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Politiszkos žinios.

Balkanų pussalis.
Ant muszio lauko terp Greki- 

jos ir Turkijos nieko naujo ne 
atsitiko, ne šutai £ pasiuntiniai 
nė apie iszlygas, kaip karę užbaig
ti. Su 1 tanas iki sziol nesutiko 
atsisakyti nuo turkiszkos kariau
nos užimtos Tessalijoe. Jeigu 
pasibaigs laikas, ant kurio abi 
pusės sutarė saugotiesi muszių, 
laikas tas turės būt arba wėl pa
ilgintas, arba karė turės isz naujo 
prasidėti. Grekija vienok jos to
liaus traukti ne gal. Nors susi
rėmimuose ir nuo ligų p-ekonys 

' mažai kariaunos nužudė, bet ar
mija jos kaipi tirpte sutirpo. Iki 

' sziol musziuose ir nuo visokių li
gų nustojo gyvasties vos 1100 
grekiszkų kareivių, paszautų 
ir serganezių skaito apie 4000, 
bet kariszkos pajiegos sumažėjo 
ant pusės to, su kiek jų greko- 
nys karę pradėjo. Wieni pabėgo 
nuo muszio lauko, kiti pasislė
pė į kalnus, kiti atkako į Atėnus 
ir platindami melagingas žinias 
nuo muszio lauko, tyczia stengia
si gyventojus priesz randę su 
kelti. Tokiose sanlygose, žinoma, 
Grekija ne gal vesti ilgiaus ka
rės. Maskolijos rando laikrasztis, 
iszeinantis Paryžiuje, “Le Nord”, 
sako, kad Maskolija ne daleis 
Turkijai pradėti vėl muszius. Wo- 
kietijos gi rando laikraszcziai sa
ko, kad Wokietija nesigriebs 
prievartos priesz Turkiję, jeigu 
tarybos ant sutaikymo kariaujan- 
czių vieszpatyszczių ne iszduos 
vaisiaus. Tokiu budu neva sutar
tis Europos vieszpatyszczių i sa
ro : Maskolija ir Prancūzija užsto
ja ui Grekiję, Wokietija gi ir 
su ja susidraugavusios vieszpa- 
tystės remia Turkiję. Taigi ežia 
•iezkiai matyt, kad vietoj ko
kio nors sutitarimo Europos 
vieszpatyBeczių, jos pasidalino į 
dvi dali viena kitai pyiesztarau- 
janezias. Kaslink Anglijos, ję 
kaltina, buk jisnkurszcziusi gre- 
konia, dabar, kada tiems pradėta 
karė nepasisekė, juos apleido ir 
persikeitė į su 1 tano užtarytoje ir 
tokiu budu vėl pakėlė savo įtek
mę Turkijoj.

Kasi ink iszlygų, ant kokių sten
giesi Europos pasiuntiniai sutai
kyti kariaujanezias puses, tary
bos apie lai dabar pasiliovė, ka-

| daugi sultanas tiesiog atsiszaukė 
į Maskolijos ir Wokietijos cieco- 
rius, praszydamas jų nusprendimo. 
Czia vienok labai sunkus nu
sprendimas, kadangi tuodu 
valdonai ne vienokių
nuomonių: Mikalojus užtaria už 
Grekiję, Wilhelmas gi pripažys- 
ta Turkijai tiesę palaikyti tuos 
Grekijos krasztus, kuriuos laiko 
užėmusi turkiszka kariauna. Tur
kija ir rodosi, pasirengė palaiky
ti Tessaliję prieszai Maskolijos 
norus: ji czia sutraukė dabar net 
250000 kariaunos, nors priesz 
Grekiję ir pusės to skaitliaus ne 
reikia.

Prancūzija.
Pereitos nedėlios dienę, Pary

žiuje, bandė užmuszti važiuojan
tį ant arklių lenktynių Prancū
zijos prezidentę, Faure’ę. Kada 
prezidento karieta važiavo per 
teip vadinamę Buloniszkę gi. 
raitę, iszgirdo szuvį. Paskui gi- 
expliodavo pamesta bomba. Nė 
szuvis vienok, nė bombos eaplo- 
zija prezidento ne užgavo. Pre
zidentas nuvažiavo sau toliaus, 
o policija suėmė du jaunu vy- 
riszkiu. Paskui jų gyvenimuose 
padarė kratę. Ant vietos, kur 
tasai pasikėsinimas atsitiko, po
licija rado revolverį, bombos 
szukes ir ilgę peilį, ant kurio 
kriaunų buvo paraszas: “mirtis 
Faurui”! Kada suradęs tuos daik
tus policijantas juos paėmė, su 
sirinkę žmonės tikėjo, kad jis ir 
bandė prezidentę užmuszti; butu 
gal policijantę sudraskę, jeigu jo 
draugai būt n ©atėmę.

Prezidentas szuvio ir expliozi- 
jos nenusigando, bet sėdėjo sau 
ramiai karietoj. Wažiavo jis su 
sawo motere drauge; kitoj ka
rietoj važiavo jo dukterys. Pat
sai pasikėsinimas ant prezidento 
gyvasties atsitiko toj paezioj vie
toj, kurioje, 30 metų atgal, Bere 
zovsky ezovė į atsilankiusį į 
Paryžių Maskolijos ciecorių, A- 
leksandrę II, bet teiposgi ne pa
taikė. ^Važiuojantis drauge su 
prezidentu paslaptos palicijos są
narys, Raustraux, tuojaus nuszo 
ko nuo karietos ir kaip sako, 
suėmė tikrę kaltinįkę, bet jį isz 
jo rankų isz veržė susirinkę anar 
chistai. Policija rodė suėmė ke 
letę isz pulko susirinkusių žmo
nių,a l>et daugelį isz suimtų pa
skui paleido. Ar terp suimtų y- 
ra tiktas kaltinįkas, dabar dar 
negalima žinoti.

Isz Paryžiaus ateina žiniosLbuk 
dabartinis turkų pergalėjimas 
grekonių, visur pakėlė dvasię 
mahometonų, pakėlė jų nekenti- 
mę krikszczionių. Prancūzijoj 
bijosi, idant inahometoniszko ti
kėjimo gyventojai Algero ir Tu
niso ne pakeltu maiszto priesz 
prancūzus, kas, žinoma, pagim 
dytu tik nereikalingę kraujo pra- 
liejimę, nes prancūzai maisztus 
greitai suvaldytu.

Austrija.
Nauji parlamento pasiuntinių 

rinkimai Austrijoj dar neatsibu 
vo. Dabartinis vienok prieszta- 
ravimas vokieczių kokiems nors 
paliuosavimams Austrijos tau
toms slaviszkos kilmės, paskuti
nius sukėlė priesz savo ikiszio- 
liszkus skriaudėjus. Tautos sla
viszkos kilmės, teip Austrijoj 
kaip ir Wengrijoj, buvo skriau- 
džiamos: skriaudė jas Austrijoj 
valdžię laikanti vokiecziai, 
Wengrijoj gi mongolisękos kil
mės magyarai. Nesikentimas czia 
terp skriaudėjų ir skriaudžianezių 
yra labai didelis, reikia todėl ma
žos priefastėsantpakėlymomaisz- 
to. Ant lauko Wengrijos preky
bos ministerio, p. Danielio, dar
biu įkai laukę dirbanti pradėjo 
erzinti žydę (žydai visur laikosi 
skverno valdžię turinezių, Ven

grijoj jie laikosi 'su magyarais 
priesz slovakus ir rumunus). Žy
das paszaukė į pagelbę žandarus. 
Atkako ant pakvietimo 4 žanda
rai, kurie norėjo iszvaikyti 700 
susirinkusių darbioįkų; szaudė į 
pulkę žmonių isz revolverių ir 
bereikalo tik tuos suenioo. Dar- 
blnįkai saofco prie žandarų; du 
isz jų su dalgiais sukapojo, kiti 
gi du pabėgo. Ant suvaldymo 
žmonių įnirsshno reikėjo szauk- 
ti kariaunę. 40 darbinįkų likosi 
suaresztuotų.

Maskolija.
Isz Peterburgo raazo, kad cie- 

coriaus moteris pagimdė dukterį; 
pirmas jų vaikas teiposgi duktė, 
taigi mat Maskolija visgi iki 
sziol ne turi sosto įpėdinio; tuom 
tarpinis įpėdinis, brolis caro, ser
ga džiova; ant jo ne daug gali- 
ma remti, kadangi dienos jo 
gyvenimo beveik suskaitomos. 
Jeigu mirtis netikėtai paimtu 
Mikalojų, Maskolijai pritruktu 
valdono, o tas galėtu pagimdyti 
maisztus ir naminę karę Masko- 
lijoj terp besivaržanezių valdžię 
visokių cariazkos giminė* pre
tendentų.

Didelių paliuosavimų lenkams 
tautiszkuose dalykuose caras ne 
suteikė. Rods kuaįgaiksztis Ime- 
retino szvelniaus valdo negu 
Gurks, bet ant to viskas pasibai 
gi a. Atkakęs į vietę prasza liūto 
užveizėtojaus moksliszkos apru- 
bės, Apuchtino, Lygiu, pasirodo 
tokiu jau, kokiu buvo ir pasitrau-

Wien laikraszcziams daleista 
varyti ginezus su maskoliszkais 
lenkystės prieszais; sziaip, vis
kas pasilieka po senevei. Beje, 
randas daleido vėl atidaryti 
Gurkos uždarytę Kelczių d va
ši szkę katalikiszkę seminariję.

Iszpanija Ir |os valdybos.
Iszpanijoj, tūluose jos krasztuo- 

se, atsitiko vėl maisztai priesz 
valdžias. Susįerzinimas terp Ii be 
ralų ir dabar valdanczios parti
jos bereikalo tikt sudrutino valr 
džios prieszus, dar labiaus gy
ventojus suerzino tas, kad ka
ralienė pavedė valdžię vėl tiems 
patiems ministeriams, kurie ne
sutikimus pakėlė, kurie suerzino 
lyg tyczię visę liberaliszkę par- 
tiję.

Ant Kubos visi tiki, kad isz- 
pa n i sakos kariaunos virszinįkas, 
jenerolas Veyler, turės pasi 
traukti, kadangi j iru nepasiseka 
maisztus suvaldyti. Grįždamas 
j Havanę, jenerolas Veyler, ne 
toli Sancti Spiriti, susitiko su 
Gomezo pajiegomis. Muszis buvo 
gana karsztas, bet ant galo isz- 
panųonys, nužudę 50 kareivių 
užmusztų ir 100 patekusių į ne
laisvę, pasitraukė nuo muszio 
lauko. Kubieczių vadai, Rodri- 
guez ir Bonderas, su 4000 žmo
nių, wėl įsiveržė į provinciję 
Havanę ir traukia ant miesto 
Guines. Amerikoniszki laivai 
nuolatai atgabena kubiecziams 
užtektinai ginklų ir amunicijos.

Pietinė Amerika.
Ateinanczioa isz Brazilijos ži

nios paduoda, buk czia, per pas
kutinį muszį, pajiegos maiszti- 
nįkų likosi galutinai iszvaiky
tos. Rando kariauna muszyje nu
žudė 300 kareivių. Bet ir už
vaikyti maisztinįkai neeusirinks 
kitur, pamatysime vėliaus. Ran
das, apart maisztinįkų, turi užtek
tinai prieezų. Daugelis prieszta- 
rauja susitaikymui Brazilijos su 
Prancūzija, pagal kurį, didesnė 
dalis Anapa kraazto, kurį Brazi
lija norėjo palaikyti, pateko 
Prancūzijai. Czia menki nesutikiu 
mai tankiai gimdo revolįucijn* 
ir namines kares. Taigi ar 
pergalėjus maisztę Calveiheiro, 
neužgims kiti, dabar nieks negal 
žinoti.

Republikoj Urtųjvay, į pietus 
nuo Brazilijos, rando pajiegoms 
nesiseka. Czia rodosi, kad maisz
tinįkai viražų ima. Isz Monte- 
video ateina žinios, buk maiszti
nįkai apėmė du laivu vežaneziu 
raudo kariaunę ir amuiticiję. To 
dar ne gana, Urugvay susipyko 
su kaimynisika republika, Argen
tina. Argentina iezsiuntė savo 
kariaunę prie Urugvayans rube- 
žisus. Taigi czia gal dar užgimti 
karė terp tiedviejų re publikų.

Japonija ir Ha vai salos.
Randas Havai salų, rodosi, tu

rės priesz Japoniję nusilekli, ka
dangi niekur ne randa pagelbos. 
Amerikos senatoriai dręsus tikt 
Washingtouo senate, czia jie mo
ka uideganezias kalbas kalbėti, 
czia jie gazdina visas žemės 
vieszpatyakes pergalėti vienu 
rankos mostelėjimu, bet jeigu 
tikt kas tų kalbų isz syk nenusi
gando, narsus VTtshingtouo se
natoriai greitai permaino savo 
nuomones. Teip buvo ir su užta
rimu už Havai salas, ant kurių val
džia yra amerikonų rankose. Kaip 
tikt czia atkako du Japonijos ka- 
riszki laivai, rods Ir Amerika at
siuntė vienę, VVaahingtono se
natoriai pradėjo kitaip kalbėti. 
Paskatinės isz Honolulu ateinan
čios žinios dabar paduoda, kad 
Havai randas pripažino Japoni
jai tiesę ir sutinka užmokėti at- 
lyginimę ne priimtiems czia ja- 
poniszkiems ateivi ims. !

ii Sziauriniuose Utinės Indijos

Anglijos valdžię. Randas iszsiun- 
tė czia savo kariaunę ant suval
dymo pakilusių gyventojų.
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Isz Lietuvos.
Isz Aszmenų*

18 d. Gegužio, apie pietus, 
laike didelio karszczio, nežinia 
dėl kokios priežasties, kaime Ok- 
miancuose, Aazmėnų pavietyj, 
Wilniausgub., pasirodė ugnelėant 
stogo vieno ukinįko tvartuko, 
paežiams kaimo viduryj ir kaip 
be matant, liepsna perėjo ant eilės 
triobų į vakarų pusę. Wisi kai
mo gyventojai buvo lauke prie 
darbo, namieje pasiliko tik vai
kai ir seneliai, todėl užgimus 
gaisrui, ne buvo kam gesinti. 
Kada subėgo lauke dirbanti, jau 
didesnė kaimo pusė-degė ir isz 
deganezių triobų negalima buvo 
nieko iszneezti, degė visi ukinį- 
kų turtai. Kaimo pakrasztyj bu
vo didelis kluonas javų prikrau
tas. Ugnis czia prisiartino isz 
dviejų krasztų, bet tę triobę pa
sisekė iszgelbėti. Kaimo krasztas 
į rytus iszliko tik todėl, kad czia 
ukinįkai turėjo sodelius, kurių 
medžiai iszgelbėjo tę kaimo dalį; 
pats medžiai apdegė, bet nedalei- 
do ugnies prie triobų. Kada su
bėgo isz lauko ukinįkai, tai jie 
stengėsi vien apginti trlobas dar 
nedeganezias, bet deganezių nieks 
nesistengė gesinti, tikėdami, 
kad gesinti deganezię triobę yra 
didelė nuodėmė ir priesainimasi 
Dievo norams. Todėl į porę va
landų, isz deszinės kaimo dalies, 
pasiliko vien rioksanti peczių 
kaminai ir apdegę medžiai.

Tę paczię dienę, apie 7 valan- 
dę vakare, smarkus ledai užėjo 
ir daug blėdies laukuose pridirbo: 
iszmuszė sužėlusius jau rugius ir 
kvieczius kaimo Filvokų. Drau
ge su ledais siautė ir smarki 
vėtra, kuri nuneszė daug stogų, 
iszvartė medžius, nupurtė žiedus 
vaisinių medžių.

Skaitlius gyventoju Lie
tuvoj.

Komisija, kuriai pavesta buvo

szį metę suskaityti Maskolijos 
gyventojus, apgarsino jau žinias 
apie skaitlių gyventojų atskirose 
gubernijose. Isz tų žinių Užpuo
la, kad skaitline gyventojų Wil- 
niattt gĮĮbb, pasiekia 1591912, isz 
ko: vyflszkių 794236, moterų gi 
797676; Minsko gub. 2156343: 
vyriszkių 1077872, moterų 1078 
471; Kauno gub. 1549972: vy
riszkių 761605, moterų 788367; 
Garteno gub. 1615815: vyriszkių 
826534, moterų 789281; Witeb- 
sko gub. 1502795: vyriszkių 749 
051, moterų 753844; Suvalkų 
gub. 624579.

