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Anglija.
Nuo pereitos subatos, Londo

ne prasidėjo iszkilmingas ap- 
vaikszcziojimas 60 m. sukuktu- 
vių vieszpatavimo Britanijos 
karalienės, ^Viktorijos. Wisos 
tautos, rodosi, užniirszo padidė
jimus Anglijai, visos atsiuntė į 
Londonę tyezia ant tų iszkilmių 
isAinktus delegatus, kurie veid
mainingai sveikina turtingiausio 
ženaės^ kraszto valdytoją, pavy- 
dūuami jai to turtingumo. Ne 

trūksta ežia delegatų nė vienos 
Europos vieszpątystės, isz Mis- 
kolijos atkako dėdė ciecoriaus 
Mikalojaus, kunigaiksztis Ser- 
gijusz, kurisai atgabeno Angli
jos karalienei ir caro dovanu: 
yra tfai puikios graznos isz bran
gių akmenų, vertės 100000 dol. 
K? czia, rodosi, veržtiesi su sa
vo dovanomis nuskurusiam ca
rui? Tas 100000 dol., paskirtas 
ant dovanos Anglijos karalienei, 
juk yra iszplėsztas isz burnos 
alkstanczių caro urėdnįkų . slogi
namų gyventojų. Ne tik Eu
ropos vieszpątystės, bet ir kitų 
krasztų, ligiai monarchijos, kaip 
ir liuosos republikos atsiuntė de
legatus pasveikinti Anglijos 
karalienę. Egipto* kedyvas at
siuntė savo brolį; Sijamo kara 
liūs—kunigaiksztį Mahit; Japoni
jos ciecorius — kinrgaiksztį Ta- 
hakito; Ch'mieczių ciecorius—19 
augsztas užimanezių vietas man
darinų; Korėjos karalius teipos- 
gi ne pasiliko užpakalyj. Dau
giausiai ^delegatų yra isz anglisz- 
kų valdybų; tūli isz jų atsive
žė ir kariauną. Londo
ne, ant 5 milijonų miesto gyven
tojų, skaito tiek jau sveczių, at
kakusių ežia ant iszkilmių kara 
lienės sukaktuvių. Wisose baž- 
nyėziose atsibuvo dievmaldysta; 
katalikiszkoj bažnyežioj atlaikė 
miszias popiežiaus pasiuntinys. 
Per tas iszkilines apsistojo viso
kį virduriniai ir terptautiszki 
nesutikimai; tik prispausti irlan- 
diecziai (airiai).ne ima dalyvu- 
mo tose iszkilmėsC, kadangi jie, 
kaip ir Maskolijos nemaskolisz- 
ki gaivalai, nieko gero nuo sa
vo valdytojos ne datyrė.

Turkija irGrekija.
Tarybos terp Europos viesz- 

patyszczių pasiuntinių ir Turki-

jos, kas link iszlygų, ant kokių 
Turkija gali susitaikyti eu Gre- 
kija, artinasi prie galo. Karė terp 
tų vieszpatyazczių jau neatsinau- 
jys. Kitų vieszpatyszczių pa
siuntinius parėmė ant galo ir Wo- 
kietijos pasiuntiny#. Wokietijos 
ciecorius paraszė laiszkę į šaita
nu, kuriuomi kalbinč jį atsisa
kyti nuo užimtos dabar Tessalijos 
ir pasiganėdinti tuom, kę užgirs 
Europos vieszpatyszczių pasiun
tiniai. Potam persergėjimui, sul- 
tanas pamatęs kad neras prita
rėjų savo reikalavimas, juos nu
mažino. Europos pasiuntiniai 
pripažino Turkijai karės kasz&is 
5 milijonus turkiszkų svarų, tei
posgi Tessalijos kalnų virszunes, 
bet Grekiszki kaimai Turkijai 
ne pateks; reikalauja ji vien 
miesto Ligurija arba Nezeros. 
Turėdama Tassalijos kalnų vir
szunes, Terkija ne reikalauja bi
jot iesi kada nors vėl grekoritų 
užpuolimo, kadingi sudrutinusi 
tas virszunes, ji visada gal už 
puolimę numuezti. Ant iszmo- 
kėjimo karės kasztų Grekijai 
trūksta pinįgų, bet tuos kasztus 
Europos vieszpątystės paima į sa
vo raukas, o ulMi jos’ nori pa
imti į savo rankas ir Grekijos iž- 
dę, arba kitaip sakant, kol Gre- 
kija tų kasztų ne užmokės, ji at
siranda po Europos užžiura. Kad 
tikt ta užžiura ne patektu Mas
koliai, nes tęsyk Grekija tuo- 
jaus pavirstu j Maskolijos vai 
dybę. Ar susitaikius Grekijai su 
Turkija prasiszalins pavojus ka
rės, dabar ne galima įspėti. Po 
susitaikymui Grekijos gyvėntofai 
dar labiaus nekęs savo karaliaus, o 
tas gal pagimdyti revoliuciją Gre- 
kijoj; revoliucijpnieriai gal ban
dyti iszvyti su visu karalių, už
kurį stengtųsi užstoti despotisz- 
ka Maskolija.

Maskolija ir Rymo popie
žius.

Laikrasztis “Politische Corres- 
pondenz” raszo apie susitaiky
mu Maskolijos su popiežiumi, 
kaslink paskyrimo naujų vysku
pų Maskolijoj. Tame mat abi pu
sės susitaikė. Popiežius sutiko 
priimti tuos vyskupus, kokius 
Maskolija pasiūlė. Minėtas laik 
rasztis .na k o, kad popiežius ir 
Watikano virszinįkai giria Mas 
kolijos randę už jo toleranciję 
ir prilankumę katalikams. Czia 
mat iszgirdo, buk caras iszdavė 
į-akymus ne stabdyti unitų pil 
dyti pareigas savo tikėjimo. Už
tai, kaip pranesza minėtas^laik- 
rasztis, popiežius iszsiuntė Mi
kalojui kuo karszcziausię padė
ka vonę. Giria ir pasitraukusį 
nuo popiežiaus maskoliszkę pa
siuntinį, Izvolskį, ' tiki, kad ir 
paskyrtaa ant jo vietę Cząrikov, 
pasistengs teiposgi palaikyti su
tikimu terp Maskolijos 4r ka$a- 
likiszkos bažnyczios galvos. A- 
pie prilankumę caro katalikams, 
ypacz gi apie pripažinimę unitams 
tiesos pildyti pareigas savo ti
kėjimo Maskolijoj, mes pirmę 
sykį girdime. Kad unitai gal 
liuesai pildyti pareigas savoift* 
kėjimo\ Galicijoj, arba kituose 
krasztuose, kur tikt jie yra, tę 
žinome, bet ne Maskolijoj. Jeigu 
caras iszdavė tokį paliepimę, tai 
jisai jo tarnų nėra pildomas, ka
dangi unitai, kaip seniaus iszpu- 
tusių maskolių buvo skriaudžia
mi prie paszvinkusioe atminties 
Aleksandro III, teipjau skriau
džia juos ir valdais dabar Mi
kalojus. Matomai Izvolski gerai 
primelavo. V

Iszpanija ir jos waldybos.
Juo toliaus, juo sunkesnis Isz- 

panijos rando padėjimas. Sziau- 
rinėse Iszpanijos provincijose 
pasirodė jau ginkluoti karlistų 
pulkai, kurie stengiasi gyvento
jus priesz randę sukelti; pieti

nėse provincijose bando prie-1 žinti tos sutarties ir dabar dar 
szintiesi valdžioms kaimiecziai vis nežinia, kaip ošia su tuom
per daug dideliais moke^zeziais 
suspausti. To neužtenka, Iszpa- 
nijos randas jiuczia, kad gal už
gimti didesni nesutikimai su Su
vienytomis Wieszpatystėmi8 isz 
priežasties Kubos, kurie gal pa
gimdyti karę terp tiedviejų 
vieszpatyszczių. Į ję jau dabar 
pradeda ręngtiesi. Randas iszda
vė padavadyjimę perdirbti 20 
transportinių garlaivių ant ka- 
riszkų kreicerių ir siunezia juos 
į K ui >08 pakrantes. Iszpanijos 
ministerių peMėtinis, Cauovas 
dėl Castillo, užgyrė, ne laukiant 
reikalavimo isz VVashingtono, 
paskirti 40000 dol. naazlei už- 
muszto dro Ruizo. Užtai libera
lai dar labiaus kaltina dabarti
nius ministerius; rando prieszai 
sako/ kad tuom Iszpanija rodo 
8avo baimę priesz Amerikę ir 
tuom stiwo padavadyjmu tikt pa
rodo, kad Ruiz isztikro netei
singai likosi užmusztaa. Isz to 
visko matyt, kad valdžia ne 
galės ilgai pasilikti dabartinių 
minieterių rankose, ji neužilgio 
pereis į liberalų nagus, o tie 
dręsiaus prieszinsis Amerikos 
reikalavimams.

