal, bet tę atsitikimę 
suraszė. Matė tę teiposgi viena 
mergina ir darbįnįkas. Policja ne 
žino, kas ir delko galėjo ant be- 
turezio^darbinįko užpulti. Tikėjo, 
kad koki gydytojai norėjo jį pa
griebti dėl sawo bandavonių, su- 
szaukė miesto gydytojus, bet terp 
jų nė užpultasis, nė liudinįkai už
puolikų ne pažino. Kaip s^ko, 
pereitę metę ties tuom paežiu sa- 
liunu prapuolė darbinįkas Perger, 
kurio, iszėjus j «m isz ano saliuno, 
jau nieks daugiaus ne matė. Ne
seniai, kaip pasakoja, prapuolė 
ir daugiaus vyriszkių, o terp jų 
yra ir lenkai. Jų moterys tiki, 
kad juos kas turėjo teiposgi pa 
veržti; gal būt vienok, kad jie 
pats pabėgo nuo savo moterų, 
jeigu jos buwo ne naudos,

Žmogžudyste
St. Louts, Mo. Jaunavedys, 

Louis Dawid isz Kimsviek, beei 
nant į sužiedotine*, Mamie Voss, 
namus, su kuria rengėsi į 
szliubę, kada atėjo prie presbi- 
terijonų bažnyczios, iszszoko i-z 
pasienio nepažįstamas vyrbzkis 
ir sudavė Davidui su kuciumi ke
lis kartus į galvę. Turi jis nuo 
tų sudavimų suskaldytę galvę, 
nuo ko turės mini.

Užtroszko nuo gazo.
Reading, Pa. Probaszczių vie

tinės katalikiszkos bažnyczios 
Szvento Juozapo, kunįgę Philipę 
Bensford, rado jo gyvenime ne 
gy vę. Pasirodė, kad jis užtrosz- 
ko nuo priėjusio į gy venimę ga
zo; pratruko mat gazinė dūda ir 
per tp, pertrukimę priėjo gazo. 
Kunjgas Bensford buvo 50 metų 
amžiaus.

Dideli gaisrai.
Nev Or^ean, La. Sudėge czia 

dailiausia miesto trioba, “Mauri 
tan Block”. Ugnis pasirodė apie 
pietus ir teip greitai platinosi, 
kad į pusantros valandos isznai- 
kino visę blokę ir padarė blė 
dies ant 400,000 dol. Pagadyti 
likosi ir krasztiniai prie to'bloko 
stovinti namai. Ugnis pasirodė 
pirmiausiai ant augsztutinių lu
bų, meblių krautuvėj Montgo- 
mery. ,, v-«

Kansas City, Mo. Užsidegė 
czia dideli ant 5 lubų namai ant 
Waluut ulyczios ir ugnis užgrie
bė ir kaiminystoj stovinėsiąs 
triobas, taigi visę blokę terp 
Walnut, 9tt», ir 8ta ui. Sudegė 
namai Halio, kuriuose tilpo re- 
redakcijos laikraszczių “World” 
ir “Times”. Pasirodė, kad ugnis 
užgimė nuo padegimo; bledys jos 
padarytos labai didelės.

Miestelis Tomchavk Lake, 
17 mylių nuo Rhimland, Wis. 
suvisu iazdegė; isz viso miestelio 
iszliko vien geležinkelio stacija.

laivynės 
Dixon, 

torpedų 
mėty- 

plaūkti

Povandenine valtis.
Elizabeth Porte, 

kapitonas, Levis 
padirbo povandeninę 
(povandeninių minų) 
mui valtį, kuri gal
lygiai ant vandens pavirsziaus, 
kaip ir po vndeniu.; po van
deniu gal nusileisti gana urnai 
ir ten plaukti teipjau greitai, 
kaip ir žuvys. Waltelė ta gal 
plaukti po vandeniu 50 mylių 
ne reikalaudama užkilti. Tinka 
ji geriausiai naikinimui svetimų 
laivų, užtikus karei. Atsibus 
dabar bandavonės, ant kurių A- 
merikos randas siunezia savo 
delegatę; delegatai kitų krasztų 
ne bus prie bandavonių prileisti.

VVagia vyrus.
Kad kaip kur stengiasi moteris 

paveržti, tai dar tę galima su
prasti, bet dabar Buffaloj antai 
užėjo laikai, kad griebiasi jau ir 
vyriszkių, bet kas juos stengiasi 
paveržti, iki sziol policija ne su
sekė. Darbiiiįka*, lenkas Golę- 
bek, iszėjo isz saliuno Raipo, ant 
kertės Woodlovn ir Wohlers av. 
Prieszais tę saliunę stovėjo daili 
karieta, isz jos iszlipo du puikiai 
apsirėdę vyriszkiai ir vienas isz 
jų paszaukė Golębkę ir kaip tik 
tas prisiartino, kitas sudavė jam 
smarkiai su kuom ten į pilvę 
teip, kada darbinįkas apsvaigo, muszti. Paszaukė policiję, kuri 
kits gi užmetė ant galvos baltę iszvertė duris, įėjo į bankę ir

Iszpleszinias ir žmogžudyste.
Somersvorth, N. H. Likosi 

ežia užmusztas kasierius Great 
Falls National banko, Joseph 
Stickney. Užmuszėjai pagriebė ir 
daug piuįgų isz banko kasos. Sti- 
ckąey ir jc pagelbinįkė, Parker 
S vazei, paprastai 12 vi. uždaryda
vo bankę ir eidavo ant pietų. 
Dienę atsitikusios žmogžudystės 
Swazei iszėjo, o Stickney dar 
pasiliko bankoj. Apie 2 wal., 
Reed, eidamas į bankę trepais, 
užtėmyjo, kad stiklai duryse isz-
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czia rado negyvę kasierių,gulintį 
ant grindų. Negana, kad galva 
buvo sutniįrinta, ji buvo l^eveik 
su visu nuo kaklo nupjauta. Kiek 
žmogžudžiai paėmė pinįgų, isz 
tikro dar nežinia. Wienę 
žmogžudį suėmė Kanadoj; bu 
vo jis persirėdęs į moteriszkus 
drabužius.

Prapuolė. . ■
Orange, Ind. Prapuolė pasto

rius Case isz Tekusha ir policija 
ne įstengia jo surasti. Pereitę 
utarnįkę paszaukė jį pas vienę 
mirsztantį parapijonę. Iszvažia
vę -i tenir daugiaus ne sugrįžo; 
jo gi vežimėlj Ir arklį rado pri- 
risztę ant kiemo jo vieno drau 
go, bet kaip jis czia atsirado, 
nieks ne žino. Pas anę mirsztantį 
parapijonę su visu ne buvo. 
Ant rytojaus jo moteris gavo lai- 
szkę, kuriuom neva prapuolėli? 
raszo, kad su ja persiskiria, bet 
laiszkas tasai ne jos vyro ranka 
buvo raszytas. Draugai mena, 
kad jį turėjo koki žmogžudžiai 
nužudyti.

Milžinu kapines Floridoj.
Netoli Forto Myers, Floridoj, 

yra maža salutė, apie 50 akrų 
užimanti; žemė czia vaisinga, 

į kurię uuo kelių metų žmonės ap
dirba. Ant tos tai salutės dabar 

, rado senų laikų milžinų kapines. 
( Kapai supilti ne teip kaip antai 

Lietuvoj ėsanti teip' vadinami 
( milžinų kapai, kuriuese ilsisi 

pelenai paprastų įmonių, o nė 
milžinų. Aplink |>aminėtas ant 
los salutės kapines yra mūras isz 
dalies sugriuvęs, isz ko matyt, 

■ kad tos kapinės buv^o drauge ir 
tvirtynė. Widuryj salutės yra ir 
griuvėsiai buvusios czia seniai 

i bažnyczios, bet užsilikę jau tik 
jos pamatai, kurie rodo, kad 
bažnyczia turėjo asztuonkantės 
žvaigždės pavidalę. Ant tų kspi- 
nių iszkasė daugybę žmonių ske
lėtų (kaulų). Isz jų matyt, kad 
czia kavojo numirėlius isznykusi 
jau ant žemės milžinų veislė, ne 
tokia vienok kaip, pasakose ap
sakyti milžinai, bet visgi didesnė 
negu kur nor sziędien ant žemės. 
Skelėtai dabar iszkasti parodo, 
kad ant tų kapinių pakavoti nu
mirėliai buvo vidutmiszkai 8 
pėdų augszczio, yra vienok ir 
augsztesuių; pecziai jų platus; 
kiti czia rasti kaulai teiposgi 
stambesni negu dabar ant žemės 
gy venauezių suaugusių žmonių.

Aplinkiniai idijoniecziai bau
ginasi tos salutės ir jų niekaip 
negalima priversti naktyj ję at
lankyti. Wienas isz indijoviszkų 
vadų sziteip apsakė apie tuos 
atrastų kapinių gyventojus. Ka
da pikti iszpanijonys pergalėjo 
indijonieczius Meksike, pietinėj 
dalyj Floridos . gyvena dideli, 
galinga, drūta indijonieczių veis
lė. Atėję czia iszpanijonys isz 
syk nusigando tų didvyrių, bet 
kada tie užpuolė ir norėjo atėjė- 
liūs iszvyti, iszpanijonys, turinti 
geresnius ginklus, jiuos pergalėjo; 
muszyj pražuvo daugumas wy- 
riszkių. Iszpanijonys pradėjo pa
silikusius saviszkai civilzuoti— 
tie vienok ne norėjo tokios ne- 
žmoniszkos civilizacijos; 3000dar 
užsilikusių persikėlė ant minėtos 
salutės ir czia vienok surado juos 
pikti iszpanijonys. Sudrutintoe 
storu muru ir apkasais kapinės 
parodo, kad ežia turbut ir atsitiko 
paskutinis mūsais, kuriame kriksz- 
czioniszki iszpanijonys ir in- 
naikino su visu tę milžimų 
indijonieczių vaislę, su visu juos 
iszmuszė.

t Decatur, Ind. Kada czia 
urėdnįkai pavieczio biuro iszėjo 
ant pietų, pasinaudojo isz to 
vagiliai: sawo padirbtais raktais 
atsirakino jie biurę, paskui kasę ir 
pagriebę isz jospinįgus, iszsinesz- 
diuo. Sugrįžę urėdnįkai rado tik 
tuszczię kasę.

t Netoli Langtry, Tex. susidau
žė du trukiai Southern Pacific 
geležinkelio. Peczkurys likosi už- 
musztas ir keturi kiti geležin
kelio tarnai sunkiai apkulti.