Isz tų skaitlių matyt, kad 
visose lietuvių apgyventose 
gubernijose, iszėmus vien Gar
teno guberniję, skaitlius moterų 
yra didesnis negu vyriszkių. Pri
dėjus dar Prūsų Lietuvę, kur 
teiposgi moterų yra dauginus 
negu vyrų, iszpuls kad 10000 
moterų czia pritrūksta vyrų, taigi 
toks skaitlius lietuvaiczių negal 
turėti vilties kada nora isztekėti, 
kadangi joms trūksta vyrų nž- 
mieje; toms pasilieka tikt davat- 
kauti, jeigu kitokio užsiėmimo 
ne galės susijieszkoti.

Isz maskoliszkoe Lietuvos 
miestų didžiausias yra Wi)niua, 
kurisai turi isz viso 159566 gy
ventojų (czia ant szimto vyrisz
kių iazpueia 95, 6 moterų); to
linus eina Lietuviukas Minskas 
turintios 91659 gyventojų; 
Kaunas su 73543; Witebsk su 
66143; Ga riedąs 46881; Suvalkai 
22000 gyventojų. Isz pavietinių 
Lietuvos miestų, daugiausiai gy
ventojų turi Dinaburgas, 72 
231; Balstogė (Bialoatokas) 63 
927, Lietuviezkas Brastas 47 
757, Bobruiekas 34820, Pinskas 
28028,

Kiek vienok tuose skaitliuose 
yra lietuvių, taigi tikrų, kurie 
užsiraszė, kad jų prigimta kalba 
yra lietuviszka, apie tai dar ne 
apgarsinta. Apie tokį gyventojų 
paskirstymę bus apgarsinta tik an
troje pusėje si i ų metų.

Ir isz to Lietnwos inteli
gentams priderėtų pa

sinaudoti.
Maskoliszkam apezvietirno mi- 

nisteriui, nesikrepiant į vieszpa- 
tystės rodę, daleista lazduoti da- 
leidimus, terp kitko, ant įrengi
mo moksliszkų draugyszczių, 
užtvirtinti įstatus draugyszczių 
pareogianezų populiariszkus 
moksliszkus skaitymus. Tegul 
Lietuvos apszviestunai bando 
klabinti, taisyti kelius parengė
jams lietuviszkoj kalboj moks- 
liszkų skaitymų. Ar jie vis lauks, 
kol neapszvieati ukinįkai tokius 
daleidimus parūpins? ŽmoAės jų 
reikalo suprasti dar negal, todėl 
ir tuos rupeazczius inteligentams 
nepritinka krauti ant tamsuolių 
sprando, o patiems už jų nugaros 
kavotiesi, kaip dabar su viskuom 
daro.

Suimti waglliai.
Wilniuje, namuose Kovnern, 

gyveno gana turtingas prekėjas, 
Klaczko. Apie 8 wal. vakare įsi
kraustė) jo gyvenimę vagiliai, 
iszkraustė visas pakavonee ir radę 
cidabrinių daiktų, auksinių ir dei
mantinių graznų už 3000 rublių, 
viskę paėmė. Naktyj policijantas 
stovintis ant ulyezios, pamatęs du 
žydu neazanezių maiszęjiepė jiems 
parodyti, kas maisze yra. Jie ant 
to reikalavimo ma>szę numetė, o 
patys pabėgo. Maisze pasirodė 
visokių cidabrinių daiktų už 500 
rublių. Policija suėmė vienę va
gilių pagelbinįkę, kurį, vagiant 
Klaczkos namuose, isz lauko da
bojo. Suimta iszdavė kitus. Poli
cija nuėjo į jų gyvenimę ir rado 
beveik visus Klaczkos daiktus. 
Deimantiniai ir auksiniai daiktai 
buvo įsiūti įdiržę, 1000 rub

lių pinįgų buvo pakavoti į pa- 
duszkę. Czia suėmė ir tris vagi 
liūs. v

Jawq prekes.
Javų prekyba Liepojuj suma

žėjo, nupuolė ir prekės kaip ko
kių lietuviszkų grudų. Už rugius 
mekėjo po 54 kap., už pudę 
Kviecziai 85 kap.; priplėkusių 
su visu neperka. Avižos lietu- 
viszkos po 60—64 kap; geriau- 
sio867—74kap ;su vikiais ant 2—3 
kap. pigiaus. Miežiai 52—54 
kap. žirniai 57—58 kap.,geresni, 
sausi 62—63 kap. Pupos 68—70 
kap. Linų sėmens 97—99 kap. 
Kvietinės klynės stambiausios 
57 kap.; stambios 48—50 kap.; 
vidutinės 45—47 kap.; smulkios 
42— 44 kap. Kanapių sėmens 1 
rubl. 4 kap. už pudę.

Apwoge pacztą.
6 d. Sėjos szių metų, nesugauti 

vagiliai per langę įlindo į Eiszisz- 
kių, Wilniaus gub., plczto sta- 
ciję, atplėszė kasos duris ir pa 
szlavė, apart liuosų pinįgų, siun
tinių ir laieckų, vienę peczėtį, 
revolverį ir raktus nuo užezėdy- 
jimo kasos. 1

Bicyklistų lenktynės Jau
niuje.

27 d. Gegužio szių metų, Wil- 
niaus bicyklistų draugystė paren
gė lenktynes. Svarbiausias isz 
visų buvo bėgimas 50 viorstų; 
pralenkusiam kitus tame bėgime 
paskirta buvo nuo draugystės 
dovana: auksinis ženklas. Tame 
didžiausiame bėgime pralenkė 
kitus Wankowicz, kurisai visę 
kelię, taigi 50 viorstų, perbėgo 
į 1 valandę ir 40 minutų, taigi 
iszpuola viorstas į 2 m i nu tas.

Iszeiwy8tė žydų.
Iszevystė žydų isz Lietuvos, 

ant parengtų Paryžiaus didžtur- 
czio, Hirseho, kolionijų į Argen- 
tinę, sumažėjo, kadangi kas ten 
paleido paskalę, buk Argentinos 
valdžios gręžina atgal atkakusius 
ten Lietuvos, žydus; nežiūrint 
vienok ant to, visgi szį metę 
daug jų ten iszsikraustė, ypacz 
isz Garteno gubernijos. Kas z ta i s 
Hirseho palaikėjų užlaikomi yra 
Lietuvos miestuose tam tikri 
szelpimo komitetai, kurie suszel- 
pia žydus norineziuos k raust y- 
tiesi į Argentinę. Nuo pradžios 
szių metų iki dabar isz Grodno 
gubernijos iszkeliavo su vir- 
azum 1000 žydiszkų szeimynų.

Iszewial {Maskolija.
Isz Szventėnų ir Dianos pavie- 

ežių, Wilniaus gub., Nevelio ir 
Dinaburgo Witebsko gub. daug 
ukinįkų apleidžia nuo seniai ap
gyventas vietas ir kraustosi į 
Rytinę Maskoliję, ypacz gi į Sa
maros gub. J8z kur iszsikrauszczius 
į Amerikę daugeliui vokieczių 
kolionistų, atsirado tuszczios 
vietos, taigi czia ateiviuos duo
da žemę. Daugelis ukinįkų palieka 
savo ukes ir kraustosi į Samaros 
gub., bet daugelis jau iszsikrausz- 
cziusių sugrįžo vėl atgal. Tie sa
ko, kad jeigu jau žmogui reikia 
vargti, tai geriaus vargti na
mieje, negu svetur; Samaros gi 
gubernijoj tokį jau vargę kenezia 
kaip ir namieje.

Sudegė mergaitė.
Wilniuje, namuose Adamovi- 

ezo, ant Didėsės ulyczios, 26 d. 
Gegužio, sudegė 5 metų mergai
tė. Minėtuose namuose gyveno, 
kaipo namų sargas, ukinįkas 
Szventėnų pavieczio, Kazimieras 
GrunL Rytmetyj jo pati pakūrė 
ugnį kambaryj ir drauge su vyru 
iszėjo ant kiemo, butelyj pasiliko 
tikt vieha 5 metų jų duktė. Tė
vas, besidarbuodamas ant kiemo, 
užtėmyjo lekianezias per langę

kibirksztis. Atbėgo į kambarį ir 
pamatė kampe gulinezię dukterį 
liepsnos apimtę. Puolė prie de- 
ganezios ir pradėjo draskyti dra
bužius ir sziaip teip, su pagelba 
subėgusių kaimynų, ugnį užgesi
no ir apdegusię nugabeno į ligon- 
butį. Apdegimai vienok buvo 
teip baisus, kad iszgyUyti ne 
buvo galima ir ji į pusę valandos 
ir pasimirė.

Tilžės gywullų paroda.
Tilžėj kę tik pasibaigė gyvu

lių paroda. Už geriausius gyvu
lius jų augintojams buvo paskir
tos dovanos; didžiausia buvo 
200 markių. Beveik visos di
džiausios dovanos pateko lietu
viams, isz ko galima spręsti, kad 
Prūsų lietuviai gepis gyvulius 
augina. Apart gyvulių, ant paro
dos buvo ir visokios žemdarbys- 
tės maszinos, bet jos ne lietuvių, 
tikt vokieczių fabrikantų buvo 
sugabentos.

Atidarymas Wilnlaus pa
rodos.

22 d. Gegužio, likosi atidaryta 
Wilniuje lietuviszkų guber
nijų paroda. Atidarė ję 
VVilniaus gubernatorius. Isz 
sugabentų ant parodos daiktų, 
atsižymi dvarponių gyvuliai, 
kaip antai: karvės Daszkevy- 
cziaus, grafo Kaiserlingo ir Bart- 
vycziaus; arkliai Tiszkevycziaus: 
kiaulės Piaseckio ir Konczos. fsz- 
dirbystės dalyj, dailus yra isz- 
dirbimai amatų mokslainės Mont
vilos ir jo sugabenti audimai. 
Dailus yra vilnoniai audimai na
mieje iszausti *ttktnįkų lietuvių 
Kauno gubernijos, teiposgi audi
mai Budrikienės ir GTinsktenės; 
naminiai likierai Kviatkauskie- 
nės.

Senobės kapai.
“Lietuviszkas Laiszkas” pra- 

nesza, kad prie dirbimo naujo 
plianto nuo Žybų ant Romubzių, 
Prūsų Lietuvoj, iszkasę vienę 
kalvę, užtiko matomai senovės 
kapus, kuriuose rado keletę di
delės verezios senovės liekanų. 
Daug senovės daiktų, ypacz ge- 
geležinių, neiszmananczių apie 
jų vertę dąrbinįkų, likosi su žeme 
nuvežtų. Užtėmyjęs tuos radi
nius darbo prižiūrėtojas, Berche, 
ne davė toliaus jų naikinti, bet 
liepė kasti atsargiaus; taigi norą 
keli daiktai iszliko, kaip antai: 
lenciūgėlis, keli žemeziugai, sag
tis ir Lt. Kėlės iškastas ragoti
nes, kaip sako, darbinįkai paė
mė. Daugumas czia rastų daiktų 
pateko inžinieriui Gabe, kurisai 
ketina juos paaukauti Ryt Prūsų 
m užėjai Karaliąucziuje.

Užpulti dwlratnįkai.
* Tilžės “Lietuviszkas Laiszkas” 

paduoda, kad 24 Gegužio, trys 
dviratnįkai (bicyklistai) isz Klai
pėdos, Prūsų Lietuvoj, grįžo isz 
Szilokarczemos į Klaipėdę. Ati
važiavus jiems ties Budrikietnio 
karezemę, užpuolė ant jų 8 bernai, 
kurie prie k^rezemos buvo susto
ję. Du dviratnįku perleido, tre- 
czię gi ant plianto iszvertė. Wie- 
nas ponas, kurisai tękart važia
vo, norėjo ateiti užpultam į pa
gelbę, bet jis turėjo greitai vėl 
sėsti į vežimę ir dumti toliaus; 
bernai mėtė į jį su akmenimis. 
Kę czia, rodosi, bernams bicykliai 
gal kenkti?

Latwiszkas raszejas pasi
korė.

Į Rygę, 26 Gegužio, atkako 1 
departamentas Peterburgo sūdo 
buto ant peržiūrėjimo provos ap
skųsto už visokius nusidėjimus 
kaipo urėdnįko, buvusio iiprav- 
nįko pagelbinįko, Edvardo Sku
jine jeko. Apskųstasis rods atėjo į 
sudę, bet priesz praaidėjimę pro-



vos iszėjo vėl į netolimu resto- Cara”. Laike kelionės ant jo pasi- isz szaknų iszrovė. Hayso namai
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tikėdami viet? sau rasti, bet be- prastai dirba ežia 700 darbinį- lėtu rinkti«si dėl pasiskaitymo. vartoja ant graznų; Indijose ir
ran? ir ežia pasikorė. Kokia y 
ra patžudystės priežastis, tikrai 
nežinia. Skujanejek buvo gana 
garsus latviszkų laikraszczių ra- 
szėjas, bet paskui pradėjo gir
tuokliauti. Paliko jis paežiu ir 
ketvertu mažų vaikuczių.

Maskoliai mat norėtu Asz
trių Wartų koplyczią 

paimti.
Wilniuje yra visiems žinoma 

Aistrių Wartų koplyczią su ste
buklingu abrozdu Motinos Szven- 
cziausios. Maskoliai jau nuo seniai, 
teip koplyczi?, kaip ir abrozdu nuo 
katalikų stengiasi paveržti; butų 
t? jau seniai padarę, jeigu nesi
bijotu per daug sukelti katalikus. 
Taigi ko ne gal padaryti tiesiog, 
stengiasi padaryti isz palengvo 
kitokiu budu. Dabar koksai O. P- 
patalpino laikrasztyj “Sviet” 
raszt?, kuriame reikalauja, idant 
ežia butu parengta teip, kad prie 
abrozdo galėtu dievmaldyst? at
likti teip katalikai, kaip ir sta- 
cziatikiai. Žinoma, jeigu kas k? 
garbi r a, tai geidžia turėti ties? 
melstiesi visų garbi narnoj vie
toj : jeigu staeziatikiai garbina 
Asztrių Wartų abrozdu, tai nori 
prie jo melstiesi; tame nieko 
peiktino ne butų. Su maskoliais 
vienok yra teip, kad katalikai 
niekada jiems tikėti ne gal: įsi
veržę sykį su savo dievmaldysta 
į Asztrių Wartų koplyczią, jie 
pasistengtu isz jos katalikus isz- 
palengvo iszkrapsztyti ir tokių 
budu paveržtų sau ir stebuklin
gu abrozd?.

Pabėgo žmogžudys.
Wilniaus kalinyj buvo uždary

tas žmogžudys Baranovskis, už 
užmuszim? žmogaus nuspręstas 
ant trijų metų į kalėj i m?. Iszbu- 
vo jis ežia tris mėnesius. Kada 
iszleido ant kiemo pasivaiksz- 
czioti, jis prisiartino prie užtva
ro, permetė virvę, su kurios pa. 
gelba ir perszoko į kitę užtvaro 
pusę. Nors j© greitai sargai pasi
gedo ir leidosi jieszkoti, bet vis 
gi iki sziol ne suėmė.

Pamėtyk degute CA8CARKT8 ui 10a., ge- 
rWu*i* taUlaytoJa pUuczia ir wi«a viduriu.

Isz Amerikos.
Svarbus iszradimas.

Isz Nev Yorko raszo.buk garsus 
Amerikoj iszradėjas, Nicola Tešla, 
neseniai darė bandavones su savo 
iszrastubudu siuntinėjimu© tele 
gramų nesinaudojant isz nutiestų 
dratų (siųsti per vandenį, taigi 
upėmis,Europoj jau bandė 10 melų 
atgal) ir tas gerai pasisekė. Tešla 
dabar garsina, kad jis yra jau 
persitikrinęs, kad žemės mokslin- 
eziai, isz jo iszradimo galės pasi
naudoti ir siuntinėti telegramus 
tiesiog į kitus pasvieczius, kaip 
antai ant Marso ir jeigu tik ten 
yra apszviesti žmonės, tai atsių
sti mums galės atsakymus ant 
musų užklausymų. Jeigu tai ne 
amerikoniszkas humbugas, tai 
butu isztikro labai svarbus isz- 
radimas. Žiūrint ant pravardės, 
rodosi, kad Tešla turi būt czechas, 
todėl gal būt, kad ne teip meluo
ja, kaip amerikonys iszradėjai.