Kubieczių vadas, Gomez, 
traukia savo pajiegaš į provinciją 
Havaną ir nori su joms apsiausti 
salos sos ta pilę, miestę Havanę. 1

Ant salų Filipinų maisztinį- 
kai teiposgi smarkiaus subruzdo; 
czia karazti susirėmimai atsi
tinka tankinus negu ant Kubos 
ir tuose susirėmimuose ne vi- 
sačla iszpanijonys liekasi perga
lėtojais. Dabar iszpaniszkas ran
das apgarsino, kad czia atsitiko 
karsztas susirėmimas su maisztinį 
kais, kuriame iszpanijonys tu
rėjo net 100 užmusztų; apie už- 
musztus maisztinįkus nieko ne 
raszo, taigi turbut likosi jų 
pergalėti.

pasibaigs, bet laike vasarinių 
kongreso sesijų, rodosi, tas ne 
bus užgirtu.

Pietinė Amerika.
Rindui Urugvay republikos 

nesiseka su pergalėjimu maiszto: 
rando kariauna likosi antru kar
tu maiaztinįkų sumuszta. Jeigu 
dar sykį prasidės karė su Argen
tina, Urugvay turės būt galuti
nai pergalėtas. 1

Brazilijos randas, per greitai 
pasigyrė, buk galutinu i sumuszė 
maisztinįkus po vadovyste Con- 
selheiro ėsanezius. Jie rods likosi 
viename susirėminie pergalėti, 
bet vėl susirinko ir aumuszė ran
do pajiegas. Atėmė jie nuo rando 
kariaunos rniestp Coųuvo, isz ku
rio buvo juos iszviję. Dabar 
drutina jį apkasais ir rengiasi į 
didelį muszį su rando pajiegomis.

Australija-
VVisos Australijos angliszkos 

kolionijos, po ilgų tarybų, sutarė 
ant galo susijungti į vienę kru- 
V#, ant paveikslo Amerikos 
sztetų. Kaip Amerikos szletui, 
jos visus savo vietinius reika
lus atliks kiekviena pagal savo 
naminius įstatus, bet užtai, kas 
link reikalų visų koliouijų, tie 
pavesti tam tikram kengresui, 
kurisai susirinks mieste Sydney. 
Kiekviena kolonija turi ties? siųs
ti vien# pasiuntinį į tę nauję 
kongresu ant 5000Q^gyventojų. 
Tokiu liudu, czia |hz pulengvo 
tveriasi nauja vieszpatystė, ku
ri ankszcziaus ar vėliaus suvisu 
iszsiliuoauos isz po Anglijos val
džios, teip, kaip iszsiliuosaVo 
nuo jos Suvienytos Wieszpatys- 
tės Sziaurinės Amerikos.

_____________
J ei iru Jautiesi neaweika. Imk wlenęCASCAR 

ETS, o lazgydya tawf, ui 10 ir 80c.

Su wie n y tos W ieszpaty stės 
ir salos Havni.

Ant Didžiojo oceano yra labai 
vaisingos Havai salos. Waldė 
czia karalius isz cziabuvių, bet 
pradžioje l>ėganczio deszimlme- 
czio, apsigyvenę ant salos ame- 
rikiecziai, norėdami Ametikai 
suteikti progę užimti tas salas, 
pakėlė revoliuc ję ir praszalino 
nuo sosto kraszto karalienę, bejt 
kad Amerika nesiskubino isz tos 
revoliucijos pasinaudoti, apgar
sino republikę; žinoma, valdžia 
pasiliko amerikonų rankoje. Ant 
salos yra isz viso apie 100000 
gyventojų, o terp tų vos 2000 
amerikieczių, 40000 cziabuvių 
kanakų, apie 12000 japonieczių. 
Kada dabar Japonija, pasinaudo
jusi isz užgimusių nesutikimų, 
bandė czia savo įtekmę iszpla- 
tinti, valdanti ant salos ameri- 
konys kreipėsi į Washinglono 
raudę, be žinios cziabuvių gy
ventojų daugumos, pasiūlė Ame
rikai užimti suvisu salas. At
kako czia nuo Htvai salų dele
gatai ir padarė su Amerikos už- 
rubėžinių dalykų ministerių, p. 
Shermąnu sutartį, pagal kurię, 
Havai salos patenka Amerikai; 
bet senatas dar neužgyrė tos su
tarties ir nežinia, ar iki rudeninio 
senato susirinkimo tę užtvirtys. 
Pagal tę sutartį, Amerika paima 
salų skolas ir visę jų žemę, bet 
ne kaipo atskiręsztelę, tik kaipo 
teritoriję. Europos vieszpątystės 
rods nepriesztarauja norams Ame
rikos iszplatinti savo valdybas, 
bet užtai sutartį užprotestavo 
Japonija ir buvusi to kraszto 
karaiieuė, kuri laiko salas visgi 
už savo vieszpatystę. Isz to grei- 
cziaus ar vėliaus gal užgimti di
desni nesutikimai terp Amerikos 
ir Japonijos, karė su kuria daug 
Amerikai pikto atgabenti galėtu. 
Daugelis senatorių ne nori pripa-

Isz Lietuvos.

ir

isz Raseinių pawleto
Lenkiukas laikrasztis, “Pfze- 

ględ VVszechpolski”, raszo, ^ad 
caro dovanos žmonėms, apgar no
tos dienoje apvainikavimo, lie
knom daugi aus nėra, kaip t|eip 
Amerikoj vadinamu humbugu, 
arba lietuviszkai—prigavystė. 
Li&>si. numužinti neva žeįnės 
mokeszcziai, bet ui tai dvigt bai 
pakelta vertė žemės, todėl
mokeszcziai pasiliko tie pnts. 
Neturėjo caras kuom žmonių 
dovanoti, todėl pasistengė 
prigauti, kad tikt sawo menkos 
vertės garbę pakelti.

Sziaip, vieton paliuosavimų, 
žmonės kenezia tikt didesnį pri- 
spaudimę. Pa rūbelių waldiio»ap- 
sunkino žmonėms gavimępaspar- 
tų, ant pėrėjimo rubežiaus. Czia 
teiposgi daro kratas, suareszla- 
vo keletę ukinįkų ir pasodino į 
kalinį už tai, kad pas juos rado 
lietuviszkus kalendorius.

Tokia jau valdžių prigavystė, 
kaip su mokeszcziais nuo žemės, 
yra ir su neva daleidimu taisyti 
bažnycziaaCitovenų praba«zczius 
praszė daleidimo pataisyti koply- 
czię ant kapinių. Daleidimą mat 
gavo ir pradėjo darbę, bet jį greitai 
apstabdė Kauno gubernatorius, 
Suchodolski.JJtodėl, kad popas pa
davė skundę, buk koplyczia sto
vi ant žemės prigulinezios cerk
vei.Neteisingumas skundo tuojaus 
pasirodė, bet taisyti koplyczię 
visgi nedaleidžia. To dar negana, 
vidurių ministeris nusprendė pa
sūdyti ant 2 metų į Kretingos 
kliosztorių Citovėnaj prabaszczių, 
neva už jo nekentimę siuntinė- 
janezio neteisingus skundus popo.