, darbui, alaus leidinyczios paleis- 
i dawo ant tūlo laiko nereikalin- 
: gus darbinįkus, pagal dabar pa- 
: dary tę, kontraktę toki paleidimai 

gal būt tik ant pusės dienos. Jei
gu unijų darbinįkas apsirgo ir 
negal dirbti, tai pagijęs turi 

i būt atgal prie darbo priimtas.
Leidinyczių savinįkai ne turi 
tiesos praszalinti nė vieno unijos 
darbinįko, kol tasai atlieka savo 
darbę. Uimokesnis vežėjų ir 

' darbiu į kų dirbanezių prie ledų 
1 liekasi truputį pakeltas.

5 Chicago, III. Nuo 1 d. Ge
gužio darbinįkai dirbanti prie 
statymo triobų turės gauti po 
27|c. už valandę darbo, o jų pa 
gelbinįkai po 20c. Nuo gegužio 
unijos reikalaus dėl darbinįkų po 
30c. o dėl jų pagelbinįkų 25c. už 
valandę darbo; jeigu darbdaviai 
ant to nesutiks, unijos žada pa
rengti sztraikę, kuriame imtu da- 
lyvumę visi darbinįkai dirbanti 
prie triobų statymo. Kitose vie
tose unijų darbinįkai dirbanti 
prie triobų statymo paliovė dir
bę todėl, kad kontraktoriai dhvė 
darbę neprigulintiemsjarie unijų.

5 CttJCAGO, III. Prezidentas 
“American Railvay Union”, E.V. 
Debs, praneszė, kad 15 d. Sėjos, 
Chicagoj atsibus kouvencija 
tos unijos darbinįkų. Ant kon
vencijos bus pakeltas klausymas 
apie tvėrymę kooperaty wit-zkų 
darbinįkų kompanijų, kę remia 
kalnakasiai vakarinių sztetų, ku
rie rengia tverti darbinįkų kom
panijas, kurios užsiimtu exploata- 
cija kastynių. Debs užmanė rink
ti pinįgus aut nupirkimo kolioni- 
jų, kurias pavestu paskui laukų 
darbinįkams.

• Birmingham, Ala. Darbinį
kams dirbantiems Tennesee Coal, 
Iron and Railroad Co. likosi ap
garsinta, kad nuo 1 d. Sėjos jų 
uždarbis liks numažintas ant 
12%. Dirba ežia isz viso 10000 
darbinįkų.

5 Akron, Oh. Sztaikas darbi
nįkų “Diamoud Poltery Co.” pa
sibaigė. Czia laimėjo darbinįkai. 
Kompanija buvo numažinusi už
darbį darbinįkų, bet dabar sutiko 
mokėti tiek jau, kaip ir pirma.

Paterson, N. J. 500 darbinį
kų Hearney & Foote dirbtuvės 
paliovė dirbę todėl, kad dirbtu
vės savinįkai numažino jų už
darbį ant 10%.

5 QuiNcr, III. Dirbtuvė Day- 
ton Tablet Co., kuri per trissan- 
vaites ne dirbo, dabar vėl pra
dėjo dirbti. 200 darbinįkų* gavo 
darbę ir dirba dienę ir naktį.

5 Youngtovn, Oh. 500 dar
binįkų “American Tube Iron 
Co.” dirbtuvės paliovė dirbę to
dėl, kad kompanija numažino jų 
uždarbį ant 10%.

5 Auburn, III. 200 kalnakasių 
Chicago Bindev Coal Co. paliovė 
dirbę todėl, kad kampanija pa
kėlė darbinįkams parako prekes.

5 Cedar Rapids, Ia. Netoli 
Walker, koksai John Oshorn su
rado didelius murmulų plotus, 
kur rengia dabar kastynes.

ISZ 
Lietuwiszkn dirwu 

AMERLKO.

Tčwyites Mylėtojų drau
gystes reikaluose.

“Vienybėj” randame žinię, kad 
ant susirinkimo Tėvynės Mylė
tojų Draugystės, Minersvillej, 
prezidentas Kazakevyczius pakė
lė kiaurymę, kur gpaudinti įsi
leidžiamas T. M. P; knįgas? 
Kuopa nutarė jas spaudinti A- 
merikoj, nors pagal rasztę p. 
Mikolainio iszpuola, kad spau- 
dinimas Amerikoj kasztuos du
syk daugiaus, negu kasztuotu 
Tilžėj. Mums rodosi, kad mieris 
T. M- D. yra vien szelpti knį- 
gomis lietuvius, taigi privalo 
rūpintiesi, idant jų atspaudiraas 
kasztuotu kuo pigiausiai, idant 
už surinktus pinįgus kuo dau
giausiai galima būt terp brolių 
paleisti knįgų. Wisur ant svieto, 
kur tik yra draugystės susidedan- 
czios isz atskirų silpnų kuopų, 
jeigu tik tos atskiros kuopos nėra 
ant tiek turtingos, kad galėtu 
atlikti savistoviai kokį nors 
darbę, neturi tiesos iszduoti 
nutarimus tokius, kurių 
užganėdinti ne gal pati kuopa; 
niekur kuopos ne turi tiesos pri
mesti sawo nusprendimę centrą 
liszkai drugystėa administracijai. 
Taigi pagal tokį surėdymu ir 
viena kuopa, be pritarimo kitų 
ir ccntraliszkos administracijos 
neturėtu tiesos spręsti viena apie 
vietę knįgų spaudinimo. Jeigu 
kiekviena kuopa norėtu elgtiesi 
saviszkai, tai turėtu ant galo už
gimti nesutikimai teqi jos ir 
centraliszkos administracijos, 
kurie ant galo galėtu paardyti ir 
vi-ę draugystę, arba nors jos 
darbus trukdyti. Tas jau ne galė
tu naudingai atsiliepti ant stovio 
draugystės ir ant jos užsiėmimų.

Nauja lietuwiszka drau
gyste.

“ Vieny bė”pranesza, kad Miners
villej, Pa. susitvėrė nauja lietu- 
viszka draugystė,po vardu “Žel
muo Citizens”, kurios mieris yra 
suteikti pagelbę apsirgusiems 
draogsanariams ir numirus pa
laidoti. Taigi mieris jos toks jau, 
kaip ir kitų pagelbinių draugysz- 
czių; tuom ji skiriasi nuo kitų 
panaszių draugyszczių, kad re
miasi ne ant tikėjimiszko pamato, 
taigi kad sąnariais draugystės gal 
būti lygiai katalikai, kaip ir isz- 
pažintojai kitokių tikėjimų. Są
narių pristojo isz syk 15.

Rytui!
Paskutiniame “Ryto” numery

je, p. Dydynskas (turbut Didins- 
kas) sziteip atsiliepia, matomai 
norėdamas “Rytui” prisilaižyti, 
o įkasti “Lietuvę”: Atsimenu, 
“Lietuva” kritikavojo Geografi- 
ję; jai ne teip rupi Geografija, 
kaip isznevožyjimas katalikių z ko 
tikėjimo, kunįgų, Jėzuitų, kate- 
chizmo^kun. Putiatickio, nes pa
gal apsvaigusių galvų katechiz- 
mas iszmjntį vaikų gadina ir su
trumpina. Toki datfadai yra me
lagingi, begėdiszki; nes katechiz- 
mas lenkiszkoje kalboje visoje 
Lietuvoje nuo 1865 m. (ne, ant 
chronologijos truputį paklydote) 
yra uždraustas, o mus“bedieviai” 
tada blėkus szinkavo, katechizmo 
kn.Putiatickio ne skaitė, o vienok 
tur smarkiai sužeistus smegenis 
nuo gamtiszko tikėjimo, be klau
symo ir atsakymų”.

Puikus rasztelis, nėr kę kalbėti. 
Mes tikėjome, kad jau sykį su 
nelaiminga geografija pabai
gėme, bet kur tau, czia mat au
torius turėjo net p. Didinskę į 
taikę pasikviesti, o tas vėl ne 
gal nusiraminti už patilpusius 
“Lietuvoj” protestus priesz jo 
nelaiminga praszymę carui. Musų 
redakcija pati ne raszė nieko apie 
tę praszymę, patalpino vien rasz- 
tę p. Samaritono, o jau tasai prie 
vienmislių p. Didinsko priguli, 
Kuom czia gal risztiesi geografija 
su bedievyste, to turbut ir ponas 
Didinskas ne atras, bet jam mat, 
idant kitę įkasti, o save iszaug- 
sztiuti ir pamato nereikia. Užten
ka pasakyti, kad kritikas geogra
fiją o p. Samaritonas praszymę 
prie caro nupeikė ant “isznevo- 
žyjimo” katalikiszko tikėjimo, ka- - 
techizmo kun. Putiatickp ir t.t. 
Mes tikime, kad perskaitę rasztę 
p. Didinsko, tikri tikėjimo saugo
tojai pasakys: Dieve, saugok 
mus nuo nepaszauktų draugų, o 
jau nuo ne draugų mes pats jį 
pasistengsime apginti! Jeigu 
“Lietuva” butų platintoja bedie
vystės, tai jau geriaus apie tai 
iszmananti butų atsiliepę. Mes 
velyjame jau ir ant toliaus “blė
kus szinkuoti”, o p. Didinskui 
paliekame liuosybę ožius ganyti, 
o atliekamę laikę apversti ant 
dabojimo žmonių mislies. Kate- 
chizmas kun. Putiatieke nėra už, 
draustas Lenkijoj, taigi ne gal 
būt uždraustas ir Lietuvoj; mo- 
kintiesi isz jo namieje kiekvie
nas turi tiesę. Ar jį vartoja Lie
tuvoj, mes nežinome, bet Lenki
joj ji jau nuo 1872 m. užmetė ir 
dabar prie tikėjimo mokinimo ne 
vartoja, ir tai tokį nusprendimę 
iszdavė Warszavos ir Galicijos 
dvasiszka valdžia. Gal ji tę pada
rė dėl “isznevožijimo” tikėjimo?

Isz darbo lauko.
5 ^Hlvaukee. Likosi padary

ti kantraktai unijų darbinįkų -'■n 
sananais alaus leidinyczių drau
gystės. Skaitlius darbo valandų, 
kaip i¥ dabar, bus 10 valandų 
ant dienos. Seiliaus, sumažėjus

Iszlygos darbo Peter
burge.