Wagiliu užpultas trūkis.
Hammond, Ind. Septynį gerai 

apsitaisę vriszkiai pasikėsė, apie 
3 valand? isz ryto, ties Whiling, 
Ind., iszplėszti į rytus bėgantį 
Lake Shore geležinkelio trūkį. Jie 
užpuolė ant konduktoriaus ir ma- 
szinieto su revolveriais; paleido 
į juos kėlėt? szuvių. Ant szu- 
vių atbėgo du policįstai. Į juos 
plėazikai pradėjo szaudyti, bet 
tie teiposgi nestovėjo rankas nu
leidę. Plėazikai nuszoko nuo trū
kio ir stengėsi pabėgti, bet kad 
poliaistų szuviai galėjo juos už
griebti, todėl jie sustojo ir davės 
si suimti.

Geltonasis drugys.
Laivai atkakę į Nev York? ir 

į San Francisco atvilko ežia bai
si? lig? geltonuoja drugiu vadi
nam?. Į Nev York? atkako lai
vas “Advance”, ant kurio vie
nas pasažierius, Otto Wernerson, 
pasirodė serganeziu ta liga; jį ir 
48 kitus to laivo tarnus ir pasa
žierius nugabeno tuojaus į ligon- 
,bntį; Werneraon ant rytojaus pa
simirė, kiti gi iki sziol visi svei
ki. Į San Francisco atkako isz 
Panamos garlaivys “City of

mirė kokia ten Mitchell ir laivo 
kapitonas, teiposgi nuo geltonojo 
drugio. Laiw? t? sulaikė kva- 
rantėnoje.

Pasimirė archlvyskupas.
Pasimirė katalikiszkas NevOr- 

leanso archivyskupas, Jenssens. 
Apsirgo jis ant garlaivio “Creo- 
le" ir ant jo pasimirė ant jūrių, 
380 mylių nuo Port Eada. Pasi
miręs bažnyczios virszinįkas li- 
koei ant archivyskupo į Nev Or- 
leans? paskirtas 1888 m. Užgi
męs jis yra Sziaurinėj Brabanti- 
joj, Pietinės Holandijos provin 
cijoj.

Perkūno užmuszti.
Wahpeton, N. D. Raszo, kad 

ežia berengiant bud? cirkui Rin- 
glingo, trenkė perkūnas į vidu
rinį budos stulp?. Du darbinįkai: 
Walters ir Smith, likosi ant vie
tos užmuszti, o keturi apsvaigin
ti •

Pabėgo žmogžudys.
Ant nugalabinimo nuspręstas 

žmogžudys, August Chacon, kurį 
rengėsi nugalabinti 18 d. szio 
mėnesio, pabėgo isz kalinio Salo- 
monville, I. T. Pasisekė jam mat 
iszmuszti skylę sienoj savo kam
bario ir per j? įlindo į szerifo 
biur?; isz ežia jau lengvai, ne 
užtėmytas, iszbėgo laukan.

Tėvas dideles szeimynos pateko 
in kalini.

Keturi vyriszkiai suimti už 
paslapt? degtinės varym? likosi 
atgabenti į Columbus kalinį. 
W ienas isz tų kalinių, John L. 
Davis, priguli į mormonų sekt?, 
turi jis 6 moteris ir nuo jų 60 
vaikų. Tokios daugybės vaikų 
retai kas aut žemės sulaukia.

Sudege Ellis Island.
Pažįstama visiems ateiviams 

į Nev York? pirmutinė jų Ameri
koj apsistojimo vieta ant Ellis 
Island beveik su visu sudegė. 
Panedėlio naktyj ugnis užgimė 
didžiausioj trioboj ir teip greitai 
platinosi, kad į pusę valandos 
apėmė visas triobas. Atkako 
prie uguies ugnagesiai ir polici- 
jantų dalis. Ateivių buvo ežia 
isz viso 200; visus juos per- 
kraustė į Battery D. ir rodosi nė 
vienas isz jų ne sudegė. Czia 
pergabeno ir serganezius atei
vius isz ėsanezio ant Ellis Island 
l'gonbuczio; vien serganeziu 
moterų buvo 20, visų gi ligonių 
buvo 75. Beveik visos triobos 
buvo medinės, taigi visos ir su
degė. Blėdį ugnies padaryt? 
skaito ant 1000000 dėl.

Diktai lenku tapo sumyniotu.
Buffalo, N. Y. Pereitos nedė

lios vakar?, į salę lenkiszkos 
mokslainės ant Broadvay ui., ant 
kokio ten apvaikszcziojimo susi
rinko apie 1500 lenkų, daugiau
siai moterų ir vaikų; tuom tarpu 
nuo salės palubės nupuolė* lampa 
ir susikūlė, kerosinas urnai užsi
degė. Moterys ir vaikai persi 
gando ir ant syk pradėjo grustie- 
si per duris. Ant laimės vienok 
ne gyvų nepasirodė, sumyniotų 
gi yra daug, o terp tų yra ir pa
vojingai sumynioti.

f
Audros.

Minneapolis, Minn. Baisi aud
ra siautė 10 4- Sėjos ties miestu 
Lile, Minn. Keletas žmonių liko
si užmusztų arba pavojingai ap
kultų. Daugelis gyvenamų namų 
ir kitokių triobų likosi iszvar
tytų. Telegrafų stulpai vakarinėj 
miesto dalyj yra iszvartyti, sztrit- 
karių ir geležinkelių vagonus, sto- 
vinezius ant rėlių, baisi vėtra ap
vertė ant szono, arba juos sudau
žė. Audra siautė teiposgi ties 
Kandichi, iszvartė visas triobas 
ant farmos Johno Berguisto. 
Smarki audra siautė ir Osage, la. 
ir aplinkinėse. Czia szeszios žmo
gystos likosi užmusztos.

Columbus, Oh. Pereit? nedėlios 
dien? smarkus ciklonas perbėgo 
per vidurį Ohio szteto. Circlovil- 
lėj nuneszė daug stogų, o terp tų 
ir stog? metodistų bažnyczios. 
Tas pats buvo Cochortone ir Per- 
ryopolise. Bei lai re nuo audros pa
sislėpusias ant metodistų kapinių 
tris žmogystas užmuszė perkū
nas.

Weating, W. Va. Ciklonas ir 
audra perbėgo per Elkirs, W. 
Va. Czia teiposgi vėjas nuneszė 
daug stogų. daug medžių

likosi sugriauti, o patsai Hays, 
jo moteris ir vaikas sunkiai su
žeisti.

Wrat, Col. Siautė czia ir 
aplinkinėse smarki audra; prie 
to prisidėjo debesų praplyszimai 
ir ledai. Ledai iazmuszė daugybę 
besigananezių galvijų.

Nelaimes ant geležinkelio.
Geneva, N. Y. Netoli nuo czia, 

ant linijos Lehigh Valley geležin
kelio, lokomotyvą susimuszė su 
tavoriniu trukiu, prie ko pecz- 
kurys Ryan likosi ant vietos už- 
musztas, konduktorius gi tavo- 
rinio trūkio sunkiai ir pavojin
gai sužeistas.

Eketes, N. H. Ant tilto u- 
pės Cochoco, iszszoko isz rėlių 
tavorinis trūkis Boston & Maine 
geležinkelio ir 20 vagonų nu
puolė į upę. Keturi geležinkelio 
tarnai likosi prie to užmuszti.

Bradford, Ten. Netoli nuo 
czia susimuszė du tavoriniai tru
kiai Illinois Central geležinkelio. 
Keletas geležinkelio tarnų likosi 
sunkiai apkultų, o terp tų du 
mirtinai; kaip sako, po vagonų 
griuvėsiais yra mažiausiai trys 
užmuszti.

Buoklen, M o. Bėgantis į rytus 
tavorinis Santa Fe gelžinkelio 
trūkis, netoli nuo czia, iszszoko 
isz rėlių. Prie to 4 žmogystos li
kosi užmusztos.

Winche8Ter, Ind. Dėl dide
lių karszczių, netoli nuo czia, isz- 
klypo geležinkelio szėnys ir bė
gantis į pietus trūkis iszszoko 
isz rėlių. Prie to trūkio maszinis- 
ta likosi ant vietos užmusztas, 
trys gi kiti geležinkelio tarnai 
sunkiai apkulti, o terp tų pecz- 
kurys yra apkultas mirtinai.

Galena, Ks. Netoli nuo czia isz- 
szoko isz rėlių geležinkelio trūkis; 
prie to visi geležinkelio tarnai 
likosi sunkiau? ar lengviau? ap
kulti, vienas gi pasažierius ap
kultas mirtinai, >

Gaisrai.
Carlinville, III. Sudegė 

czia dideli malūnai Samueiiaus 
Cuppleso. Blėdį ugnies padaryt? 
skaito ant 200000 dol.

Datton, Oh. Užsidegė czia 
Prichletto namai; ugnyje pražu
vo dų vaikai: 6 metų Elma ir 
3m. Albert

Kalnakasių apgyventas mies
telis Georgtovn, Kalifornijos 
pavietyj Eldorado , su visu isz- 
degė. Wienųose namuose atsiti
ko smarki parako expliozija, ku
rios viena moteriszkė likosi už- 
muszia, o daugelis pasirodė su
žeistų.

t Ateina žinios isz daugelio 
vietų apie neiszpasakytus karsz- 
ežius. Minonke, III. termometras 
rodė 110°, pagal Fahrenheito 
termometr? ir tai szeszėlyj. lo
voj buvo 97°

Pkincess Ann, L.D. Likosi czia 
negras Andrev, už užpuolim? ir 
sužagim? vienos moteries, sūdo 
ant nužudymo nuspręstas. Susi
rinkę baltveidžiai paveržė jį isz 
sūdo tarnų rankų ir paskui pa
korė.

Įkūrftuwės naujų trukių
28 valandas in Nev Yorką;

30 valan. in Bostoną.
Nuo nedėlios, 30 Gegužio, 

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

J. Y. Calahan, Generaliszkas 
Agentas, 111 Adams 8tr. Chica- 
go, III. reikalaujantiems duos 
visa informacij?, kasi ink naujų 
trukių.

Isz darbo lanko.
1 Shenandoah, Pa. Su dar

bais anglų kastynėse eina czia vis 
blogai. Readingo kompanija dir
ba tik po 2 f dienos ant sanvai- 
tės, Lehigh Valley Co po 3 die
nas; dirbtuvė Colorado, sustojusi 
Lapkrityj pereitų metų, stovi ir 
dabar, o dirbtuvė East Creek 
N-2, iszstovėjusi 5 mėnesius, pra 
dėjo dirbti 8 dien? Sėjos. Ant tos 
žinios, žmonėa iszalkę darbo, at
keliavo czia isz tolimų krasztų,

reikalo tik piuįgus ant kelionės 
iszleido, kadangi beveik tikt tie 
gavo darb?, kurie pirmiaus czia 
dirbo; isz atvažiavusių isz kitur 
nieks darbo negavo. Todėl per
se rgsecziu brolius lietuvius kitų 
krasztų, idant iszgirdę apie pra- 
dėjim? darbo Colorado kastynėse 
(kas gal neužilgio atsitiks), czia 
ne keliautu, kadangi visi tie, 
kurie pirmiaus jose dirbo ir dabar 
sėdi be darbo, o ir be tų, aplinki
nėse yra diktai darbnįkų netu- 
rinezių darbo ir jie laukia czia 
atidarymo kastynių. Shenando- 
rio biznieriai tei|>osgi sunkiai 
dejuoja, kaip kiti ir nusibankru- 
tino nesulaukdami geresnių lai
kų. Pesztynės ir provos terp lie
tuvių pasilįovė, mat ir ant tų 
atsiliepia Sunkus bedarbės laikai.

Leberib.
T Pereit? sanvaitę Suvieny

tose Wieszpatystėse ir Kanadoj 
buvo isz viso 297 nusibankruti- 
nimai, taigi ant 22 daugiau?, ne
gu t? pacz'? sanvaitę pereitų 
metų. Duno agentūra praneaza, 
kad tūlose darbo ir prekystes 
dalyse visgi matyt palengvas 
pasigerinimas, nors tasai pasi- 
gerinimas eina lyg szuoliais: tai 
pasigerina, tai vėl apsistoja. 
Kaslink bankų aperacijų, jos szi* 
t? sanvaitę szių metų ant 18% 
didesnės, negu t? paezi? sanvaitę 
pereitų metų; Suvienytose gi 
Wieszpatystėse jos didesnės tikt 
ant 8%, o Chicagoj ant 2% ma
žesnės negu buvo pareit? met?.

1 Chicago, III. Kontraktoriai 
prie triobų statymo atsiszaukė į 
dsrtynįkų unijas su užmanymu 
ant ateinanezių trijų metų ne kelti 
sztraikų ir tai ant szitokių iszly- 
gų: 1) Užmokesnis už darb? per 
t? laik? pasilieka toks, koks jis 
yra dabar. 2) VVisoki nesutikimai 
terp kontraktorių ir darbinįkų 
liekasi pavesti nusprendimui isz- 
rinkto isz tarpo darbinįkų unijų 
ir kontraktorių santaikos sūdo. 
Jaigu t? kontraktorių užmanym? 
priims darbinįkų organizacijos, 
tai jis turėa būt pildomas nuo 1 
Liepos szių metų iki 1 Liepos 
1900m.

Chioagoj, Haendlo salėj, 
atsibuvo konvencij? delegatų A- 
merikos darbinįkų organizacijų, 
ant kurios buvo perkratinėjamas 
užmanymas Dėbso. Nori jis su
tverti kooperatyviszkas farmas 
U toj, kuriose dirbtu žemdarbiai 
darbinįkai. Iszpradžių norys czia 
jis tiek žmonių apsodyti, kiek 
galima bus užlaikyti už 25000 d. 
ant mėnesio, taigi už 300000 
dol. ant metų. Bet isz kur tiek 
pinįgų sugriebti?

Į] Žemės savinįkai vakarinių 
Prūsų provincijoj skundžiasi, kad 
trūksta darbinįkų ant laukų ap
dirbimo. Ne tik vietiniai darbi, 
nįkai, bet ir atėję czia ant darbų 
isz Maskolijos, traukia toliau? į 
vakarus, kur ne teip policijos yra 
dabojami ir ne teip darbdavių 
skriaudžiami ir kur užmokesnis 
už darb? yra didesnis. Daugelis 
Lenkijos darbinįkų ir kaip koks 
ir lietuvys ant darbų vasaros lai
ke traukia net į Danij?.

T Detroite, Mich. prasidėjo 
terptautiszka knįgų spaudėjų 
konvencija. Ant minėtos konven
cijos bus iszriszti szitie klausy
mai: apie sutrumpinim? darbo 
laiko ir apie priėmim? į terptau* 
tiszk? spaustuvių darbinįkų orga- 
nizacij? szitų unijų darbinįkų: 
“Job Pressinen”, “Press Feeders” 
ir “Helpere”.

5 Harisburg, Pa. Szteto 
gubernatorius padėjo savo para- 
sz? po nauju biliumi, pagal kurį, 
darbdaviams ir korporacijoms, 
po bausme nuo 1000—2000 dol. 
ir kalėjimo iki vienų metų už
drausta yra kokiu nors budu* 
stabdyti darbinįkųs pristoti prie 
ėsanezių darbinįkų organizacijų, 
arba tverti naujas.

T Amerikos darbinįkų organi
zacija “Federation of Labor" isz- 
siuntinėjo atsiszaukimus, idant 
fabrikantai, turėdami daugi aus 
darbo, ne verstų tų paežių darbi
nįkų dirbti ilginus, bet idant prie 
darbo priimtu jų dauginus. Tokiu 
budu dauginus darbinįkų turėtu 
darb?.

5 Middletovn, Con. Paliovė 
dirbę darbinįkai Worcester Bicy- 
cle Co. todėl, kad kompanija nu
mažino jų uždarbį ant 10%. Pa

kų, bet neseniai kompanija buvo 
sumažinusi jų skaitlių teip, kad 
czia buvo tiktai 400.

T Lavrenoe, Mas. Savinįkai 
dirbtuvių Methune Co atidavė 
ant ^darbinįkų nusprendimo, ar 
jie nori dirbti už numažint? pre
kę; jeigu gi ant to nesutiks, 
dirbtuvės j>er wasar? bus už
darytos. K? nuspręs darbinįkai, 
dar nežinia.