Apwog6 szinkoriiĮ.
Ant ui. Ddėsės Pogulankos, 

Wilhiuje, apie antrę valandę

ap-
UO8

naktyj, įsikraustė vagiliai į 
miegbutį kareziamos savinįko, 
Namzero, ir pagriebė jo 
masznelę, kurioje buvo 350 
rubl. ir vekselių ant 1600 
rublių, procentinę popierę ant 
250 rubl. ir daug visokių obligų. 
Lszkraustė mieganezio szinkoriaus 
kiszenius, isz beūsio t o paėmė laik
rodėlį ir rengėsi atidaryti biur- 
kę, bet tuom tarpu pabudo Nem- 
zer ir vienę isz vagilių sugriebė 
už apikaklės. Pamatęs tę kitas 
vagilius, kirto Nemzerui su ge
ležine lazda į galwę ir kada ta
sai nuo smūgio puolė ant žemės, 
abudu iszbėgo. Jų iki sziol ne su
ėmė.

Amatų mokslainės nkinĮ- 
kaniN.

Maskoliszka žemdarbystės mi
nisterija užgyrė parengti prie 
žemesnių žemdarbystės mokslai- 
nių Maskolijoj, o tame ir Lietu
voj, kursus dėl pasimokinimo 
amatų. Ant mokinimosi bus pri
imami ne tik vaikai, bet ir su
augę ukinįkai. Mokys czia, apart 
kitko, jeigu jau ne padirbimo vi
sokių žemdarbystės maszinų ir į- 
nagių, tai nors jų taisymo. Isz 
amatų mokys czia: kalvystos, 
sliesorystos, staliorystoe.

T tvanai.
Ties Wilniumi užėjo smarki 

audra ir smarkus lytus, kurie 
daug mieste ir aplinkinėse pada
rė blėdies. Wisos ulyczios ar- 
cziaus Nerio užtvino ir užliejo 
beturezių gyvenimus teip, kad tie 
vos spėjo iszsineszdinti. Aplinki
nius daržus užneszė dumblu ir 
pieska, kaip kur pluta Jo dumb
lo ir pieskos buvo ant vieno mas
to stora. Tveroulyczia likosi isz 
dalies iszgriauta, isz dalies gi 
dumblo ir pieskos užneszta.

Apdowanoti ant ^Vilniaus 
parodos.

Paroda produktų ir iszdirbys- 
tės lietuviszkų gubernijų, Wil- 
niuje, jau pasibaigė. Dabar Wil- 
niaus laikrasztis garsina suraszę 
apdovanotų, liet iki sziol visi 
dar nepatilpo į ta laikrasztį. Ži
noma, didžiausios dovanos pa
teko dvarponiams lenkams, liet 
terp apgarsintų patinkame ir tik
rai lietuviszkas pravardes. Teip 
antai: cidabrinį medalį gavo 
VVenckunas, už vynę padirbtę 
isz visokių girinių vuogų. Wy- 
nai jo labai gardus, o ne brangus, 
po 70 kap. už butelį. Mikaloju- 
nas gavo bronzinį medalį. Bu- 
drikienė ir Jerulaitienė gavo 
teiposgi po bronzinį medalį už 
dailius namieje austus audimus. 
Pagyrimo laiszkus gavo Jaksz- 
tas, už puodus. Apie specijalisz 
kas dovanas ukinįkams dar ne 
apgarsinta.

Rinkimai miesto rodi n (kų 
Wilniuje.

Rinkimai miesto rodinįkų Wil- 
niuje pasibaigė. Į rodinįkus pa
teko, skaitant ir kandidatus, isz 
viso 53, o tame skaitliuje 5 žy
dai ; isz kandidatų daugiausiai rin
kėjai atmetė maskolių kandida
tų, ir tai tikrus maskoliszkus pa
triotus, tokius, kaip redaktorių 
rando laikraazczio, *‘Wilensko 
VViestniko”, Bivalkevyczių, Do- 
brianskį, Pi mono vę, Molokinę, 
Petrovę ir. daugelį kitų, buvusio 
Orževskio numylėtinių. Pateko 
gi į rodinįkus isz viso 7 
maskoliai. Mums rodosi fr teip 
czia jų yra perdaug, VVilnius ga
lėtu su visu be maskolių apsieiti 
ir be jų isztikro butu mieste ge
resnė rėdą.

Sugautos knĮgos.
“Ukinįkas” pranesza, kad ma- 

skoliszki sargai sugavo vežimę 
lietuviszkų knįgų, kokį wežė

Antanvyczius, Kidulių valsz- 
cziuje. To rods ne suėmė, kadangi 
jis teisinosi, buk kaipo szaltyszius, 
jis tas knįgas suėmė ir gabeno į 
valszcziaus kanceliariję. Matomai 
žandarai tam ne labai tikėjo, ka
dangi paskui padarė kratę pas 
Antanavycziaus tėvę, kitur gy
venantį. Czia užtiko keletę lie
tuviszkų kalendorių ir teip knį- 
gv-

Pasilipta lietiiwiszka 
1 draugystė.

“Ukinįkas” pranesza, kad Su
valkų gubernijoj susitvėrė pa- 
slapta ukinįkų draugystė, kurios 
mieris yra: platinti terp žmonių 
lietuviszkus laikiaszczius ir knį
gas. Draugystė ta turi vardę 
“Sietynas”. Ant szių metų ji isz- 
siraszė keturis lietuviszkus laik- 
raszczius: “Varpę”,* “Vienybę” 
“Ūkininkę” ir “Lietuvę”.

Kazyrawimo mokslainė 
' Wilniiije.

Wilniuje policija susekė kazy- 
rawimo mokslainę. Sėėmė lygiai 
mokintojus, kaip ir mokintinius. 
Czia mokino ne tik gerai loszli, 
bet ir prie loszimo prigaudinėti. 
Prie mok«lanės buvo parengtas, 
žinoma paslaptas, loszimo kliu- 
bas, kur mėgstanti kazyras, susi- 
ėidavo ant pasilinksminimų. Ži
noma, svecziai nieko nežinojo 
apie mokslainę, bet teip sau su
eidavo ant kazyrų. Kad papras
tai svecziai iszeidavo palikę czia 
visus savo pinįgus, tękiekvie 
n aš supranta, bet jie ne tikėjo, 
idant kHubo užlaikytnjai butų 
prigavėjais Czia mokslainės mo
kintiniai turėjo geriausię progę 
iszbandyti savo mitrumę; jie isz
tikro parodydavo, kad ne padaro 
gėdos savo mokintojams. Loszda- 
vo jie ženklintomis kazyromis, 
ko žinoma svecziai ne žinojo. 
Mokslainė ir prigavėjų’ kliubas 
iszbuvo czia kelis metus, kol 
policija įę susekė.

Skaitlius lietuwių.
“Rytas” apgarsino lietuvių 

skaitlių. Pagal tę laikrasztį, Kau
no gub. yra jų 1270000, Wil- 
iliaus 700000, Suvalkų 400000 
Kurszės 200000, Garteno 300000; 
VVitebsko, Minsko, Mogilevo 
200000. Po kitas Maskolijos vie
tas išzpuls 2JOOOO, Taigi lietu
vių isz viso Maskolijoj 3070000. 
Latvių gi czia yra Kurszės gubern. 
800000, Liflandijoj 600000, 

^IVįtebsko gub. 350000; kituose 
Maskolijos krasztuose , 200000. 
Taigi latvių isz viso 1850000. 
Taigi isz viso tautų liet^visz- 
kai latviszkos giminės pasirodo, 
'pagal “Rytę”, 4920000, be iszei- 
vių. Nežinia tik, isz kur “Rytas” 
tas žinias pasėmė, kadangi pa
skirstymo pagal tautiszkę kil
mę gyventojų Muskolijos statis- 
tiszkas komitetas dar ne apgar
sino. “Rytas” paduoda apvalius 
skaitlius, taigi tas jau parodo, 
kad tie skaitliai yra fantastiszki— 
o toki nėjokios jau vertės neturi.

