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Politiszkos žinios.

Turkija ir Grekija.
---- ^TūlžTaTTerp^urT^os’ir^Girirr 

jos tuom tarpu apsistojo, bet vis
gi karė nepasibaigė. Kariaujau- 
czios vieszpatystės naudojasi isz 
pasiliovimo muszių ir bando tai- 
kytiesi, rods ne jos paczios tie
siog, tik per Europos tarpinįkys- 
tę. Turkiszka kariauna laiko u 
žimtę nuo Grekijos Tessaliję. Eu
ropos vieszpatyszczių pasiunti
niai stengiasi prikalbėti sultanę 
pasiganėdinti mažu, bet jis be
veik negali ant to sutikti, kadan- 
gi jeigu Turkija, sumuszusi krik- 
szczioniszkę Grekiję, nieko, arba 
mažai pelnytu, tai priesz sulta- 
nę pakils jo mahometoniszko ti
kėjimo pavaldiniai. Maskolija bu
vo užmaniusi szitokį užbaigimę 
karės*: idant sumuszta Grekija 
iszmokėtu Turkijai karės kasztus, 
bet kad Grekija pinigų neturi, 
tai'Maskolija norėjo iszinokėjimę 
tų kasztų ant save** paimti, bet 
teiposgi Turkijai nieko ne mokė
ti, til^tę sumę nutraukti nuo to, 
kę Turkija kalta yra Maskolijai, 
taigi nuo karės kasztų 1877 me
tų. Ant to užmanymo vienok nė 
Turkija nė Grekija nesutiko, Gre
kija todėl, kad per tokį užtrau- 
kimę sdiolos nuo Maskolijos, ji at
sirastu paskui visai po Maskoli
jos įtekme, kuri neva daboda
ma savo skolos, pągal savo no- 
rę, valdytu Grekiję; Turkija gi 
ant to nesutiko todėl, kad ant 
karės iszleidusi daug pinįgų, jų 
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dabar ir nereikalauja, priweraii i Mio Uuko rado 77 ne gywu» ku-
gi mokėti karės kasztus už liepai’ 
sekmingę karę 1877 m. Maskoli
ja jos^ne gal. Taigi czia mat Mas- 
kolijai nepasisekė nė Grekiję, nė 
Turkiję pigiai prigauti. Kaip pas
kutinės ateinanezios isz Europos 
žinios paduoda, Turkija reikalau
ja iszmokėjimo gana didelių ka
rės kasztų ir tai grynais pinįgais, 
sumažinimo laikomos po ginklais 
grekiszkos kariaunos ant 20000 
žmonių; teiposgi, idant Grekija 
atiduotu visę sawo kariszkę lai- 
vynę, taigi tę, kę ji turi geriau 
šio. Kaslink žemės kraszto, ji 
jaū sumažino savo reikalavimus: 
reikalauja vien, idant jai patek
tų tarpkalnės vedanezios į Gre
kiję.

Juo ilginus traukiasi tasy- 
nės, juo sunkesnis padėjimas Gre-1U* 'O I JvlkJ OuUUVūUlC M v'J •***«•» I . » »• •« • I

kijoe karaliaus. Kaip sako, da-|wim nuodų, kūnų ji pnbėrė j’ ta. Užgimus karei terp Anglijos

bartinis ministerių pirmsėdis, 
Ralli, rengia revoliuciję, per ku- 
rię nori praszalinti nuo sosto da
bartinį karalių ir apgarsinti Gre- 
kijoj republikę. Angbszkas lai- 
kiasztis “Standard” pranesza, 
buk Grekijos karalius atsiszaukė 
prie Maskolijos ciecėriaus, pra- 
szydamas jo pageltos; jis mat ge
rai žino, kad greicziausiai ras 
pagelbę pas despotiszkę Maskoli
jos valdonę; kitoms Europos 
vieszpatyslėms nerupi ar Greki- 
joj užsiliks monarchija, ar czia 
užgims liuosa republika; Maskoli
ja gi mat nori savo purvinę dės- 
potizmę po vit*ę pasaulę iszpla- 
tinti, jeigu to nepadaro, tai todėl, 
kad ant to pajiegų nepritenka. 
Tuom tarpu Turkija ginkluojasi, 
traukia į kruvę savo kariszkas 
pajiegas, tępatį daro ir Maskolija. 
Kaip pradžię karės terp Turkijos 
ir Grekijos pagimdė surinkimas 
abiejų vieszpatyszczių kariaunos 
ant rubežiaus, teip sutraukimas 
Maskoliszkos kariaunos prie Tur
kijos rubežių gal didelę visoj 
Europoj karę pagimdyti. Ant 
prarymo Europos pasiuntinių 
pailginti dar laikę užsilaikymo 
nuo muszių iki galutinam susi
taikymui, arba nors ant tiek, i- 
dant Tessalijos gyventojai galė
tu laukus užsėti; suItanas sutiko 
ir laikę tę pailgino vėl ant 
dviejų sanvaiezių.

Ant salos Kretos atsitiko vėl 
kruvinos musztyuės. 31 dienę 
Gegužio mahometonys isztraukė 
hz europei-zkų vieszpatyszczių 
užimto miesto Kanejos ir 
degint? aplinkinėse ėsanczius 
krikszcziouiszkus kaimus. Kaime 
Kalivia užmuszė jie 15 kriksz- 
czionių ir visę kaimę iszdegino. 
Czia musziai buvo teiposgi ap 
sistoję, bet dabartinis mahometo
nų užpuolimas turės krikszczio 
nis suerzinti ir jie pasistengs ma 
hometonėins atlyginti.

Iszpanija ir jos waldybos.
Iszpanijoj dar nepasibaigė vai

dai terp liberalų ir dabar valdan- 
czios partijos: pirmutiniai, peik
dami visaip darbus dabartinių 
ministerių, nori juos priversti at 
sisakyti nuo savo vietų, arba 
priesz juos pakelti sąnarius pa
siuntinių buto, o tęsyk jau tie 
pasirūpintu praszalinti ministerius 
Liberalai kaltina ministerius, 
kad jie lyczia melagingas paduo
da žinias nuo pasikėlusių 
nijos valdybų.

Ant salos Kubos buvo 
mažesnių susirėmimų terp 
tinįkų ir iszpaniszkos kariaunos. 
Netoli Puerto Principe, prie įta
kos upės Gayagualeja, atsitiko 
muszis ant jūrių ir ant žemės. At
kako mat czia isz svetur keli lai
vai Ku ginklais ir liuosnoriais dėl 
kubieczių. Iszpanijonys czia su- 
muszė kubieczius, suėmė kelis 
su liuosnoriais atkakusius laivus, 
paskandino vežanezias ginklus 
valtis. Ant žemėBx teiposgi mu 
szis buvo gana smarkus: ant inu- 

Isz pa-

keletas 
maisz-

bieczius; paszautus jie su savim 
paėmė. Provincijoj Havana, mie
stelyj Molraga iszpanijonys užpuo 
lė aut ligonbuczio. Apierengiamę 
užpuolimę vienok ėsanti ten 
ligoniai kokiu nors budu dasižino- 
jo, iszneszė isz jo sunkiai sergan- 
czius, pasiliko tik lengvai sužeis
ti, jie paėmė ginklus ir pasiren
gė užpuolikus priderancziai pri
imti. Kada iszpanijonys prisiar
tino prie ligonbuczio, ligoniai 
patiko juos szuviais, kurie 5 už 
muszė; kiti gi, netikėdami leng
vai įsigriebti, pabėgo. Provin
cijoj* Matanzas, atsiskyrę nuo sa
vo regimento iszpaniszki karei
viai užpuolė ant vieno kaimo ir 
paveržė gyventojams 16 moterų. 
Wiena isz moterų turėjo su sa- 

katilę, kuriame iszpanijonys val
gį sau virė. Nuo to valgio ir 
nusinuodino visi tie kareiviai; 
buvo jų isz viso 16.

Nuo Filipinų nė jokios žinios 
ne atėjo, taigi nežinia kaip ten 
maisztas stovi.

Prancūzija ir Wokietįja.
Stengi maiši Wokietijos susi

draugauti su Prancuz'ja neisz- 
duoda geidžiamų vaisių: VVo- 
kietijai niekaip nepasiseka per- 
malduoti prancūzus. Rods ran-' 
dai abiejų krasztų, ypacz kitose 
žemės dalyse, eina kaip kada 
drauge, remia ten vienas kitę 
prie$z Angliję, bet ant tikro su- 
sidraugavimo tautų to neužten
ka: prancūzai'peikia savo raudę, 
jeigu jis pasinaudoja isz Wokie- 
tijos paramos. Po atsitikusiai ne
laimei Paryžiuje, Wokietijos 
ciecorius iszsiuntė telegramę isz- 
reikszdamas savo pasigalėjimę ir 
per vokiszkę pasiuntinį paauka
vo 10000 markių ant suszelpi- 
mo nukentėjusių prancūzų szei- 
mynų. Susidraugavęs su Prancū
zija Maskolijos ciecorius apie 
aukas suvisu užmirszo,jis mat pa
pratęs vien nuo kitų lupte lupti au
kas, o ne isz savo pusės nelaimin
gus szelpti. Nežiūrint vienok ant 
tokio pasielgimo Wokietijoa cie- 
coriaus, kada“Gaulois” apgarsino 
užklausymę, ar ant parodos 1900 
metuose Wokietijos ciecorius gal 
atsilankyti į Prancuziję, visi at
sakė, kad jo atsilankymas bus 
galimas tik tęsyk, kada jis su- 

9S ir pradėjo gręšys prancuzamz paveržtas po 
> ėsanczius KareiY^Ti m. provincijas— Atza

zatiję ir Lotaringiję. Wokietija 
karėje 1871 m. pergalėjo prancū
zus labiausiai per prisidėjimę 
Maskolijos, kuri nedaleido Au
strijai įsikiszti į karę; nežiūrint 
vienok ant to, Maskolijos despo- 
tas, viliojantis vien prancūzų 
pinįgus, didesnę turi simpatiję 
negu kur kas teisingesnis Wokie- 
tijos valdonas.

Prūsų randas stengiasi iszderė- 
ti nuo parlamento naujas tiesas 
apsunkinanezias žmonių susirin
kimus. Parlamentas atmetė rei
kalu vyma, idant policijai, butu 
daleista uždaryti visokius žmo
nių susirinkimus, jeigu tie susi
rinkimai pavojingi vieszai tvar
kai. Atmetė ir rando reikalavi- 
mę, idant policijai daleista būt 
uždaryti susirinkimus pavojingus 
vieszpatystei; teiposgi atmetė ir 
reikalavimę, idant policija turė
tu tiesę uždaryti susirinkimus 
socijalistų ir anarchistų. Su rei
kalavimais mat randui nepasise
kė.

Anglija.
Karės su republikomis pietinės 

Afrikos Anglija dar nepradėjo, 
matomai ant to neatėjo dar lai
kas. Ji ne nustojo dar vilties, 
kad Europoj užkils didelės kru
vinos karės, o tęsyk, kada vi
sos didėsės Europos vieszpatys- 
tės liks į karę įstumtos, Angli
ja, niekeno nestabdoma, galės 
liuosai savo reikalus kituos^ 
krasztuose atlikti. Todėl ji sten
giasi, kiek tik gali, stabdyti su- 
sitaikymę Turkijos ir Grekijos. 
Bet ar tas pasiseks, to dabar nieks 
ne gal žinoti.

Anglijos randę visaip stengia
si stabdyti airi-zki parlamento 
pasiuntiniai. 28 d. Gegužio par
lamente balsavo ant paskyrimo 
randui pinįgų ant pagerinimo 
portų ir jų sudrutinimo. Airisz 
ki pasiuntiniai stengėsi balsavi- 
mę stabdyti ir kad pirmsėdžio 
persergėjimo ne klausė, pasiun
tiniai: Redmond, Clancy ir Field 
likosi laukan isz vest i. Anglija 
gerai žino, kad airiai pasistengtu 
pasinaudoti isz kiekvienos dides
nės karės, į kokięji butu įtrauk- 

ir kokios nors didesnės vieszpa 
tystės, airiai p įkeltu muisztus ir 
bandytu su visu nuo savo spranT 
do Anglijos jungę numesti. Kaip 
Maskolija niekada ne galės len 
karna pasitikėti, teip Anglija ai
riams. Įsiki vinkliojus į nepasek, 
miugę karę Maskolija žudytu 
Lenki ję, Anglija Atriję.

Siamas.
Terp angliszkų ir praneuziszkų 

valdybų Indi jose, pietinėj Azi
joj, užsiliko iki dabar tik Sija 
mas, vienaitinė neprigulminga 
ten savistovi vienpatystė. 
Skaitlius gyventojų Sijęmo yra 
apie 10 milijonų žmonhj. Wal- 
dant dabartiniam to kramto kara
liui, Sijamas pradėjo civiilizuotis. 
Daugumas gyventojų yni budis 
tiszko tikėjimo, bet dabar val
dantis karalius iszdav^ tiesas, 
pagal kurias Sijame ne vale per
sekioti arba skriausti kokiu nors 
budu kę nors dėl jo t kėjimo, 
kalbos, nuomonių arba dėl tau 
tiszkos kilmės. Kaip gi Sijamo 
valdonas augszcziaus stįovi už 
garbinamę Europoj Maskolijos 
valdonę, kurio visa val
džia remiasi ant skriaudimo ir 
persekiojimo visų gaivalų, kalbų 
irtikėjimų ant naudo* vienmasko- 
lystėsirstacziatikystėe; antminio- 
įimo liuosybės. Dabartinis Sija
mo karalius atkako j Europę, at
silankys Paryžiuje, Londone, 
Berlyne,■'net ir Maskolijoj, idant 
susipažinti su Eurųpos vieszpa 
tyszczių surėdimu ir apszvietimu 

įbesti tę 
savo vieszpatystėj. Reikia vien, 
dėl labo jo pavaldinių, geisti i- 
dant <\.askolijoj kuo mažiausiai 
paveikslų jieszkotu.

Ryme kę tik pasibaigė prova 
Petro Acciarito isz Artugeno, 
kurisai 22 d. Balandžio norėjo 
nudurti Italijos karalių, Hum- 
bertę, kada tasai važiavo per 
miestę aut arklių lenktynių. Ac- 
ciarito likosi nusūdytas ant viso 
amžiaus į kalėjimę.

Jeigu Jeutled neawelke. truk wlen|CASCAR
ETS, o lazgyd/i tewf, ui 10 ir SOn. ;

Isz Lietuvos.

Rinkimai Kauno miesto 
rodinįkų.

Kę tik pasibaigė Kaune rinki
mai sąnarių į miesto rodę. Czia 
kauniecziai pirmę kartę parodė, 
kad jie supranta jau miesto rei
kalus. Per dabartinius rinkimus 
maskolių ne rinko visai, atmetė 
net tuos,* kurie 28 metus, taigi 
nuo pats pradžios iszdavimo 
tiesų apie miesto surėdymę, tar
navo miesto rodoj. Kauniecziai 
sykį parodė maskoliams, kadczia 
ne jų namai, kad czia jiems nėra 
kę veikti, kad gal jie sau krausiy- 
tiesi į Maskoliję nors meszkų va
džioti. Maskoliazko gubernato
riaus laikrasztis, “Kovenskija Gu- 
bernskija Wiedomosti”, sako, kad 
per dabartinius rinkimus rinkėjai 
atmetė maskolius kandidatus ne 
išz netyczių, bet darė tę susikal
bėję. Mes ir norėtume, kad teip 
visur susikalbėję imtųsi isz vien 
priet-z musų skriaudėjus masko
lius, kad paveikslę kaunieczių 
sektų ir kaimų ukinįkai, kad ir 
jie rinkdami starszinas ir kito
kius valszczių virszinįkus, nieka
da ne rinktu maskolių, o tę-«yk 
pasimažįs Lietuvoj graužianezios 
maskoliszkos pasmirdusios blakės. 
Szię sanvaitę psibaigė jau rinki
mai ir Wilniaus miesto rodinį
kų. Kę czia iszrinko, dar žinių ne 
turime; maskolius apėmė baimė, 
idant ir czia rinkėjai jų ne atmes
tu, kaip ateitikoKaune, idant ji ne 
susidraugautu.Gaiima vien geisti, 
idant jų baimė isz tikro iszsipildy-

tu.Kam mums aukauti paliktas dar į ligonbutį. Pasirodė, kad 
moteriszkė yra Maria Katz, gy
venanti ant ^Vilkmergės ulyczios. 
Ji mat nusinuodino nuskustoms 
briežiukų galvutėmis, kurias, 
sutarpinusi vandenyj, iazgėrė. 
Priežastis patžudystės ,yra—kad 
ji pastojo neszczia. Kati ant ry
tojaus ligonbutyj ir pasimirė.

mus
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tiesas ant maskolių naudos, ka 
dangi jie nieko, nė savo gyvu- 
liazko kvullumo ne aukauja ant 
musų naudos. Eikime tik visur 
isz vien, dirbkime tik su protu, 
o ne pergalės, ne isznaikys 
carų neteisybės!