1 Pittbburg, Pa. Sztraikas 
darbinįkų Jonės & Laughtins 
geležies dirbtuvių pasibaigė, bet 
darbinįkai jį praloszė. Dabar jie 
sutiko grįžti prie darbo už nu
mažini? prekę. Apie 500 darbinį
kų vienok negalėjo būt atgal 
prie darbo priimtais.

T Boston, Mass. Jurinįkai 
Bostono porto pakėlė sztraik?. 
Reikalauja jie mažiausio uždarbio 
22 dol. ant mėnesio dėl jurinįkų 
Cap Hateras dalies ir po 25 dol. 
tarnaujantiems Bostono porte. 
Užmokesnis jurinįkų czia buvo 
tik po 18 dol. ant mėnesio.

T Popieros dirbtuvės Fox 
River klonies, W isconsine, nus
prendė tris dienas kiekvien? sau- 
vaitę paliauti darb?. Nori mat 
tuom keliu pakelti prekes laik- 
raszcziams popieros.

T Reading Pa. Wiena dalis 
geležies dirbtuvės, Readinge, li
kosi uždaryta; kitose gi dalyse 
darbinįkai pakėlė pats sztraik?. 
1000 darbinįkų per tai neteko dar
bo.

T- Nev Yorke 7000 siuvėjų 
sugrįžo prie darbo, bet visgi 
daugiaus czia yra sztraikuojan* 
ežių negu dirbanezių.

T Tarry anglių kastynės, neto
li Terre Haute, Ind. užsidegė 
ir jų negalima užgesinti. Pertai 
200 darbinįkų neteko darbo.

Darbo biurai Australijoj.
Angliszkoj kolonijoj Naujos 

Pietinės Walijos, mieste Sydney, 
nuo 1892 m. yra parengtas darbo 
užveizdos biuras. Užsiraszymss 
czia neturintiems darbo darbinį 
kams nieko nekaaztuoja. Apie pa
tį užmokesnį biuras nesirūpina, 
bet užsiima tik parupinimu dar
bo jo neturintiems. Pirm? met? 
po įrengimui binro užsiraszė 
14062 jieszkanczių darbo darbi
nįkų, isz to viso skaitliaus biu
ras jį parūpino 12576 darbinį- 
kams. Biuras, apart darbo, parūpi
na be užmokesnio kelionės bilietus 
teip geležinkeliais, kaip ir garlai
viais iki parūpintai darbo vietai, 
bet tuos kasztus teip darbinįkai, 
kaip ir darbdaviai turi pasižadė
ti sugražinti isz uždarbio teip 
greitai, kaip tas yra galima. Iki 
17 Wasario 1895 m. biuras ap
turėjo isz viso 52630 dol. atgal 
sugražintų kelionės kasztų. Isz 
to jau matyt, kaip daug darbi
nįkų minėtas biuras suszelpė. 
Toki biurai naudingi ne tikt Au
stralijoj, bet kiekviename krasz- 
te: panaszius biurus "VVokietijos 
randas nori parengti visokiuose 
Wokietijos miestuose.

CASCARKTS •adrvtiaa kepanlt, inkituair 
pllwa. NUkad BMkaada. lOo.
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Lietuwiszku dirwu 

AMERIKO.

Už m irs z tas užmanymas.
Su musų visais užmanymais 

teip yra, kad paprastai retai 
kada pakelt? viename laikrasz- 
tyje paremia kiti. Su užmanymu 
emigrantų namų buvo tas pate: 
klabinant t? klausym? vieniems, 
kiti laukė tik kada klabinto- 
jams tas nusibos ir patsai užma
nymas numirs. Bet kad klabin- 
tojai ilgai nesiliovė, užgirdo ant 
galo t? szauksm? “Garsas” “Ry
tas” ir “Tėvynė” — paėmė va
džias į savo rankas, bet užtai 
dabar kiti laikraszcziai recziauc 
jau apie emigrantų nam? kalba; 
ir laukia ar greitai pirmiaus pa
minėtiems laikraszcziams priteks 
kantrybės. Užtai kit? musų už
manym?, nors rodosi jis leng
viausiai įvykdomas, apart “Kar
do”, kiti laikraszcziai ne tik isz
tikro neparėmė, bet ir visai apie 

užtylėjo, lyg rodosi isz syk no
rėdami jį užsloginti. Kalbame 
czia apie užmanym? įrengti vie- 
szas skaitinyczias, kuriose turin
ti atliekam? laik? lietuviai ga-

Antai “Varpas” tako, buk 
tasai užmanymas greieziausiai 
įsikūnys, kadangi Chicagos pra- 
baszcziua, kun. Kravcziunas, no
riai sutinka pavesti ruim? dėl to
kios skaitinyczios. Teip rodosi 
lengva isz to pasinaudoti, teip 
lengva ant visų labo skaitinyczi? 
sutverti, bet nieks to už 
manymo ne remia. Dėl skaitiny- 
czios reikalingos szėpos ir reika
lingas jos prižiūrėtojas, o jau ant 
to reikalingi pinįgai, o tų nėra, 
kadangi trūksta aukautojų. Knį- 
gas noriai duotu dykai gal isz- 
I ei s toj ai, taigi reikalingi vien pi
nįgai ant įrengimo szėpų ir ant 
užlaikymo knįgyno prižiūrėto 
jaus, bet kad to nėra, Lėra skai- 
tinyczios ir neturinti darbo lie
tuviai kaip sėdėjo Balionuose, teip 
ir sėdi, praleisdami ten paskutinį 
cent?, o tankiai palikdami ten 
prot? ir svejkat?. Chicagoj yra 
gana lietuviszkų drahgyszcziųf 
jeigu jos isztikro panorėtu isz 
savo kasos kiek paaukauti ant 
parengimo vieszoe skaitinyczios, 
viskas būt jau nuo seniai pareng
ta. Draugystės parengia teatrus, 
balius, per kuriuos daugel centų 
surenka nuo paezalinių žmonių, 
jeigu nors dalį tų surinkimų pa
skirtu ant visuomenės labo, nuo 
kurios pinįgus surinko, lietuviai 
ne reikalautu szinkorius penėti, 
nes rastu geresnę viet? skaitiny- 
ežiose ant praleidimo laiko.

Į musų laikraszczius.
Asz, tamsus lietuvy?, skaity

damas lietuviszkus laikraszczius 
ir nematydamas juose didelės 
tvarkos, klausiu musų vadovų, 
kam jie terp savęs teip baisiai 
kovoja, kodėl jie smarkiaus ko
voja tu savo broliais kitokias 
turineziais pažiūras, negu su lie
tuvystės prieszais? kodėl jie terp 
savęs pjaunasi, vieton stengtiesi 
pakelti lietuvius, vieton pratinti 
juossutikmėj gyventi? Isz musų 
lietuviszkų laikraszczių skilczių 
tik skamba žodžiai: bedieviai, tai 
vėl szviesos si ogi n toj ai; jie tik 
vien kit? apskundžia ir tokiu 
budu grasina žmonis nuo skaity
mo; kaip viena, teip ir kita pusė 
platina terp tamsuolių nepasiti- 
kėjim? laikraszcziams ir knį- 
goms. Taigi koks pasilieka kelias 
platinimui apszvietimo? Žmo
nėms reikalingi naudingi pamo
kinimai, o ne tuszti apskundimai 
viens kito terp paežių laikrasz 
ežių. Nusibodo jau mums tos sa
vitarpinės musų vadovų barnys, 
niekinimai prieszo. Ar nege- 
riaus, idant kiekvienas savo ap- 
szvietim? ir mokai? apverstų 
ant žmonių naudos; koliotiesi jie 
ir be laikraszczių gerai moka. Jau 
laikas, rodosi, musų laikrasziams 
pradėti kitaip elgtiesi!

Silpnas.

Kruvinos muNztynčs.
Duryea, Pa. Ant kriksztynų 

pas saliunįka Milausk?, atsitiko 
kruvinos musztynės. Koksai Ši
mėnas VVilkelis, užpyko ant ki
to savo pažystamo užtai, kad 
tasai lydėjo jo mergin? namon. 
Užpuolė ant jo antulyczios ir dū
rė su peiliu į krutinę. Ant riks
mo perdurto, iszbėgo žmonės isz 
saliuno ir pasidalinę į dvi dali, 
pradėjo visi karsztai pesztiesi: 
vieni užstojo už perdurt?, kiti gi 
už Wilkelį. Toee pesztynėse ke
letas žmonių likosi sunkiai sužeis
tų, o terp tų, koksai Waaevyežius, 
turi beveik suvisu nupjaut? ran- 
k?. Atbėgę policijantai suareszta- 
vo: Stankovskį, Surovskį ir 
Wilkelį. Paskutinį nugabeno į 
pavieczio kalinį, du kitu gi pa
statė po kaucija 1000 dol.

Užtwirtinta8 gudo 
nusprendimas-

Gubernatorius szteto Pennsyl- 
vanijos užtvirtino sūdo nuspren- 
dim?, pagal kurį, lietuvys Wa- 
salka, už nvszovim? Kupersevy- 
cziaus, likosi ant nugalabinimo 
nuspręstas. Diena ant nugalabini
mo nusidėjėlio likosi paskirta: 
Wasalka liks nužudytas 22 dien? 
Liepos szių metų.

Žemcziugai ir žemeziu- 
gines dėžės.

Kad žemcziugai yra brangus, 
žino t? kiekvienas “Lietuvos” 
skaitytojas, bet kas jie yra, t? 
gal nedaugelis žinos. Žemcziugus

ant salų Didžiojo oceano juos 
pažysta nuo tukstanezių metų, jie 
ir szi?dien labiaus iszsiplatinę ne
gu deimantai ir kiti brangus 
akmenėliai, brangesni už auks? 
arba cidabr?. Europoj žemcziugus 
pažino tik nuo rytų krasztų tau
tų. Garsus Amerikos atradėjas, 
Kolumbus, iszsirengė į savo ke
lionę tikėdamas pasiekti Japoni- 
j?, isz kur ateidavo į Europ? 
auksas ir žemcziugai; atkakęs j 
Amerik?, jis tikėjo, kad tai yra 
Japonija, rodydamas gyvento
jams auks? ir žemcziugus, klausė 
kur tie daiktai jų kraszte yra. 
Tik treczioj savo kelionėj, terp 
salos Trinidad ir pietinės Ame
rikos kietžemio, patiko jis žmo
nis su ženaeziugais pasipuoszu- 
sius; paklausti, kur jie tas graz- > 
nas gauna, nurodė ant vienos 
netolimos salos ant Karaibiszkų 
jūrių. Czia rado Kolumbus jau 
žemcziugus ir žemeziugines dė- - 
žes, ir davė tai salai vard? Mar
garita (teip žemcziugus senovėj 
vadino). Tas atsitiko 15 Pjutės 
1498m.

Žemcziugus padirba vandeni
niai sliekai moliuskais vadinami, 
prigulinti į t? paezi? begalvių 
moliuskų veislę kaip austeriai. Jie 
kaip ir austeriai, gyvena dėžėse, 
kurios padarytos isz kalkių su 
primaiszymu organiszkų medėgų 
suteiktų paties moliusko; žem- 
cziuginių moliuikų dėžės, kaip ir 
tos, kokias musų žmonės varlių 
dėžėms vadina, isz lauko nelygios, 
purvinai žalios parvos, viduryj gi 
dailiai žvilganezos. Žemeziugines 
dėžes, vartojamas ant visokių 
iszdirbimų, duoda visokios mo
liuskų veislės, kaip antai “Ha
li otus”, “Trochus”, “Cypraea”, 
“Strombus”, “Monomya” “Tri- 
daena” “Avicula arba Melea- 
grina”. Paskutinė veislė duoda 
gražiausios parvos dėžes, ji, y- 
pacz gi atmaina Avicula mar- 
ganitifera padirba ir gražiausius 
žemcziugus; žameziugai būva ir 
dėžėse kitokių fnoliuskų veislių, 
kaip antai dėžėse, Pina nobilis, 
gyvenanezios Widuržeminėse jū
rėse; ta veislė, apart rausvos 
parvos žemeziugų, duoda dar 
laibus szilkus, kuriais sliekas pri- 
sirisza savo dėžę prie akmenai- 
czių ant jūrių dugno, Szilkus 
tuos vartoja ant audimų, kurie 
kit?syk buvo labai brangus, szi?- 
dien gi juos audžia tik tūluose 
Italijos krasztuose. Žemcziugai 
pasitaiko ir augmenyse: randa 
juos kaip kada kokosiniuose rie
šutuose. Paprastai vienok žem
cziugus gaudo tik isz dėžių mo
liuskų, ypacz gi veislės Avicula 
meleagrina, upėse gi yra teiposgi 
moliuskų.veislė duodanti žem
cziugus; tuos gaudo tūlose upėse 
Anglijoj, Sziarinėj Mas kol i joj ir 
Czechijoj. žemcziugai pasidaro 
isz tos paezios medegos, isz ko
kios pasidariusi ir pati slieko dė
žė, taigi isz kalkių, anglerugsz- 
ties ir organiszkų medėgų. Jeigu 
į dėžę įpuola smulki pieskos 
kruopelė, arba kitokia svetima 
czia medega, sliekas j? užlieja ta 
paezia medėga, isz kurids daro 
dėžę, tokiu budu dėžėj pasidarys 
kai pi spuogas, kuris ir yra žem- 
cziugu. Brangiausi žemcziugai 
būva balti, bet yra jie teiposgi 
juodi, mėlyni (nuo moliuskų veis
lės Mytilus), violetiniai (nuo 
veislės Arca Noae). Brangiausi 
žemcziugai būva apvalus arba 
gruszios pavidalo. Juože&cziu- 
gas didesnis, juo jis brangesnis, 
paveifcslan, žemeziugas 5 karatų 
/72 karatai eina į vien? lut?) 
kasztavo Panamoj 75 dol.; skai
to gi teip, kad 1 karatas kaeztuoja 
5 dol., antras 15 dol., ir teip to- 
liaus, taigi kiekvienas karatas 
virszaus viename szmote 
kasztuoja dvigubai. Didumas 
žemeziugų būva visokero- 
pas: nuo špilkos galvutės, iki 
karvelio kiauszinio didumo. 
Žemcziuginiai sliekai gyvena jū
rėse nuo 20—100 pėdų giliai. Isz 
gilumų griebia juos narai. Žem
cziugus gaudo Raudonose jūrėse, 
Persiszkoj jūrių kojoj, prie sales 
Ceilon, Tore? o sriuogoj ir prie 
Paumotou salų, Oceanijoj, Ame
rikoj prie Panamos ir Kalifornijos 
pakranezių.Žemeziugų ir žemeziu- 
ginių dėžių per metus prigaudo už 
22000000 frankų.

. Prekė pin{gq.
Ruskas rublis po.................. 53c.
Prusiszkos markės po...........24|e*

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



Pamėgink naują 28 walan- 
du trūky { New Yorką.
Niekei Plate geležinkelis yra 

dabar wisųs pripažintas 
už geriausię, ir nedėlioj, 30 
Gegulio, buvo įkurtuvės tos lini
jos naujo trūkio terp Chicagos ir 
rytų. Trukiai puikiausiai įrengti, 
8u miegojimo vagonais iszva- 
liuojaiszChicagoskas 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 valiuojaneziam. 
Trumpu laiku ir ui pigię prekę 
galima ant ežios 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., 
Adams Str. Chicago, III. *111

Isz wisnr.