Maskolijos pacztas.
“Vienybė” pranesza, kad Lie

tuvoj paczto užveizėtojai atplė- 
szinėja laiszkus, ateinanezius isz 
užrubežių, ypacz gi isz Amerikos. 
Tankiai plėsziami yra apsergėti 
(rekomenduoti) laiszkai. Paczto 
urėdnįkas, radęs laiszke laiva
kortę, užraszo atsimanezio v ardę, 
pravardę ir wietę gyvenimo ir 
paskui suteikia suraszę zems- 
kiams ir žandarams, kurie, atėję 
paskui į namus, laivękortę atima. 
Tę darydavo seniaus ant^ubežiaus 
muitinyczių urėdnįkai ir suradę 
laidzke laivakortę, arba kokį nors 
spaudintę daiktę (drukuotę)^ 
tokius laiszkus gražindavo atgal, 
isz knr jie atėję, kadangi yra terp 
tautų sutarimas, pagal kurj ne 
vale yia paimti ateinanczįi^cisz 
užrubežių laiszkų, bet tokius, 
kurių, pagal Maskolijos įstatus, ne 
vale įleisi i, turi gražinti atgal, 
isz kur jie atėjo. _

Rado užsmaugti} waiką.
Wilniuje, ant J’iramonto ui., 

policija rado kunę vaiko, apie 
dviejų mėnesių amžiaus. Apvy
niotas jis buvo į skudurus; ant 
kūno bžtėmyjo mėlynus ženklus, 
matomai vaikas buvo motinos 
užsmaugtas. Motinos vienok iki 
sziol ne surado.

Isz Wilniaus guK -
Sodai žydėjo dailiai po visus 

Wilniaus gub. krasztus, todėl 
kaimiecziai / tikėjosi daug vai
sių sulauksę. Tūlose vietose 
Szveutėnų pavieczio ant 
medžių užpuolė amaras^ ne- 
iszpasakyta daugybė vabalų nuė- 
dė medžių lapus teip, kad jie be
veik su visu ne turi lapų ir isz- 
redo kaip žiemos lauke. Wabalat 
užpuolė ir ant daržovių.Ūkininkai 
bandė juos naikinti laistydami 
augmenis su kerosinu, griebėsi ir 
rukinimo, l>et ir tas nieko ne 
gelbėjo. Soduose vabalai neisz- 
pasakytai daug blėdies pridirbo.

Jawų prekės.
Lietuviszkų javų prekės Lie- 

pojuje pereitę sanvaitę buvo 
szitokios: už rugius mokėjo po 54 
kap. už pudę. Kvieeziai po 85— 
86 kap. Avižos po 60—61 kap., 
geresnės po 62—65 kap.; geriau
sios po 66—f4 kap. Miežiai po 
52 kap. Žirniai 57—61 kap.; 
geresni 62—63 kap. Pupos po 
66—67 kap. Linų sėmens po 
97—98 kap. Kanapių sėmens 1 
rubl. 4 kap. Kvietinės klynės 
stambiausios po 51—52 kap.; 
stambios 48—50 kap.; vidutinės 
45-—47 kap., smulkios 43—44 
kap.

Nauja cerkwė.
Suvalkų gub., mieste Kalva

rijoj, vietinės stacziatikiszkos 
parapijos„komitetas (suprask pa
vieczio virszinįkas, girtuoklis 
Kusakov, kitaip Durakovu vadi
namas) padavė praszymę ant da
leidimo pastatyti czia antrę cerk
vę (yra viena, pastatyta 1883 m. > 
ir rinkti ant to aukas. Malonin
gas caras ant to sutiko ir nuo» 
savęs paskyrė 3000 rublių. Wisi» 
Kalvarijos staeziatikiai yra tai ' 
pavieczio virszinįkai ir kariauna 
Dėl jų užteko czia ėsanezios cerk- 
vės.Caraarods nedang paaukavo, 
bet ir tie 3000 rublių butu rei
kalingesni ant suszelpimo ba- 
duojanezių gyventojų Cherso- 
uiaus gub. Czia pavieczio virezi- 
nįkui, Durakovui, atsiras tik 
proga lupti aukas nuo maskolių ' 
ir nuo ne maskolių; aukų, žino
ma, didesuė dalis liks jo paties 
pragerta.

Mokslainių waikai ne
priima maskolių at

siųstų knįgų.
Maskoliai, per begėdžių pradi

nių mokyklų mokintojus brukte 
bruka vaikams rando atsiųstas 
lietuviszkas knįgos spaudintaa 
maskoliszkom- literoms. Suvalkų 
gubernijoj, kaip paduoda “Ukinį
kas”, vaikai Sosnavus mokslai-,, 
nes visi sugražino atgal tas m is- 
kolių atsiųstas knįgas. Tę patį 
padarė ir Gelginų (Skris udž ų 
para p) mokintiniai. Naumieszczib 
gi mokslatnėj, visaip mokintojaus 
Užupio gazdinami, nors už jas už 
mokėjo, bet paskui sudegino. Už 
kę ponas Užupis, kurisai kitįi 
kartę labai gėrėjosi eilėmis Szun- 
kario, patapusiomis “Auszroje”, 
baisiai vaikus •barė; turbut apie 
tas eilesjdabar užmirsze? Ar ir 
jos jau nepatinkrt?

|| Likosi : męakoliazko rando 
nuspręsta, idant įvedus Latvi
joj naujus priskintųjų sudus, tie 
tik galėiu'but į audžias renkami, 
kurie iszlaikys egzaminę isz mis- 
koliszkos kalbos. Mat randas >ai- 
so czia kelius maskoliams. Jeigu 
maskoliai panorės, tai nė vienas 
žmonių kandidatas į sudž/as ne 
galės įsigriebti. Kur pažiūri, vi 
sur matyti maskolių prigavystė.
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Įkurituwčs naujų trukių
28 valandas in New Yorką;

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

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

J. Y. Calahan, Generaliszkas 
Agentas, 111 Adams Str. Chica- 
go, III. reikalaujantiems duos 
visę informaciję, kaslink naujų 
trukių.

Negywelis be galvos.
Portage, Wis. Upėj Wiscon- 

sin, netoli nuo ežia, rado jau pa 
gedusį moteriszkės kunę, bet be 
rankų, be galwos ir be kojų; tos 
kūno dalys buvo nukapotos. Nė
ra abejonės, kad moteriszkė, ku
rios kunę iszgriebė isz upės, li
kosi užmuszta. . Kas yra ta mo
teriszkė, nežinia, kadangi netikt 
galvos, bet ir drabužių ant kūno 
nė jokių ne buwo. Neseniai ežia 
rods prapuolė viena moteriszkė, 
bet nežinia, ar ttabar iszgriebtas 
lavinas yra jos.

Nubaudė apkalbėtąją-
Paris, Tex. Kontraktorius Kil- 

gore likosi ežia uuszautas; nu- 
szovė jį mergina, Fanny Jackson. 
Kilgore ant gežinkelio stacijos 
laukė trūkio, kurįuomi rengėsi 
keliauti; atėjo ežia Fanny ir ttys 
jos broliai, iszsitraukė revol
verį irszovė į kontraktorių, tikt 
vieton jam, pataikė vienam savo 
broliui į kaktę. Kilgore pamatęs, 
kad bus ežia riestai, leidosi bėgti, 
bet vienas isz merginos brolių 
leidosi paskui ir prisivijęs szovė 
szesz s kartus ir užmuszė ant 
vietos; atbėgusi mergina jau į 
gulintį paleido dar keletę szuvių. 
Mat tokiu budu ji atkerszyjo už 
apkalbėjimę.

Perkūnas uždege. -
Iowa City. Perkūnas trenkė į 

knįgynę szteto universiteto ir jį 
uždegė. Knįgyne buvo apie 30 
000 labai didelės verezios knįgų. 
Blėdį ugnies padarytę skaito ant 
200000 dol. lova Cityje yra tikt 
viena, susidedanti isz liuosonorių, 
ugnagesių dalią; subėgo sargai 
prie gesinimo, bet pajiegos jų bu
vo nėr menkos. Prie gesinimo 
ugnies, vienas isz ugnagesių Ii 
kosi užmusztas, apkultų ir apde
gusių yra daug.

Nelaimes ant geležinkelio.
Lagonsport, Ind. Pennsylva- 

mia geležinkelio trūkis užbėgo 
ant karietos, kurioje važiavo 
keturios jaunos merginos; 

D-tisy Riymond isz Vai patai
so, Lillian Mroze isz Le Fayette, 
F. La m be r t ir Stella Faster. Ray- 
mond likosi ant vietos užmuszta, 
Mroze mirtinai sumankyta, dvi 
likusios gi pavojingai apkultos. 
Abudu arkliai likosi teiposgi už
muszti.

Klek Amerikoj iszkase anglių 
pereitą metą?