Žydai iszeiwiai.
Nuo pradžios szių metų 

smarkiaus pradėjo k raust y tiesi į 
užmarius žydai isz Lietuvą. 
Priežastis to yra ta, kad nuo Lie
pos mėnesio degtinės pardavinė- 
j mę randas paima į savo rankas, 
taigi žydai szinkoriai ne turės kę 
veikti; jau nuo pradžios szių me
tų daugelis žydų neiszsipirko pa
tentų ant laikymo kareziamų, taigi 
atsisakė nuo szinkavimo ir per tai 
pasidaugino iszeivių skaitlius: 
per vienę tik Sausį mėnesį isz 
Maskolijos iszsikraustė d augi aus 
kaip szimtas žydiszkų szeimynų 
ir daugiausiai jų iszkeliavo į A- 
merikę. Nuotrota Lietuvai isz to 
ne dideli: czia ir teip dar žydų 
per daug.

Žingeidus radinys.
Kasdami duatos medžių sodini 

ant Zamkinio Skvero, ^Vilniuje, 
darbinįkai iszkasė skrynutę, ant 
kurios buvo szitoks paraszas: 
“asz, Wilniausgyventojas,jaus
damas, kad 1897m. miestui pri
truks pinįgų, ankauja szitę skry 
nutę, kurioje yra 50000 raudoni
kių. Pinįgus tuos paskiriu ant pa
gerinimo ulyczių ir trotuarų, ka
dangi asz, žumiaus pasiraszęs 
vilnietis, turėdamas nuo pats 
mažens užtrinas ant kojų, jaueziu 
gerai, kaip turi žmonės kęsti 
vaikszcziodami uly ežioms isz 
klotoms nelygiais akmenimis ir 
bijauriais lentiniais trotuarais 
(nežinojo žmogus, kad Chicago j e 
trotuarai dar niekesni negu Wil- 
niuje)”. Skrynutę tę nugabeno į 
miesto rumę, bet ar isztikro joje 
rado 50000 raudonikių, nežinia.

Smarki a n d ra ir ledai.
10 dienę Gegužio, ties Wilniu- 

mi ir jo aplinkinėse siautė smarki 
audra. Perkūnai trenkė po per
kūnui. Lytus buwo teip smarkus, 
kad miesto ulyczios pavirto į 
upes, o pliaciai į ažerus. Su lytum 
iazpuolė ir ledai, kurie pridirbo 
daug blėdies miesto aplinkinėse. 
Priesz audrę buvo labai sziltas 
oras, dabir gi vė] atszalo.

Pateko j prigawėjų nagus.
Apsigyvenęs netoli Wilniaus, 

Adomas Borovski, įpuolė, atka
kęs į miestę, į prigavėjų nagus. 
Turėjo mat jis reikalę banke, bet 
nežinojo, kur tas bankas yra. Ne
toli jieszkomos vietos patiko ko
kį ten vyriszkį, kurisai pažadėjo 
jį į bankę nuvesti. Einant jiems 
Dideji ulyczia, szale praėjo kitas 
vyriszkis, kurisai lyg netyczia 
pametė masznelę. Ję pakėlė ei
nantis su Borovskiu nepažysta 
mus vyriszkis. Tasai paskui nu
vedė Borovskį ant geležinkelio 
stacijos ir kada ten susėdo neva 
užsirūkyti, prie jų prisiartino an- 
sai nepažystamasis, kurisai pa 
metė masznelę, ir paklausė, ar jie 
nerado jo pamestų pinįgų. Atsa
kius jiems kad ne rado, jis parei
kalavo, idant jam parodytu savo 
maszneles. Borovski iszėinė savo 
masznelę su 25 rubl. Tęsyk nepa
žystamasis isztraukė ję isz nagų 
ir abudu vyriszkiai drauge iszdu
mė.

Nnsinuodino.
Wilniuje, policijantas Mato 

viez ir tarnaujantis ant geležinke 
lio, Andriejev, netol dirbtuvės 
Merezo, ant Poguliankos, rado ant 
ulyczios gulinezię jaunę, apie 30 
metų amžiaus moteriszkę, k u rię 
ir nugabeno į Szvento Jokūbo

Atwed£j policijąprigawė- 
ją-

7 dienę Gegužio, į policiję 
ketvirtos dalies miesto Wilniaus 
atėjo Andrius Žemiu ir atvedė 
nepsžį-tamę vyriszkį, ’ kurisai 
pasilakė ėręs Juozas Waszkundc. 
Žemi a papasakojo, kad sanvaitę 
atgal susipažino su Waszkuncu, 
kurisai palakė ėsęs artelės vir 
sz<nįku ir žadėjo Žemiai duoti 
vietę darbo prižiurėtojaus prie 
taisymo geležinkelio ant stacijos 
Bezdanuose. VVaszkunec iszvilio- 
jo nuo Žemlos 3 rublius, paskui 
g , kada jie atėjo iszgerti ant su
tarties į kareziamę Smolenskio, 
ant Asztrių VVartų ui., kada Žem- 
la padavė 10 rublių ant užmokė
jimo už gėrymus, Waszkunec pa
griebė pinįgus ir su jais iszbėgo.

Jawų prekės Liepoj u j e.
Prekės lietuviszkų javų Lie

poj u je ne dau^ persimainė. Už 
rugius moka po 57 kap. už pudę. 
Kviecziai 87—88 kap.^priplė
kusių, nors butų ir geri, su visu 
ne perka. Avižos lietuviszkos 
geros po 60—6(rkap; geriausios 
po 69—75 kap.; su vikiais ant 
2—3 kap pigiaus. Miežiai 52—53 
kap., geriausi po 54—55 kap. 
Žirniai po 58—59 kap. Linų sė 
mens po 99 kap—1 rubl; geresni 
po 1 rubl. 1 kap už pudę. Kvie
tinės klynės smulkios 42—43 
kap; vidutinės po 48—52 kap. 
stambiausios 53—55 kap. Kana
pių sėmens po 1 rubl. 4 kap. už 
pudę.

na 
pa-h

Kodėl mes renkame swe- 
timtaucziiis Į sawo 

reprezentantus?
Lietuvių balsais iszrinktas 

cijonal litoral'szkos partijos
siuntinys Tilžės ir Pakalnės pavie- 
czių, ponas v. Sanden, kurisai 
būdamas Gelgaudiszkyj, Nau- 
mieszczio pavietyj, dvarų inspek
toriumi, ilgai Lietuvos duonę 
valgė, ant parlamento susirin 
kimo Berlyne, priesztaraudamas 
lenkams, priminė ir apie Prūsų 
lietuvių reikalavimus. Ponas v. 
Sanden, nupeikdamas reikalavi
mus kalbiszkų paliuosavimų kvie
tė Wokietijos vidurių ministerį 
visai ant jų ne paisyti. Mat ko 
kius savo reikalų apginėjus renka 
Prūsų lietuviai! Ar gi ten jau 
nėra lietuvių, ar nėra žmonių, jei
gu lietuviai atiduoda balsus už 
savo tautos prieszus? Laikas j iu 
butu sykį suprastų kad niekada 
svetimtautis ne bus tikru lietu
vių draugu.

Ęgzaminai Rygos gimna
zijose.

Egzaminai Rygos gimnazijose, 
dėl baigianezių jose mokslę, pra
sideda nuo pradžios Gegužio, 
pagal maskoliszkę kalendorių. 
Kaip sako, isz viso skaitliaus 
baigianezių mokslę gimnazijų už- 
veizda beveik pusės su visu prie 
egzaminų ne prileido, taigi ne 
nori mat, idant jie galėtu gimna- 
ziję pabaigti. Kodėl vienok mas 
koliszkos valdžios teip sunkina 
pabaigimę mokslų vakariniuose 
kraaztuose, kodėl ne visur to 
paties principo prisilaiko? Gilioje 
Maskolljoj mokslas daug len
gvesnis, paprastai isz Lietuvos, 
Latvijos arba Lenkijos gimnazi 
jų iszvaryti mokintiniai, jeigu, 
pastoja į gimnazijas vidurinės 
Maskolijos, te» atsiranda isz syk 
eilėse geriausiai besimokinanezių

vaikų. Kodėl Maskolijos randas 
net priesz niekuom ne -nusikaltu
sius vaikus savo neteisybes parodo 
ir juos isz mažens demoralizuoti 
pradeda?

Arklių lenktynės.
Wilniuje, 23, 26 ir 30 d. Gegu

žio atsibuvo arklių lenktynės. 
Pirmę lenktynių dienę buvo pen
ki bėgimai. Laimėtojai gavo: 
pirmame bėgime 500 rublių, an
trame 1000 rubl., trecziame 800 
rubl , ketvirtame 600 rubl. (trys 
paskutinės didžiausios dovanos 
yra nuo vieszpatystės arklių au
ginimo įrėdnės). Penktame bė
gime paskirta buvo moterų su
rinkta dovana.

Naujos paczto stacijos.
Likosi atidarytos naujos staci

jos, dėl priėmimo prastų laiszkų, 
szitose Lietuvos vietose: Sere- 
dži u j e, Ka u no pa v ietyj; Poduby- 
nėje, Sza ulių pa v ietyj; Eicziuose, 
Reseinių pavietyj ;Wilniaus gub.: 
Eazderoj, Dienos pavietyj, Mose- 
vicziuose ir Sloszczinoj, Lydos 
pav. ir Kripulėj, Wileikos pa
vietyj.

Kratoj Kauno gub.
Maskolių žandarai mat nepasi- 

ganėdina kratoms vien Suvalkų 
gubernijoj; kauniszkiai caro nu
mylėti tarnai - nenori šuva kisz- 
kiams apsile:sti, bet teip jau no
ri parodyti, kad jie ne dykai 
duonę ir kukulius valgo ir nebe
reiks lo užsidaro juos caro pienu. 
Sztai “Kardas” pranesza, kad 
žandarai darė kratas Sziauliu pa
vietyj: pas Slancziauskę, pas 
Trumpulį Ir pas Baranauskę. Pas 
Baranauskę Sziupiliuoso rado 
keletę adresų ir rankraszczių; 
pas Slancziauskę teiposgi kiek 
rankraszczių. Rasztus tuos paėmė 
ir tik į mėnesį vėl atkako ir 
suarsztavo teip Slancziauskę, kaip 
ir Baranauskę. Nabagai metus isz- 
sedėjo kalinyj; kalczios jokios 
nerado, bet apsudyjo ant isztrė- 
mimo, Slancziauskę į Rygę« 
Baranauskę gi į Liepoj ų.

Užsmaugė waiką
Pereitę metę, jauna 19m. mer

gina kaimo Waka, Trakų pavie
tyj, Wilniaus gub., Emilija Bile- 
wicz, susipažino su jaunu berniu
ku savo kaimo ir į jį įsimylėjo. 
Paskui numylėtinis iszdumė isz 
to kaimo, apleidęs merginę. Ta 
pajutusi ėsanti neszczia, apleido 
gimtinį kaimę ir atkako į VVilnių, 
kur apsigyveno ant Antokoliaus 
ui. 15 d. Gegužio, jausdama, kad 
prisiartino laikas gimdymo, ji 
iszėjo už miesto ir czia isztikro 
ant lauko pagimdė vaikę, bet 
norėdama tę paslėpti, iszkasė su 
nagais duobę ir į ję įdėjo ir 
užkasė gywę kę tik užgimusį 
kudykį.
policija, vaikę atkasė, 
nę gi tuom tarpu patalpino į 
Szvento Jokūbo ligonbutį. Žino
ma, iszgijus motina vaikžudė pa
teks po sudu.

Susekė tę vienok 
moti-

Pamestas w ai kas. '
16 d. Gegužio, teip vadinamoj 

Žvėrincziaus girioj, netoli Wil- 
niaus, jauna, gerai apsirėdžiusi 
moteriszkė papasakojo czia vaik- 
szcziojautiems, kad ji po vienu 
medžiu matė kę ten gulint, bet 
bijosi prisiartinti. Kada į nurody
tu vietę nuėjo, pamatė gulintį 
ant žemės, suvyniotu vystikluose 
vaikę. Ana gi jauna moteriszkė 
tuom tarpu prapv olė; viena isz 
vaikszcteiojanczių czia moterų pa- 
szaukė policijantę. kurisai ir nu
vežė tę rnd'iiį į miesto pamestų 
vaikų namus.

Patžudystė.
Wilniuje, ant Piramont ui. 

nusinuodino jauna, 17m. bajoraitė 
Kauno gub., Ona Agintovicz, kū-
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ri ežia gyveno pas savo tėvą. 
Mergina nuskuto briežiukų gal* 
vutes, su ta r pi no jas vandenyj ir 
paskui iszgėrė. Kaip tik t ji nžtė- 
myjo tėvai, tuojaus nugabenk) ją 
j Szvento Jokūbo ligonbutį, bet 
nepasisekė nuo myrio iszgelbėti; 
ant rytojaus mergina pasimirė. 
Kokia buvo priežastis patžudys- 
tės, tikrai nežin;a.

Iszeiwyst$ Isz Latwijos.
Szį Inetą daugelis latvių, ypacz 

gi isz Kurszės, apleidžia savo 
gimtinį krasztę ir kraustosi 
svetur. 4 Daugelis aplei
džia savo gyvenimo vietas ir 
kraustosi į vidurius Maskolijos, 
arba į Siberiję. VValdžios visaip 
stengiasi apstabdyti iezeivystę, 
bet kad jiems žmonės su visu ne 
pasitiki, taigi tasai jų stengimasi 
neturi nė jokios įtekmės. Wie- 
name tik Priekulnės valszcziuje 
1000 žmonių iszpardavė visus sa
vo turtus ir rengiasi keliauti į Si
beriję. Ant sulaikymo jų atkako į 
Priekulnės valszczių gubernato
rius, bet turbūt nepasiseks jam per 
tikrinti norinezių keliauti, ^kadan 

r gi, kaip sakėme,kaip visur, teip 
ir ežia maskoliszki valdinįkai yra 
žmonių nekeneziami. Keliauja 
ne koki nors tinginiai, kuriems 
namieje nepatinka, bet daugiau
siai geri darbinįkai, ir bežemiai 
ukinįkai, kurie tikisi svetur 
žemės szmotelį sugriebti.

Wilniaus vagiliai/
,Į Wilnių suvažiavo dabar O- 

desos vagiliai, kurie po uždanga 
vietinįkų pasimirusio Orževskio 
tiki ežia didesnę liuosylię negu 
Odesoj atra.-ę. VVilniaus valdi
škai, dabodami mislį ne masko- 
liszkos kilmės gyventojų, neturi 
laiko ant_gaudymo vagilių arba 
ir paprastų žmogžudžių. 12 d. 
Gegužio, vagiliai atsilankė į gy
venimą Chanus VVolkoviskos, 
namuose Junovo, ant VVokiszkos 
ulyczios, taigi pats miesto vidu- 

. ryj, netoli policijos, Wolkowiska 
buvo tąkart iszkehavusi į VVarsza- 
wę, taigi nieks ežia jų darbo 
netrukdė. Atpiėszė užraktus ir 
paskui isz žydei kos pakavonių 
iszneszė viską, ką rado, vekselius 
ant 3000 rublių ir daugelį auksi
nių graznų. Kiek isz viso paė
mė, tikrai nežinia, dažinos apie 
tai tik tę*yk, kada sųgrįž namon 
apvogta VVolkoviskmj Ant ry
tojaus vienok policijai pasisekė 
suimti du vagiliu,, kurie pasiro
dė atkakusiais ežia isz Odesos.