Maskolijoj darbinįkas neuždirba 
tiek, kiek uždirba krasztuose va
karinės Europos arba Amerikoj, 
bet už tai Maskolijoj gyvenimas 
pigesnis. Maskolija užima labai 
didelius plotus, todėl visokios 
jos dalys kitokias turi ir darbo 
iszlygas. Paimsime vidutiniszkę 
darbinįko uždarbį Peterburge. 
Murinįkas Peterburge gauna ant 
dienos po 75- kap.; dailide Ir. 10 
kap.; dienos darbinįkas 75 kap.; 
peczių (kakalių) statėjas su vai
ku uždirba po 2 rub. ant dienos; 
staliorius 1 rub. 45 kap.: stogų 
dengėjas 90 kap.; tepliorius 90 
kap.; akmenų skaldytojas 1 rub. 
50 kop. Kaslink gyvenimo reika
lų, Peterburgas vienok yra vie
nas isz brangiausių Maskolijos 
miestų. Pasirodo, kad Peterburge 
mažiausiai uždirba murinįkai; 
reikia dar pridurti, kad czia mu
rinįkas ne dirba per isztisus me
tus, nes prasidėjus szalcziams 
dirbti prie muro yra policijos už
drausta, o tos szaltos dienos trau
kiasi daugiaus kaip pusę metų; 
taigi iszpuls, kad murinįkai Pe
terburge uždirba vos po 30 kop. 
ant dienos. Taigi gyvenk žmo
gau, kaip sau nori.

Isz Mah&nojaus, Pa.
‘■‘Saulė” paduoda, kad Mabano- 

juj užsimezgė kuopa Tėvynės 
Mylėtojų Draugystės. Tas pats 
laikrasztis paduoda, kad apsigy
venę ežia jaunikaieziai rengiasi 
uždėti “Apszvietos Draugystę”, 
kuri parengs skaitinyczias. vaka
rais užsiims skaitymais knįgų ir 
apsišzvietimu.

Lietiivviszkas plčszikas.
Isz WlLKESBARRE, Pa. r&8ZO, 

buk laikomas ežia kalinyj ir ant 
nugalabinimo už plėazimus ir 
žmogžudystes nusūdytas plėszikų 
vadovas, lietuvys Waselga, ban
dė jau Jtelis kartus isztrukti. Jo 
draugai stengėsi jį isz kalinio pa
veržti, bet nepasisekė. Szerifas 
sudrutino dabar sargybą, idant 
pasikėsins vėl draugams kokiu 
nors budu jį paveržti, galėtų to 
nedaleisti.

t ^‘Vienybė” pradėjo talpinti 
puikų darbę vokiszko mokslin- 
eziaus, D-ro Edm. Weckentaed- 
to, Liepojaus gimnazijos mokin- 
tojaus: Mytai, pasakos ir legen
dos *1temaiczių. Lietuviszkai isz- 
vertė tę darbę D-ras Szliupas.

t Chicagos vos užgimęs laik- 
rasztls, “Amerikos Lietuvis” 
jau nepasirodo daugiaus; iszėjo 
vos trys numeriai ir užmigo.

Klaidos atitaisymas.
Pereitame numeryje mes pa

minėjome apie nauję lietuviszkai 
lenkiszkę laikrasztį, “Lampa”, 
kurį žadę kas mėnesis iszleisti 
Detroite, Mich. Tame musų pa
minėjime įsiskverbė klaida kas- 
link iszleistojo to naujo magyjos 
laikrSszczio; iszleistojumi jo yra 
no p. Matutis, kaip tai musų 
laikiMsztyj buvo paminėta, bet 
gana pagarsėjęs savą monų prie
taisų apgarsinimais, p. Mockus.

Andrees kelionė prie 
sziaurinio žemės 

galo.
Pereitu metę, geografas An- 

dree, buvo pasirengęs lėkti su pa 
gelba orlaivio prie su visu nepa
žįstamų krasztų amžinais ledais 
užklotų, prie sziaurinio musų že
mės galo arba priežemės poliaus, 
nes ten negalima kitaip priva
žiuoti. Besirengiant jam vienok 
užstojo vėlybas ruduo, atsikreipė 
prieszingi vėjai ir mokslinczius 
turėjo iszsižadėti savo kelionės. 
Dabar todėl Andiee rengiasi į tę 
kelionę jau nuo szio pavasario. 
Ant paskutinio susirinkimo Sztok- 
holmo Antropologų draugystės 
Andree apreiszkė, kad jis 18 die- 
nę Gegužio szių metų iszvažiuos 
isz Gotenburgo ant salos Szpic- 
bergo (ant Ledinių Jūrių), nuo kur 
jispereitę rudenį rengėsi keliauti 
ir kur likosi parengtos visokios 
prietaisos orlaivio «pasikėlymui. 
Balionas (orlaivy^) likosi per 
szię žiemę padidintas ant 300 ku- 
biszkų pėdų įtalpos, todėl ir gazo 
galės daugiaus paimti. Žudant kas-, 
dienę užlaikanczio ant oro balio- 
nę gazo po 100 pėdų, oriai vys 
galės ant oro užsilikti per isztisas 
szeszia? sanvaites. Apie 30 d. 
Sėjos mėnesio orlaivy* bus su 
visu ant iszlekimo parengtas ir 
tę dienę. arba pradžioj Liępos mė
nesio, mokslinczius žada pasikelti 
ir lėkti ant isztirimo su visu ne- 
pažįstamos musų žemės dalies. 
Grįžti atgal, žinoma, jeigu ne . 
pražus, rengiasi per Amerikos 
Sziaurinius krasztus, Alaskos pa- 
kranezių link, kur nusileidęs pa
sitiki rasti žmonių pagelbę, nes 
czia miolatai lankosi žvejai ir 
aukso jieszkotojai, o nūn szio pa
vasario plaukinės czia ir Ameri- ’ 
kos garlaiviai. Andree aukauja 
mat savo gyvastį ęnt mokslo 
naudos, stengiasi supažindinti mus 
su nežinomais ir tai sunkiausiai 
besiduodaneziais isztiritnui musų 
žemės krasztais, todėl reikia 
vien geisti laimės ir pas'sekimo 
jo stengimui si.



ter 28 walandas isz Chica- 
go | New Yorką.

Isz Chicago į New 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 perwažiawimas, pigesnis 
taip ant wisų kitų linijų.

Tikietųoffisas: 111 Adams str., 
Auditorium Ąnnex. Dypas ant 
kertės Clark ir 12tos ui., Chica
go. Telefonas: Main3389.
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Isz wisur.

uimusztų gyvenimę atkako poli
cija, rado pirmiausiai su suskal
dyta galva gulintį patį Spirido- 
novę, netoli jo voliojosi 
grindų muilo szmotelis; 
tuvėj, ant lovos, teiposgi 
gyva, gulėjo Spiridonovo
teris ir szalė lovos ant grindų 
jos 8 metų sūnūs. Skrynutė, kur 
kavojo užmusztaeis pinįgue ir 
brangenybes, sukapota, bet pinį- 
gai paliati, tik visokios popieros 
iszmėtytos ant grindų; ant stalo 
gulėjo 48 rabi, taigi alga užmusz- 
to; szėpoj buvo cidabriniai daik
tai, bet ir jų žmogžudžiai ne kru
tino.

| Hilderedorfe, netoli Freibur- 
go. Sakau žemėj, atsitiko smarki 
dinamito expliozija, kuri isznai- 
kino visas triobas aliejinyczios ir 
leistinos dirbtuves, 5 darbinįkai 
prie to likosi ulmuszti, du mirti* 
nai ir kiti gana sunkiai suleisti. 
Expliozija buvo teip smarki, kad 
aplinkinėse buvusiose medlių 
krautuvėse medliai likosi iszne- 
szioti. Sanariai sudraskytų dar
binįkų likosi po visus aplinkinius 
laukus iszmėtyti. Wisi langai 
Hildersberge nuo tos expliozijoa 
iszbarszkėjo.

U Mieste Petrokove, pietinėj 
Lenkijoj, kętik pasibaigė prova 
kareivio Uzuno ir’jo sužieduo
tinės, Onos Karpinskiutės. Pasi
pažinę juodu, įsimylėjo ir norėjo 
apsivesti, bet apart 10 pirsztų 
nieko neturėjo daugiaus; tasai 
vargas ir stabdė jų apsivedimę. 
Uzun kur ten girdėjo, kad numi
rėlio ranka ję turineziam sugabe
no turtus. Apie tai papasakojo jis 

< savo numylėtiniai ir paskui su
tarė kokiu \ nors budu sugriebti 
numirėlio raukę. 19 d. Spalių 
1896m. naktyj, nuėjo juodu ant 
vokiszkų kapinių mieste Lodz, 
atkasė vienę vaiko kapę ir nu 
pjovė iszimtam isz grobo numi
rėliui rankę. Ję paėmė su savim 
Ona. Parėjusi namon, ji tuom 
tarpu įvyniojo tę rankutę į pun
delį su sutersztais skalbiniais, 
kuriuos paskui ant rytojaus, už- 
mirszus apie rankę, nugabeno 
pati pas skalbėję. Ta radusi nu- 
pjautę rankę ir praneszė į polici- 
ję. Užtai Uzun ir jo numylėtinė ir 
pateko po sudu. Apskųsti prisi
pažino. Sūdąs kaltinįkus nubau
dė lengvai: Uzunę ant areszto 
prie policijos ant vieno mėnesio, 
o jo numylėtinę tik ant 7 dienų. 
Ar jiems numirėlio ranka at- 
gabęs laimę ir ar pralobs ant 
tiek, kad galėtu apsivesti, gali
ma paabejoti.

|| Kaime Archangelskoje, Or
lovo gub., įgawes proto sumai
szymę Gabanow, su kirwiu sun
kiai sužeidė eawo paezię, užėjęs 
isz netycziu isz užpakalio; kada 
ta sužeista puolė ant grindų, 
wyras iszėjo į priemenę, paėmęs 
peilį. Ant laimės wienok smūgis 
suteiktas paežiai ne buwo mirti
nas: perkirto tik skepetę ir už 
gawo galwę, bet kaulų ne suskal
dė. Kada sužeistę pakelė atbėgusi 
motina, abidwi moteriszkės pasi
stengė atidaryti priemenios du
ris ir sztai kę ten pamatė: Gaba* 
now stowėjo nuogas ant aslos su 
perpjautu pilwu, widuiiai buwo 
iszlindę ir badė sawę toliaus su 
peiliu. Suszaukė pagelbę, subėgę 
žmonės suwaldė beprotį, atwežtas 
daktaras iszmazgojo purwinus 
iszwirtusius widurius, juos atgal 
sudėjo, ir pilwę užsiuwo, bet wisgi 
tas ne daug gelbėjo: Gabanow 
ant rytojaus pasimirė.