Statistikierius Parker, isz geo 
logiszko biuro, apgarsino žinias 
apie iezkastas Amerikoj anglis už 
pereitęmetę. Pagal tas žinias, viso
kiuose Suvienytų Wieszpatysz- 
czių krasztuose, pereitę metę isz- 
kasė isz wiso 190639959 tonas 
anglių, vertės $195557649, aut 
pustreczio milijono tonų mažiaus, 
negu užpereitę metę. Didžiau
sias pasimažinimas yra antracito 
kastynėse Pennsylvanijoj, kur 
pereitę metę iszkasė ant 4| mili
jono tonų mažiaus negu 1895m. 
Bitumininių anglių iszkasė rods 
ant 1750000 tonų daugiaus, bet 
imant vertę, iszpuola visgi ant 
1600000 dol. mažiaus negu už
pereitę metę. Pagal daugumę 
iszkastų anglių, visgi Pennsylva 
nija užima pirmę vietę, kurios 
kastynėse iszkasė 53771890 tonų 
antracito ir 49191145 tonų bitumi
ninių anglių. Toliaus eina Illinois, 
su 19786628 tonų; toliaus Ohio 
ir West Virginie, su 12875000 to
nų; Alabama, su 5745000; Mary- 
land su 4140000 ir lova su 4000 
000 tonų. Isz 45 sztetų Suvieny
tų Wieszpatyezczių, anglis pro
dukuoja 27 sztetai; apart to, teri
torijose. Alaska, Nev Mexico ir 
Indijonieczių teritorijoj, neseniai 
surado anglių plotus.

Surado auksą.
Kastynėse Gregory—Rubtail, 

Central Cityje, Gilpim Countyje, 
Colorado, prikasė kvarco gyslę, 
kuri daug iszduoda aukso. Isz to
nos iszkasto kvarco, kaip sako, 
surenka aukso kelių tukstauezių 
doliarų vertės. Kastynėse ■ tose 
dirba nuo 38 metų; dabar pri 
kasta gysla yra ant 950 pėdų gi
liai. Kastynės tos yra savaszczia 
palaikėjų senatoriaus Chaffee, 
kurie jas parsamdė Nev Yorko 
kapitalistų kompanijai.

Namai ant 50 lubu.
Nev Yorke, susitvėrė 

gystė, kuri rengiasi stalyti na
mus ant 50 lubų, kuriuose pa
rengs savo didelę pardavmyczię. 
Planus padirbo architektas Sage. 
Namai tie bus 700 pėdų augszti, 
pamatai 50 pėdų įkasti į žemę, 
kasztuos gi 15 milijonų doliarų. 
Kam Amerikos miestuose stato 
teip augsztus namus, turbut, ir 
pats jų statytojai to nežino; toki 
augszti namai ne atsižymi gražu
mu, todėl ne tikt ne puoszia 
miestų, bet prieszingai, jų gražu-' 
mę gadina- Ruimo Amerikos 
miestuose yra gana: jie panaszus 
ne jau į kokį nors "VVokietijos 
arbr Prancūzijos kaimę, bet grei- 
cziaus į Lietuvos kaimus isz- 
dalintus į atskyras kolionijas. 
Tiek jau tuszczių laukų yra Ame
rikos miestuose, kaip ir tūluose 
Lietuvos kaimuose.

gva nuleido ant žemės teip, kad 
ji neturi nėjokių užgavimų.

Cincinnati, Oh. Siautė ežia 
smarki audra ir vėtra, kuri mies
te ir aplinkinėse daug pri
dirbo blėdies. Mieste Columbus 
vėtra nuneszė stogę geležinkelio 
stacijos, Spencersvillėj sugriovė 
vienę bažnyczię. Laukuose javai 
teipošgi daug nukentė.

Champain, III. Laikie audros 
trenkė perkūnas į vienę triobę 
“University of Illinois” ir už
degė. Wienas sargas likosi ežia 
perkūno užmusztas.

Eksplozijos.
Windsor Locks, Ont. Parako 

krautuvėj Harard Povder Co. 
Harardvillej, atsitiko smarki pa
rako explizija- Trys žmogystos 
likosi užmusztos; yra diktai ir 
sužeistų. Wisa krautuvės trioba 
iszlakstė į visus krasztus; dau
gelis aplinkinių triobų likosi pa- 
gadytų.

t Hazletville, Con. 17d.szio 
mėnesio iszlėkė į padanges pa
rako dirbtuvė. Prie to 3 žmonės 
ir du arkliai likosi užmuszti. 
Explioz<ja buvo teip smarki, kad 
sudrėbėju žemė per 6 mylias į 
visus krasztus.

Sugriuvo namai.
Mieste VVaterlovn, 8. D. 

griuvo dideli Mullholando 
mai, kuriuose apaezioj tilpo
liūnas Bergo & Olseno.* Kada tie 
namai griuvo, saliune buvo dik- 
tai žmonių, kurie atkako į mies
tę isz aplinkinių kaimų, norėda
mi pažiūrėti ant parodymų atka
kusio cirko Ringlingo. Isz po 
griuvėsių isztraukė keletę baisiai 
sumankytų, bet, turbut, yra po 
jais dar užmuszti ir drueziai ap
kulti.

Žemes drebėjimai.
Oaxaca, Mex. Siautė ežia ir 

aplinkinėse smarkios, audros, 
debesų praplyszimai ir žemės 
drebėjimai. Rando paskirta komi
sija, iszsiųsta į miestę Tehuante- 
pec, pranesza, kad ilgai besitrau
kianti ežia žemės drebėjimai dau
gi aus pridirbo blėdies, negu isz 
syk tikėjo. Miestas tasai, turintis 
apie 15000 gyventojų, likosi 
beveik su visu isznaiky tas, visos 
triobos sugriautos. Gywentojai 
iszsi kraustė ant lauko. Drebėji
mai žemės vienok dar nepasilio
vė. Į vakarus nuo Tehuantepec 
pasidarė naujas ugnakalnis.

Nupuolė isz dangaus degantys 
apskritys.

Larned, Kan«. Apie 11 vai. 
vakare, ties Larned, ant dangaus 
pasirodė lekiantis nuo sziaurių 
degantis apskritys; ulyczios teip 
nuszvito, kaip dienę. Wichitoj, 
100 mylių j rytus nuo ežia, matė 
tę patį apsireiszkimę. Truko jis 
į dalis su dideliu bildėjimu. Fer
meris, kurisai važiavo isz mies
to namon, ir buvo 2 myli nuo 
Larned, likosi smarkaus oro su- 
drebėjimo nuo vežimo numestas; 
arklį gi parmuszė ant žemės.

Audros.
Lincoln. III. Pereitos sanvai- 

tės petnyczioj, siautė ežia baisi 
audra, kuri, ypacz pietinėj dalyj 
Logan County, labai daug pridir
bo blėdies. Beproczių namai li
kosi pagadyti, ant jų farmos vėt
ra sugriovė kluonę, kuriame tę 
kart buvo 26 žmonės. Keturi 
vaikai likosi užmuszti; sužeis- 
stų gi yra daugiaus. Užveizėto- 
jas farmos likosi mirtinai su
daužytas. Audros pridirbo daug 
blėdies Louisvillėj, Ky, English, 
Ind#, Nev Albany irlrvington, 
Ky., Indianopolise, Ind. Mintoj 
lud., Oskalossa, Ind. Ottum- 
voj la, Lincoln, Nebr, Sėd ai i, 
Mo. ir kitose vietose.