Tą paczię dieną suėmė ežia gar
sų plėsziką, žydę Leizerą Jevre’s- 
kį, kurio nuo seniai jieszko poli
cija Gart epo gubernijos. Mieste
lyj Kamenkoje, Garteno guber, 
Jevreiski papjovė dvi moterisz 
kės: Karpovą ir Kuleszienę Su
imto kiszeniuose, apart vi-okių 
raktų ir kaltų, rado 500 rublių 
pinįgų.

Stacziatikiai swetimtikių 
mokslai n^se.

Maskoliszka apszvietimo mi
nisterija apreiszkė, kad į ne 
stacziatikiszkas mokslaines vai
kai stacziatikiai gal būt priimami 
tiktai tęsyk: 1) jeigu mokintojas 
bus maskolius ir staeziatikis ir 
2) jeigu draugyja, kurios kasztais 
užlaikoma yra ne stacz'at'kiszka 
mokslą i nė, paskirs algą ma-ko- 
liszkam popui už mokinimą sta- 
cziatikių tikėjimo mokslo. L>bai 
gerai, kad maskoliszka apszvie
timo ministerija rūpinasi apie 
saužinios reikalus staeziatik ų 
vaikų, bet kodėl ji visai kitaip 
ejgiasi su vaikais ne staeziatikių 
*tautų? Kodėl Lietuvoj veisia to
kią daugybę cerkvinių staezia- 
tikiszkų mokslainių, kodėl krasz- 
te katalikų apgyventame ne va
le katalikui būti vaikų mokinto
jom i mokslainėse, ant užlaikymo 
kurių ministerija nė skatiko 
savo pinįgų ne aukauja, kur jąs 
užlaiko savo kasztais valszczio- 
nys katalikai?

Tiesos maskoliszkų gim
nazijų Prusose.

Iki sziol mask< 1 szkų gimnazi
jų atestatai, atbūvant kariaunos 
tarnystę Prusnose, ne buvo pri- 
pažinami, dabar gi, baigę tūlas 
gimnazijas Maskolijoj Prūsų pa
valdiniai turi tokias jau tiesas, 
kaip ir baigę jas Prosuose, taigi 
gal pastoti į kariauną kaipo liuos- 
noriai ant vienų melų. Tokias 
tiesas turi abidvi VVilniaus gim-

atsakymą pritariantį įvedimui 
ežia žemiszkų įrėdnių.

“Lietuviszkas Laiszkas" pra- 
nesza; kad prie dirbdinamo nau
jo Rytprusuose geležinkelio nuo 
Rothlies į Radžiūnus trūksta dar- 
btnįkų. To kelio užveizda atai* 
szaukė į randą su praszymu, i- 
dant prie darbo daleistu parsi
kviesti darbioįkus isz Maskoli
jos.

ir po 
rado 
pasi 
susė

nazijos.ir Garteno; atestatų Kau
no ir Sziaulių gimnazijų dar vis 
nepripažįsta.

Per girtuoklystę du wyrai 
prigėrė.

Tilžės “Lietuviszkas Laiszkas” 
pranešta, kad 9 d. Gegužio, trys 
vyrai lietuviai ėjo į R usnį, idant 
ten stambesnius pinigus iszsikei- 
sli. ir darbinįkams iszmokėti. 
Wieuns isz jų, turėdamas dar ki
tokius reikalus, atsiskyrė 
dviejų valandų sugrįžęs, 
jau anuodu draugu su visu 
gėrusius. Keturi vyriszkiai
do į valtelę, idant į kitę Rusnie.s 
pusę persikelti. Cziu girti drau
gai pradėjo vaidytiesi, du negir
ti norėjo besivaidyjanezius per
skirti. Besitąsant valtelė apvir
to ir visi keturi įpuolė į wande 
nį. Ant pagelbos prisiyrė žve
jys Jurkaitis, du isztraukė, a- 
nuodu gi girtuokliai prigėrė. Pri
gėrę yra: Užpelkatis, 31 
ir Reizgys, 22 metų.

Žhiogžudyste.
. “Lietuviszkas Laiszkas” pra 

nesza, kad kaime Szalpiuose, 
Kauno gub., likosi papyldyta 
žmogžudystėj besidalydami žė- 
me du ukinįkai susipyko ir vie
nas isz jų, kuriam rodėsi, kari 
mažiaus žemės gavo, kirto savo 
kaimynui su kirviu į galvą ir jį 
ant vietos užmuszė.

* Maskoliszka kelių ministeri
ja iszdavė padavadyjimą, idant 
visi daiktai sugabenti ant atsibu
vusios Wilniuje Lietuvos paro
dos, butu parvežti atgal gele
žinkeliais be jokio užmokesnio 
jų savinįkams.

metų

* Pilavoj, netoli Karaliau- 
cziaus, garlaivys užvažiavo ant 
valties botinįko Herbergero isz 
Rusnies ir ją apvertė; trys joje 
buvę žmonės prigėrė,

CASCARETS ludruUnt kepenis, 1 u ketui Ir 
pilwa. Niekad neskauda. lOo.Isz Amerikos

Narsus kareiwis.
Mieste Tilžėj, kaip paduoda 

“Lietuviszkas Laiszkas”, 10 d. 
Gegužio, buvo szitoksai atsitiki
mas. Naktyj, apie'12 v., vienas 
Tilžės prekėjas ėjo sau namon, 
'ant Karaiiaucziaus ulyczios. Su sy
kiu iszgirdo isz užpakalio ką ten 
atbėgant ir atsisukę-! pamatė bė
gantį vieną isz Tilžėj stovinezių 
pėksztinįkų kareivį su iszkellu 
kardu, kuria, be jokios priežasties, 
su juom ir kirto anam prekėj ui 
kelis kartus į galvą. Mat Va- 
terlando apginėjai ne gal ilgai 
be karės iszkę^ti. Jeigu jie ne 
turi progos iszbandyti savo 
narsumą ant svetimų prieszų, 
tai bando jį parodyti muszdami 
ką nors, ką tik patinka, isz vai
kų to paties Vaterlando.

Nauji katulikiszki vysku
pai Maskolijoj.

i
Maskolijoj yra jau keletas ka- 

talikiszkų dijecezijų be vysku
pų. Prie paskyrimo naujų, Mas- 
kolijos randas vis stengiasi kiek
vieną sykį ką nors dėlmaskolys 
tės iszderėli. Todėl tai, persia- 
tydamas popiežiui kandidatus, ar
ba renka isz tarpo kunįgų prilan
kius maskolystei, tokius antai 
kaip neseniai pasimiręs Plucko 

• vyskupas, Novodvorski, arba se
nelius kurie, ne ilgai gyvęs ar
ba ne drąsius,kurie ne dry^priesz- 
tarauli neteisingiems eldinį' 
kų padavadyj i mums. Pasimi
rus seneliams, m įskolisžkain ran
dui vėl pasitaiko proga pradėti 
isznaujo derybas ant maskolystės 
naudos; moka jis pasinaudoti isz 
mažiausio neapsižiūrėjimo popie
žiaus. Prie kiekvieno paskyrimo 
naujų vyskupų maskoluzkam 
randui visgi pasiseka ką nors isz 
derėti, paliuosavimų katalikams 
beveik niekada nesuteikia. Per da
bartines derybas, Izvolskiui pasi
sekė iszderėti padauginimą valan 
dų ant mokinimosi maskoliszkos 
kabios ir Maskolijos istorijos; prie 
egzaminų seminarijose turi tiesę 
būti maskoli>zkas mokslainių 
virszinįkas. Taigi mat visgi Už
derėjo, kad randas turi tiesę siųsti 
ežia savo sznipukę. Užtai liekasi 
paskirti szitie vyskupai: }• Wil- 
nių kunigas Zvierovicz (lenkas), 
į Žilom irę, dabartinis sufraganas 
Lubovski, o sufraganu kun. Klo- 
potovski, inspektorius Peter
burgo dvasiszkos akademijos; 
į Seinus, Kauno sufraganas, vys
kupas Baranauskas, į jo gi vie
tą Kaune bus paskirtas kunigas 
Cit tautas; į Plocką, vieton pa- 
aimirusio Novodvorskio, dabar
tinis Mohilevo sufragauas, kuuį- 
gas Stmon, į jo gi vietą į Mohi 
levą—rektoriusŽitomiro d vasisz- 
kos Seminarijoj, Niedzialkovski.

Užmuszė broli.
Buffaloj, N. Y. koksai Samue- 

dius VV illiams užmuszė savo brolį, 
Alonzę. Samuelius gyveno ilgai 
su savo numylėtine, negraite, ku
ri tarnaudama mieste, isz savo 
uždarbio maitino ir numylėtinį. 
Neseniai pas juos apsigyveno ir 
brolis Alonzo. Tasai greitai susi 
artino su brolio numylėtine, jpri-

■ kalbėjo ją už jo tekėti. Samueliu) 
nieko ne jaueziant, isz važiavo jie 
isz Buffalo į Niagarą Falls ir ežia 
apsivedė.Sugrįžę atgal į Buffalo, 
jaunavedžiai pasisamdė gyve 
nimę ant Ellicot ui. ir isz seno 
gyvenimo jaunamartė pargabeno 
visus savo daiktus. Samueliussu 
grįžęs namon, nusidžiugo radęs 
tuszczię gyvenimą. Kokiu ten 
budu dažinojo jis apie apsivedi- 
mę brolio su jo numylėtine ir 
apie vietą jaunavedžių gyve
nimo ir nuėjo pas brolį. Broliai 
susiriko ant ulyczios ir isz syk 
pradėjo pesztiesi. Laike pesztynių, 
Alonzo i&zsi traukė revolverį,
patraukė ir pataikė broliui į szir- 
dį, tas tuojaus ir puolė ne gy
vas. Patsai Alonzo ir tūli liudy
tojai sako, kad Samuelius iszsi- 
traukė pirmiaus peilį ir norėjo 
brolį nudurti, taigi Alonzo pasi
naudojo isz revolverio ant atsi
gynimo.

• ' &1 Geras iszsiteisinimas.
Lenkas Placzinski, apsigyve

nęs mieste Toledo, Oh. pargrįžo 
namon gerai užsitraukęs ir tuojaus 
gerai iszkarszė kailį savo mo 
teries. Tuom dar nepasiganė- 
dino. Iszmetė paskui meblius, pa- 
duszkss, drabužius savo paczi js 
ant ulyczios, aplaistė viską su 
kerosi nu ir padegė. Užtai likosi 
suareszt uotas. Priesz sudžią 
nesigynė, tik teisinosi tuom, kad 
meblius, paduszkas ir savo pa 
ežios drabužius todėl sudegino, 
kad norėjo isznaikinli blakes, ko
kių namieje buvo, ypacz gi pa- 
czios'drabužiuose, labai daugpri- 
siveisę. Žinoma, kad isz tokio 
teisinimosi susirinkęsude juokėsi; 
audžia vienok ne skaudžiai Pla- 
cz'nakf nubaudė, nęs tik ant 
dviejų dienų areszto- ir tai to 
dėl, kad jis iki sziol dar nė vieną 
kartę ne buvo į sūdą apskųstas.

LIETUVA
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sitikinio ateidavo Robinson, 
kaipo neva merginos vyras, rei
kalaudavo užmokėjimo už savo 
kaipo vyro garbę, gąsdino re
volveriu arba szaukimu polici
jos, jeigu ansai ne norėjo greitai 
iszsipirkti. Neseniai tokiu budu 
buvo į tuos tinklus įtrauktas 
vienas jaunas vyriazkis ir jis su
pratęs, kad ežia yra prigavystė, 
praneszė į policiją, kuri prigavė 
jus ir suėmė, kada tie atėjo ant 
pacztos atsiimti daugiaus ant sa 
vo apgaisinimų atėjusių laiszkų.

Kruvinos musztynes.
Miestelyj Oakman, Ala., Wal- 

ker Countyje, atsitiko kruvinos 
musztynės, kuriose keletas žmo
nių likosi užmusztų. Į pardavi- 
nyczia Appling Bross užėjo ge
ni pasigėręs Charles Williams 
ir pradėjo rėkauti. Wienas isz 
pardavinyczios savinįkų, Isaac 
Appling, kurisai yra miesto bul- 
m'istru, liepė eiti jam laukan ir 
žadėjo iszmesti. VVilliams iszsi- 
traukė revolverį ir pradėjo szau- 
dyti. Szaudynėse ėmė dalyvumą 
ir daugiaus žmonių; jos pasibai
gė tik tada, kada keletas žmonių 
gulėjo ant žemės. Užmuszti pa 
sirodė: miesto bulmistras, Isaac 
Appling, pardavinyczios klerkas 
Riczards ir pradėjęs szaudynes 
VVilliams; mirtinai gi sužeisti: 
Montgomery Appling, brolis už* 
muszto bulmistro ir John Dunch, 
kurisai į pardavinyezię atėjo ko 
ten nusipirkti.

Kaliniu malsztas.
San Quentin. 700 kalinių vie

tinio kalinio bandė pasiprieszin- 
ti savo užveizėtajam*: atsisakė 
jie eiti prie darbo, je:gu negaus 
geresnio maisto. Kalinio direkto
rius, ihztyręs kalinių skundus, 
persitikrino, kad jie ne turi pa 
mato. Nežiūrint vienok ant ta, 
jie nenorėjo eiti į darlią; todėl p. 
direktorius nusprendė patalpinti 
juos skyrium ir kaipo maistu duo 
ti tik duoną ir vandenį. Kaliniai 
greitai, ant iszsiliuosavimo nuo 
tos bausmės, sugrįžo prie darbo.

ta Prie to prigulėjo 5 žmogys
tos, o terp tų ir vienas paczto 
klerkas, Epping.

t Daugelyj krasztų Ohio, Indi
anos, teiposgi Illinois davėsi jau
sti žemės drebėjimai.

Isz darbo lauko.

* Maskoliška vidurių ministe
rija iszsiuntinėjo užkiausymus 
jeneral gubernatoriams ir guoer 
na t oriame tų gubernijų, kur nėra 
žemiszkų įrėdnių, kaslink įve
dimo tokių įrėdnių. Isz Kauno 
gubernijos ministerija gavo jau

Geras pamokinimas.
Mieste Niagara Faile, policija 

suėmė dailią porelę! kuri mat ežia 
gana ilgai naudojosi isz kvailu
mo geidžianezių meilės vyriaz 
kių. Suimti yra; Francis Robin- 
son, 23 metų ir 19- metų jo 
kompanijonkė, Violet Hunter. 
Patalpino jie apgarsinimus Buf- 
falos laikrasztyj “Nevs” ir viena 
me iszeinacziame Ne v Yorke, kad 
jauna, daili ir turtinga mergina 
norinti tekėti, geidžia susipažinti 
su ataakaneziu vyriszkiu. Ant tų 
apgarsinimų gavo jie daug nuo 
turtingų vyriszkiu atsiszaukimų. 
Isz tų atsiszaukimų daili Violet 
iszsirinkdavo sau atsakanezius ir 
pakviesdavo juos, dėl pirmutinio 
susipažinimo, susitikti kur ant 
ulyczios ir ežia visokiais budais 
stengdavosi iszvilioti nuo tokio 
kandidato kuo daugiausiai pinį
gų, arba, jeigu kandidatas pmįgų 
ne turėjo, arba jeigu jų duoti ne 
norėjo ir ne suteikė į urną laikę, 
tai newa isz nątyczių ant kito su-

Pavogė kanuoles. „
Tvirtynėj West Point, prie 

Nev Yorko, susirinko kadetai 
(mokintiniai kariszkos mokslai- 
nės) ir aficieriai norėjo jiems 
aiszkinti apie kanuolių szuvius. 
Pasirodė vienok, kad nežiūrint 
ant pastatytos tvirtynėj kariau
nos sargybos, kanuolės pražuvo, 
jas kas nors turėjo pavogti. Po
licijai įsakyta jieszkoti pražuvu
sių kanuolių, bet visgi iki sziol 
nieko ne rado. Kasgi būt, jeigu 
Ikike karės pastatyta sargyba 
duotu ginklus pavogti?