Ii Bremosgarlaivių kompanija 
pasidirbdino sau didžiausię ant 
svieto laivę, kurį praminė’“Frie- 
drich Didysis”. Laivas tas turi 
550 pėdų ilgio, 60 pėdų ploczio 
ir gal paimti 20000 tonų sunke
nybės. Ant to laivo ra vietos 
ant 2300 pasažieri 
200 kajutų pasažierių. Tasai di- 
džiausis ant svieto laivas plauki- 
nėja terp Bremos irNew Yorko.

II klasos ir

t Brazilijos randas * paliovė 
gabenęs savo kasztais ateivius isz 
Europos, tę pa veikslu seka ir 
vietinės sztetų Parana ir Santa 
Catharina valdžios. Nuo dabar 
ežia nedalina jau lemės ateiviams. 
Atkakti rods ne draudlia, bet 
valdlios jau ne szelpia ateivių; 
jeigu atkakę isz Europos nori tu
rėti lemės plotelį, turi jį sau 
nusipirkti, ir turi jie turėti sziek 
tiek pinįgų ant apsigyvenimo.

prirakyta. Moteriszkė

|| Kaip sunkus yra Maskolijoj 
warguolių padėjimas, nes apie pa- 
gerinimę buwio jų nupenėti, nutu
kę waldinįkai nesirūpina, parodo tę 
szitasai atsitikimai. Tūlos guber
nijoj, wiename kaime iazbusro per 
ieztisu du mėnesiu moteriszkė ant 
lanciugo
ta gawo mat proto sumaiszymę 
ir likosi nugabenta į ligonbutį ir 

’ kiek pagydyta, bet už jos laiky- 
mę ne buwo kam mokėti, nes jos 
wyras kaipo piemuo uždirba ant 
metų tik 50 rublių, ir tai turėjo 
maityti ketwertę mažų waikų,tai
gi ir teip azeimyna pusbadžiai 
gyweno; ligonbutis, negaudamas 
užmokesnio, sugręžino beprotę 
moterį wyrui. Isz bado moterisz
kė pradėjo smarkiaus durnawoti. 
Nugabeno ję wėl į ligonbutį, kur 
palaikę 'kiek, 
wyrui. Czia, dėl nedatekliaus 
maisto, ji wėl smarkiaus pradėjo 
durnawoti ir wienę kartę, sugrie
busi jauniausięjį 8awo waikę, kę 
tįk jo su peiliu ne supjaustė. 
,Wyras turėjo baudę ganyti, todėl 

5 nebuwo kam beprotės daboti; ne 
liko žmogui nieko daugiaus da 
ryti, kaip prirakyti ję ant lenciū
go. Teip ji iszgyweno jau du mė
nesiu ir gywena toliaus. Toki tai 
mat atsitikimai buwa carų wiesz- 
patystei, kurį drysta maskoliszki 
laikraszcziai siūlyti už wirszinįkę 
wisos žemės wieszpatyszczių-

|| Orlovo gubernijoj ir Donisz- 
kų Kazokų žemėj dideli tvanai. 
Puse miesto Orio yra vandens 
užlieta; visos ulyczios netoli u- 
pės Okos ir Orlinkos vandens 
apsemtos iki antrųjų lubų; tvanas 
užkilo netikėtai teip, kad gyven
tojams nieko neliko daugiaus da
ryti, kaip pasislėpti ant stogų. 
VVanduo nuneszė daug silpnai pa
statytų namų. Wienuose na
muose policijos virszinįkas, į- 
plaukęs į vienę gyvenimę, rado 
ant pecziaus sulipusias moteris, 
kurios be je pagelbos ne butu 
galėjusios iszsigelbėti: vanduo 
jau siekė pecziaus virszaus. Isz 
vandens vos kyszo kaip kur vir- 
szunės miesto žiburių, kaip kur 
jie ir suvisu vandens apsemti. 
Apsėmė prieglaudos namus ir li- 
gonbutį; senelius ir ligonius vos 
spėjo perkelti į kitas vietas.

|| Stargard, provincijoj Po
meranijoj, Prūsuose, jauna kal
vio Wichmano meteris, įgavusi 
proto sumaiszymę, sumėtė savo 
vaikus į upę ir paskui ir pati szo- 
ko į vandenį. Wienę isz vaikų 
pasisekė dar iszgelbėti ir atgai
vinti; paezios gi moteries ir dve
jetas vaikų atgaivinti jau ne bu
vo galima.

H Provincijoj Ishang, Chinie- 
ežių kraszte, kas dienę szimtai 
žmonių mirszta nuo bado. Ran
das stengiasi suszelpti baduolius, 
bet atsiunezia teip mažai visokių 
produktų, kad jų užtenka tik pa
upių gyventojams; toliaus gi 
gyvenanti ne turi nė jokio mais
to ir mirszta isz bado.

t Mieste Ostritz, Saksonijoj, 
štai i orius Buethner įgavo proto 
sumaiszymę: papjovė jis 13 
metų mergaitę, Emmę Schmidt, 
supjaustė kunę į szirotus, nusi
gabeno į girię ir ten suvalgė. 
Beprotis jau likosi suimtas ir pa
talpintas į bepročzių namus.

vėl sugręžino

|| Poltavos pavietyj, pas ka
zokę N. buvo tarnaitė 15 metų. 
Kazokui prapuolė kiek pinįgų ir 
jis nužiūrėjo, kad juos turėjo pa
vogti tarnaitė, todėl, norėdamas 
priversti ję prisipažinti, skau
džiai sumuszė ir pažadėjo muszti 
dar labinus. Mergaitė basigelbė- 
dama nuo muszių, pabėgo isz jo 
namų ir praszėsi kaimynų pri
glausti, bet nieks nelaimingos ne 
priėmė. Neturėdama kur prisi
glausti, mergaitė pasislėpė į 
kiaulių tvartę vieno kaimieczio, 
kur su kiaulėms iszgyveno per 
dvi sanvaites; kiaulės pasirodė 
geresnės už žmonis, nes per tę lai
kę ji mito tuom, kuom mito ir 
kiaulės, kurios nedraudė nelai
mingai griebti kiek maisto isz lo
vio. Ant galo ežia ję surado vos 
gyvę ir patalpino kaimo . prie
glaudos namuose.

|| Garsus sziaurių tirinėtojas, 
norvegietis Nansen, rengiasi su
tverti terptautiszkę draugystę 
ant isztirimo sziaurinio žemės 
poliaus. Prancuziszki ir angliszki 
kapitalistai pažadėjo ant to pa
skirti 5,000,000 frankų.

t Basikeliant per upę Dnieprę, 
paskendo perkėlimui Įmonių ir 
vežimų dideli valtis, ant kurios 
kėlėsi 50 Įmonių. Kelis dar spėjo 
iszgriebti ir atgaivinti, kitus isz 
griebė jau negy vus, o daugelio 
ir kūnų nesurado.

|| Druskos kastynėse Leopolds- 
hall ulgriuvo dideli druskos 
szmotai ant 8 dirbahezių darbinį
kų. Keturis atkasė jau suvisu ne 
gyvus, likusi gi keturi buvo sun
kiai ir labai pavojingai suman
kyti.

|| ^Vengrijoj dabar traukiasi 
Peszto sude prova, kuri sueržino 
visus to kraszto gyventojus. Ap
skųstų yra 10 žmonių, o terp tų 
7 moterys ir gydytojas; laike ti 
rinėjimų vienok pasirodė, kad 
ežia ir daugiaus yra kaltų, todėl 

, likosi ir daugiaus suimtų. Pereitę 
sanvaitę sūdąs atkasė ant kapi
nių dar 11 numirėlių ant isztiri- 
rimo. Kaimas, isz kurio yra ap
skųstos moteris, buvo tai, tiesiog 
sakant, žmogžudžių ruja, Kaimo 
moterys mat susitarė su akuszere 
ir su gydytojumi ir paskui visi 
dalinosi pelnu. Žmogžudžiai uža- 
sekuruodavo . gyvastį savo 
giminių ir szeimynos sąnarių 
daugely] asekuracijos draugysz- 

-czių; idant paskui paimti pinįgus 
isz tų draugyszczių, nunuodinda-

- vo užssekuruotus; daktaras gi 
iszduodavo atsakantį paliudyji-

- mę ant palaidojimo. Žmogžudys
tės tos gana ilgai traukėsi, kol jas 
susekė.

badas, 
kaimie- 
ateina į 
nes ne

|| Pietinėj Maskolijoj 
Daugelis baduojanezių 
ežių szeimynų kas dienę 
Ode s ji paszelpos melsti, 
turi kuom ne tik užsėti savo lau
kų, bet trūksta net ant maisto. 
Daugelis apleidžia savo ukes ir 
traukia į miestę. Užtatai malo 
n ingus caras, vieton szelpti ba
dauja nezius žmonės, mėto pinį- 
gus ant samdymo sau szalinįkų 
ant Balkanų ^passalio, idant su 
jų pagelba galėtu kokį nors Tur
kijos azmotę pagriebti ir paskui 
gyventojus įstumti į tokię jau 
nelaimę, kokię sziędien daugelis 
jo pavaldinių kenezia Maskolijoj.

|| Terp slovakų Sziaurinej 
Wengrijoj, Trenczino komitete, 
badas. Krasztas tas ir teip nevai
singas, o dar pereitu metę lau
kuose neužderėjo. Wengrų val
džios nesirūpina apie suazelpimę 
baduolių.