LaGRANGE,lND. Siautė ežia smar
kios vėtros ir perkūniji, kurios 
daug pridirbo blėdies po visas 
aplinkines; sugriovė daug trio- 
bų, sulaužė ir iszvartė daugybę 
medžių. Jaunę merginę, Fenter, 
kuri, užkilus vėtrai, buvo augsz- 
tutiniame kambaryj namų ant 
farmos, vėtra pagriebė ir neszė 
apie pusę mylios per orę, apie 
100 pėdų augsztai. VVisos triobos 
tos farmos likosi sugriautos; 
merginę gi paskui vėjas palen-

t Arbatos prekėjai, pabūgę 
rengiamos naujos muitų tarifos, 
kuri uždeda didelius muitus ant 
atgabenamos į Amerikę arbatos, 
skubina jos tiek privežti, idant 
užtektų ant ilgo laiko. Tūkstantį 
tonų jau atgabeno isz Chinieczių 
kraszto ir isz Japonijos, o 12 mi
lijonų svarų yra ant jūrių, ku
riuos veža į Tacomę. Atgabeno 
teiposgi daug arbatos per Ka- 
nadę.

t Ottava, III. 240 mokintinių, 
baigianezių mokslaines, perui- 
skirdami, norėjo nuimti savo 
fotografiszkus paveikslus. Dėlto 
ant mokslainės kiemo buvo pa
rengta 
sirinko 
vienok 
griuvo
puolė 18 pėdų žemyn, prie ko 
daugelis likosi gana sunkiai ap
kultų.

t Black River Falls, Wis. 
Laike cirko parados ant ulyczios, 
ant vienų namų balkono susirin
ko apie 20 žmonių prisižiūrėti 
paradai; pamatai balkono neisz- 
laikė ir jisai su visais ant jo susi- 
rinkus;ais nupuolė ant ulyczios. 
Prie to diktai žmonių, daugiau
siai vaikų, likosi apkultų.

t Sioux City, Ia. Apvirto va
žiuojant omnibusas, kuriame dau
gel s žmonių keliavo ant vestu
vių. Prie to 25 žmonės likosi sun
kiai apkulti.

T Philadelphia. Apie 100 
lenkiszkų darbinįkų, dirbanezių 
cukraus dirbtuvėse Harrisono ir 
Spreaklo, pakėlė sztraikę. Reika
lauja jie pakėlymo užmokesnio 
iki 30c., taigi tiek, kiek gauna 
czia dirbanti negrai darbinįkai. 
Metai atgal, kada negrai reikala
vo pakėlimo užmokesnio nuo 
25c. ant 30c. už valandę dabo, 
ir ant iszkariavimo to užmokes
nio pakėlė sztraikę, lenkai pasisiū
lė dirbti po 13c. ant valandos; 
žinoma, dirbtuvių savinįkai, rei
kalaudami darbinįkų, noriai ant 
tų iszlygų sutiko. Kada paskui 
sztraikuojanti negrai susitaikė su 
dirbtuvės savinįkais, kurie jų už- 
mokesnį pakėlė iki 30c., lenkai 
dirbo pasiganėdindami 
už valandę darbo. Dėlto tai 
bar jie ir pakėlė sztraikę, 
nieko ne pelnė, kadangi 
darbdaviai, kaip ir juodiejie
binįkai, kuriems jie stengėsi kelię 
užkirsti, dar jų reikalavimę isz- 
juokė. Czia mat lenkus darbi n į- 
kus teisingai pasiekė Bausmė: 
stabdė jie stengimasi pagerinti 
savo būvį negrams, tuom tarpu 
pats įpuolė į nelaimę.

T Buffalo, N. Y. 5000 darbi
nįkų neturinczių darbo susirinko 
ant kertės Waldon ir Lanthrop 
str., ir reikalavo nuo kontrakto
rių “Buffalo Traction Co”. darbo, 
idant galėtu suteikti maistę savo 
vargstanezioms szeimynoms, bet 
czia mažai jų patilpo. Toliaus

13c. 
da- 
bet 

teip 
dar-

nutraukė priesz miesto biurę. 
Policija pulkę sustabdė ir daleido 
eiti pas bulmistrę tik iszrinktam 
komitetui. Buhnistras klausė jų 
skundų, ramino, kad neuždgio 
ateis geresni laikai, žadėjo pradė
ti vieszus darbus, prie kurių dik
tai darbinįkų galės sau darbę- no skaitlius darbinįkų be darbo 
rasti. Tokiais vienok pažadėji 
mais ne galima alkanų papenėti. 
Ir kituose miesto krasztuose buvo 
be darbo bėeancz ų darbinįkų 
susirinkimai.

5 Markuuette, Jll. Su darbais 
pas mus eina prastai: dirba vos 
po pusantros dienos ant sanvai- 
tės. Todėl darbinįkai teip mažai 
uždirba, kad neužtenka ant užsi
mokėjimo rande s ir už boardę. 
Mes iki sziol mokėjome už boar
dę po $3.'50, aut mėneeio, bet 
kad dabar sunku su uždarbiu,

i todėl sutarėm numažinti tę mo
kestį ant 50c. Jeigu gaspaciinės 
ant to nesutiks, tai pasirengėme 
sztraikę pakelti, taigi atsitraukti 
nuo gabpadinių, parsisamdyti 
kambarį ir gy wenli vieniems, be 
gaspadinių.

J. Wenslovas,
1 Pereitę sanvaitę, Suvieny

tose Wieszpatystėse ir Kanadoj 
buvo 234 nusibankrutinimai, ant 
42 mažiaus, negu tę paczię san
vaitę pereitų metų. Duno agentū
ra pranesza apie tolesnį, nors pa- 
lengvę gerinimasi darbo san- 
lygų. Bankų operacijos buvo ant 
24,2%didesnės, negu tę paczię san
vaitę pereitų metų; Suvienytose 
AVieszpatystėse buvo jos didesnės 
tikt ant 1,2%; Chicagoj gi jos 
mažesnės ant 5,6% negu tę pa 
czię sanvaitę pereitų metų.

T Darbai visokiose geležies 
ir plieno dirbtuvėse pradeda ge- 
rintiesi; kaip kur pradeda dirbti 
iki sziol stovėjusiose dirbtuvėse. 
Hovelacke ilgai iszstovėjusios be 
darbo dirbtuvės pradeda dirbti. 
Tas pats atsitiko su dirbtuvėmis 
Post Orane ir Pittatone. Phoenix- 
villėj dirba dabar dienę ir naktyj; 
tas pats yra ir liejinycziose Mary, 
landė.

T Ant darbo lauko, kaip tūlo
se iszdirbystte dalyse rods znai- 
mus yra pagerėjimas, bet ten, kur 
reikia daugiausiai darbinįkų, 
pagerėjimo nėra. Geležtes ir 
plieno dirbtuvėse ne matyt di
delio pagerėjimo. Prekės vriai 
sumažėjo. Medvilnės dirbtuvės 
nesiskubina sa darbu, kadangi jos 
laukia, kada galutinai nauja mui
tų tarifa liks uigirta.

T Flat Lick, Ky. Sztfiukas 
kalnakasių Jellico d is trik to isz- 
siplatino ir ant kitų kastynių. 
Sztraikuoja czia 2500 žmonių ir 
nėra vilties, idant sztraikas galė
tu greitai pasibaigti. Wargas terp 
darbinįkų yra labai didelis.

T Nev York. Sztraikas siuvė
jų pasibaigė. Czia sztraikieriai, 
eidami isz vien, laimėjo. Kon- 
traktoriai susirinko po nr. 112 
Clinton str., ir nusprendė priim
ti iszlygas, kokių reikalavo siu
vėjų organizacijos.

T Minneapolib, Min. Dirbtu
vėse Chicago, Milvaukee & St. 
Paul geležinkelio, kuriose nuo 
Lapkriczio tik kaip kokiose da
lyse dirbo, pradeda dirbti dabar 
visose. Patilps czia apie 600 
naujų darbinįkų.

T Joliet, III. Wieose akmenų 
skaidiny ežiose Joliet apskriezio 
su visu pasiliovė darbai; savinį
kai skaldinyczių, ne galėdami su
sitaikyti su darbinįkais, su visų 
jas uždarė. Yra czia 27 skaidiny- 
ežius.

T PnrsBURa, Pa. Darbinįkai 
rinkinės blekės dirbtuvių rengia 
sztraikę: tuom nori mat privers
ti darbdavius pakelti užmokesnį 
už. darbę. Darbinįkų dirba tose 
dirbtuvėse 8000-

H Lebanon, Ind. Darbinįkai 
Chicago Southvestern geležinke
lio dirbtuvių paliovė dirbę to
dėl, kad kompanija nuo szeszių 
mėnesių neužmokėjo jiems uždar
bio.

T Lhpemikg, Mich. Kastynėse 
“Lake Superior Iron Co.” suma
žino d*rbę; kaip kokios jų dalys 
likosi su visu uždarytos.