> Žmogžudys ir patžudys.

. Ant farmos Q ialso, netoli Red 
Banks, Cal., dirbo bernas Brooks; 
jį vienok turėjo paleisti todėl, kad 
iš persekiojo su savo meile duk

terį farmerio. Už pa varymą jis 
norėjo atkerszyti . darbdaviui ir 
užmuszti jo dukterį, į kurią bu
vo įsimylėjęs ; apie tai iszgirdęs 
Quals, pasistengė jį į kalinį pa
sūdyti, bet jis, pastatęs kauciją, Ii 
kosi paleistas. Isz liuosybės ir 
pasinaudojo. Atėjo naktyj į Qual- 
so namus, iszmuizė duris su kir
viu; nuo kapojimo durų visi su
kilo ir norėjo pažiūrėti, kas daro 
si. Įsiveržęs patiko pirmiausiai 
r*vo numylėtą merginę ir tuo
jaus liepė jai kalbėti paskutinę 
maldą, nes jis norįs ją užmuszti. 
Atėjusią į pagelbę motiną mer
ginos sunkiai sužeidė. Mergina 
pasinaudojo isz to, kad Brooks 
atkreipė savo atydą ant moti
nos, szoko ji į miegstubę ir užsi 
kiszo duris. Užpuolikas vienok 
jas iszmuszė ir įsiveržęs į mieg
stubę szovė merginai į pėtį. Ka
da paskui užsikėse su kirviu, 
mergina atsiliepė: “Jim, ne žu
dyk manęs. Jeigu manę myli, tai 
ne užmuszi”. Brooks ant tų žo
džių nuleido kirvį ir isztarė: 
“Lulu, pabueziuok manę, tai ssz 
tau gyvastį paliksiu”. Mergina 
pabueziavo ir potam Brooks ap 
leido namus, bet juos padegė, ant 
laimės vienok ugnis užgeso. Bro
oks pats paskui nusiszovė.

Nelaime kautynėse.
24 d. Gegužio, knsiynėse Tho- 

mas Riekt e r & Co., netoli Mont 
Carinei 1, Pa., atsitiko gazų ex- 
pliozija, kurios darbinįkai: Fr. 
Kaminski ir And. Andrulevyczius 
likosi baisiai nuplikyti. Kamin 
aki yra ne tik pavirszu'tiniszkai i 
apdegęs, bet ir sunkiai apkultas; 
mažai yra vilties jį nuo myrio 
iszgeibėti.

Žvejai atsirado.
Kaip ateinanezios isz Provin- 

cptovn, Mas. žinios garsina, 16 
žvejų nuo laivo “I. Johason”, 
apie kuriuos tikėjo, kad turėjo 
prigerti . (praneszėme pereitame 
“Lietuvos” numeryje), laimingai 
iszsigelbėjo. Jiems mat pasisekė 
valtis į krūvą suriszti ir teip 
plaukdami, jie netoli Naujos Szko- 
tijos krantų patiko norvegiszką 
laivę, kuris jucs ir paėmė.

Dinamito evpliozija.
Frank Lucek, fermeris isz Her- 

mantovn,netoli Duluth, Min.szil- 
dė dinamitą, kokį turėjo ant kel
mų skaldymo. Dinamitas explio- 
davo ir sudraskė patį Luceką ir 
dvejitą jo vaikų. Jo moteris gi 
ir dar vienas stinus likosi sunkiai 
ir labai pavojingai apkulti. Na
mai iszlakstė ir sugriuvo, griu
vėsiai gi užsidegė ir su visu su
degė.

Nelaimes ant geležinkeliu.
Pocatello, Idaho. Netoli sta 

cijos American Falls, 25 mylios 
nuo Pocatello, atsitiko baisi ne
laimė. Tavorinis trūkis, ant ku- 
ri,o pagedo stabdymo pnetaisos 
ir todėl jo ne galima buvo su
stabdyti, užbėgo an£ stovinezio 
ant stacijos pasažierinio trūkio. 
Abiejų trukių lokomolyvos prie 
to surimuszimo susidaužė, isz- 
biro 20 vagonų ta vėrinio trūkio, 
stacijos trioba teiposgi likosi 
sugriauta. 8 žmonės likosi užmut-z 
ti, o dar daugiau* pasirodė gana 
sunkiai apkultų.

Grand Junction, Cal. Neto
li nuo ežia susimuszė expresinis 
Denver & Kio Grande geležin
kelio trūkis su tavoriniu. Trū
kio maszinista ir peczkurys Ii- 
kosi užmuszti; terp pasažierių 
ex p reginio trūkio daugelis tapo 
lengvinus ar sunkinus sužeistų.

Denver, Col., Darbinįkas 
M a įso n ir 8 jo vaikai važiavo 
skersai geležinkelio relių. Tuom 
tarpu atbėgo axpresinis trūkis, 
vežimą sudaužė; 4 vaikai likosi 
ant vietos užmuszti, du mirti
nai, o tėvas ir du likusi vaikai 
sunkiai sužeisti.

Gaisra h.

Ashland, Wis. užsidegė ežia 
triubos “Northern Grain Mer- 
cantile Co.” ir sudegė netiktos 
kompanijos malūnai, bet ir ke
letas kaiminystoj stovinezių na
mų. Blėdį ugnies padarytą skai
to ant 200000 dol., isz to gi pu
sė puola ant Northern Grain Co.

t Cheyenne, Wyo. Szietuose 
Montanoj ir Wyominge žmonės 
su baime laukia indijonieczių pasi
kėlimo. Cheyenne giminės indijo- 
niecziai užmuszė keletą avinįkų, 
viozinįkai ne sutinka užmuszėjus 
iszduoti> valdžioms; parubežių 
nuo indijonieczių apgyventų plo
tų gyvulių augytojai pranesza, 
kad indijoniecziai rengiasi į karę 
su baltveidžiais. Gal jie siųsti 
į karę 400 vyrų.

t Pereitą sanvaitę Suvienyto 
se VVieszpatystėse buvo 214 uu- 
sibankrutinimų, Kanadoj gi tik 22. 
Pereitą metą tą paczię sanvaitę 
buvo jų: Suvienytose Wieszpa- 
tyatėse 239, Kanadoj gi 20. Ban
kų operacijos szį metą didesnės 

ir nuvatrė ant policijoz stacijos. 5%, Chicagoj gi jos teiposgi 
Policija skundžia piknyko paren
gėjus už pardavinėjimą be leisnio

Jaunas uinmszejas.
Guinesville Fla. Penkių 

tų negriukas, Triskeris Handy. 
papyldė tris žmogžudystes. Jau 
nas žmogžudys, patikęs ant kie
mo savo 4 metų seserį, suriszo 
ję, o paskui padegė ant jos dra
bužius. Paskui suriszęs savo jau- 
nesnyjį brolį, nudūrė jį su peiliu. 
Atlikęs su tais, suradęs tėvo re
volverį, nuszovė dar ir vyres- 
nyjį savo brolį.

me-

SuareHztavo susirinkusius ant 
piknyko.

PiTTHBURGi Pa. Kaip raszo, 
Pittsburgo anarchistai(?) pakėlė 
piknyką Atėjo vienok ant jo 
policistai ir 47 susirinkusius suė
mė, apkaustėį geležinius panelius

didesnės ant 2%.
t PORTLAND, OREG. Susekė 

nedelioj svatginanezių gėrymų. ežia sukalbį ant iszplėszimo pacz-

T Kaip skriaudžiami maskoliaz • 
ki darbinįkai Prosuose, apraszo 
t‘Frankfurter Zfg”. 3 d. Gegužio, 
kaime Sophienhof policija sua- 
resziavo 60maskolit-zkų (suprask 
lietuviszkų) ir lenkiszkų darbinj- 
kų, kurie, negaudami suderėto už
darbio, paliovė dirbę. Pristatė 
juos per rubežių maskoliszkoms 
valdžioms. Pereitą sanvaitę, to
kiu jau budu, isz kaimo Schlagen- 
tin, iszvarė per rubežių 87 mas- 
koliszkus ir lenkiszkus darbinį- 
kus. Bet ar policija privertė 
darbdavius jų uždarbį užmokėti?

5 Kautynėse Ohio szleto dar
bai eina prastai ir daugelis darbi- 
nįkų didelį kenezia vargę; pa
dėjimas jų ežia teip sunkus, kad 
sunkesnio niekada ne buvo. Jack- 
son distrikte 3500 žmonių szį 
mėnesį dirbo tik dvi dieni. An 
glekasiams Hocking nė kiek ne 
geriaus. Belmont Countyje dirba 
darbinįkai tik vieną dieną a t 
sanvaitėj.
^l’iTTs-BUĘG, Pa. Darbi n į kų 

organizacija “Susivienyjimas kal
nakasių Amerikoj” užgyrė pakel
ti stetuose: Pennsylvanija, Ohio 
ir West Wirginija didelį strei
ką, ant iszderėjimo po 69 c. nuo 
tonos iszkastų anglių. Sztraike 
imtų dalyvumą 50000 kalnaka
sių.

Nev Yorke, 2500 siuvėjų 
sugrižo prie darbo, bet visgi 
dar 22000 jų sztraikuoja. Isz 
4000 pakėlusių sztraiką lietūvisz 
szkų kriauezių, 2000 grįžta vėl 
prie darbo.

T Sharon, Pa. Darbinįkams 
dirbtuvių “Sharon Iron Works” 
likosi apgarsinta, kad jų uždarbis 
liekasi numažintas ant 10%. Ta
sai numažinimas pasiekia 100 dar- 
binįkų.

1 Burlington, Ia. Dirbtuvės 
Burlington, Ch'cago&Quincy ge
ležinkelio pradėjo dirbti pilną 
laikę. Darbinįkų algos pakilo ant 
12000 dol. ant mėnesio.

5 Milvaukeej, sztraikas elek
trikų pasibaigė. Darbinįkai dirbs 
dabar po 8 valandas ant dienos 
•ir gaus po 2 d. 75c. už savo dar 
bą.

1 Aleksandria, Ind? Dirbtuvės 
veidrodžiams stiklo “American 
Plate Glas Co”. pradėjo dirbti; 
isz syk priėmė 500 darbinįkų.

Įkurituwė8 naujų trukių
28 valandas in New Yorką;

30 walan.« in Bostoną.
Nuo nedėlios, 30 Gegužio, 

Niekei Plate geležinkelio važiuos 
kas dien trys trukiai į ten ir at
gal terpu miestų Chicagos, Ft. 
VVayne, Cleveland, Erie, Buffalo, 
Nev York ir Bostono. VVažiuo- 
janti ant szios linijos kas dien 
dauginasi teip, kad kompanija 
yra priversta padauginti trukius 
ant savo linijos.

J. Y. Calahan, Gcneraliszkas 
Agentas, 111 Adams Str. Chica- 
go, II], reikalaujantiems duos 
visą informaciją, kaslink iųH)jų 
trukių. ,

.ISZ 
Lietuwiszhu dirwu

AMERIKO.

Lietuwiszkas kongresas.
Apie susivažiavimą lietuvių, 

tuom tarpu nors apszviestesnių, 
buvo raszę-i kunįgas žebrys. Tas 
užmanymas praskambėjo ir nuti
lo. Dabar jį vėl pakėlė Kvietisz* 
kėnss, “Saulėje”. Kas gi ne no
rėtu praszalinti nesutikimus, kas 
nesistengtu iszrauti juos isz mu
sų dirvos? Nesutikimų, priesz- 
taravimų, niekinimų viens kito 
pas mus daugiau* negu tikrai 
naudingų darbų. P. Kvietiszkė- 
nas sako, kad ant praszalinimo 
to pikto, reikalingas yra kogre- 
sas lietuvių redaktorių, iszleis- 
tojų ir raszėjų. Bet argi jie po 
kongresui labiaus pamylės suti
kimu negu priesz kongresą? Pa
imkime ant paveikslo du musų 
priesz i ogų pakraipų laikraszcziu, 
labiausiai nesutinkaneziu: “Ry
tą ir “Kardą”. Šutaikykie jeigu

nori. Argi juos sutaikys kongre
so nutarimai? Jie gerai žino už 
kę kovoja, bet kodėl nejieszko 
kelio ant susitaikymo? Matomai 
nė vienas nė kitas susitaikymo 
ne geidžia dabar, tai gi negali
ma tikėtis, kad jie po kongresui 
būt kiloki? Teisingai “Rytas” 
aako, kad prie jo dabartinių pa-‘ 
kraipų, prie budo penikrinimo 
prieszo, greieziaus galima sude
ginti vandenį f ta s ne teip sun
ku, kaip “Rytui” rodosi), negu 
susitaikyti su “Kardu”. Ką gi 
prie tokių sanlygų gal padaryti 
sukviestas kongresas? Idant kon- 
g*sai galėtu iszduoti vaisius, 
reikia, idant susivažiavę tikrą 
turėtu noręant tėvynės labo už- 
rnirsztį nesutikimus, idant atkak
tu ant kongreso ne kaipo proku
ratoriai skundžianti savo prieszę, 
bet kaipo tikri krikszczionys mi
tinti artymą. Kur gi tokių musų 
eilėse jieszkoti?Kiek atmenu pra
džią lietuviszko krutėjimo Ame
rikoj, man rodosi, kad ežia už
gimus nesutikimams, jau bandė 
susivažiavimų lietuvhzki va
dovai, bet tasai susivažiavimas, 
vieton sutaikyti,, dar labiaus 
nesutikimus pakėlė. Ar dabarti
nis susivažiavimas iszduotu geres
nius vaisius? Žiūrint į musų lai- 
kraszczius, dar to negalima lauk
ti. Kongresai galės iszduoti vai
kius vien tęsyk, kada mes pats 
dori:-zkai pakilsime, kada pastosi
me geresniais. Kolaik to nesulauk
sime, turime ėstis terp savęs kaip 
szunias, nors laike tų musų savi
tarpinių pjovynių prieszai Lietu
vę su visu prarytu, to me-i besi- 
pjaudami nė ne užtėmysime. Jei
gu pjaunasi terp savęs mu>ų 
vadovai, argi galime reikalauti, 
idant prasti žmonelės kitaip elg
tųsi? Jeigu terp apszviestunų nė
ra vienybės, brolystės, bet vie
ton to, savitarpinė neužkanta, 
negalima laukti, idant tamsuo
liai kitaip elgtųsi, juk jie visko 
nuo savo vadovų mokinasi. Tei
sybė, kad mes tokiais darbai s duobę 
lietuvystei kasame, bet kę gi pa- ✓ 
darysi, jeigu ant gerų ir naudingų %
darbų nėra užtektinai, atsakau-, 
ežių žmonių; antkėlymo gi vai
dų jų netruksią^., kadangi ant to 
nė didelės doros, nė apszvietimo 
ne reikia.

Isz Tompsonville, Conn.
Su darbais prastai.. Dirbome 

ežia bicyklių dirbtuvėj, bet kad 
numuszė uždarbį ant 25%, todėl 
atsisakėme nuo darbo ir turime 
jo jieszkoti kitur.

Persergscziu “Lietuvos” skai
tytojus, idant ne imtu naujo laik- 
raszczio iszeinanczio Detroite, po 
vardu “Lampa”, kurio iszduo- 
tojumi yra p. Mockus. Kas nuleis 
pinigus, tai tiek ir matys laik- 
rasztį, kaip ir p. Mockaus monų 
prietaisas. Kas isz lietuvių nu
siuntė pinįgus už garsinamas po 
laikraszczius monų prietaisas, tai 
ne tik kad jų ne matė, betdarjuos 
durniais iszvadino. Pono Mockaus 
“Lampoj” nieko dauginus nėra, 
kaip vien tie'pats monų apgarsi
nimai.

AugustSmith. '

Naujas popiežiaus pa- 
aawadyjiiuns.