[| Perejaslavo pavietyj, Pol
tavos gub., kaime Pilipcziczi, 
jaunas 22m kazokas Jaremenko, 
pagriebęs kirvį, prie savo mo
tinos ir kitų szeimynos sąnarių, 
į sz m otelius sukapojo savo tėvę.

|| Mieste Borzna, Czernigovo 
gub., Mažrusijoj, likosi su kirviu 

. sukapota visa szeimyna pulkau- 
nįko Spiridonovo. Kas yra žmog
žudžiais, .nežinia, bet kad jie 
ne paprasti plėszikai, reiszkia tas, 

t kad pinįgų ne paėmė. Kada į

Berlyne, moteris policijanto 
Hanningo, sumislyjo nužudyti 
savo vaikus ir sawę, Pritaisė ji 
kilpas, užmetė jas dviem savo 
vaikam ant kaklo, nuvedė į vir
tuvę ir pakabino juos ant įkaltų 
į sienę vinių. Patempusi vaikus, 
užnėrė kdpę ir sau ant kaklo, 
pasistatė kėdę, užveržė kilpę ant 
vinies ir paspyrė szalyn kėdę. 
Tuom tarpu į virtuvę užėjo .vie
na isz kaimirikų; ji pagriebė peilį 
ir nupjovė kybanezius. Moterį ir 
vyresnyjį vaikę dar ■įszgolbėjo, 
bet jaunesnysis buvo jau su visu 
negyvas.

|| Kastynėse Longlaete, Trans- 
vaaliaus republikoj, pietinėj A- 
frikoj, atsitiko smarki expliozija, 
kurios 36 darbinįkai likosi ant 
vietos užmuazti, suleistų gi yra 
dusyk tiek.

U Smarki vėtra sugriovė Wes- 
selio dirbtuvės kaminę. Pappeh- 
dorfe, Saksų provincijoj. Griū
vantis kaminas ulmuszė vienę 
darbinįkę; sunkiai gi apkultų pa
sirodė 11.

8 Kastynėse Oberhausen, ne
toli Esseno, VVokietijoj, atsitiko 
smarki gazų expliozija, kurios 
10 darbinįkų likosi užmusztų.

GEOGRAFIJA
ARBA L .

MOKSLAS APIE ŽEME.
I DALIS.

Pagal prof. Archibaldą Geikie ir kitus.

Kaip tik nuo kranto papūtė vėjalis, debesys iszsiskirs- 
to, dangus prasiszvaisto, būva tik dar kaip kur debesys 
slenkanti nuo kalnų. Jeigu tokiu nuo kalnų einanezių de
besų ne būva, bryzai būva silpni, jeigu gi jie slenka nuo 
jūrių, bryzai pucąianti nuo kranto vos prisigriebia jūrių 
kranto, bet toliau ne puczia, ant jūrių nesiduoda jausti.

Paprastai priesz ausztant krantyniai bryzai mažinami; 
kaip kada vėl jie ėina smarkyn. Szvintant jie pradeda vėl 
pusti smarkiaus, bet neužilgio vėl maži naši užtekant sau
lei.

Žemės temperatūra, kietžemio krantai, apsiniaukimas 
arba giedra, }>adėjimas saulės, o gal būt ir mėnulio, pavir
szius ant kurio puczia, augsztumas kalnų ir jų toluma nuo 
kranto atsiliepia' teip jau ant pasidarymo krantinių 
bryzų. j J

Mussonai. (
Kaip kokiuose krasztuose puczia du prieszingi sau vė

jai, kurie persimaino tik kas pusmetis. Tie vėjai puczianti 
nuolatai per pusę mėtų į vieną krasztą vadinasi mumonais. 
Jie paprastai yra |ant Indiszko Oceano ir Gvinejiszkos At
lantiko kojos, pucžia szaltoje metų dalyj (nuo Spalių iki 
Balandžio) sziaur-rytų link, o sziltoje (nuo Balandžio iki 
Spalių) pietvakaru link. Persikeicziant vienam ant kito 
žymiai persikeiezia ir oras tų krasztų: sziaurrytinis musso- 
nas turi mažiaus vandens garų, pucziant jam oras būva 
sausas, dangus be debesų ir tai todėl, kad jis puczia nuo 
kietžemių; pietvakarinis gi atgabena daug garų, kurie pi 
silaszina ir puola ant žemės paveiksle smarkių lytų; pask 
tinis mussonas puczia nuo oceano. Pasiliovus vienam pa
prastai iki; užstojimui kitam, apie vieną mėnesį traukiasi 
laikai be vėjų. |

Priežastis pasidarymo mussonų lengvai iszaiszkina me
tiniai persikeitimai oro spaudimo. Czia mes patėmyjame 
visai tą patį, ką matėme prie pasidarymo bryzų, vieni nuo 
kitų vien tuom skiriasi, kad bryzai pasidaro nuo įszilimo 
žemės ir jūrių per vieną parą ir nuo paeinabezio nuo to 
skirtumo oro spaudimo, mussonai gi Įiaeina nuo persi
keitimo metines žemės ir jūrių temperatūros ir nuo to pa
einančio ir skirtumo oro spaudimo. Pasidarymą mussionų 
prie Gvinėjiszkų krantų galima sziteip iszaiszkinti: vasarą 
Sacharos pieskynai smarkiaus įszyla negu Atlantiko van
dens, todėl tai ties įkaitusiu pieskynu oro spaudimas bus 
mažesnis, negu ties oceano pavirsziumi. Aiszku, kad isž 
krasztų didesnio oro spaudimo oras' trauks Sacharos link, 
kur tas spaudimas mažesnis ir tasai oro traukimas ir pada
ro vasarinį mussoną. Žiemą gi ties Sachara yra didesnis 
oro spaudimas negu ties oceanu, todėl tai oras trauks nuo 
Sacharos oceano link, ant kurio oro spaudimas mažesnis.
• Priežastis Indiszko oceano mussonų yra ta pati. Žiemą 
Azijos kietžemiai atauszta, o jau labiaus negu oceano van
denų pavirszius, todėl tai ties kietžemiais bus didesnis oro 
spaudimas negu ties oceano pavirsziumi. Sunkesnis, sausas 
oras nuo kietžemių ir trauks jūrių link kaipo vėsus sziaur- 
rytinis mussonas, su kuriuom ateina giedra. Vasarą gi bus 
visai priėszingai. Azijos kietžemis įkaista nuo saulės spin
dulių labiaus, oras ties juom lengvas, ties eceanu gi, ne 
teip nuo spindulių įkaitusiu, sunkus, todėl tai ir trauks 
vilnis sunkesnio nuo oceano jjarirsziaus oro kietžemio link 
kaipo drėgnas pietvakarinis mussonas, atgabenantis daug 
vandens garų isz oceano. t

Sziaurinėse pakrantėse rytinės Azijos galima užtempti 
jianaszius vėjus: sziaurvakarinis mussonas puczia nuoĮ, A- 
zijos kietžemio oceano link. Peržiūrėdami izobarų žemlapį, 
jus jiats galėsite žinoti, kur koki vėjai puczia ir juo skir
tumas terp izobarų bus didesnis, juo smarkiaus pus vėjai 
tuose krasztuose. Jeigu vietos didelio ir mažo oro spaudi
mo bus toli viena nuo kitos, tai ir vėjas bus silpnesnis ne
gu tada, kada tokios vietos randasi netoli kits kitos, taigi 
kada didelis oro spaudimas yra arti mažo, arba, kitaip 
sakanti, kada minimum ir maximum yra kaimynystoj viens 
kito.

Panaszus vėjai yra ir kituose pajūriniuose krasztuose, 
persikeiezianti pagal metų dalis ir paeinanti nuo 
krantų pavidalo; teip j>aveikslan, Brazilijoj pavasaryj pu
czia sziaur-vakarinis vėjas, rudenyj gi piet-rytinis musso
nas. Ant Viduržeminių jūrių puczia teiposgi mussonai, ku
riuos czia eteziszkais vėjais vadina. Priežastis eteziszkų vė
jų yra szita: į pietus nuo Viduržeminių jūrių, netoli nuo jų 
kranto, yra didelis Sacharos pieskynas, kūrisai smarkiai 
įszyla nuo tiesiog beveik puolanczių vasarą saulės spindu
lių, todėl ir oro spaudimas ties juom susimažina; ant Vi
duržeminių jūrių oras szaltesnis, taigi ir tųinkesnis, todėl 
jis paveiksle eteziszko vėjo ir plaukia Sacharos link; žiemą 
gi būva priėszingai, todėl ir puczia karsztas sausas vėjas 
nuo Sacharos Viduržeminių jūrių link.

Reikia czia pridurti, kad pucziant apaezioj, prie že
mės pavirsziaus vienam vėjui, virszutinėse atmosferos eilė
se puczia visados prieszingas. Vasara ties Sacharos piesky- 
nais įkaitęs oras urnai kyla į virszų ir iszkilęs plaukia vir
szutinėse eilėse nuo czia sziaurių link; apaezioj gi, kaip 
matėme, paezia vėjas nuo Viduržeminių jūrių Sacharos 
link, taigi į pietus.

Sziaurinej Afrikoj, Egipte, kaip antai Aleksandrijoj 
ir Kaire puczia tik sziauriniai vėjai.

Passatai.
Žiūrėdami į žemlapį su izotermais, jus užtėmyjate, 

kad teip žiemą kaip ir vasarą isz abiejų pusių ekvatoriaus 
yra ganą plati juosta, kur oro sziluma visada beveik vieno
kia; vienoks czia teiposgi oro spaudimas teip vasarą, kaip 
ir žiemą.

Tuose krasztuose oras įszylęs kyla į virszų, ten jis pasi
dalina augsztybėse: viena isz tų dalių plaukia pietų, kita 
gi sziaurių link.