T Nev York. 5000 murinįkų 
paliovė dirbę; nori jie iszderėti 
geresnes darbo sanlygas-

DarbinĮkai Wokletijoj.
Darbinįkų užveizda Wokieti- keiksi jais ir niekinimais tone pa-1 wo paraszyta,j kad kunįgas gali 

joj apgarsino žinias, apie skait- ■ darysi. Anot Švento Prancisz- j daryti su tuom vaiku, kę jis nori.

lių darbo jieszkanczių. Lz tų ži
nių; matyt, jog szį metę mažiaus 
buvo neturinczių darbo Gegu
žio mėnesyj negu pereitu metę. 
22 v i etose szį metę mažiaus bu
vo neturinczių darbo, 15 gi vie- 
tų buvo jų daugiau*. Pasimaži-

ėsanezių: Berlyne, Hallej, Ha- 
novere, Essene, VViesbadene, 
Darmstadte, Strasburge, Heidel
berge, Freiburge, Schopfheime, 
Karlsruhej, Mannheime, Kon
stancijoj, Esslingene, Heilbrome 
Ulme, Norimbergoj, Monachijoj. 
Pasidaugino gi jų skaitlius: Poz- 
naniuje, Riksdorfe, Hamburge 
(czia, pakėlus sztraikę portųdar 
bin.įkams, suvažiavo daug darbi- 
nįkų isz kitų krasztų.) i Quedlin- 
burge, Erfurte, Geroj, Frank
furte ant Maino, Kaiserslautene, 
Latre, Pforzheime, Stuttgarte, 
Kannstutte, Goerpingene, Fueit- 
te, Augsburge. Gegužio mėnesyj 
pereitų metų darbinįkų užveiz- 
dos biuruose isz viso buvo už- 
melduota 18246 reikalavimų dar
binįkų, jieszkanczių gi darbo bu
vo 23794. Gegužio mėnesyj szių 
metų vietų buvo 22628, darbi
nįkų gi jieszkanczių darbo 27097. 
Taigi pereitę metę ant szimto 
liuesų vietų iszpuolė 130,4 dar
bo jieszkanczių, szį metę gi, 
ant tiek jau vietų, iszpuola tikt 
119,8 jieszkanczių darbo darbinį
kų.

kaus Salezijo: “daugiaus pri- 
gaudysi musių su laszu medaus, 
ne kaip su goreziumi uksuso”.Kaip 
drūtas tikėjimas, tikra meilė 
Dievo ir artymo risza visus į 
vienybę, teip asztrus ir smarkus 
žodžiai ardo vienybę ir užkieti
na ir suerzina prieszus. Kolaik 
ne atsiras daugiaus dorybės, lip- 
sznumo, broliszkos meilės terp 
musų brolių lietuvių, tolaik ne 
galime tikėti sulaukti tikros vie
nybė?.

ISZ 
Lietuwiszku dirwu 

AMERIKO.

Kodėl mes doriszkai 
lame žemyn?

Ne vienas skaitydamas laik- 
raszczius, daugiaus juose randa 
apraszymų peiktinų musų brolių 
pasiėlgimų negu pagirtinų; isz 
skilezių musų laikraszczių mato
me, kad daugelis szalinasi nuo 
Szvento tikėjimo, jį peikia. Kas 
do priežastys yra tokio liūdno 
terp mus apsireiszkimo?

Kaip paveikslingns, geras, tik
rai krikszczioniszkas pasiėlgimas 
ne vienę abejojantį patraukia, 
teip vėl peiktinas, bjaurus, ypacz 
gi apszvieatesnio, daugumę, ypacz 
gi daresnių, papiktina. Žmonės! 
labiausiai piktinasi kunigų dar
bais, nors, žinoma, ne visada tei
singai, kadangi mažai terp skel
bėjų Dievo mokslo atsiranda 
Judoszių, kurie ant to vardo tik
rai uždirba. Bet jeigu vienok 
tasai Judoszius apgauna ir papik
tina vargdienius, tai tie, sykį 
prigauti, ne nori paskui tikėti ir 
kitiems, teisingiems. Todėl leng
vinus yra pertikrinti ir atversti 
prie tikėjimo ir ant doriszko ke
lio stabmeldžius ir atskalūnus' 
darodymu tikrybės mokslo Chris- 
taus, nekaip papiktiutus biau- 
riu kunigų pasielgimu. Jeigu 
kunįgas, renkantis pinįgus ant 
bažnyczios, jeigu paskirtas į skel
bėjus Dievo mokslo sawo bjau
riais darbais užsipelno ant iszkei 
kimo ir pats pasilieka už bažny
czios durų, tai kogi daugiaus 
laukti nuo silpnų ir menkai ap- 
szvieslų vargdienių, jeigu nepa- 
sipiktinimo? Tikrai sakant, lietu
viai ir teip pasirodo dar gana 
stipriais tikėjime ir doroje, ka-, 
dangi visgi didelis skaitlius prie 
jų pasilieka. Neapszviesti žmo
nės ne gal greit viskę suprasti, 
todėl ir jieszko, ne tiek pamoki
nimo žodžių, kuriuos ne visada 
prideraneziai supranta, kiek ge
rų doriszkų paveikslų; paveik
slas gerinus patrauks už karsz- 
cziausius žodžius. Nėra todėl dide
lės noostėbos, jeigu žmonės bijosi 
ir neiįori pasitikėti kunigams, ne žiaus,

Brockton, Mass.
Lietuvių Broctone yra apie 

300, bet trūksta jiems tautiazko 
supratimo. xApie pakėlymę lietu
vių vardo, apie pagerini mę savo 
būvio, apie pakėlymęapszvietimo 
nieks ežia nesirūpina. Labiausiai 
juos slogina didelis sulenkėjimas; 
pakol jie ne liaus su lenkais sėb
ravę, nieko gero ne galima lauk
ti. Gal lenkai neturėtu tokios 
įtekmės, jeigu terp lietuvių at
sirastu kiek mokintesnių. Wargas, 
kad ežia visi tamsunai; jeigu ir 
yra katras prakilnesnis, tai ir 
tas wėža ne lietuviszkę, bet leu- 
kiszkę vežimę. Atkako ežia isz 
Bostono vienas organizatorius, 
p. Sagauskas, sulenkėjęs lietu- 
vys, pardavinėti tikietus ant 
pikniko lenkiszko “Zvięzko” ir 
kaip be matant, visus lietuviai 
iszpirko; kada gi Bostono drau
gystė D. L K. VVitauto, 31 Ge
gužio, kėlė balių ant naudos ren
giamų emigrantų namų ir atsiun
tė tikietus ant vardo draugys
tės Sz. Rocho, tai jų nė vieno 
lietuviai ne pirko, nors ir buvo 
daug pigesni už zvięzkinius. 
Jeigu kalbini lietuvius raszytie
si į lietuvių Susivienyjimę, vie
ton j lenkiszkę “Zvięzkę”, tai 
musų broliai atkerta: “kas isz 
Susivienyjmo, Zvięzkas bent 
duoda 900 dol. posmertinės” 13 
d- Birželio turėjo atsibūti susi- 
sirinkimas Broctono Szvenlo 
Rocho lietuviszkos draugystės, 
bet ant susirinkimo atėjo wos ke
li. Matomai draugystė nyksta; 
jeigu ant joa susirinkimų ateina 
kaip kada daugiaus žmonių, tai 
atsitinka tik barnys. Mėnesinės 
nieks ne moka, ant susirinkimų 
paliovė vaikszczioję ir komiteto 
sanariai. Draugystė vargo per 
tris metus ir ant galo su visu isz- 
iro ir tai per paežių lietuvių kal
tę. Užtai musų broliai kazyrose 
ir girtuoklystėse niekam neduo
da savęs pralenkti. Karczemų 
rodosi ežia nėra, už tai geria po 
namus, iszrasdami visokius szei- 
myniszkus apvaikszcziojimus ir 
ant jų girtuokliauja per isztisas 
naktis. Nėra to panedėlio, kuria
me ne butu kur lietuvių provos, 
suaresztuo’tų tai už musztynes, 
tai teip už kę. Liūdna labai, kad 
musų broliai teip ne gražiai el
giasi. Svetis.