Lenkiszki laikraszcziai paduo
da, kad isz Rymo atėjo padava- , 
dyjimas kaslink prigulėjimo prie 
svetimtautiszkų, taigi neanglisz- 
kų parapijų Amerikoj. Pagal 
naują popiežiaus padavadyjimę: 
1) Svetimtauczių vaikai, taigi ir 
lietuvių, užgimę Amerikoj, pri
augę iki pilnų metų, ne privalo 
prigulėti į tą parapiją, į kurią 
priguli jų tėvai, bet turi tiesę 
pereiti į parapijas, kuriose bažny-* 
ežiose vartojama yra angliszka 
kalba. 2) Svetimtaucziai atkakę 
į Ameriką, bet pramokę anglisz- 
kai, turi tiesą prigulėti į tas pa
rapijas, kuriose bažnycziose var
tojama yra angliszka kalba.

Lietuwiai pinigų dirbėjai.
18 dieną Gegužio, kaip paduo

da “Vienybė”, Philadelphijoj 
pasibaigė prova lietuvių: Juo- 
dausko ir Czepulausko, apskųs
tų už pinigų ilų-bimę. Sūdąs Czi- 
puliauskę iszteisi no, Juodauską 
gi rado kaltu ir nusprendė ant 
keturių metų kalėjimo. Mat kaip 
tūli musų broliai greitai civili
zuojąs!, tik kodėl jie nuo civili, 
zacijos ima tik piktą, 9 palieka, 
tiesiog mynioja, geras jos puses?
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Nauja ljetuwiszka Drau
gystė.

‘‘Kardas” prane-za, kad Balti- 
morėj_8usitwėrė “Kooperaty- 
w isz k a Draugystė Lietu- 
w i g z k o s spaudos Aineri- 
k o j e”. Mieris Draugystės yra isz- 
dawinėli progresy wirzkę laikras-z- 
tį.įr naudingas knįgas i? jas pla
tintis terp žmonių, įsteigti pre 
kyslę. Kiekvienas norintis pasto
ti sąnariu naujos draugystės mo
ka į draugystės kasę po 50c. ant 
mėnesio ir už tai gauna wisus 
draugystės iszdawinius dykai.

Lietuwiszkas Piknykas
Seranton, Pa. lietuvviszka pa

rapija turės šamo piknykę, 9dienę 
Sėjos, darže Central Park, aut 
Washington avė.; prasidės 3 wa- 
landę po pietų ir trauksis iki 5 
valandai ryto. Įienga vyrams 
25c., o merginom* dykai. Daržas 
gražus, grujys puiki muzika, bus 
tai gražiausias pasilinksminimas. 
Dėltogi szirdingai užpraszome 
wisus lietuvius ir lietuvaites at
silankyti.

Su guodone. Komitetas.

Isz Forcroft, Me.
Musų mieste lietuvių abiejes 

lyties, su mažais vaikais, yra 33 
ypatos. K^alikiszkos bažnyczios 
nėra ežia nė jokios. Darbai prasti, 
vidutinis uždarbis ant dienos 
75c; nė jokių didelių dirbtuvių 
nėra; lietuviai dirba vien "irio
se ir ant farmų. Oras sziltas, tan
kiai lyja, isz ko galima spėti, kad 
bus geri metai.

Foxcrof ietis.
f Prova “Saulės” iszleistojo, p. 

Baczkausko, pasibaigs, Philadel- 
phios sude, 7 d. Sėjos.

Pamėgink naują 28 valan
dų trnky į New Yorką.
Niekei Plate geležinkelis yra 

dabar visus pripažintas 
už geriausię, ir nedėlioj, 30 
Gegužio, bus įkurtuvės tos lini
jos naujo trūkio terp Chicagos ir 
rytų. Trukiai puikiausiai įrengti, 
8u miegojimo vagonais iszva- 
žiuos isz Chicagoskas dienę 10:35 
ryto, 3:05 po pietų ir 10:15 va
kare. Ant trukių visų kelių 
yra tarnai, aprėdyti uniformuose, 
kurie ant kiekvieno pareikala
vimo patarnaus važiuojaneziam. 
Trumpu laiku ir už pigię prekę 
galima ant szios linijos pasiekti 
visus rytinius miestus.

Apie gerinę informaciję atsi- 
szaukite arba adresuokite į J. Y. 
Calahan, Generaliszkę Agentę, 
111 Adams Str. Chicago, III.

Arba H. Thorne, C. P. & F. A,, 
111 Adams Str. Chicago, III. '

Isz wisur.
H Laike žmonių suskaitymo 

Maskolijoj, tūlose vietose Kijevo 
gubernijoj, pasirodė daugelyj 
szeimynų, kad vyras ir jo patine 
vienokias turi pravardes. Iszti 
rę tę dalykę persitikrino, kad 
Czia vyriszkiai savo moteris lai
ko kaipi už tavorę ir jas arba 
parduoda kitam, arba vyriszkiai 
turinti paezias,jeigu jos nepatinka, 
tiesiog apmaino. Jeigu, paveiks
lan, kokiam Ivanui labiaus pa
tinka pati Trifono, o vėl Trito
nui pati Ivano, tai jie terp savęs 
tariasi ir tiesiog apsimaino pa- 
czioms. Būva tankiai ir teip, kad 
prie tokių mainų moka ir prie
dus. Dėl tų tai priežaszczių dau
gelyj szeimynų pati turi kitokię 
pravardę, negu jos vyras: pati 
kitokios pravardės yra tai apmai
nyta su kaimynu. Kaip sako, ant 
tokio surėdymo moterys ne rugo- 
je ir tankiai paezios užmano 
wo vyrui apmainyti ję ant 
tos.

sa 
ki

|| Ant Afono kalno, Balkanų 
kalnuose, yra daugybė staezia- 
tikiszkų klioaztorių, kur yra 
daug maskoliszkų zokonikų. Ži
noma, jie ten neturėtu isz ko mis
ti, jeigu ant jų naudos nerink
tu aukų. Dabar iszeinantis Tifti
se gruziniszkas laikrasztis “Iwe- 
rla” pranesza, kad daugelis isz 
tų maskoliszkų zokonįkų yra 
tiesiog prigawėjai, kaip kiti, nuo 
aukų pralobę, apleido Afonę, kur 
sawo wietoj įstatė žydus ant 
priėmimo aukų ir raszinėjimo 
praszymų į Maskoliję, pats, turė
dami puikius namus Konstantino- 
poliujeį ten kaip turkiszki balzai 
rančiau sau gywena. Jie pats ra- 
8 zy t r'nemoka, todėl samdo žy
dus, kurie apraszydami wargus ir 
badę. maskoliszkų zokonikų aut

Afouo, szaukiasi aukų mielaszir- 
dingų wientikių maskolių. “I 
weria” paduoda ir prawardės tų 
popų prigawėjų.

H Isz Lodziaus, Lenkijoj, ra- 
aso:Savinįkas dvaroLutomiersk, 
Sokolovski, norėjo priskirti prie 
sawo dvaro prie rubežiaus ėsan- 
czias, apleistas nu kelių deszim- 
czių metų, žydiszkaa kapines ir 
liepėjas t-avo bernams i-zarti. 
Tam vienok pasipricszino aplin
kiniai žydui: apsiginklavo, jie, 
kas su revolveriu, kas su kuolu 
arba su peilių ir a p-toj o Šoko 
lovskio namus. Atėjusį nuvytį 
juos dvaro užveizėtoję sunkiai 
summ-zė. Nuvijo juos tik pa
kviesti isz Lodziaus žandarai. 
Žydai sako, kad ant kapinių ilsi
si kūnai Lodziaus milijonierių, 
kurių giminės sutinka daug pinį 
gų užmokėti ant iszliuosavimo 
kapinių isz kiikszczioniszkų 
rankų.

U 5 d. Gegužio, mieste ,Eliza- 
betpoliuje, ant Kaukazo, likosi 
užmusztss savinįkas kotelio 
“Europa”, Arakel. Naktyj Arakel 
parvažiavo namon ir patėinyjęs 
prie namų ant trepu sėdintį po- 
licijantę, paklausė, kodėl jis ežia 
sėdi? Tas isz syk atsistojo, nusė 
mė dar kepurę, bet paskui iszsi 
traukęs szoblę, kirto Arakeliui į 
krutinę ir į nugarę. Sužeistas 
puolė ant žemės, o policijantas 
nupjovė jam kiszenių, kuriame 
buvo masznelė su 45 rubliais ir 
nubėgo. Ant rytojaus policijanto 
drabužius rsdo miesto sode, o isz 
policijantų truko vieno, masko
liaus Ivano Polkovniczenko. Jo 
iki sziol, ne surado.

U Japouiszkas laikrasztis “A- 
sach” pranesza, k'ad Korėjoj, 
Pirk—jan—^du apskrityj surado 
didelius ir labai turtingus aukso 
plotus. Amerikoniszka kompanija 
“American Trading Company”ga- 
vo jau nuo Korėjos randoikoncesiję 
ant įrengimo kautynių. Jeigu 
viskas yra teisybė, kę apie tuos 
aukso laukus raszo, tai tos nau 
jas kastynės teip atsilieps ant 
svieto pinįgiszko surėdymo, kaip 
sawo laike atsiliepė atradimas 
aukso Kalifornijoj. Korėjos 
aukso plotai esę dar turtingesni 
už Kalifornijos kastynes.

li Mieste Budiszine (Sakai) že
mėj), wendai (smulki wos 80000 
galwųskaitanti slawiszka tauta) 
apwaikszcziojo 50 m. sukaktuwes 
literariszkos draugystės “Mati- 
ca Serbska”. Prie to buwo pasz- 
wentinimas ir kampinio akmens 
locnų draugystės namų, kuria
me* patilps biblioteka ir tautisz- 
kas muzejus. VVendų yra 50 syk 
mažiaus negu lietuwių, bet jie 
mat įstengė sutwerti teip twirtę 
draugystę, turės sawo tautiszkus 
namus, o mes kę turime? Apart 
bažnyczių nieko dauginus, galima 
sakyti, ne pastatėme.

|| Ryme, su didelėmsiszkiimėms 
atsibuvo kanonizacija uždėto- 
jaus zokono barnabitų ir patrono 
Lotaringijos Tounier de Montain- 
court. Bažnyczia Szwento Petro 
ir daugelis kitų Rymo bažnyczių, 
buwo puikiai iliuminuotom. Į 
Szvento Petro bažnycz ę susirin
ko su virezum 40000 žmonių. 
VViduryj bažnycziom tvarkos 
bojo popiežiaus žandarai, 
miesto gi ulyczių italiszka 
riauua.

da- 
ant 
ka

li Per pirmutinį bartainį szių 
metų, Prancuzja atsigabeno s ve 
timų krasztų tavorų isz viso už 
1362565000 frankų; pereitu metę 
per tę patį bertainį metų, parsi
gabeno už 1370442000 frankų; 
taigi szį metę mažiaus ant 7877 
000 frankų. Jszvežė gi savo ta
vorų į kitus krasztus už 1173192 
fr> pereitę gi metę už 1157639 
000 fr. Taigi iszvežė szį metę ant 
15553000 frankų dauginus negu 
per tę patį laikę pereitų metų.

| Mieste Pizoj, Italijoj, vieti
nėj katalikiszkcj bažnyczioj, lai
ke dievmaldystos nupuolė nuo 
altoriaus deganti žvakė. Susi
rinkę ant maldos persigando ir 
ant syk pradėjo grūsties; prie 
durų. Tame susigrūdime devyni 
žmonės likosi su visu sumynio
ti, 25 gi yra dar gyvi, bet su n-' 
kiai sumynioti.

|| Kadetai (mokintiniai) k ar isz- 
ko« akademijos Rio Jeneiro

(Brazilijoj), kuriuos 
ant kariszko laivo 
priesz mHi*ztinįkus, 
maisztę. Suvaldė juos
laivo ėsanti kai iauua, bet jie pir
ma į jūres sumėtė savo ginklus 
ir amunictję.

susodino
ir siuntė

pakėlė 
rods ant

U M;e-teLodz, Lenkijoj, suėmė 
daug žydų ageutų, kurie prikal
binėjo jaunas merginas keliau
ti į swetimus krasztus, žadėda
mi geras wietas, bet p takui jas 
pardavinėjo į paleistuvystės na 
inus. ginu Terp sugautų 
daugiauiai žydų ir žydelkų.

yra

my-|| Miestas Lavanger, 35 
Uos nuo Drontheim, Szwedijoj, 
bovveik su wisu i?zdeg6. Triobos 
ežia buwo medinės, taigi sykį už
gimusi ugnis geię sau maistę ra 
do. Blėdys ugnies padarytos la
bai didelės. Ar pražudo prie to 
ir kiek žmonių, dabar nežinia.

|| Per keturis mėnesiusszių me
tų, Wo kieti jos raudas iszwijo isz 
wiso 235 svvetimų pavaldinių 
ežia apsigyvenusių; terp iszvy- 
tų buvo 46 arnerikonys.

|| Daugelyj . wietų Grekijoj, 
teiposgi pietinėj Italijoj, buwo že 
mės drebėjimai.

Paslaptys maskoliszkų 
kalinių.

Užstojus Warszavoj naujam 
jeneral-gubernatoriui, kunįgaik- 
szcziui Imeretino ir pradėjus tiri- 
nėti darbus pirma ežia Valdžiu- 
s ų maskoliszkų satrapų, tie dar
bai pasirodo teip bjaurus, kad už 
juos tokį Gurkę priderėtu iszsiųsti 
į Siberijos kastynes, jeigu Maskoli- 
joj elgtųsi teisingai. Koki tų 
Gurkų buvo darbai, matome isz 
žemiaus paduoto raszto isz War- 
szavos, patilpusio laikrasztyj 
“Slovo Polskie”. Pagelbinįkas 
kunįgaikszczio Imeretino, jenero- 
las Onuprienko, nuvažiavo į 
Warszawo8 citadelę ir atsilankė 
kaliniuose, kur patalpinti poli- 
tiszki nusikaltėliai. Iszvaiksz- 
cziojo visur, iszklausinėjo ne tik 
urėdnįkus, bet ir kalinius. Nuo 
kalinių dažinojo, kad jie citadelėj 
sėdi jau po keletę metų, bet dau 
gelis ne mokėjo pasakyti, už kę 
yra ežia patalpintais, Kas bjauriau 
šiai, kad apie priežastį pasodi
niam ežia daugelio žmonių ne 
mokėjo atsakyti nė kalinio pri
žiūrėtojai. Negalėdamas kitaip 
nieko dažinoti, jenerolas Ouu- 
prienko pareikalavo aktų, bet ir 
isz jų nieko ne galėjo suprasti. 
VVienas likosi suimtas ir pasody- 
tas į Warszavos citadelės kalinį 
todėl, kad jį apskundė 
sznipukas, arba kad jį už 
nužiūrėjo. Rengėsi isztirti 
lykę, bet tie, kuriems tas
mas buvo pavestas, visai apie 
pasodytus užmir-zo ir tankiai 
žmonis visai ne kaltus daugelį 
metų ežia iszlaikė. Jenerolas 
Onuprienko, užtikęs keletę tokių 
nekaltų, disiprotėjo, kad ežia jų 
turi būti ir daugiaus. VVaikszio 
damas tolinus po kalinio kamba
rius, užtiko kėlės deszimts sėdin- 
czių ežia visai ne kaltų žmonių. 
Sugrįžęs atgal, atidavė kun. line- 
retino aktus apie tuos nekaltai 
kalinyj sėdinezius ir apie viskę 
papasakojo. Tas pbržiurėjęm ra«z- 
tus ir isz jų apie nekaltybę į kali
nius pasodytų persitikrinęs, liepė 
juos tuojaus paleisti. Gaila, kad 
VVilniuje ir kituose Lietuvos 
miestuose nėra tokių jeneroių 
Onuprienkų, o nėra abejonės, kad 
ežia teiposgi surastu daugybę be 
jokios kaltės Orževskioir jo tar
nų susodytų į kalinius žmonių.

koksai 
ka ten 
tę da- 
isstiri-

Naujas 28 walandų trūkis 
į NewYorka.,

** O 30 valandų in Bostoną.
Dabar Niekei Plate geležinke 

lis gali duoti pervažiuojantiems 
geriausię vigadę. Trys trukiai va
žinėja kas dien į abi pusies terp 
Chicago ir rytų. Pietiniai vago
nai eu geriausia tarnysta, o pre
kės pigesnės kaip ant kitų linijų. 
Trumpiausia linija į rytus. Wa 
žinodamas sziai linija užezėdysi 
pinįgus ir laikę. Atsiszauk arba 
adresuok į: J. Y. Calahap Gene 
ral Agent, 111 Adams St, Chica
go UI-

Arba H. Thorne, C. P. &F. A., 
111 Adams SU, Chicago III.