Tokiu budu nuo tos ekvatorijaliszkos juostos virszuti- 
nėse atmosferos eilėse puczia du vėjai į prieszingas puses. 
Apaezioj, prie žemės pavirsziaus puczia vėl du prieszingi 
aniems virszutiniems vėjai: vienas isz sziaurių į pietus, 
kits gi, kitoj žemės pusėj, isz pietų sziaurių link, taigi 
ekvatoriaus link; atėjęs czia szaltesnis oras greitai įszyla, 
pakyla i virszų ir vieton įszilūšio ateina eilės vėl szaltesnio. 
Vietoje kur tos oro eilės įszylusios kyla augsztyn, taigi ties 
ekvatoriumi, vėjų ne būva, czia yra tai teip vadinamas ek- 
vatorijaliszkas bevėjis ruimas, kurisai traukiasi isz abiejų 
ekvatoriaus pusių kaipo siaura juosta. -

IU- 
:u-

Plaukiantis prie tų beveju ruimų oras isz sziaurių ir 
isz pietų padaro du vėju passatais vadinamu, kurie neper- 
sikeiezia, bet per isztisus metus puczia vis į 14 paezią sza- 
lį. Passatai turėtu nuolatai pusti ant sziaurinio žemės pus- 
kulkio isz sziaurių pietų link, ant pietino gi priėszingai, 

! taigi nuo pietų sziaurm link; augsztutinėse at
mosferos eilėse ežia puczia teip vadinami kontr pamatai, tai
gi prieszingi apatiniems vėjams, taigi nuo pietų sziaurių 
link ant sziaurinio žemės puskulkio ir nuo sziaurių pietų 
link ant pietinio. Teip būt isztikro, jeigu žemės pavirszius 
įkaistų lygiai isz visų pusių, ir jeigu žemė nesisuktu aplink 

, savo aszį. Sukimąsi žemės aplink savo aszį atsiliepia ant 
( passatų, ant kontr pasatų ir ant kitų ant žemės pavirsziaus 

puczianczių vėjų. Jeigu jus važiuojate geležinkelio vago- 
, ne, tai nors trūkis greieziausiai bėgtu, jus ne jauezia

te nė jokio vėjo būdami vagono viduryj; bet iszeikite isz 
vagono ant platformos, arba atidarę vagono langą iszkisz- 
kite per jį galvą, o tuo jaus jaueziate, kaip oras suduoda 
smarkiai jums į akis, veidą ir tai dėl smarkaus trūkio bėgi
mo. Vagone jus ne jaueziate vėjo todėl, kad oras ežia bė
ga drauge su vagonu. Su visu teip jau yra ir ant žemės. 
Žemė gana greitai sukasi aplink savo aszį, bet nuo to su
kimosi su visu ne jaueziame nė jokio vėjo todėl, kad musų 
žemės atmosfera, arba jos oras, sukasi teip jau smarkiai 
kaip ir ta žemės vieta, ties kurią ji yra. Bet visokios vietos 
žemės pavirsziaus sukasi ne su vienokiu greitumu. Žemė 
sukasi aplink savo aszį isz vakarų rytų linkT visos jos vietos 
apsisukdamos aplink padaro ratą į 24 valandas, bet pada
ryti jų kelio ratai ne vienokios didumos, kaip ne vienokios 
yra paralelės, ant kurių tos vietos atsiranda; todėl tai ir 
ne visos žemės pavirsziaus vietos sukasi sū vienokiu grei
tumu.

< Ant ekvatoriaus greitumas, su kokiu bėga kiekviena 
vieta, pasiekia apie 416 mylių (musiszkių) kas valandą; ant 
geografiezkos platumos Paryžiaus ji bus 273 mylių; ant 
platumos 56° ji pasimažina iki 231 mylių; ant pats žemės 
galo, arba patsai polius su visu nesisuka.

Oras esantis, paveikslan, ties Paryžiumi, nors rodosi 
stovineziu ant vietos, isztikro gi bėga su greitumu 273 my
lių kas valandą. Daleiskime dabar, kad tasai oras persikė
lė ties 56° sziaurinės platumos ir kad jo kelionės greitumą 
nesumažėjo ir jis kaip ir pirma ajlįks po 273 mylių kas- 
valandą, bėgdamas isz vakarų rytų link; kiekviena vieta 
ežia padaro tik 231 mylių; taigi ežia jau oras pralenktu že
mės sukimąsi ir tai ant 12 mylių kas valandą ir pada
rytų jau smarkų uraganą (vėtrą). Jeigu vėl oras būvantis 
ties 56° platumos urnai persikels ties 40° platumos, tai pasi
darys priėszingai: jis ne galės paspėti bėgti drauge su že
mės sukimosi, pasiliks užpakalyj, teip kaip, paveikslan,. pa- 
siliekia oras užpakalyj bėganezio trūkio ir turės matomą 
atbulą bėgimą isz rytų vakarų link su greitumu 42 mylių 
kas valandą.

Isz tikro toksai persikėlimas oro nuo vietų vienos pla
tumos į vietas kitos atsibūva nuolatai, prie to visoki stab
dymai jų kelionės mažina sziek tiek ir jų bėgimo greitumą. 
Skirtumas vienok greitumo visgi būva: kadangi didumas 
paralelių, besiartinant prie polių, nuolatai ųiažinasi, todėl 
tai tose tolesnėse platumose tie apsireiszkimai, kokius ežia 
paminėjome, juo aiszkiaus ir taukiaus pasirodo, juo pla
tuma yra didesnė.

Tokią įtekmę turi žemės sukimąsi aplink savo aszį ir 
ant passatų.

Peržiūrėkime passatus musų, taigi* sziaurinio žemės 
puskulkio. Pereidami isz sziaurių pietų link, jie perkerta 
paraleles, kurių diemetrai (skersbrukszniai) pasididina, 
drauge su diametrais pasididina ir jų sukimosi greitumas. 
Todėl tai plotai oro liks užpakalyj žemės, jai besisukant, 
vakarų link ir vėjas pus isz pietvakaru ^ziaurrytu 
link. Passatas sziaurinio žemės puskulkio puczia sziaur-ry- 
tų link.Wisai priėszingai bus su kontr passatais, kurie pu
czia virszutiniuose oro plotuose, augszcziaus passatų. Perei
nant isz didesnių paralelių prie mažesnių (nuo ekvatoriaus 
į plotus vidutinės platumos), oras pralenks žemę, taigi tu
rės pasisukti isz tikro savo kelio—nuo pietų sziaurių link 
—rytų link ir kontr pasatas sziaurinio žemės puskulkio 
bus pietvakarinis. .

Pritaikydami tą patį prie pietinio žemės puskulkio, ra
sime, k,ad ežia pus pietvakarinis passatas, o kontr passatas, 
taigi vėjas augsztutinėse atmosferos eilėse—sziaur-rytinis.

Terp plotų kur puczia passatai,yra, kaipi diržas apjuo
siantis žemę, bevejiniai plotai. Tie plotai, žiemą ir vasarą 
ne vienokį užima ruimą; jie seka, nors isz tolo, paskui sau
lės padėjimą terp tropikų. Jie niekada nepereina ekvato
riaus ant pavirsziaus Ątlantiszko Oceano. Wasario ir Kovo 
mėnesiuose, kada jie labiausiai prisiartina prie ekvato
riaus, sziaur-rytinis passatas paprastai pasibaigia ties 4° 
sziaurinės geografiszkos platumos; Rugsėjo gi mėnesyj, 
kada jie labiausiai atsitolina nuo jo, tas pats passatas bai
giasi ties 11° sziaurinės platumos. Persikėlimas bevėjės plo
tų isz sziaurių pietų link ir atbulai, yra svarbiausia prie
žastis permainų metų dalių krasztuose žemės terp tropikų, 
ir teip—užstojimas lytų laiko duodasi isznaikinti perėji
ma bevejės ties įa vieta, o vėl sauso laiko perėjimų—pas- 
sato.

Kiekvienas jurinįkas žino, kad ant Atlantiko isz abie
jų ekvatorians pusių yra plotai,kuriuose nėra vėjų. Įkaitęs 
oras kyla tiesiog augsztyn; nuo jūrių su oru kyla augsz- 
tyn ir daugybė vandens garų. Pakilęs į viražų karsztas 
oras augsztybėse atszala teip, kad daugumas su juom pa
kilusių vandens garų pavirsta į laszus. Todėl tai tuose 
krasztuose būva daugiausiai smarkių audrų su parkunais 
ir lytų.

Augsztutinėse oro eilese, kaip jau kalbėjome, puczia 
vėjai kontr passatais vadinami. Ties ekvatoriumi įszilęs oras 
iszkyla labai augsztai, 6-8 viorstus; taigi virszunės augsz- 
tų kalnų ne siekia ežia ruimų, kuriuose puczia virszutiniai 
passatai arba kontr passatai. Kad toki kontr passatai arba 
vėjai augsztutinėse atmosferos eilėse isz tikro ežia yra, isz- 
puola tas isz daugelio patėmyjimų.

Didelėse augsztumosez tankiai pasirodo iszsidriekę 
paveiksle plunksnų reti debesys, mokslinczių vadinami^ 
cirrus, kurie traukia į prieszingą apatiniam passatui szalį/ 
Pelenai pakilę augsztyn isz ugnakalnių persikelia virszuti- 
nėse oro eilėse į prieszingą apatiniems passatams szalį.Teip, 
paveikslan, laike iszsiveržimo ugnakhlnio Mom Haru, ant 
salos St. Vincent, pelenai likosi atneszti ant salos 
Barbados, ant 160 viorstų nuo salos St. Vincent. At
siradimą vulkaniszkų pelenų ant salos Barbados galima 
iszaiszkinti vien tuom, kad jie pakilę į ruimus kur puczia 
kontr pasatai, jų likosi nuneszti į rytus. Laike tos kelionės 
jie isz palengvo leidosi vis žemyn, pakol ne pateko į plo
tus apatinių passatų, ir jų neszami sziaurrytų link nupuo
lė ant Barbados salos. Pelenų buvo teip daug, kad suvisu 
uždengė dangų ir saulės spinduliai vos galėjo persigriebti. 
Buvo ir daugiaus panaszių atsitikimų, kurie parodo, kad 
virszutinėse oro eilėse puczia prieszingi passatams vėjai.

(Toliaus bus)



Paszwentinlmas dideles 
Štatuos New Yorke.

Imk Niekei Plate geležinkelio 
trūkį, kuris į 28 valandas nuvež 
tavę į Ne v Yorkę. Wagonai 
yra apszviesti elektriką, aptar
nauti koloruotų tarnų, gau
nami pietus ir t. t. Szis pasivaži
nėjimas užganėdins tavę. Tikie- 
tai pigesni kaip ant kitų geležin
kelių.

Atsiszaukit prie J. Y. Calahan, 
General Agent, 111 Adams str. 
Chicago, o gausite visę reik ai in
gę informaciję.

dietines Žinios.

Tiesos apie mnžiasią už
darbį.