U WakariniųPrusų provincijoj, 
apie Brodnicę, siautė audra su di 
deliais ledais. Laukai kaimų: 
Leszno, Stsno, Sagnino, Szeros- 
burg, Plenki, Paiko, Uc'ęz likosi 
su visu isznaikyti ir tai ne tik 
dirvos, bet ir pievos. Ledai ui 
dengė lėmę aut 6 colių storai, 
o kaip kur net ant 12 colių. Ties 
miestu Ortelsburg atsitiko debesų 
praplyszimai, kurie teiposgi daug 
pridirbo blėdies; Barline, pakilę 
vandens, nuneszė į alerę keletę 
triobų. Ryt Prosuose, senovės 
Prūsų szventoj vietoj, sziędien 
Heiligenbeil vadinamoj, ledai 
tejposgi laukuose pridirbo daug 
blėdies. Audros ir ledai buvo ir 
vietose: Grome, Elganove, 
Grinskove, Glinine, Wonorze, 
Porchanioj. Audros buvodaugelyj 
vietų irPoznaniaus prov.

zo,
Mieste Kutaise, ant Kauka- 
jaunos merginos pradėjo 

siaustLir tas jų siautimas net vy
riškius, % nugazdino. Pasakoja, 
buk naktimis po miestę vaiksz- 
czioja merginos persi rėdžiusios 
už zokoninkes, visokiais budais 
vilioję vyriszkius, bet nuaive- 
dusios kur į tuszcz ę vietę, ten 
visaip kankina sugautę vyriszkį 
ir tai teip, kad tie, isztrukę isz 
jų nagų, isz iszgęszczio nustoja 
žado. Per vienę Balandžio mė- 
nėšį tokių suviliojimų vyriš
kių buvo keturi. 10 d. Gegulio 
į jų nagus pateko mokintinis Ku« 
taiso dvasiszkos seminarijos. 
Iszėjo mat jis vėlai vakare į- 

. mesti laiszkę į paczto skrynutę. 
Grįždamas namon, ultėmyjo jau
nę zokonįkę graudžiai verken- 
czię ant * ulyczios. Pa
klausė, ko ji verkia? Ant to 
klausymo atsakė ji, kad gyvena 
kitoj upės pusėj, iki tiltui toli, 
o vietos, kur galėtu persikelti, ne
žino. Waikinas pažadėjo iki to
kiai vietai nuvesti. Tuezczioj 
vietoj, prieszais kareiviszkę 
balnyczię, mokintinis atsisukęs 
pamatė, kad zokonįkės jau nėra 
ir vietoj jos, pasirodė jau trys mer
ginos tik su marszkiniais apsirė
džiusios su palaidais plaukais, 
kurios jį maukė ir paskui sugrie
busios baisiai sumuszė. Waiki- 
nas persigando ir ištrukęs lei
dosi bėgti, merginos į bėgantį 
mėtė akmenimis. Kada parbėgo 
namon, ant klausymo nieke at
sakyti ne galėjo; nuo muszių jis 
nužudė kalbę; drabužiai jo bu
vo sudraskyti. Toks jau atsiti
kimas buvo ir su mokintiniu 
vietinės bajoriškos mokslainės. 
Kas tos do merginos ir ko jos 
nuo jaunų vyriškių nori/ nieks 
nežino.

H Miestę Kalkutę, Rytinėse 
Indi jose, 12 d. Sėjos atlankė 
smarkus žemės drebėjimas, kuri- 
sai užėmė didelį plotę, nes nuo 
Kalkutos iki Howrak. Daugelis 
miesto Kalkutos triobų sugriuvo. 
Nors drebėjimas traukėsi tikt 5 
minutas, bet buvo labai smarkus. 
Nugriuvo bokštas katedros bai- 
nyczios ir puldamas sugriovė ap
linkines triobas. Asztuoni indijo- 
niecziai likosi ulmuszti, suleistų 
yra labai daug. Prasidėjus krutė
ti žemei, gyventojai bėgu isz na
mų, daugelis ne spėjo nė apsirė
dyti. Miestuose Hoogley ir Bur- 
dovan lemės drebėjimai teiposgi 
daug pridirbo blėdies.

0 Mieste Charkove, berzės sa
lėje, p. Danielevski darė banda- 
vones su modeliumi jo padirbtos 
lakioji m ui prietaisos. Prietasa 
D-ro Danielevskio, pagal norę 
lakiotoj aus, gal liuosai pakilti į 
orę ir vėl nusileisti ant lemės. 
Paleistas modelis lakiojo, pagal 
norę išradėjo, j visus salės 
krasztus. Lakiojimui prietaisa p. 
Danielewakio ne brangi (apie 
1000 rublių), ne teip kaip kitos, 
panaszioe, kurios kasztuoja de- 
szimtį arba ir szimtę syk bran- 
giaus. Salėje, su modeliumi viskas 
kuo geriausiai psisekė, bet salėje 
vėjo nėra. Nežinia ar teip jau pa
siseks lėkti ir prieez didesnį wėję 
ant lauko.

U Ant Warszavos priemiesz- 
czio. Naujas Brudnas, prapuolė 
grali, jauna, 19 metų duktė ten 
gyvenanezio ukinįko Svięcickio, 
Marė. Prapuolusi visada gyveno 
paveikslingai, todėl tėvas tuo- 
jaus suprato, kad turėjo kas 
pikto su ja atsitikti. Pradėjo jis pats 
jieszkoti ir susekė, kad ję suvi
liojo koksai K., gyvenantis War- 
szavoj, kurisai pristato jaunas 
merginas agentams Brazilijos ir 
Argentinos miestų paleistuvystės 
namų ir ui kiekvieną merginę gau
na po 30 rublių. Tėvas atsiszaukė 
į policiją prašydamas jos atimti 
suviliotu merginę. Policija suse
kė, kad piktadarys iszvelė 
merginę isz Warszavos į m i estę 
Lodz, isz ežia gi į Hamburgę, bet 
ar isz Hamburgo jau teiposgi isz- 
węžė, dar nelinia. Jeigu prapuo
lusi mergina dar yra Hamburge, 
tai nėra abejonės, kad ję atims.

fi 26 d. Gegužio, isz Warša- 
wos išwaiiawo žydiškas onini- 
busas. Ant kertės Tavrorinės uly
czios ant jo užbėgo geležinkelio 
trūkis, bėgantis iš Waršawos į 
Skernewicus. Omnibuse waiiawo 
18 pasažierių ir gręžėjas. Prie 
susimuszimo au trukiu, wie- 
nas žydas likosi ant vietos už
muštas, keturi sunkiai ir 12 len- 
gwiaus sumankytų, likusi gi ke
turi lengvai likosi tikt apkulti. 
Trūkis teiposgi grįžti turėjo 
atgal ant stacijos, kadangi prie to 
susimuszimo maszina likosi 
pagadyta. ;

| Išeinantis Bruxelley laik
raštis, “Patriote”, praneeza, kad 
Kongo vieszpatystėj, viena isz 
negrų susidedanti kariaunos da
lis pasiprieszino save europeisz- 
kiems aficieriams. Prie to likosi 
ulmuszti 25 belgiszki oficieriai.

| Anglių kastynėee Gaith, ne
toli Maisteg, Walijoj (Anglijos 
dalis), besileidliant darbinįkams 
į olas, nupuolė elevatorius. Prie 
to 10 darbinjkų likosi ant vietos 
užmusztų; keletas gi yra pavo
jingai apkultų.

|| Angliszkas garlaivys, “Sul- 
tana”, plaukiantis isz Anglijos į 
Indijas, ant Indiszko Oceano, ne
toli salos Sokotora, susidaužė, 
prie ko 10 Įmonių prigėrė, kitus 
gi pasisekė issgelbėti.

Į| Netoli kaimo Šok, Opatovo 
pavietyj, Radomiaus gub., Len
kijoj, matinįkas mieruodamas 
laukus, norėjo įkasti lenklę ant 
vienos kalvos. Bekasdami lėmę, 
darbinįkai uleziuopė puodę, pra
dėjo kasti atsargiaus ir ant ga
lo atkasė molinį puodę. Puode 
pasirodė 500 cidabrinių, 4000 
varinių senovės pinįgų ir apart 
to Ir kiek ten iemeziugų, trys jū
rių moliuskų dėlės, dvi cidabri- 
nės bransletos ir daugelis, viso
kių kitokių graznų. Kitčje ne
tolimoj kalvoj rado isz iszde- 
ginto molio stalę ir po juom ran
kinį malūnėlį. Kalvų tokių ežia 
yra labai daug, traukiasi jos iki 
pusei mylios, bet kitos dar ne 
atkastos, taigi nelinia dar kas 
kitose yya.

Į] Garsus ^Vokietijoj iszradėjas 
ant oriai vystės dirvos, iszleisto- 
jas specijaliszko orlaivystei pa
skirto laikraszczio, iszeinanczio 
Berlyne, “Luftschiffart”, inžinie
rius Woelfert iszlėkėant naujos 
savo padirbtos prietaisos į padan
ges. Iszkilus apie 3000 pėdų 
augsztyn, prietaisos balionas už
sidegė ir ji su neišpasakytu 
greitumu nupuolė ant 
Iszlėkę joje, Woelfert ir 
likosi ulmuszti.

žemės.
Kraus,

|j Mieste Tien-Tsin, 
ežių kraszte, atsitiko dideli nelai
mė. Wienoje buddistų bažny- 
czioj susirinko ant dievmaldystės 
daug Įmonių; laike maldos uisi- 
degė draperijos isz lengvų audi ■ 
mų. Susirinkę persigando ir pra
dėjo ant syk verdtiesi per duris; 
moteris, vaikus parmuszė besistu- 
mięnti vyriszkiai ir sumyniojo. 
Kiek ežia isz viso Įmonių pražu
vo, dar nedinift, bet skaito, kad 
sumyniotų yra maiiauaiai szim- 
tss Įmonių.

Chinie-

U Minios chinieczių užpuolė ant 
katalikiškos misijos Lin Chinge, 
Chinieczių žemėj, užmušė tris 
imogystas, 8 gi sunkiai subadė. 
Isznaikino misiję ir daug aplinki
nių namų.

t Laikraszcziai prauesza, buk 
baisus maras isz Indijų persikėlė 
jau į Jeddah, Arabijoj, prieszais 
Egiptę, taigi labiaus prie Euro
pos prisiartino.

t Swan8«a, Waltjoj. Atkako 
ežia prancuziszkas gar lai vys, (ku
rio jurinįkai pasakoja, kad jiems 
plaukiant, matė jie ant oceano, 
kaip du nežinomo vardo garlai
viai susimuszė ir kol spėjo prie 
jų priplaukti ir paduoti pagelbę, 
abudu paskendo drauge su višis 
savo jurinįkais. Kiek prie to 
žmonių prigėrė,» nežinia. Ansai 
prancūziškas laivas nė vieno 
neišsigelbėjo.

Gromatos ant paczto.
66 Bat*nowltx F. __ ___________ _
67 B*atolwiex Atoeohn IW Pūki* Anton 
W Bankus Erani 
M Brieatnk Ttanulo* 
87 Brudczestle Krank

107 Granatu EUa —
117 Koomorngt* N kola* 227 Slmon A.
161 Knamaki Wi*atz 06SivajrUa 1

188 N a mero niek Friti

201 Rabonu* Aui 
2i6Tatkow*ky t 
222 Seiko Juloer

164 Mackow|«ct
168 MaJ.waka Jan
171 Maalka K. M n
17S Mik* M lobai
172 Mlele**kU Uo 
ĮSI Mostyki* DomMM

826 MvaytU Tt 
244 Stonnyno* 
MBTuilIt AB

>ut^d A.

U 29 d. Gegužio, apie 10 vai. 
ryto, Peterburge, ant teip pra
minto Obvodno kanalo, užgi
mė didelis gaisras. Smarkus vė
jus prisidėjo prie greito iszsipla- 
tinimo ugnies. Sudegė isz viso 
20 namų, tvartuose gi 4 velėju 
arkliai. Prie gesinimo ugnies 4 
sargai likosi sunkiai apkulti.

GEOGRAFIJA
ARBA

MOKSLAS APIE ŽEME
I DALIS. I

Pagal prof. Archibaldą Geikie ir kitos.

įtekmę ant jo tolesnio užsilaikymo. Pažinote jau, kas pa
sidaro bu nupuolusiu isz debesų vandeniu skystame pavi
dale, taigi kaipo lytus, pažiūrėkime dabar, kas pasidaro 
su nupuolusiu kietame pavidale, taigi kaipo sniegas.

Kas pasidaro su nupuolusiu sniegu musų kraszte, ku- 
i riame nėra virszunių uždengtų amžinu sniegu, lengva da 

sižinoti. Nupuolęs žiemos laike sniegas teip ilgai guli ant? 
žemės, kolaik ne užstos sziltas oras, kurisai tą oniegą su- 
tarpys. Apart to dar turiu atkreipti jūsų atydą, kad kaip 
vanduo, teip ir isz jo pasidaręs sniegas ir ledas garuoja ir 
tai teip, kad į kokį laiką, sniegas ir ledas, jeigu jo daugiaus 

• nepasidarys, turi isznykti, nors nuo szilumos ir nesutirptu, 
■ garavimas vienok ežia eina labai palengva. Musų krasztuo- 

se labiausiai sniegą naikina atdrelcy^ t. y. pasidauginimas 
i szilumos, arba kitaip sakant pasikėlimas oro temperatūros.

Sutirpęs sniegas užsilaiko teip kaip ir lytų vanduo, taigi 
į viena jo dalis įsigeria į žemę, kita gi suplaukia į upelius ir 
i upes; todėl tai nėra reikalo žiūrėti, kas pasidaro su snie

gu jam sutirpus, kadangi jis, pavirtęs į vandenį, atlieka 
tuos paežius darbus kaip ir lytų vanduo. Priduriu ežia vien 
tą, kad jeigu po dideliam sniegui užstoja atdrėkys, tai toj 

, vietoj susirenka daug vandens, kuris gimdo tvanus, upe
liai ir upės užtvysta, vanduo nepatelpa į jų lovius ir už
lieja visas aplinkines žemumas, tankiai pridirba daug 

. blėdies tuose krasztuose.
Plotuose amžino sniego, vasaros sziluma ne įstengia 

sutarpinti visos ežia ėsanezios sniego daugumos, kokia nu
puola per metus. Taigi kur dingsta suszalęs vanduo, kur 
dingsta sniegas? Suprantame, kad sniegas kukiu nors bu- 
du turi nuo ežia pasitraukti, nes kitaip ežia jo per ilgus 
laikus tiek prisirinktu, kad kalnai pasikeltu į ueiszpasa- 
kytą augsztumą ir sniegas iszsiplatintu nuo kalnų į visas 
puses. Užklotos sniegu kabių virszunės pasilieka tiek jau 
augsztos, kaip ir buvo priesz amžius, jų pavidalas ne per
sikeitė po storu sniego užklodalu.

Žinote jau, kad dalis lytų vandenų nuplaukia upė
mis. Teipjaus ir sniegas susirinkęs ant kalnų virszunių 
augszcziaus linijos amžiano sniego turi teiposgi kanalą, ku- 
riuomi nuplaukia. Nuplaukia jis kaipo teip vadinami le
diniai plotai arba gletczerai.

Kaip tik ant kalno virszunės susirinko daug sniego, 
tąsyk virszutinės jo eilės Spaudžia apatines, ir nuo to spau
dimo jos pavirsta į kietą masą. Žemės pavirszius isztikro 
niekada nebūva lygiai nuolaidus, bet visgi jis turi sziokį 
tokį pasilenkimą. Ant augsztų kalnų pasilenkimai toki vi
sada pasitaiko ir būva jie labai dideli, beveik status. Kaip 
tik ant kalno prisirinko daug sniego ir užėjo atdrėkys, 
kurioje sunkumo pajiega persveria susijungimą suspausto 
sniego dalių ir jų prisispaudimą prie kalno virszaus, tą 
syk sniegas pradeda isz palengvo slinkti žemyn nuo kalno. 
Nuo vieno pasilenkimo leidžiasi ant kito ir jungiasi su 
sniegu nusileidusiu ežia isz kitų krasztų, pakol ant galo 
nesusijungs visos į vieną didelę sniego krūvą ir nenusi
leis į klonį siekenezią tos vietos, kurioje, dėl sziltesnio o- 
ro, pradeda tirpti. Taigi toki liežiuviai besitraukianti nuo 
plotų amžino sniego į klonis, kuriose tirpsta ir yra teip va
dinami aletezerai. Nutraukia jie atliekamą sniegą nuo am
žino sniego laukų, visai teip, kaip upė nugabena atlieka
mą vandenį isz kokios nors apygardos.

Gletczerai vienok paeinanti nuo amžino sniego laukų 
yra ne isz sniego, bet<sz ledo. Nustumtas nuo kalnų sniegas, 
nusileidęs į apaezią, iszpalengvo persikeiezia į ledą. Ma
tėte jau, kad kiekvienas sniego szmotells, nupuolęs isz de
besų, pasidaręs yra isz smulkių ledo krisztalėlių, taigi 
sniegas yra tai maži ledo krisžtalėliai, susimaiszę su oru. 
Jeigu todėl sniegą suspaudžiamo, per tai oras liekasi isz- 
stumtas ir ledo krisžtalėliai jungiasi vienas su kitu ir sut
veria suspaustą ledo masą. Žinote, kad sniego grumulį 
spausdami galite padaryti labai kietu. Juo labiaus snie
gą spaudžiate, juo kietesnis jis pasidaro. Spausdami snie
go grumulį rankose, atliekate tą patį darbą, po kurio įtek
me pasidaro gletczerai isz amžino sniego kalnuose. Iszspau- 
dziate orą ir tokiu budu suteikiate galėjimą ledo kriszta- 
lame susiglausti ir padaryti isz atskirų krisztalų kieto ledo 
masą. Bet kad spausdami rankose sniego grumulį negali
te iszvaryti isz jo viso oro jame ėsanezio, todėl ir gru- 
mulys, ne žiūrint ant viso jūsų stengimosi, pasilieka bal
tas, todėl kad jame pasiliko dar oras. Ant snieginių lau
kų spaudimas vienok.kur kas didesnis už tą, kokį jus at
liekate spausdami rankose sniego grumulį; dėl to didelio 
spaudimo oras liekasi phiszalintas, iszstumtas teip, kad 
ant galo sniegas persikeiezia į permatomą ledą.