GEOGRAFIJA
ARBA

MOKSLAS APIE ŽEME.
I DALIS. i .

Pagal prof. Archibaldą Geikie ir kitus.

Idant suprasti kiek vaisingos žemės gabena lytus į ju- 
už te n kai prisižiūrėti, kas dedasi po kiekvienam smar- 

’andens kiekvienam upelyj, kiekvienoj upėj 
___ la, susidrumstimas tasai paeina nuo žemės da

lelių, kokias lytus sunesza į upelius ir upes. Dumblas 
drumszczianps vandenį paeina nuo smulkių dalelių sutru
pėjusių uolų; didesnius szmotus rita vandens iszilgai upės 
dugno. Jeigiį gerai prisižiūrėsite toms upėms ir atsiminsi
te, kad jos tą daro per amžių eiles, tai geriaus suprasite tas 
visas permainas ant musų žemės pavirsziaus, kokias padaro 
tik

res, i 
kiam lytui. IV 
susidrumszcju

lytauB laizas.

Upeliai ir upės. Jų pasidarymas.
Atmenate gal, kų Beniaus kalbėjome apie lytaus van

denis nupuolusius ant žemės. Atsimenate, kad viena to 
vandens dalis įsigeria į žemę ir matėte, kaip ji paskui vėl 
prisigriebia žemės pavirsziaus. Pažiūrėkime dabar, kur 
dingsta kita to vandens dalis, kuri teka ant žemės pavir
sziaus upeliuose ir upėse.

Tėmykite gerai prasidėjus lytui kelių, koksai yra jū
sų apgyventuose krasztuose. Matote pirmiausiai, kad kiek
vienas lytaus laszas iszmusza dulkėse arba pieskoj duobu
tę. Lyjant smarkiaus, ženklai tie ant pieskos pradeda nyk
ti ir visų kelių užlieja vanduo, kurisai keliu teka į pakal
nę. Įsitėmykite gerai, kaip tasai vanduo teka.

Matote, kad kelias ne visur lygus: vienoje vietoje 
yra lomos, kitur vėl iszkilęs akmuo, yra ir daugiaus nely
gumų, kurių ne matėte, kol kelias buvo sausas. Kiekvie
na loma ir kiekviena kalvutė ant to kelio atsiliepia ant 
vandens tekėjimo. Matote, kaip nupuolęs vanduo stengia
si ant kelio daryti sau takus ir kaip kiekviena kalvutė, 
grumstas nukreipia jo takų tai į vienų, tai į kitų szonų, 
kiekviena duobutė sulaiko vandens dalį.

Prie kalvutės matote mažus tik vandens takelius, pa
kalnėj skaitlius jų pasimažino] bet užtatai juosėjau dau
giaus vandens susirinko, taigi kad į vienų susiliejo jau ke
li ir žemyn ritasi jau greieziaus.

Tas vandens tekėjimas ant lygaus kelio po smarkiam 
lytui parodo, kaip'lytų vandenys teka ant žemės pavir
sziaus kokiame nortkraszte; todėl peržiūrėkime tųapsireisz- 
kimų placziaus.

Kodėl vanduo teka vieszkeliu iszilgai jo pasilenkimo? 
Kodėl jis neteka į;prieszingą szalį? Priežastis to yra ta pa
ti, kokia priverezia iszmestų augsztyn akmenį pulti atgal 
ant žemės; ji vadinasi sunkumo pajiega. Kiekvienas van
dens laszas puola isz> debesų ant žemės, nes prie to pri
verezia jį žemės traukimo pajiega. Nupuolus jam ant že
mės, traukimo pa j iega traukia jį toliaus ir todėl tur ristiesi 
pakalne žemyn iszilgai patiktos ant savo kelio grabutės. 
Lytaus laszai isz debesų puola .tiesiog aut žemės ir puola 
su dideliu greitumu, tekėjimas gi vandenų pakalne jūrių 
link tankiai atsibuna isz palengvo, bet priežastis puolimo 
lytaus laszo isz debesų ant žemės ir vandenų tekėjimo ant 
jos pavirsziaus paeina nuo tos paezios sunkumo pajiegos. 
Iszsivingiavęs upelis, vandenų puolimai tūlose upėse, u- 
pės, vandenų tekėjimai jūrėse rodo kokių ant jų turi įtekmę 
žemės traukimo pajiega.

Traukiama prie vidurio sunkumo pajiegos visa dau
gybė lytaus vandenų, kuri į žemę ne įsigėrę, turi tekėti 
pakalne vis žemyn, pakol ant kelio jos kas nors nesustab
dys. Aut žemės jiavirsziaus yra gilus įdubimai ažerais va. 
diuami, kurie sulaiko daug tekanezio nuo laukų van
dens, visaip teip, kaip ir ant kelio susirenka vanduo ė- 
saneziose ant jo pavirsziaus duobutėse. Tankiai vienok a- 
žeruose būva teip, kad isz vieho jo kraszto atplaukia van
duo, per kitų gi jo krasztų jis ir iszplaukia; taigi tokiuo
se ažeruose ne gal i>atilpti nupuolęs lytaus vanduo. Upės 
tekanezios isz ažero atlieka savo kelionę toliaus ir teka į 
jūres. .Jūrės todėl yra tai dideli rezervoarai, į kuriuos te
ka visi vandens nuo kietžemių.

Jeigu koksai krasztas butų su visu lygus, tik išlinkęs 
į vienų pusę teip kaip, paveikslan, stogas, tųsyk nuo 
jo vandens greitai nuplauktų į jūres. Bet kietžemių pa- 
virszius ne būva teip lygus. Ant jų yra kalnai, kalvos, klo- 
nys ir ažerai. Apart tų nelygumų, kokias tuojaus galima 
užtėmyti ir lygiausiai iszrodanti vieta yra į vienų szonų pa
silenkusi; visai teip, kaip matėte ant vieszkelio, yra ant 
jos nelygumos, kurių isz syk ne galėjote užtėmyti ir tik 
po dideliam lytui tos nelygumos apsireiszkia; vandens to
dėl geriausiai parodo iszkilimą pavirsziaus kietžemių. Van
duo visada stengiasi tekėti į žemiausiai esanezių vietų, 
jeigu tik į jų gal prisigriebti.

Lengva todėl suprasti, kodėl lytus vienodai nupuolęs 
ant žemės pavirsziaus kokioje nors vietoje, ne vienodai ant 
jo iszsiskirsto; tas paeina nuo nelygaus žemės pavirsziaus 
tame kraszte; vanduo nuo augsztesnių vietų subėga į že
mumas. Nelygumas žemės pavirsziaus padirba upelius, tie 
gi upes.

Upeliai todėl ir upės yra tai gamtos padaryti kanalai, 
kuriais vanduo neįsigeręs į žemę teka į jūres. Jeigu at
kreipsite savo atydų ant daugumo nupuolusio su lytum 
vandens ir ant daugybės upelių, ypacz kalnuotuose krasz
tuose, tai norėsite žinoti, kodėl tie upeliai apaezioj nepa
daro didelių tvanų, kodėl jie savo kelionėj ne užlieja lau
kų. Tų lengva suprasti žinant, kad susijungę į vienų du 
upeliai ne reikalauja ant sutilpimo dvigubai plataus rui
mo; prieszingai, tankiai atsitinka, kad upė pasidariusi isz 
dviejų upelių būva už kiekvienų isz jų siauresnė. Susijun
gę į vienų du upeliai daro upę gilesne, o neplatesne 
ir vandens joje jau smarkiaus teka. Tokiu budu 
daugumas tekanezių nuo kalnų upelių, a paskui susijun
gę į vienų, užima vis mažesnę platumų teip< kad ant galo 
tekanti isz viso apskriezio vandens susirenka į vienų upę, 
kuri tų atliekamų vandenį gabena į jūres; tokiu budu isz 
tukstanezių mažų kanalėlių, kuriuose renkasi vandens te
kanti nuo kalno, pasidarė vienas gilus kanalas, kurio už
tenka ant nugabenimo to vandens į jūres.

Pažiūrėkime vėl į musų vieszkelį po smarkiam lytui. 
Jeigu kelias leidžiasi nuo kalno, tai lipdami po lytui aug
sztyn keliu užtėmyjate, kad juaaugszcziaus, juo pasidarę 
isz nupuolusio lytaus laszų tekanti keliu upeliai eina ma
žyn ir užlipę ant pats kalvos virszunės pamatysite, kad 
ten jų suvisu nėra. Jeigu vėl pereisite į kitų kalvos pusę, 
tai pamatysite tokius jau vandens upelius bėganezius že
myn į prieszingų pusę. Ant virszaus kalvos vanduo pasi-
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dalina į dvi dalis, viena teka į vieną kalvos pusę, kita gi 
i prieszingą.

Jeigu eisite upės krantu, pradedant nuo jūrių, persi
tikrinsite, kad juo toliaus nuo jūrių, juo labiaus ji susi
siaurina, pasidalina į daug atskirų szakų, o tos vėl į dau- 

i gelį mažų upių ir upelių. Paimkite vienok vienų isz dides
nių szakų ir eikite jos kritntu. Tuom keliu eidami, pri
eitumėte pradžių mažo upelio, o jeigu eisite. dar toliaus, 
prieisite kalno virszunę; kitoj jo pusė} visos upės teka jau 
į prieszingą szalį. Wieta ta dalinanti vandenų tekėjimų 
vadinasi linija vandenų pasiskyrstyTno. Anglijoj, paveikslan, 
vienos upės teka į Atlantiszkų oceanų, kitos į Sziaurines 
jūres; Masjcolijoj, vienos teka į Baltiko jūres, kitos į Juo
dąsias, Kaspiszkas arba į Ledines jūres. Jeigu ant «emla- 
pio pabrauksite bruksznį, isz vienos pusės kurio vanduo 
tekės į vienų krasztų, kitoj gi į kitų, tai tasai bruksznis ir 
bus linija vandenų paskirstymo.

Matėte, kad tik lyjant arba po lytui darosi ant viesz- 
kelio tekanti vandens, upeliukai. Pasiliovus lytui vanduo 
ant vieszkelio iszdziusta teip, kad po tūlam laikui vieszke- 
lei vėl pasirodo sausas. Žinote vienok, kad ir lytui pasi
liovus upeliai ir upės nesiliauja tekėję. Laike vasaros 
karszczių vanduo upėse rods nuseka, bet visgi jose pasilie
ka dar tiek, kad upė neliauja tekėjusi. Taigi kas upių 
vandenų tekėjimų užlaiko? Idant tų gerai suprasti, turite 
atsiminti apie tų, kų kalbėjome apie vandenų tekėjimus po i 
žemę, nes upėms suteįkia vandenį ne tik lytus, bet ir tekan
ti isz žemes szaltiniai.

Ir tada, kada nėra lytaus, szaltiniai suteikia daug van
dens tekanezioms upėms ir ta tai ir yra svarbiausia prižas- 
tis, kodėl vasaros laike upės neiszdžiusta. Wienok laike 
didelių karszczių daugelis szaltinių, ypacz gi mažiaus turin
ti vandens, paliauja muszę ir upės, kurioms jie suteikia van
denį, huseka, o kaip kitos ir suvisu iszdžiusta. Tas atsi- . 
tinka su mažesnėms ant žemės pavirsziaus upėmis. Didelės 
gi upės, tokios antai kaip Mississippi arba Amazonka, per
bėga teip didelius plotus, kad mažiaus ar daugiaus lytaus, 
teiposgi krasztiniai szaltiniai labai mažų turi ant jų įtekmę, 
žinoma, dideli lytus ir jose gimdo tvanus.

Tūluose vienok krasztuose upės vasarų ir rudenyj būva 
platesnės negu pavasaryj arba žiemų. Teip, paveikslan, 
Reinas pasididina, taigi daugiaus turi vandens tųsyk, ka^ 
da užstoja vasaros karszcziai, pasimažina gi žiemų. Tas 
paeina nuo to, kad pradžia jo yra kalnuose sniegu užklo
tuose. Sniegai tie tirpsta vasarų ir vanduo isz to pasida
ręs susirenka į upes ir upelius, kurie nuo to užtvysta. Žie
mų gi būva prieszingai: sniegas užkloja kalnų ir paliauja 
tirpęs, vandens garai susilaszindami pavirsta į sniegų, upe
liai užszala. Tokiu budu prasidedanezios kalnuose upės 
gauna mažiaus vandens, o per tai pasimažina ir paezios 
upės.

Upeliai ir upės- Jų darbas.
Po smarkiam lytui upės ne tuojaus pasikelia, bet pa

prastai teka isz palengvo: ne užima nė viso savo ruimo, padir
ba pieškų sudumas, terp kurių yra vietos su stovineziu van
deniu, terp kurių iszsivingiavusi tikra jos srovė, kuria van
duo ritasi sau savo keliu į jūres. Rodosi lyg kad upė ne 
turėtu kitokios užduotės, kaip tik nesztiįjures vandenį, 
koksai į ją susirenka. Žingeidu jums rodosi, jeigu iszgir- 
state, kad ji turi ir kitokią užduotę, kurią ir atlieka.

Isz kur paeina upių vandens? Matėte jau, kad daugu- 1 
mas upių vandenų susirenka isz szaltinių, kad visų szalti
nių vandens turi mažiaus ar daugiaus visokių mirieralisz- 
kų primaiszymų, paeinanezių nuo sutirpusių uolų.yTaigi 
kiekviena upė nesza į jūres ne tik czystą vandenį^ bet 
ir diktai visokių mineraliszkų dalių. Teip, paveikslan, 
mokslincziai iszskaitė, kad Reinas sugabena per metus į 
jūres tiek kalkių, kad isz jų galima padaryti tris szintus 
dvideszimts du tukstanezius milijonų austerių dėžių, isz Viso 
gi 2000000 kubiszkų metrų visokių mineraliszkų dalių. Me- 
degą chemiszkai vandenyj sutirpusi yra ne matoma ir ne
permaino vandens parvos. Upės per isztisus metus gabena 
medegą nuo uolų.

Prisižiūrėkime užtvinusiai upei. Wanduo joje neezys- 
tas ir ne permatomas, bet drumstas, sutemtas. Persitikri
nate, kad tasai suterszimas paeina nuo dumblo i* pieskos 
sugabentų į upę. Jeigu ilgiaus stovite ant upės kranto, per 
tą laiką tustaneziai tonų žvyro ir pieskos perplaukė pro 
jus. Matote todėl, kad apart nematomų mineraliszkų dalių, 
vandens gabena su savim ir matomas. Tankiai aiszkiai gir
dite, kaip ant upės dugno muszasi vienas į kitą akmenė
liai, kuriuos stumia tekantis vanduo./ Tokiu budu mato
te, kad upių vandens gabena į jūres kietžemių dalis, ku
rios likosi į jas sunesztos lytų arba szaltinių vandenų.

Apart to dar, upės ir kitaip naikina kietžemių pavir- 
szių. Galite apie tai persitikrinti žiūrėdami į nusekusį upės 
lovį. Jeigu upė teka per kietą uolą, tai ją nulygina, nu- 
szvelnina; akmens tie nupleszti nuo uolų buvo isz syk ne 
lygus, su asztrioms briaunoms, kaip apie tai galite persi
tikrinti žiūrėdami į krūvą akmenų ėsanezių apaezioj uolų. 
Kaip tik toki akmens prisigribė upės, ten jie tampa nu
lyginti; asztrios briaunos nusitrina ir akmuo įgauna apvalų 
pavidalą arba sutrupa ir persikeiezia į žvyrą.