Angliszkos Australijos valdy
bos, Victoria,parlamentas užgyrė 
neseniai tiesas apie mažiausię 
darbinįkų uždarbį. Uždarbis ma
žiausias likosi užgirtas po 2 dol. ant 
dienos; mažiaus ant dienos mokėti 
darbinįkui yra visoj kolionijoj 
uždrausta. Tiesos likosi lazduo
tos, bet neparodyti keliai, kokiais 
kolionijos randas tę savo užgirtę 
bilių tikisi įvikdyti. Kę darys 
randas tęsyk, jeigu darbdavys 
susitars su darbo jieszkancziais, 
kurie sutiks dirbti už pigiaus? 
Apie bausmę nepildanezių už- 

' girto biliaus nieko nepasakyta.
Ant užmokesnio už darbę atsi
liepia daug priežaszczių, nesu- 
normavus tų priežaszczių, ne
galima ir statyti normos uždar
bio. Sziędien 2 dol. ant dienos 
gal, paveikslan, užganėdinti dar- 
binįkę, bet po metų iszlygos gal 
teip persimainyti, kad jis bus 
toli ne užtenkantis; teiposgi ir 
darbdaviams gal atsitikti, kad jie 
ne galės visada potiek darbinįkams 
mokėti. Tęsyk, žinoma, darbinįkai 
nustotu darbo ir negalėtu uždirbti 
netik anų užgirtų 2 dol., 
bet nė vieno cento. Europoj XIII 
ir XIV amžyj kaip kur buvo laz
duotos tiesos,.pagal kurias darbi
nįkui uždrausta buwo reikalauti 
didesnio'užmokesnio už darbę, 
negu j s buwo rando užgirtas. 
Tiesos tos vienok, vieton gei
džiamų vaisių, gimdydavo vien 
kruvinus maisztus. Tiesoj papras
tai uisilaiko ant ilgo laiko, isz- 
lygos gi darbo gal mainytieji 
tankiai, užgirtas mažiausias dar
binįkų uždarbis remiasi wien ant 
sziędienin'ų iszlygų; užstojus 
urnai kitoms iszlygoms, reiks 
permainyti ir dabartinę normę. 
Isz to naujo biliaus nesidžiaugia 
nė Australijos darbinįkai, 
darbdaviai.

— 36 metų Leo Daniels, a- 
gentas kompanijos pardavinėjan- 
czios farmas, apsigyvenęs po nr. 
154 Libeck str., atsisveikino su 
savo paczia ir vaikais ir iszva- 
žiavo į Whiting, Ind. Ant ryto
jaus, ant kranto mažo ežerėlio, 
rado ten kunę ne gywo žmogaus. 
Pasirodė, kad tai yra Daniels; 
turėjo jis paszovimę į szonę, nuo 
kurio ir pasimirė. Revolverio 
szale vienok ne surado, szale gu
lėjo tik degtinės stiklinė, bet 
kaip sako, Daniels degtinės ne 
gėrė su visu. Kiszeniuose buvo 
auksinis laikrodėlis ir gana daug 
pinįgų. Taigi kas jį galėjo už 
muszti? Jeigu jis pats butų nusi- 
szovęs, tai butų radę ežia kur 
nors netoli ir revolverį; jeigu 
vėl butų jį nugalabinę plėszikai, 
tai ne butų palikę auksinio laik
rodėlio, nė pinįgų kiszeniuje.

— Farmerys, Andrev L and 
man, apsigyvenęs Palatine, nusi
laužė sau koję. Paszaukė jis ežia 
jau gyvenantį daktaru Schirdingę, 
kurisai apžiurėjo nulaužtu koję 
ir ję atsakaneziai apriszo, bet 
kad ji ilgai ne norėjo sugyti, 
ligonis paszaukė kitus gydytojus, 
kurie ir nugabeno į Chicagos li- 
gonbutį; bevežant koję antru 
kartu nusilaužė. Ligonbutyj rods 
jį iszgydė, tik dabar turi vienę 
koję truputį trumpesnę. Už tai 
apskundė jis į sudę daktarę 
Schirdingę. Sudžia pripažio tiesę 
ligoniui ir nusprendė daktarę ant 
užmokėjimo už trumpesnę koję 
10000 dol.

— Gimnastikas Dovson pa
teko po sudu už sužagimę dviejų 
mergaiczių: May Luella ir Nellie 
Freerkemp. Apkaltintasis buvo 
sutarty] su savo tėvu: minėtas 
mergaites tėvas mat neva priė
mė už sawo, bet paskui sūnūs 
padarė jas įnagiu savo bjaurių, 
darbų. Senis Dowson, paszauktas 
į sudę, teip atsakinėjo, kad jį sū
dąs nusprendė ant pusės metų 
kalėjimo už įžeidimu sūdo; pro 
va sunaus dar nepasibaigė, bet jis 
už savo bjaurius darbus, tur būt, 
bus skaudžiaus nubaustas.

nė

Naujas waistas nuo 
džiowos.

Savo laike Berlyno profeso
rius, D»-ras Koch, buwo neva 
iszradęs .vaistę nuo džiovos, 
kuri, iszėmus vien smarkias li- 
gast kaip cholerę arba marę, 
daugiausiai žmonių į kapus nu
varo. Pirmutinį vaisi ę D-ro 
K och o pradėjo vartoti beveik 
viso civilzuoto svieto ligonbu- 
cziuose; pasirodė vienok, kad jis 
neiszgydo ligonio, todėl ir likosi 
užmestas, o kaip kur net uždrau
dė jį vartoti, kaipo vodingę. Isz- 
tadėjas vienok nenusiminė ir ne 
paliovė savo tyrinėjimų toliaus, 
pakol Sht galo nepagerino ant tiek 
savo vaisto kad jis nors ir ne iszgy- 
do ligos,bet diktai sumažina kentė
jimus. Wokiszkamespecijaliszka- 
me laikrisztyj “Deutsche Medi- 
cinische Wochenschrift”, Koch 
dabar vėl apreiškė, kad jis, po ke
lių metų tirinėjimo, iszrado vaistę 
nuo džiovos, arba tuberculinę 
dviejų veislių, jo pramintę “O” 
ir “R”. Waistas tas iszradėjo 
likosi jau iszbandytas ant krali- 
kų ir ant džiova serganezių. 
Džiova serganti ir pradžioj teip 
vadinamo “lupuso”, vartojanti tę 
vaistę, isz syk pasitaiso; dau
gely] atsitikimų galima sakyti, 
kad Ii gonis isztikro likosi iazgy- 
dytas, bet D-ras Koch saugojasi 
tokio kzsitarimo, kol nepereis 
atsakantis laikas ir tik jeigu liga 
ne su^rįž, galima bus kalbėti, kad 
ligonis likos iszgydytas. Tę nauję 
vaistę negeria ligoniai, kaip tai yra 
su daugumu sz:ędien vartojamų 
aptiekų vaistų, bet su czirszkynai- 
te įczirszkia po oda; isz pra
džių ima vaisto po mažai ir juo 
toliaus, juo daugiaus jo įczirszkia 
ligoniui. ^Vaistas tasai jau var
tojamas yra daugelyj Wokietijos 
ligonbuezių, toliaus, žinoma, par- 
sigabendys jį ir kitų krasztų gy- 
dinyczios. Dėljligonių gero, rei
kia vien geisti, kad su szituom 
nauju vaistu jie ne apsiriktu 
teip, kaip apsiriko en pirmutiniu 
to paties Kocho iszrastu. •

— Pereitę sanvaitę Chicagoj 
pasimirė isz viso 409 žmonės; 
pereitę gi meta tę paczię san
vaitę pasimirė 560. Isz tų 409 
pasimirusių buvo: 209 vyriszkių 
ir 200 moterų. Waikų mažiaus 
vieno meto amžiaus pasimirė 79; 
vaikų nuo 1 iki 5 metų—68; 
senelių viraz .60 metų—78. Dau
giausiai myrių buvo nuo plauczių 
uždegimo, nes 75; nuo ^džiovos 
34; patžudyszczių buvo 5.

— Neseniai, koksai John H. 
Rauser, ėsanezioj po nr. 148 
State ui. dantų gydinyczioj “Na
tional Dental Parlors” davė isz- 
traukti skaudantį dantį; dentis- 
tas ištraukė isztikro, tik pakly
do, nes, vieton skaudanezio, isz- 
traukė sveikę. Už tę klaidę Rau- 
ser apskundė dentistę į sudę ir 
reikalauja už isztrauktę sveikę 
dantį ne daug, tik 5000 dol. Už 
tokię prekę atsirastu daug noriu 
ežių savo dantis parduoti.

— Apsigyvenęs po nr. 5014, 
14 metų Hugo Fritz, norėdamas 
iszsigalasti savo peilį, kopė- 
ežioms užlipo ant augszto, kur bu
vo tekilas; iszsigalando ir kopė- 
czioms lipo atgal, laikydamas at- 
lenktę peilį rankoje; koja pasprū
do nuo vieno virbalo ir vaikas 
nupuolė žemyn ir tai teip nelai
mingai, kad netik nusisuko sau 
sprandę, bet peilio geležtė per
dūrė jam szirdį teip, kad vaikas 
atliko ant vietos.

— Netoli Shermerville, pereito 
utarnįko naktyj, iszilgai geležin
kelio rėlių ėjo sau namon koksai 
Albert Eberlin; tuom tarpu at
bėgo tavorinis trūkis, ko einan
tis žmogelis nepatėmyjo; trūkio 
ratai jį pagriebė ir sumalė ir tai 
teip sunkiai, kad nors dar gy vę 
isz po trūkio isztraukė, bet į po- 
rę minutų jis ežia jau ir pasimirė.

— Beardant medinius ant 
dvejų lubų namus po nr. 66 
Chreey avė., griuvo siena. Tęsyk 
vienok ties sugriuvusia siena 
rinko strampus ant kuro Mary 
Haaf, kurię tai ir užgriuvo. Pa- 
szaukti į pagelbę ugnagesiai isz po 
griuvėsių isztraukė jau tik su
stingusį kunę Haafienės.

Pabėgo szuva, didelis, szerse- 
tis szerkszna, juodais pėtnais, au
sys trumpai prikirptos, panasziai 
į vilkę, jo vardas Tepsi; kas jį 
tuom vardu paszauks, tai jis grei 
tai ateis prie rankų.Kas jį sugaus 
ir atves, gaus gėrę nagradę. Sa 
vinįkas:

L. Azukas, 
3301 Auburn avė. Chicago, III.

Lietuwiszkas Piknįkas
Draugystės Sz. Juozapo isz 

Melrose Park, III. bus Nedelioj, 
30 Gegužio, 1897. darže Gaden, 
kertė Madison st. ir Desplaines 
avė. Harlem, III. Prasidės 10 wa- 
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 dawa 
žiuoti sztritkariu tik už 10c. Te 
gul ima sztritkarius Madison ui. 
o davažiuos net į vietę. 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.