Gletczeras taigi yra tai tokia jau upė, kokios teka ant 
žemės pavirsziaus, tik jis pasidaręs ne isz vandens, bet isz 
sniego. Kaip kada atlieka jis ilgą kelionę žemiaus amžino 
sniego linijos, slenka iszilgai klonių, kurias užkemsza nuo 
vieno iki kitam jos krasztui. Laike tų kelionių vasaros 
laike saulės sziluma sutarpina jų pavirszutinę eilę, todėl 
upeliai czysto vandens teka nuo tų ledo plotų, bet nakti
mis jie užszala, Ant galo vienok slenkanti žemyn gletczerai 
prisigriebia tokios klonyje vietos, kurios jau ne gal per
žengti, kadangi oro sziluma teip greitai tarpina ledą, kaip 
greitai jis slenka žemyn. Teip pasibaigia rubežius gletcze 
ro: isz jo tirpstanezio galo teka upeliai drumsto vandens, 
kurisai renkasi į upę, o ta jau gabena į jūres atliekamą 
drėgnumą nuo sniego laukų.

Ant žemiaus pridėto paveikslėlio matote, kaip iszrodo 
gletczerai arba lediniai laukai. Nuo uždengtų kalnų vir
szunių sniegas nusileidžia į klonį ir ežia tveria gletcze rą, ku
risai pripildo visą tą klonį, visus jos iszsivingiavimus ir ant 
galo pasibaigia ir paprastai upė prasideda isz tokio glet- 
czero galo.

| Kaime Lubiai, netoli Toru- 
niaus, Prūsuose, naktyj užsidegė 
vieno ukinįko sziaudų sukrovi- 
mo vieta, kur tęsyk nakvojo 
trys isz Lenkijos žydeliai, keliau
janti j Torunių ant jomarko. Jie 
ežia ir sudegė, nes durys buvo 
isz lauko udrakyloe, taigi žydeliai 
ne galėjo iszaigelbėti.

B Netoli salų Chusan, Chinieczių 
lemės pakrantėse,8 dienę Gegulio, 
kada daug dvejų išplaukė ant 
jūrių, uikilo vėtra, kuri ant syk 
pakėlė teip dideles vilnie, kad ne 
daug dvejų valczių galėjo su* 
grįlti prie kranto. Maiiauslai 
100 iwejų prie to prigėrė.

0 Iszvaliavęs isz Londono spe- 
cijaliszkas trūkis su kelraujan- 
cziais ant pasilinksminimo, ant 
kelio terp Barmouth ir Oldhani 
iszsroko isz rėlių ir isz dalies Su
sidaužė. Prie to 9 Įmonės likosi 
ulmuszti, 25 gi yra sunkiai ap 
kulti.

( Laike rodymo, viename 
Paryiiaus priemieszczid teatre, 
(ant priemieszio Neuily) užside
gė teatro dekoracijos. Besiver- 
liant laukan susirinkusiems Įmo
nėms, 50 likosi sumyniotų; tei
posgi 12 aktorių likosi sunkiai 
suleistų, o terp tų 3 mirtinai.

| Į Washingtonę atėjo žinios 
apie pasirodymę geltonojo dru
gio ligos ant šios Kubos; skait
lius myrių nuo tos ligos neisz- 
pasakytai pasidaugino Havanoj, 
ypavz gi terp suvarytų į miestę 
i» kitų salos kraštų gyventojų 
ne imanezių daly vtuuo maištuo
se.

| Brazilijoj, miestuose Ribei- 
rao Bonito ir Guaratingueta ap- 
sireiszkė terp gyventojų gelto* 
nasis drugys. Atsitinka teip, kad 
Įmonės apseiga ant ulyczios, puo
la ant lemos ir mirezta. Turtin
gesni gyventojai kraustosi isz 
miestų j sveikesnius krasztus.

| Debesų praplyszimai pagim
dė didelius tvanus ant Krimo, 
Simferopoliaua apskrity], Pieti
nėj Maskolijoj. Daugelis Įmonių 
prie to prigėrė. Augmenys lau
kuose likosi isznaikinti, dau
giausiai nukentė laukai kvie- 
cziais užsėti.

Plotai, kokius užima ažerai ant viso žemės pavtr- 
sziaus, pasiekia apie 2i milijonų ketvirtainių viorstų, tai
gi beveik 1,8% viso kietžemių pavirsziaus. Gižiausias ant 
musų žemės ažeraa yra—Kaspiszkos jūrės, užimanezios ruimą 
488000 ketvirtainių viorstų, taigi beveik, tiek kiek visa Szve- 
dija, o jau daug daugiaus negu visa lietuvių tėvynė. Ąntrą 
vietą užima ažeras Superior (Suvienytose Viešpatystėse 
Sziaurinės Amerikos), turintis apie 80000 ketv. viorstų; to
linus ažerai: Viktorija Nijanza, Aralaus jūrės, Miczigan 
ir Huron turi apie 60000 ketv. viorstų.

Giluma ažerų ne vienoda, bet apskritai imant, jie ne 
teip gilus kaip oceanai ir jūrės, tūli vienok ažerai giles
ni už ne giles jūres, tokias antai kaip Vokiškos arba Bal- 
tiszkos jūres, Giliausias ažeras yra Baikal, Si beri jo j, kur 
rado gilumą 4500 pėdų; Kaspiškose jūrėse didžiausia 
giluma yra 3700 pėdų.

Skaitlius ažerų, nors kaip kur darosi, ypacz gi po smar
kių žemės drebėjimų, nauji, bet apskritai imant, mažina- 
si ant musų žemės paviršiaus. Sausuose krantuose ažerų 
vandens nuseka dėl garavimo pavirsziaus, ruimas jų maži- 
naši per sunešimą upėmis visokių mineraliszkų dalių ir 
per veisimasl visokių vandeninių augmenų. Žymiausiai su
mažėjo Salt (Druskinis) ažeras, Utoj, kurisai šiandien 
užima vos 15400 ketv. kyloinetrų, tuom tarpu jis yra tik 
užsilikusi dalis buvusių kitąkart didelių, užimanezių 110 
000 ketv. kylometrų, Bonesvilles ir Logontano ažerų. Tiro- 
liuje, Pietinėj Austrijoj, per paskutinį šimtmetį išny
ko 118 ažerų. Klonys daugelio upių net ir musų tėvynėj 
rodo, kad jos užima vietą užslinkusio, buvusio ežia kitą 
kartą ažero.

Klampynės ir pelkės pasidaro ar tai iš užslinkusių 
ažerų, arba per užsitvenkimą upių klonyse, arba jūrių pa
krantėse. Paskutinę klampynių veislę patinkame šiltuose 
ir karštuose žemės krasztuose, kadangi ten auga veisle 
mangrinių medžių,kurie giliai į vandenį nuleidžia savo 
szaknis ir jos ten susipynusios sulaiko vandenų tekėjimą, o 
kaip žinome jau, sumažėjus tekėjimui, vanduo ne gal iš
laikyti visokių minerališkų dalių, taigi tos nusileidžia 
ant tų iszaugusių medžių szaknų ir tokiu būdu tie me
džiai prisideda prie padarymo klampynių, o iš tų jau to
liaus pasidarys vaisinga, tinkanti žmonių gyvenimui žemė. 
Didelės klampynės yra Minsko, Sedlecų, Valy niaus gub.

Klampynės ne sveikos žmonėms, ypacz gi Jos vodin- 
gos žmonių sveikatai karštuose kraštuose, nes jose ge
riausiai užsilaiko drugius gimdanezios bakterijos. Kur ant 
klampynių priversti žmonės gyventi, jie ne sveiki, tankiai 
kankina juos drugiai, šiltinės, todėl visur stengiasi klam
pynes iszdMovyti. Kaip kur vienok jos žmogui ir naudą 
atgabena: klampynėse iš auganezių augmenų darosi dur- 
pos, kurias žmonės kasa ir ant kuro vartoja.

Sniego laukai ir gletczerai.
Pažinę darbus ir likimą nupuolusio ant žemės, paveik

slą lytaus, vandens, peržiūrėkime, kas pasidaro su nupuo
lusiu sniegu ir kokius jis ant žemės darbus atlieka.

Ant augštų kalnų virszunių sniegas guli per isztisą 
metą, niekada ne nutirpsta, ant žemesnių kalnų iszguli di
desnę metų dalį. Tūluose kalnuose antai Anglijoj yra gi
lus plyšiai nukreipti į šiaurius, kuriuose, neprisigrie- 
J)iant ežia saulės spinduliams, sniegas būva ir laike di
džiausių karszczių.

Viršūnės kalnų vadinamų Alpai, Norvegijos kal
nuose, Himalajuose (pietinėj Azijoj) ir kitose svieto da
lyse, kur tik yra labai augszti kalnai, jų viršūnės per isz- 
tisus metus užklotos stora sniego eile, kurisai ežia niekada 
ne nutirpsta.

Dabar pažiūrėkime, kaip pasidarė czia tie amžino snie
go plotai? Kodėl augštų kalnų viršūnės užklotos amžinu 
sniegu? Kokią naudą tasai sniegas atgabena kalnams ir 
kloniras?

Matėte, kad augštesniuose atmosferos plotuose yra la
bai szalta. Žinote teiposgi, kad tolimuose šiauriuose tei
posgi ir tolimuose pietuose, tuose priešinguose musų že
mės krasztuose, vadinamuose poliais, oras labai szaltas, kad 
po įtekme to szalczio pasidaro ten daugybė ledo ir sniego, 
kietžemiai ir jūrės teip įszala, kad ir vasaros šiluma neį
stengia jų sutarpinti. Jeigu terp tų szaltų musų žemės 
kraštų yra kalnai teip augštai iškilę, kad prisigriebia tų 
atmosferos eilių, kurių temperatūra yra žemesnė už tą, ku
rioje tirpsta ledas, tai vandens garai, esanti atmosferoj, 
susilašindami ne nupuola ant žemės paveiksle lytaus, bet 
tik kaipo sniegas. Tuose augštuose kraštuose vasaros 
šiluma sutarpina sniegą ant žemesnių kalnų virszunių, 
bet augštesnėsės pasilieka visada sniego užklotos, tų sau
lės spinduliai neįstengia sutarpinti. Kas metą galima at
skirti brūkšnį, arba rubežių, žemiaus kurio sniegas ne- 
gal iszlikti per metus, augszcziaus gi to rubežiaus jis nieka
da ne sutirpsta. Linija ta vadinasi sniegine linija arba 
rubežius amžino sniego. Augštumas tos linijos yra ne vie
nodas, tas paeina nuo padėjimo tos vietos ant žemės pa
viršiaus. Augszcziausiai ji iškyla karatuose žemės kraš
tuose, ciza iškyla iki 4500 metrų augszcziaus jūrių van
denų pavirsziaus; kraštuose gi už poliariškų ratų ji be
veik nepasikelia nuo to pavirsziaus. Kitaip sakant, prie 
polių oras yra teip szaltas, kad plotai amžino sniego trau
kiasi tuojaus prie jūrių paviršiaus; oras gi prie ekvato
riaus yra teip karatas, kad reikia pasikelti apie 16000 
pėdų augsztyn ant prisigriebimo tų szaltų atmosferos eilių, 
kuriose sniegas gal užsilikti per isztisus metus.

Jeigu gyvenate kraštuose, kuriuose žiemos laike szi- 
luma ant tiek pasimažina, kad vandens užszala, tai matė
te nekartą sniego pustymus ir darganas. Iš pradžių puo
la ant žemės pavieni sniego šmoteliai. Paskui skaitlius 
3ų auga, didinasi ir pats puolanti szmoteliai ir žemę užklo
ja kaipi balti patalai. Nežiūrint vienok ant to, apart vė
jo szvilpimo ne girdite daugiaus nėjokių kitokių balsų. 
Jeigu vieton sniego pultu lytaus laszai, tai gerai girdėtu
mėte jų nupuolimą ant žemės. Keliai ir žalios pievos ne 
prapultu, ne užsiklotu, kadangi lytaus laszai nepasilieka 
ant vietos, bet arba įsigeria į žemę, arba teka į areziausią 
upelį. Kiekvienas gi sniego szmotėlis pasilieka ten, kur jis 
nupuolė, iszėmus vieu tuos, kuriuos vėjas nuneszė į kitą 
vietą. Lytus nupuolęs prapuola, sniegas gi pasilieka ilgai, 
kol jo saulės, šiluma ne sutarpys.

Suprantate gal, kad tokios yvairios ypatybės nupuo
lusio vandens dviejuose jo pavidaluose, turi turėti didelę

Pivelkikll* 16. Gletcier**.

Gletczerai laike savo kelionės nuo sniego laukų į klo
nis turi atlikti sziokį tokį darbą, ne bereikalo jie leidžiasi 
žemyn.

(Toliaus bus) .vis
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LIETUVA
Naujas 28 walandų trūkis 

Į NewYork$., 
O 30 walandu in Bostoną.

Dabar Niekei Pinte geležinke 
lis gali duoti perwažiuojantiem8 
gftriausię wigadę. Trys trukiai wa- 
žinėja kas dien į abi puses terp 
Chicago ir rytų. Pietiniai wago- 
nai eu geriausia tarnysta, o pre
kės pigesnės kaip ant kitų linijų. 
Trumpiausia linija j rytus. Wa 
žiuodamas szię linija užezėdysi 
pinįgus ir laikę. Atsiszauk arba 
adresuok į: J. Y. Calahan Gene 
ral Agent, 111 Adams St, Chica-

I go UI-
Arba H. Thorne, C P. & F. A., 

111 Adams St, Chicago Iii.

Naujos lietawiszkos

Paskutines miszios. (Isz len- 
kiszko). 1897m. Spaustu wej 
“Garso Amerikos Lietu via”. She-

Aprašytas ežia panaikinimas 
katalikų moteriszko kliosztoriaus 
ir paskutinės, apleidžiant tę vietę, 
miszios. Tendencija graši, medėga 
raszėjui puiki, tik jos szito vei
kalėlio raszėjas, p. Lada, pride- 
raneziai sunaudoti ne mokėjo. 
Jeigū* sulygintume szitę apraszy- 
mę su paremtais ant panaazaus 
(ne ant tokio jau) pamato, pa
veikslai!, Sienkiewiczio, Žiburių 
dabotoję, arba Chatriano, Pasku 
tinę lekciję, tai prie tų, rasztas p. 
Lados iszrodys lyg mokintinių pa- 
raszyta ušduotė. Medegę raszėjas 
rodsgerai paskyrstė, tik prideran- 
cziai jos apdirbti ne galėjo. Isz pats 
pradžių, atėjus į kliosztorių per
sergėto j ui, zokonįkės, dar nežino
damos nė kas atėjo, nė su kokiu 

.reikalų, neina patikti sveczię, 
bet pradeda perkratinėti savo 
užpakalyj jau likusi gyvenimę, 
jausmas ir tik po ilgam laikui isz- 

| i drysta pažiūrėt, kas į kliosztorių 
atėjo. Patsai uždarymas klioszto 
riaus, iszsikraustymas isz jo zo- 
konįkių, kurios ežia didesnę dalį 
savo amžiaus praleido ir paezios 
paskutinės miszios geram raszėjui 
tiek galėjo s ūse i k ti medegos, kad 
ji atšaka n ežiai suvartota ant visa
da skaitytojaus atminty] butų už- 

| silikusi, tuom tarpu apraszymas 
p. Lados. yra szaltas, lyg rodosi, 
kad jis pats ne turi tų paežių 
jausmų, kokius gal turėti aplei: 
džianezios kliosztorių zokonįkės 
ir kliosztoriaus kapelonas. Werti 
mas teipo gi ne visur giras.