Akmens toki besitrindami, lygina upės krantų uolas. 
Galite matyti, kad upėse, kur pasidarę sūkuriai, akmens 
sukasi aplink, teip kaip vanduo toje vietoje ir daro tą to- 
laik, kolaik uolose ne iszgrauž duobių, arba teip vadinamą 
katilų. Nusekus vandeniui vasaros laike tūlas isz tokių 
duobių galite matyti ir persitikrinti, kaip szvelniai jos yra 
nulygintos.

Jeigu uolos ir akmens upėse szvelninasi, žudo savo 
briaunas, tai nuo jų turi atsiskirti dalis medegos, ir u- 
pėj turi susirinkti daug dumblo ir pieskos; per tokį grauži
mą uolų, patsai upės lovys turi daryti esi gilesniu ir plates
niu. Dumblas ir pieskos upėj susimaiszo su toms paezioms 
medegoms, kurias į upę sugabena lytų vanduo, kurisai 
nuplauja nuo žemės pavirsziaus smulkias sutrupėjusių uo
lų daleles. Per tokį pasigilinimą ir iszsiplatinimą upių io-; 
vio, uolose darosi dailus urvai ir olos.

Matėte jau, kodėl upės susidrumsezzia, pažiūrėkime da
bar, kas pasidaro su tą daugybe dumblo, pieskos, žvyro ir 
akmenaiezių, kuriuos tekanti vandens nesza ir rita. Pri
sižiūrėkite upės loviui vasaros laike, matote, kad vienoj 
vietoj susirinkęs yra žvyras, kitoj gi pieskų sudūmos, o 
kaip kur terp anų kyszo iszkilę uolos szmotai. Prisižiūrėki
te toms sunesztomsį upę dalims, o persitikrinsite, kad 
jos maino savo vietą. Krūva pieskos arba žvyro gal tūlą 
laiką pasilikti ant vietos, bet maži akmenėliai ir pieskos 
kruopelės, isz kurių susideda ta krūva, permaino savo vietą, 
kadangi vanduo jas mazgoja ir stumia. Pieska ir žvyras ant 
upės dugno panaszus isz dalies į paezią upę. Jeigu po 
daugeliui metų sugrįszite prie upėsr tai upė tekės rods toj 
pa ežioj vietoj, turės tas paezias gilumas ir lėksztumas. Bet 
nors per visą laiką jūsų czja nebuvimo stovėjo vis toj pa- 
czioj vietoj, tai vienok jos vandens nuolatai mainėsi.

’ ; < (Toliaus bus)
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Skvarbiausia priežastis 
sunkių laikų.

' Ant darbo lauko sunkiausiai 
g atsiliepia nežinia: sunkiausi lai- 
Į kai buwo priesz pats prezidento 
į rinkimus todėl, kad nežinia kas 

bus iszrjnktu ir kokios sanlygos 
į bus po rinkimų, apstabdė darbus 

dirbtuvėse. Wos ta stabdanti 
B darbus priežastis pėrėjo, užėjo 
I kita, kuri teiposgi sunkiai ant jų 

atsiliepia; dabartinė priežastis 
: stabdanti darbus yra—rengiami 
| didesni muitai ant svetimų krasz- 

tų iszdirbimų; muitus tuos ren
gia jau nuo kelių mėnesių, bet ne 
gal jų pabaigti. Dėl nežinios ar 
nauja Dingleyd apdirbta muitų 
tarifu liks užgirta ar ne, ap
sistojo dirbtuvių darbai. Prekė 
jai svetimais iszdirbimais, ant 
apsisaugojimo nuo įtekmės ren
giamos tarifus, gabena kuo dau
giausiai svetimų iszdirbimų pir
ma negu tie didesni muitai bus 
užgirli, bet kad Washingtono se
natoriai su jų užgimimu arba su 
atmetimu nesiskubina, užtai sku 
binasi prekėjai, kurie, turėdami 
užtektinai laiko, sugabeno tiek 
svetimų kra-ztų iszdirbimų, kad 
jų gal užtekti ant vienų arba ir 
daugiaus metų Dėl sugabenimo 
daugybės svetimų taworų, turėjo 
apsistoti darbai Amerikos dirbtu
vėse. Pats dideli muitai ne atsi
lieps teip žymiai ant darbo san- 

kaip atsiliepia vodingai 
ant to dabartiniai nežinios laikai. 
Muitai Amerikos viduriuose galė
tu pakelti iszdirbystę wien tęsyk, 
jeigu Amerikos dirbtuvės ne 
galėtu užganėdinti vietinių rei
kalų, tuom tarpu jos dirbtuvės 
produkuoja daugiaus negu vieti- 
niems gyventojams reikia, taigi 
padirba ir ant iszvežimo į 
svetimus krasztus. Jeigu Ame 
rikoj bus uždėti dideli muitai ant 
svetimų krasztų tavorų, tie kra- 
sztai turės atlyginti jai tuom pa- 

I ežiu,taigi uždės teiposgi didesnius 
ant Amerikos iszdirbimų ir tavo
rų, taigi ant jos laukų vaisių, 
ant plieninių ii-zdirbimų arba ant 
iszvežamų anglių. Muitai gal 

k pakelti tik tas dirbtuves, kokių 
K Amerikoj yra per mažai, kurių 

iszdirbimų neužtenka ant vieti
nių reikalų, bet turės suma 
žinti darbus tose dribtuvėse, ku 
rios sziędien padirba daugiaus 
negu ant vietos reikia; muitai 
gal pakelti wien prekes iszdirbi
mų paezioj Amerikoj, taigi dėl 
jos paezios gyventojų, užrube- 
iiuos gi tos prekės, jeigu ten tie 

r iszdiibimai norės įsigriebti, tu 
rėš būt dar mažinės, negu dabar, 

į Taigi dabar ne tiek mažesni arba 
didesni muitai gadina Amerikoj 
darbo sanlygos, kiek nežinia, ko 
ki bus galutinai užgirti. Dau
gelis senatorių, kuriems pavesta 
nauja Dingleyu muitų tanfa, tur 
būt numanydami, kad dideli mui 
tai ne pakels Amerikos turtų, 
nesiskubina su jų užgyrimu, 
tas vienok palengvas senatorių 
darbas labiausiai gadina darbo 
aanlygas: jis priverezia vietines 
dirbtuves tuom tarpu mažiuti 

| darbę. Todėl kiekvienas Ameri
kos gyventojas privalo siųsti 
laiszkus į Washingtonę ant var
do savo szteto senatoriaus ir rei 
kalanti pasiskubinimo arba su už
gyrimu Dingleyo tarifus, arba su 
galutinu jos atmetimu. Senato
riai sztetų, kuriuose gyvena Fe- 

m tuviai, dirbanti prie naujos
I tų tanfos yra szitie:

Arkansas. 
James K. Jonės. 

Jemes H. Berry.
Connecticut. 

Joseph R. Hawley, 
Orvilee H. Platt.
Delware. 

George Grat/
Richard R. Kennkt.

Illinois.
Shklby M. Cullom, 

Wm. E. Mason.
Indiana. 1 

David Trupie,
Chas. W. Fairbanks.

Iowa. 
Wm B. Aelison,

John H. Gear.
Kansas. 

IĮ ‘ 1 Lucien Baker, 
Wm. A. Harris.

Maine. 
į Eugene Hale,

Wm. P. Frye.
g,: Maryland.

. Arthur P. Gorman, 
Geo. L. Wellingtok. 
Massachusetts.

1 Geo. F. Hoar,
Henby Cabot Lodge.

Michigan.
James C. McMillam,

Julics C. Burrgw8.
Minnesota.

Cusoman K. Divis.
Knute Nelson.

Mississippi.
James Z. George, 

Edvard C. Walthall.
Missouri.

Francis M. Cockbell, 
Geo. G. Vest.

Montana.
Lee Mantle, 

Tuos. H. Carter.
Nebraska.

Wm. V. Allkn, 
John M. TnuRSTeN.

New Hampshire.
Wm. E. Chandler, 

Jacob H. Gamjnger.
New Jersey.

James Smith, Jr.. 
Wm. J. Sewell.

New York.
Edvard Murpht, Jr., 

Thos. C. Platt.
Ohio.

Jos. B. Foraker, 
Marcės A. Hanna.

Pennsylvania.
Matthkv 8. Quay, 

Boiks Pknrosk.
Rhode Island.

Nelson W. Aldrich. 
Geo. P. \Vetmore.
Wyscnsin.

John L. Mitchell.
John C. Spoonkr

Wyoming.
Francis E. Warrn, 

Clarėnce D. Clark.

Kiekvienas teip sako:
CASCARETS CANDY CATHARTIC yra tai 

•tebuklingiao.io. gydyklo. salo amiiau. t.zra- 
dtmaiAe, turi gardu .moka, gydo lagadnei ir 
tikrai Ink.tua, kepenis. pllwf ir ozy.tyja wi^ 
•i.temf, pra.zallna perazaiima. gydo galvot 
•kandęjima. drugy ir uikietejim* viduriu

Pirk deiiutį C. C. C. .slfdien, 10, 25, 50 cen
tu. Randui vUom aptiekote ir i.sgydym* gva- 
rantuoja.

Wietines Žinios.

mui-

— Chicagos policija apgarsino 
žinias apie suaresztuotus ir apkal
tintus už pereitu metji. Pereitu 
metę suaresztuotų buvo isz viso 
96837. Tame skaitliujei buvo: 
56364 smerikonys, 8490 negrų, 
8957 vokiecziai;5709 airiai ;2988 
lenkai; 1831 szvedas, 1680 mas
kolių (tame skaitliuje telpa ir lie
tuviai); 1130 kanadieczių; 1099 
anglijonys; 1060 czechų; 1540 
italtjonų; 826 norvegiecziai, 718 
chinieczių; 593 grekonys; 479 
škotai; 411 austrijokų (Chicagos 
policija mat nežino, kad austrijo 
kiszkos tautos nėra); 343 danie 
ežiai; 173 vengrai (tokios tautos 
teiposgi nėra); 161 holandieczių, 
18 indieczių; 29 arabai; 22 au- 
straliecziai ;20 bei gi jonų; 15 fili- 
landieczių; 29 indijoniecziai; 1 
japonietis; 18 Ineksikonų; 17 
portugalieczių; 26 iszpanijonai; 
55 valijonai. Už žmogžudystę 
buvo suimti 29, už prisidėjimu 
prie žmogžudystės — 9.

— Pereitos sanvaitės pėtny- 
czioj, Chicagoj likosi pakarti ne 
grai: John Thomas Povers ir 
John Lattimore. Povers 22 metų 
amžiaus, tarnavo jis saliune 
Murphy’o, po nr. 735 ant Root 
str. Užmuszė jis savo darbdavį 
ir visus jo pinįgus paszlavė. 
Kits žmogžudys, Lattimore,26m., 
drauge su kokiu ten Ruckneru 
užpuolė ant iszėjusio isz saliuno, 
eudviko Marvico, mirtinai jį 
sutnuszė ir pinįgus paveržė. Lat* 
timore likosi nusudyfas ant nužu
dymo, jo gi draugas ant 25 metų 
kalėjimo.

— Darbinįkas, August Kovin- 
ski, apsigyvenęs po nr. 143 N. 
Halsted str., nusiszovė. Namų 
gaspadinė rods iszgirdo kokį ten 
pyksztelėjimę Kovinskio kamba
ryj, bet nežinojo, kas galėjo atsi
tikti. Ruda vienok Kovinski ant 
rytojaus ne atėjo ant pusryczių, 
guspadinė nuėjo į jo kambarį 
dasižinoti, kodėl jis ne atėjo. 
Czia rado jau atszalusį kunę, gu- 
hntį ant sofos. Priežastis patžu- 
dystės yra turbut stoka darbo: 
Kovinski mat neturėjo darbo jau 
nuo kelių mėnesių. *

— Sveikatos užveizda terp 
ateivių ant Ellis Island praueszė 
į Chicagę, kad ant laivo Phoeni- 
cia, atkakusio pereitu sanvaitę 
į Nev Yorkę, jo kelionėj pasimirė 
vienas pasažierius nuo rauplių. 
Nev Yorke visiems to laivo 
pasažieriams skiepyjo rauples. 
Tūli isz tų pasažierių keliauja į 
Chicagę; tei p tų yra kelios ien* 
kiszkos ir rodosi, viena lietu- 
viszka pravardė, kaip antai: 
Ona Sobieska, Kazimieras Bielski 
ir Matie Stan ziecz (tuYbut Stan- 
szys?)

— Uksuso dirbtuvėj Rnnge 
& Co., po nr. 71—85 N. Anna 
str.,atsitiko expliozija,o nuo jos 
užsidegė visokį kelnorėj sukrau
ti stoikai. Darbinįkai bandė ugnį 
užgesinti, bet atsitiko paskui dar 
dvi expliozijos teip, kad gesi
nanti turėjo bėgti laukan. Kada 
subėgo ugnagesiai, degė jau visa 
trioba; jie stengėsi vien aplinki
nes triobas nuo ugnies apsaugoti. 
Tris valandas ugnis siautė, kada 
ję suvaldė, pridirbo ji blėdies ant 
100000 dol. I

—- Miesto bulmistras iszdavė 
padavadyjimą kaslink szunų ant 
Chicagos ulyczių. Szunis gal tik 
prisiriszę ant virvutės ant uly- 
ežios jų s&vinįkai iszsivesti ir tai 
tik su dratine snukio uždanga. 
Policijantams įsakyta liuosai bė- 
giojanezius szunis nusiauti.

— Pereitu panedėlio dieną į 
Chicagą atsilankč Italijos kunį- 
gaiksztis, Ludvik. Su juom kelia
vo 11 žmonių. Isz ežia iszkelia 
wo j San Francisco, nuo kur ke
liauja paskui j Alaskp ant moks- 
liszkų tirinėjimų Szvento Elijo- 
sziaus kalno.

— Dvylikos metų sūnūs nasz- 
lės Pommel, apsigyvenusios po 
nr. 360 ant Larrabee str.,prisiarti
no prie pririszto ant pakausty- 
mo arklio. Arklys spyrė ir su pat- 
kava pataikė vaikui j galwę ir 
užmuszė jį ant vietos.

Apsisaugokite wagiliaus.
Franas Masiulis, paeinantis isz 

Kauno gub., Reseinių psv., Ne- 
mokszczių para p., Paažerių, kaimo 
(Jermoszkos posūnis), pabuvęs 
Pittsburge, apkraustė kelių vyrų 
kiszenius ir iszdumė į Chicagę. 
Pavogė mano auksinį laikrodėlį 
ir kelis dol. pinįgų, teiposgi 
Winco Kinderio ir dar kitų dvie
jų vyrų. Pas kę jis ateitų, apsi
saugokite ir duokit man žinię 
apie jį.

Antanas Kalėda
1012 Farson Str., Pittsburg, Pa.

Mitingai.
Subatoj, 5 Sėjos, 8 valandę 

vakare, po nr. 4612 Fifih Avė. 
Liet. Republ. Kliubas 29tos 
dos laikys savo mitiugę, ant 
rio szirdingai užpraszo visus 
tuvius pribūti.

J. Jovaisza, Sekr.

ku
be-

wa-Subatoj, 5 Sėjos, pusiau 8 
landji vakare, salėj P. Bilinsko, 
kertė Laurel ir 33id Si r. “Liet 
Republ. Susivienyjimas” laikys 
savo mitingu, ant kurio delega
tai isz visų liet, kliubų yra už- 
praszomi pribūti.

P. J. Jonaitis, Prez.

Nedėltoj, 6 Sėjos, 6 valandę 
vakare, salėje 11 Aiuko, 33rd 
Auburn Avė., Liet Demokratų 
Kliubas laikys savo mitingę, ant 
kurio pribus kandidatai ant Bu
džių, turės prakalbas ir iszaisz- 
kys,kaip reikia balsuoti.Diena baL 
savimo bus panedėlyj, 7 Sėjos. 
Užpraszo visus lietuvis pribūti.

Komitetas.