ETŲ V A

A. SILHA & CO. 
551-555 Blue Island Avė 

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

L 1

$24.00 isz Chicago į Nev Yor
kę ir atgal. Tai yra pigiau kaip 
ant visų kilų 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.

Mitingai.
Nedėlioj, 25tę Balandžio, tuo- 

jaus po sumai, bažnytinėj salėj, 
Dr-tė Dovydo Karaliaus laikys 
savo prieszmetinį mitingę, ant 
kurio bus rinkimas naujos ad- 
minitsracijos ant tekanczįo me
to; teiposgi yra ir daugiaus svar
bių reikalų ant apsvarstymo, to
dėl visi sanariar tos Dr-tės turi 
ne atbutinai pribūti, už nepribu- 
vimę bausmė, pagal Dr-tės įsta
tus.

' Didelis sztoras pilnai užverstas rietu 
vems naujausių vasarinių paltų, žiponų, 
kelnių, kepurių, skrybėlių, marszkinių, 
czeverykų, ir t. t.,‘o prekės pigiausios 
kaip visur. Prie to užlaiko visokiu 
kufarėlius, dėžiutias (valizas;. Paran
kiu yra privažiuoti, nes streetkariai pri
eina isz visų dalių miesto.

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

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

Ben. Hatowskis.
627 S.Cm orte Jndd, Cbiceon, II

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

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

Karatų, ant 15 akmenų, su tikrais Elgino v 
viduriais laikrodėlį nuo tl7 iki S20 ant iszmokes 
ežiu, mokėdamas tik po vieną doliery ant nedė 
ios.

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

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

“LIETUVA”
Nedelinis Laikrasztis

Iszeina Chicagoje kas subata ir paduoda žmonėms ' 
SVARBUITSIAS IR TEISINGIAUSIAS ŽINIAS 

isz Amerikos, Lietuwos ir wiso paswieczio.
“Lietuva” kasztuoja ant metų tik 62. Kas abu do- 

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

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

“Lietuvos” spaustuwė spausdina visokias knįgas. 
konstitucijas ir visus kitus drukus: lietuviszkai, lenkiszkai ir an
gį iszkai. 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 suvaikszczioja kaip isz visų 
kitų agentų. Mes teipgi parduodame lotus ir namus aplink lietu- 
viszkę bažnyczię ir atliekame, visokius lietuvių reikalus gerai, grei
tai ir teisingai.

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

Su godone, K. Kigas, prez.

Nedėlioj, 25 Balandžio, 12 vai. 
vidurdienio, salėje F. Majausko, 
kertė Laurel ir 33os ui., Liet. Po- 
lit. Susivienyjimas laikys savo 
mitingę, ant kurio delegatai isz 
visų lietuviszkų kliubų yra už
prašomi pribūti.

P. J. Jonaitis, prez.

Liet. Republ. Kliubis 9tos 
vardus laikys sawo metinį mitin
gę subatoj, 24 Balandžio, 7 wa- 
landę vakare, salėj Kėrulio, 749 
W. 22 st. kertė Wood, ant kurio 
visus lietuvius užpraszo pribūti. 
Ant to paties mitingo užsideda 
nauji lietuviszka draugystė po 
vardu “Mylėtojai Teisybės”; del- 
togi užkviecziime kuodaugiau- 
siai lietuvių ant szio susirinkimo, 
idant galėtume gerai apsvarstyti 
mierį draugystės, o apsvarstę 
matysime, kaip ję pradėti.

Komitetas.

PaĮieszkojimai.
Asz, Petronėlė Taczilauskienė, pa

jieszkau Frano Kriszcziukaičzio (jis an
gliukai raszosi Frank K i tęs). Gyveno 3

Gromatos ant paczto.
M) A rami F. 
<V> Būtim Auguit 
07 B«*rnatb H. 
M Bortlejaski Auna 
70 Bllauskls Pftrr 
78 Brrnkui Agnutka 
HK Dulbis Peter 
M Uuteai Petrus

100 Geraott Joaepb 
145 Kalkis Kazlmier 
104 Kossies Juzupas 

Lawentakvs Ak*x
100 Macina Johaun

Z00 Oldyna Stanisfcv 
S31 Sezvs Wsonchle 
2X3 Si u J* Maryanųa 
2A0 Stabadiions Fudore 
200 Szudziesky Midbely 
263 Saukiewicz Jo»fa 
200 Trumpi** HtaB1*low 
260 Tryny les Antotai 
270 Tryakanka St. [ 
872 Vajooderan Ev* 
274 Wahne*lus Jo»p 
270 WaUeck Paweį 
280 ZarankaJobn

ZAN1EWSK1S
924 33rd Str., 
Lietu wiHzkas 

krlauczius. 
Pigausia dra

panų krautuvė. 
Parduoda viso
kius drabužius 
kuo no pigiau
siai. Teipoigi 
dirba ant orde
rio už pigestią 
preke kaip, vi
sur. \Viengep- 
cziai, praszoįn 

. atsilankyt, jo 
persitikrysiteJ

P.F. Bradchulis,
Notary Public & Claim A rijus t e r.

— Geri a ūse lietuvi szkai-lenki- 
szka Aptieka Juozo Leszczynsko, 
po nr. 3315 Laurel st., kuri užlai
ko geriausias gydyklas czionyksz- 
ežias 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 Nede- 
lioms no 10 iki 12vadyn. vidur
dienio ir daktaras W. S tat ke vi
eži us 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 
gae per laiszkus.

Telefonas Yard 709

metus Bostone, 'o paskui iszwažiawo k i.-. , . . j
Chicagą ir dabar nežinau kur besiran- IŽdirbU Visokius dokumentus lf
d*. Jis pats, ar kas kitas, teiksis duot 
žinią a*nt szito adreso;

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

(24-4)

Pajieszkau sąvo draugo, Kazimiero 
Liaudanskio, iaz Kauno gub.t Reseniu. 
pavieto, Wedegenų kaimo. Tūrių į jį 
labai svarbų reikalą. Jis pats, arka kitas, 
teiksis duot žinią ant azito adreso:

Jos. Ennis
Box 36, Gibson, New Mex.

Dominįkas Butkewycxius iaz Scran- 
ton, Pa. serga labai sunkiai jau trys 
mėnesiai. Dėltogi sziuomi atsiliepia į 
visus sawo prietelius ir pažįstamus, 
idant teiktųsi jį suszelpti Ūme apwerk- 
tiname padėjime nors paraminaneziu 
žodžiu ir malda prie Diewo, praszant su
grąžinimo sveikatos.

Franciszkus Butkewiczius, jo brolis.

Pirmas lietuwiszkas tea
tras.

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

(24—-4) Komitetas.

924 33rd Street.  CHICAGO, ILL.
Pinįgus siųskite registruotose gromatoee arba per “money order”. tai nie

kada ne pražus. Iszpirką “money order” nelaikykite jį kiszeniuje, bet tubjaus 
prisiųskite mums: siuneziant “money orderį”, gromatą registruoti nereikia, 
priliuskiteprastoje gromatoje, nes ant jo nieks, be mus,‘pinįgų isz paczto ne- 
iszims. 1 .

Ofisas “Lietuvos” esti kasdien atidarytas nuo7tos valandos ryto iki 9 va
karo. o nedėliomis nuo 12tos vidurdienio iki 6 vakaro. Chicagiecziai turinti 
kokius reikalus, teiksis atsilankyti minėtose valandose.

kaip mokinantis ant advokato už
siimu visokiomis provomis,ypacž 
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. Can*i St., CHICAGO, ILL.

Ant pardavimo labai pigiai
Puikus saliunas, lietuviszkoje 

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.

HILLE’S FOTOGRAFAS,
3458 8. Halsted u L

Nujimi puikia* fotografijas, ut tutina tiktai 
$2.00

An w*Mlla ir kitokiu reikahi nujlma Fotogra 
fijai kopų Ik bumI.

‘Preke pinįgų.
Ruskas rublis po.............
Prusiszkos markės po.......

Prie kiekvieno pinįgų 
nio reikia pridėti 25c ant 
kasztu.

..53c.
..24jc. 
siunti- 
paczto

Naujas
Lietuwiszka8 Saliunas.

Fel. Majausko 
3301 Laurel 
kerte 33czio« ui.

V 41 alka u twi.il a 
bawanka Alų. f~ 
riautlaa

NaųjienaU
Mano ienas pa- 

iistamai užlaiko 
tikra bowanka 
Alų jo Cigarai iiz 
pat Turkijos.

Viii akabyki-

Nepamirazkite slaunloa mano vie
tos, mano pažystamas

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

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

838 W. 18th Str.
Priima ligoniu* adynose: nuo 8 iki 12 prieit piet 

ir nuo 0 vakare. Telephonas: Canal 1S7,

i

rtelkM, 
fflKk 
ir puikiaualaa Ciga
rui.

Prie galiūno tu
riu pulke dideli* 
Bale ant mitingu.

balių Ir vesialiju.
Ateik broli pamatytie ir to viso 

pabandytie. .
Fellxas Majauskas, 

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

Wanted-An Idoa
Protact your ideas: thay may bring you wealtb. 

I Wrtte JOHN WID[AR4VM» CO.. Pašant Attor-
neys. Vaabinpon. D. C., foe tbatr prtse orter

“GARSAS”
AMERIKOS. LIETDVVIU,

yra pigiausias nedelinis laikrasztis.
Iszeina Szenadorije kas su

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

ant metu,
160 centu už pusmety,
TALPINA puikias istorijas ir apraszymus isz lietuvių gyve

nimo; teipgi žinias isz Lietuvos ir wisosvieto; Garse daugiausiai 
galima rasti žinių isz Amerikos apie darbus.

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

Mus Adresą. “GapSaS” Pili)] ISlllIlg Co.
SHENANDOAH, PA.

W. 5ZYMANSKI
624 Blue Island Avė:

užlaikau didžiausia

Krautuwia Meblin,
kaipo Ui;

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

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

Ofisas: 4 La Šalie SI, Ruimas 620. Gyieoinus: 112 W. Dlvislon SL
Atlieka provas visuose suduose, iszdirba visokias rjpieras — 

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

. Gali sueiszneket lenkiszkai. ,
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