Aritmetika.
Szioms dienoms iszėjo isz po spau

dos nauja knįgelė. Aritmetika, dėl isz- 
simokinimo roknndų.Ta knįgelė turi 104 
puslapius, atspausta ant gražios popie- 
ros, o prekė tik 25e. Kiekvienas norin
tis gerai iszmokti rokundų, tegul ją nu
siperka, o iszmoks isz jos lengvai visas 
rokundM be pagelbos mokintojaus.

Pinįgus galite prisiųsti pacztinėtnis 
markėmis paprastoje gromatoj; jeigu 
siuneziate doliarą arba daugiau, tai 
siųskite pinįgais arba iszpirkite money 
order, o jeigu mažiau kaip doliarą, tai 
galite prisiųsti markėmis. Adresą už
dėkite szitokį:

A.-<JtMewskls,
924 33rd Str. Chicago, IU.

Wietines Žinios

wo apie vrisokius dalykus. Apie 
'9 wal. wakare, kada bu aro gerai 
užsitraukę, už kę ten susipyko; 
besibarant, Dixon iszsitraukė re- 
wolwerį, ir paleido sawo waiszin- 
tojui szuw| | krutinę ir tę pada
ręs, iszbėgo. Policija iki dabar jo 
ne suėmė; paszautę Kochinskį 
nugabeno j ligonbutį. Pasaowi- 
mas jo pasirodė mirtinas, ligon- 
butyj jis ir pasimirė.

— 55 metų na*zlė, lenkė Ma
ria Wikowska, besigindama nuo 
muszių, iszszoko per uždarytę 
langę nuo trecaių lubų ant uly> 
ežios, bet issliko be swarbesnių 
apeikulimų. Ji giweno po nr. 580 
Holt ui. prie sawo sunaus ir apsi- 
wedusios dukters. Kaip ji pasa
koja, abudu vaikai uždarė ję 
prieszkambaryj ir pradėjo teip 
muszti, kad ji, ne gulėdama ki
taip nuo smūgių iszsisukti, szoko 
per langę ant ulyczios.

— Ant kiemo namų po nr. 100 
W. Chicago avė., susirinko 3 
vaikai senoj isz lentų sukultoj 
trioboj; tuom tarpu netikėtai sto
gas triobos įgriuvo į vidurį ant 
sėdinezių ežia vaikų. Subėgo na
mų gyventojai ir vaikus isztrau- 
kė isz po stogo griuvėsių; du 
vaikai: Ignacki ir Michael buvo 
tikft lengvai apkulti, bet uitai 7 
metų kitas Ignacki turėjo nulauž
tas abi kojas ir ant viso 
kūno sunkius apkalimus. Nuga
beno jį į szventos Elzbietos li
gonbutį.

— Ant ulyczios Davis policija 
pakėlė apmirusį, italijonį Colma- 
ha. Nugabeno jį į ligonbutį ir ten 
pasirodė, kad priežastis apmiri
mo buvo badas. Colmaha ap- 
szviestas žmogus, neseniai atka
ko isz Nev Yorko, tikėdamas ežia 
kokį nors darbę gauti, bet apsi
riko. Per keletę sanvaicaių mito 
jis žole ir tuom, kę rado iszmetų 
skryniose. Pinįgų ne turėjo, o 
vogti ne mokėjo, todėl ir kentė 
badę.

— Pereitos sanvaitės pėtny- 
ežioj beveik su visu sudegė javų 
krautuvė franko Marshall, ant 
kertės Baker avė., ir 46 ui. Ugnis 
pirmiausiai pasirodė ant virazu- 
tinių lubų. Paszaukė tuojaus 
ugnagesius, bet kada tie atbėgo, 
degė jau visa trioba. Krautuvėj 
sudegė 30000 buszelių kornų ir 
20000 buszelių kvieczių. Nuo ko 
ugns užgimė, nežinia.

— Ant kertės 31 ir Deering 
ui. darbinįkai kasė grabas gazo 
dūdoms; netikėtai vienok vienas 
grabės szonas isziro ir žemė už 
bėrė kelis darbinįkus. Kiti, spėję 
pasitraukti, griebėsi tuojaus prie 
atkasimo užgriuvusių; atkasė 
rods, bet vienas, Jokūbas 
Wiszoezevyczius, buvo jau ne 
gyva», kiti gi du sunkiai suman
kyti.

— Kaip kituose Suvienytų 
VFieszpatyszczių krasztuose, teip 
ir Chicagoj, užstojo jau tikra va
sara su karszcziais. Chicagoj szię 
sanvaitę karsztis pasiekė jau 
95%, pagal Fahrenheitotermome 
trę, szeszėlyjo. Karsztos ežia 
tikt dienos, bet ir naktys.

Kataliogas
Knygos Dwasi8zko8.

A pi. M*Ma kaipo takt* in dangz.................... ite
aplaakim** SS. Sakramento „ 1M.
Draugija dėl i*tliuoM«rtmimo duazlu 1m 

esyiMMian*.......................................... 8c
Didžioji Nedek....................................................... ta

Pilote* *rb* keli** 1* m*ldlnįt* gywenlm* 
Q*r*** *pe b*i*ybl» *udo IMewo M
Gydyk lo* nn baime* amertie* 
G y wrtiuu*l mw. Dlewo ir III aokoBM

Frinoliikiui
Gywenlm»* **wento Benedikto 
Oyv«nia*M MV.MB, M*rtjo* P* no* 
Gyvenimą* Wie«zp*tie* J.iau* v 
Gyvnnia»i *i*n Siventu *«i kotno* diem

daryti, viso* 5 dalys wi^u<t> knygoje, ant nu
garos užvardlnlmai atejmustl aukso Ittaro- 
■U MJS.
Gneeanyka* (egražyta* ant gero kalto per

J*xi *a Ponu „ . „ 10c.
Girtybe „ * „to.
Istorija Kataliku Bažnyczios gl.OO
ItoSOS **no ir naaje btatimo *n abroMieV Mo 
Istorija seno įstatinio no pat •atvėrimo 
_pauaulei iki užgimimo Krista** 
Ka* yra grieka*? labui naudinga knygele 
Kalba ape Kataliku tikėjimą 
Kaip apspakajttle sumtanija 
Kanczia Wlee*p*Ue* Jezae* arba 
K^-Mnido. ...........................
Lietu visiko* miasto* natomis 
Mi*i> ,.
Mokais* Rymo Kataliku. Kiekviena* žmo-

• 1*. idant suprastu ką* tu ym katali
kyste. kurio* ji* v*rd* nMzlota............ *te

Paaokttal ant didžiųjų metiniu *xveao*iu
ir didžiojo* nedelo* „ Mo

Pamokti*! ir Ganytojau* kalba* „ gž.O') 
Pekla arba amžlaat pragaras TSc
Penpejima* ape taventa tikėjimą Ute
PriMg*t*wojlm****«*m«ra*io M . 4te 
Sukata pavargėliu, tirėta ir daugel kita

naudingu žinių............................................ ISo
Tie*o* žodžiai apie pamatiniu* tikėjimo

Trumpi pamokinimai
knygų ka. K. A 

WaJowaa in dangų 
Variai dangau*

lOo
l»o

Knygos mokslystkos.
Abceala gertau*a m«ki*tawe d*l valka SOo. 
Akyvi Apaireitaklmal Sviat*. ant kuriu žmo 

ne* auolato* Mūri, bet ta gerai neeapraa- 
te; *u 7 abroseltai*. Naudicgi*u*e kny
gele ant (vieta dėl da*iiltwjimo lax k* 
darosi žaibai, griausmai, lietu* ir sniegą*; 
ka* yra debesiai ir ant ko jie talkoeL

Preke..., ... T................... SOc
Badai gydymo. Daktariaaka knyga................. «M
Etnoliogi*xko* smulkmend* Mo
Istorija Kuropo* M tnapom* . lOo
Istorija Savienytu Wal*tiiu Sxtaarine* Amt 

riko*. Apr**xokaip Koliumba* atrado 
Amerika, koki ėsta tad* žmones gyveno 
koki žmones pirmiaesiai i*x Euro po* pra
dėjo važiuoti in Amerika, kokio* kare* 
buvo, už ka katevo ir kokluoee metuose; 
kiek preaidenta buvo, keki ir kiek kuria 
gero padare dėl szio* žeme*. O ant pat 
galo talpinau Konstitucija Suvienyta 
Valstija, kariyrareikallagtanata dalyku 
dėl perskaitymo kiekvienam žmogui 
•stoja Amerikos Semeje gy venauosiam.
Turi puslapiu SM. Preke Ž1.00

T* pati drnozial apdaryta...............................SI JS.
K* daryti*, kad butume sveiki ir ilgai gyventu

me......................................................................lOe.
Lengva* būda* paežiam per save* pranok

ti* ranvtie, dėl nemokanosh* . M*
Lietuvos Istorija, para* z v ta 8. Daukanto dvi 

didele* kn»*o. kotu* po SI M, sykiu 
abi....................... 38.00

Ltatuvo* Gaanadlue. Mokina kaip pritaisyti 
valgiu* Ir vest alaakanctiaf kuknia 80c

Leme n tortu* Lietu visiką* •* poteriai*.
katekismat* ir mtetranturn. 10c

k*lp *uk**l; k** yr* **ule, žvaigžde*, 
luvnidia: k*ip toli iu MBliairiB kitau 
žw*tgždi**. k** yr* plauetoa, korneto* ir 
kito* retai laAtauNMžv.iKidM, Y r* tai 
n*Mdingi*n*l* knyga ir reikailngiauae 
dėl perekaltymo ir p«.in> kinime kiek
vienam žmogui ant »xlo* p*«aule« gyve- 
n*acxi*m...............................   Tbc

Tu pati drucalai apdaryta................................ *1 00
Nauja* lletuviiaka* Lementoriu* „ 10c
Pilna* izimtmetlBli kalendorių* *u plane-

tomU Mfe.
Pradžemokili* Rauko* R**xto de) norinciiu

i«xuK>ktie gražiai rarrytie ‘ Mo.
Pradini* mok»l»» angltaiko* kalto*................Jfc
Raukvedia Groeaatu r**xytnuL Yr* laitai 

naudinga knygele, kurt mokina kaip reik

ta* ypata*. Paivvikinimai ipavincievo- 
aea) ant Nauju Metu, dienoje varduvių, 
užgimimo ir kituose tvarbiuo*. ataiUki- 
muoe*. Pinke M*.

Bodu vėtomai ir Pndymu dirbimą* ........... ...10c
Spssaba* greito iMaimekinimo aagetoko* kai 

bo* a* apdaryta* •• g 1.00
b*p<l*ryta* . « gi Ji

Trumpa aenove* Lietuviu Istorija „ ioo
Trumpa lletuviszka Geografija paraityta 

kunigo Zabrio.................................... iftc
Žodynas ketariu** kalbose: lietu visikai 

iatvi*zkai, lenkiazkai, ir ru*k»l. y- 
ra geriau«* knyga dei aorinetiu i*X- 
moktie lenkiuko*, ru*ko* arba ta- 
tvteiko* kalbo* „ gt.00

ne

Uzsiuncztame in visos miestus ir miestelius visos A* 
meriko* visokius daiktus, kaipo tai: Mss nu dėl gfu-wi« 
mo, M asai n as dėl drukawoji.mo gromatu, Siutus, Ovcrkc 
tus, Wargonus, Armonikas, GrajyjamM Dėžulės, Klarne
tas, *F įeit m, Bąsetles, 8k ripkas, Gitaras, Triubas, Ži 
aus, Britams, Peilius, VVidelcius, SitUksaluS, Stricl. 
Revolverius, Laikrodžius, ' Laikrodėlius, Lenciūge!iusj 
Kompasus^tiedu*, Auskarus, Ab'rozus'irvisokius kitus 
daiktus. ) JTe i pogi padidiname .'fotografijas, dirbdinsme 

lailrrrtdAlisai* te* _1 ūksi t M ___________________
ta**® *yk»l Adr.*awoKlt teip:

Kelpseb, Noreiko & Co.’, 
MllftllATe, CHICAGO, ILL.

NDY CATitARlIC

cuntconsriPATioit
»• 

»♦ so»
ABSOLOTELT GMIUTEEDS,

DRUGGIST3

Niagara Wandens Puoli
mas.

(Nlagar* Falls.)
Niagara vandens puolimas *awo 

gražumu yr* didžiausiu stebuklingu
mu kas met patrauki* burini žmonn|. 
Nėr* visoje Amerikoje tokios vietoti, 
kur teip ger*!, pnikial Ir vig*dnei ke

szka Aptieks Juoso Leszczyneko, 
po nr. 3315 Laurel et., kuri užlai- 
ko geriausias gydyklas czionyksz-

LIETUVA”
Nedelinis Laikrasztis

Iszeina Chicagoje kas subata ir paduoda žmonėms 
8WABBIAUSIAS IR TEISINGIAUSIAS ŽINIAS 

isz Amerikos, Lietuvos ir viso pasvieczio.

kelio, su miegamais ir pietiniais vago- :*•! iszpildo receptus, o prekes 
n»l8, su visa reikalinga tarnyste, va-. pigesnes kaip kitur. Aptiekoje 

! randasi kasdien noadynos 11 ry-tt,p“w3X!»N^ >-“<i«ikU.n noriyno. U ry-
Naujiejįe trukiai, kurie prsdėda knrsuo- to iki 2 po pietų D-ras M. F.
ti nuo nedėlios, 30 Gegužio, duojo savo 
pasažieriams abiejų klasų: pirmos ir an
tros pavellnimą apsistoti tenai ant 10 
dienų ir atlankyti tą stebuklingą vielą. 
Trukiai iszvažiuoja isz Chicagos kas
dien 10:30 ryto, 3:06 po pietų ir 10:15 
vakare.

Pons J.Y. Calabae, GenerallszkM A- 
gentas, 111 Adams St. Chicago, III. duos 
kiekvienam informaciją nori n ežiam ap
sistoti ant 10 dienų Niagara Falls.

— Apsigyvenusi po nr. 4849 
Justina str., Minnie Higgins, iaz- 
akaieziusi viename laikrasztyj 
apie vagilių, kurijai įsiveržęs į 
vienos merginos gyvenimę, pusi 
slėpė po lowę, nuo to laiko, eidama 
gulti, visada žiuri ar neras kada 
pasislėpusio po lovę vagiliaus, 

į,- - Pereitos subatoe naktyj, eidama 
gulti, kaip daio paprastai, pažiu
rėjo po lovę ii isz tikro užliko 
paaielėpusię žmogystę, prisispau- 
džiusię prie sienos. Higgins pakė
lė riksmę; pasislėpęs po lowę 
stengėsi iszlysti, bet kaip tik isz- 
kiazo isz palovės kokif nors 
savo kūno dalį, Higgins muszė 
ję su szluota ir tokiu budu neda
vė iszlysti. Ant riksmo atėjo 
policijantas ir anę žmogų suareaz- 
tavo. Laike provoe teisinosi, 

- j°S ji8 ne*‘n0 lokiu budu po lo- 
wę atsirado. Sudžia nusprendė jį 

Ant 2dol. bausmės. Ne per skau
džiai mat baudė.

— Lenkas, Stanislav Kochin 
ski, apsigyvenęs po nr. 25 ant 
Fox Place, susipažino su kokiu 
ten Charlesu Dixon, kurisai pasi
sakė ėsęs virėju ant garlaivio 
Casto. Kochinski užsipraszė nauję 
pažįstamę pas savę į sveczius. 
Czia gerdami, dailiai sznekuczia-

Mitingas.
. S u bato j, 19 Sėjos, 7j valandę 

i vakare, salėje Peeziulio, 650 8. 
(Janai str. “Dr—-tė Liuosybės” 
laikys savo extra mitingę, ant 
kurio užkvieczia visus sąnarius 
pribūti, teiposgi ir tuos, kurie no
rėtu prisiraszyti.

. Su guod. J. Petroszius, prez.

Ant Pardawimo.
Isz priežasties ligos parduoda 

pigiai du wežimu ir arklį, 
szaukite pas H. Starr, 3216 
rel str; Chicago.

Atsi- 
Lau*
t

Pa|ieszkojimai.
Pajieszkau savo draugo, Jono Ku- 

Minsko, isz Kauno gub., Panevėžio 
pa v., Geidžiūnų kaimo; pirmiaus gyve
no North Dakotoje, o dabar nežinau 
kur. Teiksis atsmaukti ant Mito adreso: 

Mike Kairys.
47 W. 25th Str., Chicago, III. j 

(»-4)

Pajieazkau savo pusbrolio, M. Pa
karkite; pi realaus gyveno Boston, Mase.; 
yra kriatseziumi. Teikeis atsismaukti ant 
nio adreso: J. AleliuBM,

Box 190 8o. Gardner, Mm*

Ant pardasvirno- pigiai lotas, 
Su narna ant 2 pagywenimų, po 

nr. 3344 Auburn Avė. Atsiszau- 
kitę j ‘ ‘Lietuvos” redakciją.