Ralius ir Lenktynes.
Nedėlioj, 13 Sėjos, pas L 

Aiukę, 3301 Auburn Avė., bus 
balius ir lenktynės. Grajįs gera 
muzika, bus szokiai ir kitos žabo 
vos. Balius prasidės 5 valandę 
po pietų, o lenktynės 6 valandę. 
Už lenktynes bus paskirtos nagra- 
dos: dėl pirmo $2.00, antro 
$1.00, treczio 50c. Bėgimas ant 
lenktynių bus nuo 33czios iki 
31mai ui.

Szirdingai užpraszo visus lie 
tuvius atsilankyti.

L. Ažukas.

Pajieszkojimai.
Pajieszkau Onos Minukytės, (po vyru 

Pukienė), teiksis atsiszaukti ant szio 
adreso: Mrs. E. Minukytė

149 Mohavk Str., Uties, N. Y.

Pajieszkau savo szvogerio, Juozo 
Arlickio, isz Kauno gub. Telszių paw. 
ir parap.; pribuvęs į Ameriką apie du 
mėnesiai atgal. Jis pats, ar kas ki
tas, teiksis duot žinia ant szio adreso: 

Adolfas Mikalauskis, 
199 W. 16th Str.. Chicago, 111.

Gromatos ant paczto
__ Abnmsky H. 
507 Beniknites T odor 
509 Banov»ky Jau 
518 Bagus Andrey 
533 Cuou'a Jan 
535 Czevnlek Tomas 
544 Marcevac Goria 
55B Gnoliioc Janu _______ ,______
572 H' , .now»ki Eleonor077 Sborwli Sam 
500 Jenkiewicx W Z '
581 Janovicz Dommett W7 Wlikot Ida 
583 J ars k Kari 
5H6 Kamila Marle 
005 Krulevicz Mihut 
080 Maikovskl Teofil 
034 Norvilas Jonss

601 830 Pblaekevici K. 
037 Pauzer Jnzel 
038 Petroll Onkar 
642 Poczutko Marei n 
043 Podliaaka Amy 
645 Potehlopeck Vv. 
001 Sadovakl M.
676 Scrotyki Albert 

" j
089 Ssututovioz Krank

791 Wyiiynaklemer A. 
702 Zaremba Mikola 
7(B Zekonie Ja wzapai 
705 Zi-llnaki Marianna 
707 Zurkavnee W.

Pamegyk dėžutė CA8CARKT8 už 10b., go
riausia »u laižytoja plauczlu Ir visu viduriu.

The Standard Litjnor Bonse.
Naujas Lietuwiszkas Saliunas 

Juoz. Millerio, 
203 Washinirton St.,

8EATLLE, WASH.
, Užlaiko geriausius gėrymus: 
Arielkas, Likierius, sžaltįi Alų, ir 
kvepianezius Cigarus. Teiposgi 
kiekviehas pribuvęs pas manę 
gali gaut geriausią rodfi.ir dasiži
noti apie visus reikalas ^zio krasz- 
to. Kam teks czia atvykti, mel
džiu pas manę atsilankyti. (2-10)

Su guodone
Juozas Miller.

Iizsiunczizmc in visos miestus ir miestelius visos A» 
menkos visokius daiktus, kaipo tai: Maszinas del.si'uvi-' 
mo, Maszinasdel drukawojimo gromatu, Siutus, Ovcrkc1 
tus, ^Vargonus, Armonikas, Orajyjamas Dėžutės, Klarne
tas, Fleitas, Base ties, Skripkas, Gitaras, Triubaa, Žiūro
nus, Britvas, Peilius, Widelcius, Szauksztus, Slriclbas,1 
Revolverius, Laikrodžius, Laikrodėlius, Lenciugelius, 
Kompasus^Žiedus, Auskarus, Abrozus ir visokius kilus 
daiktus^ ^Teipogi padidiname fotografijas, dirbdiname 
luksztus dėl laikrodėliu jf 1.1. Prisiuncziame katalioga 
kožnam dykai. Adr«sawokit teip:

Kelpscb, Noreiko & Co., 
66 Fifth Avė., CHICAGO, ILL.

NDY CATHARTIC

10* 
25*S0* ___

ABSOLŪTELY GŪ1RHTEED 
*1. aa* boaklot ftaa. A*. 9TKRUNG REREDY <

CURECOllSTIPATIOlt^
DRUGGISTS

Niagara Wandens Puoli
mas.

(Niagara Falls.)
Niagara wandens puolimas sawo 

gražumu yra didžiausiu stebuklingu
mu kas met patraukia buriua žmonių. 
Nėra wisoje Amerikoje tokio* wietoa, 
kur teip gerai, pnikiai ir wigadnei ke
leiviai galėtų praleist aawo waaarinę 
wakacija. Trukiai Niekei Plate Geležin
kelio, su miegamais ir pietiniais vago
nais, su visa reikalinga tarnyste, va
žiuodami isz Chicago į Nev Yorka ir 
Bostoną, pravažiuoja pro pat tą vietą. 
Naujiejie trukiai, kurie pradės Kursuo
ti nuo nedėlios, 30 Gegužio, duos savo 
pasažieriams abiejų klasų: pirmos ir an
tros pavelinimą Apsistoti tenai ant 10 
dienų ir atlankyti tą stebuklingą vietą. 
Trukiai iszvažiuoja isz Chicagos kas
dien 10:30 ryto, 3:05 po pietų ir 10:15 
vakare.

Pons J. Y. Calahan, Generaliszkas A- 
gentas, 111 Adams St. Chicago, IU. duos 
kiekvienam informaciją norineziam ap
sistoti ant 10 dienų Niagara Falls.

Apganininmi.
“Varpas”, literatūros, politikos ir 

mokslo dvimėnesinis laikrasztis, iszei
na jau 9 metas Tilžėje. “Varpas” yra 
Lietuvos vadovų laikrasztis; talpina 
puikias apyukas bei moksliszkus raso
tu*. “Varpas” į Ameriką ant metų, su 
prisiuntimu, kaiztuoja 1 dolarą.

“Ūkininkas”, Lietuvos ūkininkų 
mėnesinis laikrasztia, iszeina 8 metai, 
teippat Tilžėje. Talpina įvairius raša
lu* apie lietuvių prbpaddimą po gudų 
valdžią, bei pamokina, kaip reik nuo jų 
gintis, apysakas, pamokinimus isz sve
timų stalių, bei apie ligas, nuo kurių 
gali pats žmogų* pasigelbėti, neėsatt 
arti daktaro. e

“ŪKININKAS”, į Ameriką, ant metių 
kasztuoja tiktai vieną dolarą. Norin
ti iazsiraazyti wiraz minėtus laikrasz- 
cziu*, pinigus gali siųsti regtstravoto- 
se gromatose ant šiito adreso ' (10—p 

Hkrrn Dr. Bruažis, 
Tilsit. Ostpreussen

Germany.

Wisokias knygas,
lietuviszkas. teip dvasiszkas kaip
moksliszkas, teipgi ir lalkraszezius, kai
po tai: “Varpą”, “Ūkininką” it 
“Tėvynės Sargą”, visus tris kartu 
imant ant 1897 m. prisiuneziu už g3.Q0. 
Katalogą knygų ir laikraszcziu* ant pa
žiūros prisiunesiu dovanai. Užpraszant 
knygas arba laikraszcziu*, reikia sykią 
ir pinigu* prisiųst. .(31—7) '

Jurgis Lapinas
Tilžėje - Tilsit, Ostpr.

Germany

— Geri a ūse lietuviszkai-lenki- 
szka Aptieka Juozo Leszczyusko, 
po nr. 3315 Laurel st., kuri užlai
ko geriausias gydyklas czionyksz- 
czias ir isz Europos ir teisingiau- 
sei iszpildo receptus, o prekes 
pigesnes kaip kitur. Aptiekoje 
randasi kasdien no adynos 11 ry
to iki 2 po pietų D-ras M. F. 
Božyncz, o D ras M. P. Kosakaus- 
kas randasi Czetwergais ir Nedė
liotos no 10 iki 12 adyn. vidur
dienio ir daktaras W. Statkevi 
ežius randasi kožname laike. Ant 
pareikalavimo gali paszauktie in 
aptieka per telefoną kiekviena 
daktara, koky kas nori ir kožnoje 
valandoje. Teipogi ant pareikala
vimo iszsiunczeme yvairias gy- 
diklas visur, atsakome laiszkus 
yvairiose kalbose ir gydome )y 
gas per laiszkus.

Telefonas Yard 709

P.F. Bradchulis,
N o ta r y Public & Ciaim Adjuater. 
Iždirbu visokius dokumentus ir 
kaip mokinantis ant advokato už
siimu visokiomis provomis.ypacz 
priesz kompanijas už sužeidimus. 
Teipgi kolektavoju skolas už bur- 
da ir algas ir duodu rodą kiek 
viename atsitikime.Wiengenczei 
turėdami koky reikalą szaukites 
pas savo viengenty.

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

!•

Ne rūkyk tabako Ir nespjaudyk, 
nes tai trumpina tawo amžĖ
Jeliru nori .Ulpraiyt bmo tabako ant wiM4oa 

ir peatoti .wrlku. iwirtu ir .vllnca, imk gydyk
la. w»din.m*« NO-TO-BAC.kari. perdirba »llp- 
aa. toonl. la tvirtu*. Daugeli., kuria pamėgino 
■žiu. gydykla., in de.timta diena >u iwer» de- 
izlml.ivura virasna.. Apl. 400.000 imonlu tapo 
laigydytnia Pirk NO-TO-BAC nūn mwo aptle- 
koriau., .u gvarannija, utMe. arba ut 01.00 A p. 
raatymu. ir praba, gau.i dykai. Paraatyk. in: 
Steru.g Romedy Co., Cbkcago, arba N'ew York.

E ZANIEWSK1S.
_ 924 33rd str.,

Uetuu’iNEkaN 
kriaucztiiM.
Pigausia dra

panų krautuve. 
Parduoda viso
kius drabužius 
kuo no pigiau
siai. Teiposgi 
dirba ant orde
rio už pigesnę 
preke kaip vi
sur. Wiengen- 
cziai, prnszom 

atsilankyt, o 
persi tik rysite.

Naujas
Lietuwiszkas Saliunas.

“LIETUVA”
Nedelinis Laikrasztis

Iszeina Chicagoje kas subata ir paduoda žmonėms 
SKVARBIAUSIAS IR TEISINGIAUSIAS ŽINIAS 

isz Amerikos, Lietuvos ir wiso paswieczio.

“Lietuva” kaeztuoja ant metų^tik 12. Kas abu do- 
liarus užsimoka isz virszaus, gauna puikę knįgelę, vertės 50c.r 
dovanų. Kas užsimoka $1, gauna knįgrelę už 25c. Knįgelę gali 
sau iszsirinkt isz musų kataliogo kas kokię nori, kad tik nebran
gesnę per 50c. o prisiusime dykai.

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

“Lietuvos” spaustuvė spausdina visokias knįgas. 
konstitucijas jr visus kitus drukus: lietuviszkai, lenkiszkai ir an- 
gliazkai. 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 visokiuslietuvių reikalus gerai, grei
tai ir teisingai. •

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

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

kada ne pražus. Iszpirkę “rnoney order” nelaikykite jį kiszeniuje, bet tuojau* 
prisiųskite mums: siuneziant “rnoney orderį”, gromatą registruoti nereikia,, 
prisiuskiteprastoje gromatoje, nes ant jo nieks, be mus/pinįgų isz paczto ne- 
iazims.

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

pų, Divanų ir t.t. o paiduodu 
viskę pigiau kaip visi kiti szto- 
rai.Teipogi parduodu ir antmėne- 
sinių arba nedėti n ių iszmokesczių. 
Pamėginkit pas manę, o pamaty
site, kad daug geriau ir pigiau 
pirkaite viskę, nė kaip kur pas
kokius žydus. Ii

624 Blue Island Avė: 
užlaikau didžiausia

Krautnwia Mebliu
kaipo tai;

Stalų. Szėpų, Lovų, Peczių, Lem

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

Fel. Majausko 
3301 Laurel 
kerte 33czio* ui.

Uilalk.o iwieii. 
bawar»ka Alų. ge- 
riauilaa . |
ir seniau 1 1

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

838 W. 18«b Str.
Priima ligoniui adynoaa: tuo 9 iki 1Z prie.* pl.t 

ir ano 0 wakare. Telepbona.: Caual 137 
____________________________________________

ir puikinusius Ciga
rus.

Prie sali u no tu
riu puike didelis 
sale ant mitingu,

N. L. PIOTROWSKI, 
Advvokatas augsztesniu sudu ir Notary Public^ 

Ofisas: 84 La Šalie St, Ruimas S20. Gyienimas: 112 W. Dlrisloo St

Atlieka provas visuose suduose, iszdirba visokias rjpieras — 
dokumentus; o labjnusei užsiima provomis už sužeidimą ir užmii- 
szima geležinkeliu, fabriKuose ir 1.1. Kiekvienas turintis koki 
reikalH, tegul pirmiausei pas jy rodos pasiklausė.

Gali sueiszneket lenkiszkai.

“RYTAS”
NEDELINIS

Laikrasztis
I>ZEINA

WATERBŪRY, CONN.
Yra tai vienrs gryniausiu, kas 

link padavimo Amerikoje Lietu- 
viszku laikranzcziu. Dzleidžia- 
mas kriszczoniszkoje dvasioje. 
Žinių daugiausiai apie Amerikos 
lietuvių reikalus.

Ant metu Ūktai $1.
Welitina kiekwi«nam jį skaityti. 
Raazyklt ir pinįgus siųskit ant adreso:

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

balių ir vesialiju.
Ateik broli pamatytie ir to vi* 

pabandyt i e.
Felixas Majauskas, 

8301 Laurel st., kerte 33czios ui 
CHICAGO, ILLINOIS. • ♦

HILLE’S FOTOGRAFAS,
3452 8. Halsted u L

Nujtma puikia* Foto<r»fl)a*. ai tolina tiktai 
S2.00

to w«m1Io Ir kitokiu reikalu nujltaa Fotoera 
njaa kopų ik anaei.

PIGIAUSIAS K ROMAS 

Czebatu ir Czeweryku 
pas 

M.W.Goodmana,593 N. Gay St.
BALTIMORE. Ml).

Per aziai* S0 dienu turiu l»zpaduotie wiaua 
mano w.aarinlua taworua, kaip tai: Cnebatua 
CMwerykua dėl wyru. moterų, vaiku Ir kūdi
kiu. Uitai taip labai aum.iinau ja prekiaa. kad 
wl>ka paa mane dabar rali pirkti beveik ui pu
te prekes. Dėlto atkreipiu atyda visu aplinki
niu ir paiyatamu ir praazau ateit pamegyt, o 
per.itlkrysite kad teip pikiai niekur nerasite, 
kaip pas mene SU GUODONE

i M. W. Goodman.

pirkaite viską pigiau 
Ziegorela (u»5tyim 

Szlubinej sic 
“Elgin” zi

Ben. Hat o w skis.
527 S.Cana orte Judi, Gbicuno, l|

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

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

Karatų, ant 15 akmenų, su tikrais Elgino w 
viduriais laikrodėlį nuo t!7 iki S20 ant isziųokea 
ežiu, mokėdamas tik po wien| doliery ant nedS 
ios.

Kas tik ko reikalaujate ateikite pas mane, 
kaip kitur.

Sprendzyna 50c. Styklas ir skazupkoa 10t 
ziedaj 56 ir 72 prabos nog |3 iki $6. Sidabrini 
ziegorej $7.00. Wyska garantavoje ant metu.

CALIFORNIA WINE&L]QŲOR CO.
384 Bliir Island Avė., N. E. Cor. 14th PI. Chicago.

Sziuomi praneszame visiems savo prieteliams ir kostumeriams, kad dabar 
{ vienatiniu musu agentu ant pardavinėjimo gerymu po namus yra Franciazkua 
, Krisecziunas. Wiaus orderius, kokius jam duosite, greitai iszpildysime ir 
už labai prieinamas prekiaa.

California Wine & Liquor Co.
334 Blue Island Avė., Cor. 141h PI. (Henry St)

M. Rnbin, prez.
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