(19—6)

Knygos istoriszkos, 8wietisz- 
kos, pasaka ir giesmių.

Anegdotai isiaitarlmsl lt patarto i*x gyvenimą 
senoveS'Grekonu bei Rymionu “ 5c 

ANDERSONO PASAKOS. Wienoje knyge
lėje 10 gražiu paiakalciiu................................. I5o
Aiuerika Pirtyje Komedija dėl teatro 10c. 
Apie Senove* Lietuvos pili* ynr tai paiku* 

aprašymas apie Lietuvos praeit* ir 
apie tuo* pileka nlu* kurie dar it *zen- 
dlen laukuoae mu*ū to vyne* nl*k*o...lQo 

Birute* dainos “ •• tOc
Dievaiti*, apysaka salo* gadyne*. Yra tai gra

žiausia pasaka, kario* lietuviai d* niekad 
negird--jo. Preke •- •• •- gl.oo

Daunu skryaele ,, jtjo.
Graži valku knygtle " H • lOo 
Gyvenimas Gena vaite* (Geno veto*). Yra 

tai labai pulki ir pamokinanti pasaka, 
' apie kuri* lietuviai jau daug kartu gir

dėja yr* UOe.
Gyvenimą* Stepo Ltaml uosio i*e
HYGIEN A, arb* mokslas apie užlaikyme •vei
ka to*. Salta knygele privalo rasti* kiekvienuose 
namuose, ne* ka* ją su atyda perakalty*. patal
kys apsisaugoti auo takstaooziu visokia lig*, 
pataikys užlaikyti esielybeje savo sveikata, pa
ilginti savo amsi ir mukęs ažauglr“---- - --- -----
tvirtais savo valkelius. Preke.....
L*iori> grąžto* Kaltuko* “
Istorija įsi talko Prancūzu vainos 
istorija gražio* Mage Ienos 
Istorija septynių Mokytoju _•

to 
80u 
to

—_______ 50c
Juokinga* pasakojimas *p* Bzaltabnlriu* la 
Kankles, iietaviszko* dainos *u natomis, sutai
syto* ant 4 balsu. d«l vyru „ SSo.
Kaip igytie pinigu* ir tarta „ ioc
Ka* teisybe tai Bemeta* puikio* apysakėlė*

i*x lietuviu gyvenimo „ 15c
Krtatijona* Duoastaiti* „ 15c
Ka* yra, o ka* bu* „ „ lOo.
KrumpBaJona* , „ lOo.
Kinai ir kaip jie gyvena....................................|0c
Lietu v toko* dalao* to vt*ar surinkto*,

ape keterl *ximtai dainų “ M.00
Lietaviszka* (Šiupinį* •» ic
Lletavlsskaa Kalendorius ant meta 18M “ ižo 
Lietuvos Kankte*. nauja daina knygele turinti 

71 daina*. < , „ ifcj.
Nameli* pustetayko M •• yg®
Lietu vinki Ra*xtai ir Ranttaykai 50c. 
NAUJAU8I8 LIMTVVISZKaS BAPNINTKaS,

surinkta* i*xdaugel *vetimtautUxku sapni- 
Stu ir ■■rėdyta* pagal tikra Perstaakal 

Ipttoka sapainyka.—su 810 atokiu abro- 
li,—*n apra*xyrnu planeta it pMlapmta 

kokia* senove* žmones vartojo dėl ntupeji- 
- tonteite* —Gerlausei iaagnld* visokiu* 

sapnus, koki tik žmogui prisspnnot gali.
SOn 
toKražių Skerdraa Aprauo aaa txU»u *i~ 

•itikim*, k*d*180Sm. muknlkai užpuolė 
pi bažagKMo* mkeatelyje Kražių. ■>«-

Negirdėtos daiktas ir gero* rodo* muša mo- 
teretome „ Bo,

*9w Klvw *Jva* w ^kfuv*UC98, mDO
Patarto* tr dainos................... lOo
Pasekt Mm** A eta** Tretininko •> SM 
Pirmutini* degtine* varytoja*, komedija ite
Pulkas sprassyma* tikru atsitikimu i*s lai

ko leukin*cxio vataoe 1888 m. *0o
Petango* Jure •* •• SM
Praeita Vilniau*. Aprasso nuo pat pradžių

uMdejinio mfeeto Wllnlau* koki jam- 
kliosnorial buvo, koki ifotavteski ku- 
nlsaiKMBiial gyveno, kokio* kare* jy 
aplanke ir daugybe kita akyvu Lieta- -------- 1Oo

Pulki latorii* ap<
M* valkata: 
du ir vargu __ ____________ _  __

BiaaMa RlaaMina* “ “UJO
ROBINSONAS KKUZIU8, moralhaka apytaka 

dėl j»utiuni-ne*. •• •• M*
Rutu Lapeliai naujauaio* dalao* “ “ ita
Svodbtne rad*. Yr* tai puikio* dalao* ir *r»- 

cljo* vartojamo* teniau ant Uatuvi**- 
k« veMailta Dvi knigi................gi.K

Taliu ūda* žydu _ “ „ “______

WitoJior 
Ct ponas

iarimto* i*x 
u. Ite
■e*..........  SOc
M pad*wim<> Mte

ApgarsinimaL
“Varpa*”, literatūros, politikos ir 

mokslo dvimėnesinis lalkrnMtls. Užei
na jau 9 meta* Tilžėje. “Varpo*” yra 
Lietuvos vadovų laikrasatis; talpina 
puikia* apysaka* bei moksllazkus rut- 
tas. “Varpa*” į Ameriką ant motų, su 
peisiunlissu, kaaztuoja kdolarą.

“Ūkininkas”, Lietuvos ūkininkų 
mėnesini* UikraMtta, ts*eina 8 metai, 
teippat Tilžėje. Talpina įvairius rut
ilu apie lietuvių prispaudimą po gudų 
valdžią, bei pamok i aa, kaip reik nuo jų 
gintis, "apysaka*, pamokinimus isz sve
timų szaiių, bei apie ligas, nuo kurių 
gali pats žmogus paaifelbėti, neėsant 
arti daktaro.

“ŪKININKAS", į Ameriką, ant metų 
kMztuoja tiktai vieną dolarą. Norin
ti Iszslraszyti virsi minėtos laikran- 
czius, pinigus gali siųsti registravoto- 
se gromatose ant szito adreso (10—7) 

Hkrkn Dm. Bruažis, 
Tilsit, Ostpreusseo

> Germany.

Wi8okia8 knygas,
lletuviszkM, teip dvasiszkM kaip 
moksliukas, teipgi ir laikrrazezius, kai
po tat: “Varpą”, “Ūkininką” ‘ 
“Tewyne« Sargą”, visos tris ki

BoŽyncz, o D-ras M. P. Kosakaus- 
kas randasi Czetvergais ir Neda
lioms no 10 iki 12 ’adyn. vidur
dienio ir tfaktaras W. Statkevi- 
czius randasi kožname laike. Ant 
pareikalavimo gali paszauktie in 
aptieka per telefoną kiekviena 
daktaru, koky kas nori ir kožnoje 
valandoje. Teipogi ant pareikala
vimo iuzsiunczeme yvairias gy- 
diklas visur, atsakome laiszkus 
yvairiose kalbose ir gydome )y 
gas per laiszkus.

Telefonas Yard 709

P.F. Bradchulis,
Notary Public & Claim Adjuater. 
Iždirbu w;šokius dokumentus ir 
kaip mokinantis ant advokato už
siimu visokiomis provomis,ypacz 
priesz kompanijas už sužeidimus. 
Teipgi kolektavoju skolas už bur- 
ds ir algas ir duodu rodą kiek
viename atsitikime.Wiengenczei 
turėdami koky reiksią szaukites 
pas sawo wiengenty.

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

“Lietuva” kaštuoja ant metų tik 82. Kas abu do- 
1 i arus užsimoka isz virazaus, 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, deltogi biznieriams geriausiai užsimoka joje apsigarainti.

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

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

Raszant | mua su bent kokiu reikalu, arba pinigus prisiun- 
cziant, visada uždėkite azitokį adresę:

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

kada ne pražus. Iszpirkę “money order” nelaikykite jį kiszeniuje, bet tuojaus 
prisiųskite mums: siuneziant “money orderį”, gromatę registruoti nereikia, 
prisiuskiteprastoje gremžtoje, nes ant jo nieks, be mus, pinįgų isz paczto ne- 
iszims.

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

Europiecziai gali gaut “Lietuvą” Prūsuose, Tilžėje pas Jurgį Lapiną už 
83,oo arba 4 rublius ant metų.

Ir

po tat: “Varpą”, “Ūkininką” ir 
“Tėvynės Sargą”, wlsns tris kartu 
imant ant 1807 m. prisiuneziu už |3.00. 
Katalogą knygų Ir l*fkruzczius ant pa
žiūros prisiunczlu dovanai. Užpraszant 
knygas arba laikrMzczius, reikia sykiu 
ir pinigus prisiųst. (31—7)

Jurgis La tikas 
Tllieje — Tilsit, Ostpr.

Germany. *

Ne rūkyk tabako ir nespjaudyk, 
nes tai trumpina tawo amti.
Jeigu nori ataipratyt ano tabako ant wi**do* 

ir p**toU*veiku. tvirta ir aylinga, imt gydyk
la* vadinama* NO-TO-BAC.kurU perdirba »ilp 
su* žmoni* in tvirtu*. Daugeli*, kurie pamėgino 
•*ia* gydykla*, in d e* z Imt* dienu jau tvera de
taliai* uraru wlr»*au», Apie 4OD.OO0 žmonha tapo 
Uigydytala Pirk NO-TO-BAC nuo *avo *pti£ 
k oriau*. ** gvarancija. aSSOn. arba už 11,00 A p. 
ra*xymu* ir praba* gausi dykai. Paraazyk. in; 
Starnng Remedy Co., Chioago, arba Nev York.

924 33rd str., 
Lietu wiszkaa 

kriaucaius.
Pigausia dra- 

finu krautuvė.
arauoda viso

kius drabužius 
kuo no pigiau
siai. Teiposgi 
dirba ant orde
rio už pigesnį 
preke kaip vi
sur. VViengen- 
cziai, praszom 

atsilankyt, o 
persi tik rysi te.

W. SZYMftNSKl 
624 Blue Island Avė: 

užlaikau didžiausia

Krautuwia Mebliu,
kaipo tai;

Stalų, Szėpų, Lowų, Peczių, Lem
pų, Diwanų ir Lt. o parduodu 
viskę pigiau kaip wisi kiti szto
ra i. Teipogi parduodu ir ant mėne
sinių arba nedėlinių iszmokesczių. 
Pamėginkit pas manę, o pamaty
site, kad daug geriau ir pigiau 
pirkaite wiskę, nė kaip kur pas 
kokius žydus.

JEWEL 
STOVĖS 
*4NG€1(

Naujas
Lietuwi8zkas Šaitanas.

Fel. Majausko

9&2 33rd St
Užlaikau šviežia

V, bavarek* Alų, ge- 
ri»u*i*» . *

PIGIAUSIAS KROMAS

Czebatu ir Czeweryku
M.W.Goodmana,&93 N. Gay St. 

BALTIMORE, MD.
Per izlai* 30 dienu tariu i*xp*duotle vi*u* 

mano vasariniu* tavora*, kaip tai: Caebalu* 
Caeveryku*dėl vyru. moterų, vaiku Ir kūdi
kio. Uitai teip labai »um*žlnau ju prekia*, kad 
viak* pa* mane dabar gali pirkti beveik už pu
te preke*. Delta atkreipiu atyda vl*u aplink! 
niu ir pažyitamu Ir prattau ateit pamegyt, o 
per*tt1kry»ite kad teip pigiai niekur aerarite, 
kaip pa* mene SU GUODONE

M. W. Goodman.

STOVE PLANTIN7HEW01

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

Ofisas: 84 Li Salio St, Ruimas 620. Gyvenimas: 112 W. Divlslon St į i

Atlieka provas visuose suduose, iszdirba visokias rjpieras—" 
dokumentus; olabjausei užsiima provomis už sužeidimą ir užmu- 
szima geležinkeliu, (abrisuose ir Lt. Kiekvienas turintis koki 
reikalą, tegul pirmiausei pas jy rodos pasiklausė.

Gali sueiszneket lenkiszkai.

Malka*.

j IgJ ir pulkl*a«lui Cipa- 
J ros.

^r'e Mliuno tu- 
riu pulke dideli* 
Sale ant mitingu, 

heliu Ir vešiai!j u.
Ateik broli pažnstytle Ir to viso 

pabandytie.
Felixa8 Majauskas,
952 :<3-cilA ulyczia,

CHICAGO. ILLINOIS.

“RYTAS"

Tbe Studird Liqnor Bonse.
Naujas Lietuviszkas galiūnas 

Juoz. Millerio, 
208 Washtngton SL, 

SEATLLE, WASH.
Užlaiko geriausius gėry mus; 

Arielkaa, Likierius, szaltę Alų, ir 
kvepianezius Cigarus. Teiposgi 
kiekvienas pribuvęs pas manę 
gali gaut geriausię rodę ir dasiži
noti spie visus reikalus szio kraaz- 
to. Kam teks ežia atvykti, mel
džiu pas manę atsilankyti. (2-10)

Su guodone
Juozas Mllier.

Laikrasztis
ISZ EINA

WATERBŪRY, CONN.
Yra tai vienss gryniausiu, kas 

link padavimo Amerikoje Lietu- 
viszku * laikraszcziu. Iszleidžia- 
mas kriszczioniszkoje dvasioje. 
Žinių daugiausiai apie Amerikos 
lietuvių reikalus.

Ant metu tiktai $1.
Welirina kiekvienam jį skaityti.
RMzyklt Ir pinįgus siųskit ant adreso:

Rer. J. Zebris,
34 John 81., Waterbury, Conn.

Dr. Marija Doriatt, Lietnve.
Pzeinuti i«z Kauno Gubernijoa.

838 W. 18lh Str.
Priima ligosi** *dyno«*: n«o » iki 1» prie*i p»t 

ir zm • w*k*r*. T»l*pkon**: C»**l IV

Ben. Hatowskis.
527 S.Cana tūle Jndd, Chicuoft, ||

9
Dirba, taiso ir parduoda:

LAIKRODŽIUS, LAIKRODĖLIUS 
Lenciūgėlius, Žiedus, Špilkas, auskaras 

ir teip toliau.
“Gold Fielled”, 14-ko 
su tikrais Elgino v 

820 ant iszmokes
vieną doliery ant nedl

Km tik ko reikalaujste ateikite pas mane

Km Dori gali gaut pulkit) 
Karatų, ant 15 piemenų.

ožiu, mokėdamas tik 
los. '

pirkaite viską pigiau kaip kitur.
Ziegorela czistyimaB 50c. Sprendzyna 50c.

Silabinėj ziedaj 56 ir 72 prabos nog 
“Elgin” liegorej 17.00. Wyska gai

Stykias ir akazupkoo 10c 
$3 iki |6. Sidabrini 

ant metu.

HILLE’S FOTOGRAFAS,
3402 8. Halatod uL

Valia* pulki** ro«tar*njM, u4ta«in» tikUl

Aa veeellu Ir kitoms reikštu n ujimą Fotogr*

Jeigu kam reikia kur 
iazwažiuoH isz Chicagos, 
arba ka parkwiesti Į CM-j 
cagą, tai Tlkietns ant wi-

924 38rd *t. J’Kiekvdenas teip sako:
CASCABETS CANDY CATII a RTIC yr* tai

• tebuklingiausio* gydyklo* Mio amžiau* iaara- 
dlmuose, tari gardu *n>oka, gydo lagadmi ir 
tikrai lakatu*, kepate,«p!) V) ir czy.cyja wi*f
• i.icrna. pra*xaiia* parasalima, gydo galvot 
ekaMMIa**. drugy ir Mtetetejim*-įdurtu.

Pirk daklataiS. C.C.**Jfdiea,M, SKSOcn- 
ta. Randa*! wi»u»e aptirkoau tt i**<ydy!«* gva- 
rMtaoja.

Wanted-An Idea

• ii'
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