Dabar vienok prabaszezius tosbaž- 
nyczios, kun. Szedvidis, laikrasz- 
cziuoae “Ryte” ir “Garse” patalpi
no paaiszkinimę, kad “Vienybės” 
žinia buvo neteisinga: rasztelis 
rastas prie vaiko buvo ne lietu- 
viszkai tik angliszkai raszytas, 
antpopieros iszplėsztos, matomai, 
-isz angliszkos maldaknįgės ir 
joje ne buvo raszyta, kad kunį- 
gas gali su juom daryti, kę nori, 
tik tilpo ežia praszymas, idant 
atiduotu jį į pamestų waikų na
mus, kadangi motina savo namų 
ne turint.

Paszwentinimas kampinio 
akmens lietuvviszkos 

bažnyczios, VVest- 
vlllėj, 111.

Westvilles lietuviai jau pradė
jo statyti savo bažnyczię. Turi
mu mes jau ir savo prabaszcz ų, 
kunįgę Masaitį. Pamatai naujos 
lietuviszkos bažnyczios jau yra 
mūry j am i ir ateinanezioj nedėliuj, 
taigi 27 d. Sėjos, atsibus pa- 
szventinimas kampinio akmens 
musų bažnyczios; ant tų iszkil- 
mių užpraszome visus aplinki
nius lietuvius.

. > Komitetas.

Nubaustas “Saulės” 
iszleistojas.

“Vienybė” pranesza, kad 
Philadelphios sūdąs iszdavė jau 
savo nusprendimę, kaslink budo 
nubaudimo “Saulės” iszleistojo. 
Nusprendimu tuom p. Baczkaus- 
kas liekasi nubaustas ant užmokė
jimo 100 dol. bausmės ir sūdo 
kasztų

La Grange, 111. priemiestyje 
Chicagos, pereitę utarnykę, 22 
Sėjos, tapo geležinkelio trūkio 
užmusztas lietuvys, Antanas Mi- 
kaloczas. Jisai dirbo ant geležin
kelio karų prie iszkrovimo 
pie<«kų iszi karų prie taisymo 
geležinkelio ir per susikrėtimę 
trūkio, nukrito po karu ir ant 
vietos tapo užmusztas. A. Mi- 
kaloczas* turėjo 27. metus am
žiaus, nevedęs; paėjo isz Kauno 
gub. Reseinių paw.,Zęsinų KartnoT** 
6 metus gyveno Chicagoj. Pri
gulėjo prie draugyszczių: Ap- 
veizdos Dievo ir Simano Dau
kanto, bet užstojus sunkiems lai
kams, neturėjo kuom užmokėti, 
per tai tapo isz draugyszczių isz 
brauktu.

Isz Scrantoii, Pa.
Kaip skaitytojai “Lietuvos” 

žino, 9 d. Sėjos, mes turėjome 
lietuviszkos parapijos piknikę. 
Ant rinkimo pinįgų ir pardavi
nėjimo tikielų aprinkome kasie- 
riumi Jonę Raulinaitį. Jis pats 
ėm6 pinįgus už tikietus, isz ko 
surinko $40,75; pinigų tų vienok 
ne atidavė, tik iszdumė su jais ir 
paskui paiaszė savo pusbroliui 
isz Brooklyno- Scrantone j;s dau
gybę žmonių prigavo, teip: už 
boardę kaltas $55, aitam iszneszė 
$10, kitam $5, ketvirtam $25, 
penktam $18; parapijos gi pinį
gų paszlavė $40.75. Tasai vagi
lius paeina isz ^Vilniaus gub., 
Traku pavieczio, Stakliszkių pa
rapijos; augalotas, ant deszinio 
veido turi apgamę, 28 metų am- 

, szeszti metai Amerikoj, 
nori duoti pinigų ant bažnyczių j “Vienybėj” patilpo kelios jo ko- 
nepersitikrinę apie tikrai gėrę, pa- respondencijos. Tegul tod^l kiek- 
veikslingę savo dvasiszkų vado- vienas nuo jo apsisaugos, o jei- 
vų pęsiėlgimę, kadangi jau ne gu kas jį pažintu, praszau man 
vienę kartę likosi prigautais. Isz praneszti, už kę bus užmokėta $5, 
to matyt, kaip reikalingas yra j ° gftl daugiaus. Mano antra- 
visame geras pasiėlgimas dva-1 8za8 yra 8l‘toks: 
siszkujų> Wisi pamokslai apie! 
Dievo žodį nuėina ant vėjo be 
gero paveikslo. Daugiaus žmo
nių gilima atvesti ant teisybės 
kelio geru pasiėlgimų ue kaip

Ztvak, 187 Wilberstr.
Seranton, Pa.

Klaidos pataisymas.
Apraszydami apie pamestę

karszųziausiais žodžiais be tokio įtaikę, kokį rado Wileksbarre 
paveikslo. Nėra kito įnagio ant lietuviszkoj bažnyczioj, mes pa- 
patraukimo lietuvių į tikrę vie- davėme, pagal “Vienybę”, kad 
nybę, meilę Dievo ir artymo, j Pri® lo waiko rado nepratusią 
kaip t ik rodant visiems visuomet i ranka raszytę rasztelį lietu visz- 
gerę

meilę Dievo ir artymo, i prie to vaiko rado nepratusi*

ir mielaszirdingę szirdį; I k°j kalboj ir buk tame raszte bu-

Kelionė prie szianrinio 
žemės galo.

Garsus geografas, Andree, jau 
rengiasi vėl į kelionę prie sziau- 
rinio žemės galo. Pereitę metę 
tas jam nepasisekė todėl, kad isz- 
sirengė pervėlai. Kada viskas 
dėl kelionės buvo parengta, už
stojo prieszingi vėjai teip, kad 
balionas (orlaivys) negalėjo 
sziaurinio žehaės galo prisigrieb
ti; dėl tų prieszingų vėjų An
dree nė ne bandė keliauti ir 
kelionę atidėjo ant szių metų. 24 
d. Gegužio, Andree ir jo pagelbi- 
nįkai, ant szvediszko kariszko 
laivo, “Svensksund”, atplaukė į 
Tremzoe, Norvegijoj. Czia laukė 
aplaukimo laivo “Virgo”, ant 
kurio buvo daugumas reikalingų 
dėl kelionės prietaisų; Nuo czia 
abudu laivai iszpiaukė prie Da- 
niszkų salų, kur buvo patsai or
laivys; paskutinis laivas, perkro
vęs visas prietaisas, sugrįžo at
gal, “Svensksund” gi nuvežė 
visę expediciję, taigi žmonis, 
reikalingas prietaisas ir valgį, 
ant salos Spitzbcrgen, kur pa
lauks iki iszlėkimui mokslin- 
cziaus. Andree tikisi, kad 20 d. 
Sėjos jo orlaivys bus parengtas 
dėl kelionės; kaip tik užkils vė
jas nuo pietų, isz to ketina ir pa
sinaudoti, taigi paleisti orlaivį ir 
lėks į anuos nepažįstamus musų 
žemės krasztus, kuriuose dar 
žmogaus koja niekada nestovėjo. 
Sugrįžę į Tremzoe, norvegiszki 
žvejai pranesza, kad jie ant Le
dinių jūrių rado liuosus nuo ledų 
plotus (tę jurinįkai isz labai toli 
gal matyti, kadangi tas atsimusza 
ant oro). Andree iszkeliavo link
smas isz Tremzoe, jis tiki, kad 
szį metę ne reiks jam ilgai laukti 
pietinių vėjų, su kurių pagelba 
gąlės savo kelionę atlikti.

Prekė pin(gq.
Ruskas rublis po.................53c.
Prusiszkos markės po...........24|c.

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



Pamėgink naują 28 walan- 
dų trūkį Į New Yorką.

Niekei Plate geležinkelis yra 
•dabar wisų pripažintas 
už geriausi?, ir nedalioj, 30 
Gegužio, buwo įknrtuwė8tos lini
jos naujo trūkio terp Chicagos ir 
rytų. Trukiai puikiausiai įrengti, 
8u miegojimo wagonais iszwa- 

^žiuojaisz Chicagos kas dien? 10:35 
ryto, 3:05 po pietų ir 10:15 wa- 
kare. Ant trukių wisų kelių 
yra tarnai, aprėdyti uniformuose, 
kurie ant kiekwieno pareikala- 
wimo patarnaus wažiuojancziam. 
Trumptf laiku ir už pigi? prekę 
galima ant szios linijos pasiekti 
wisus rytinius miestus.

Apie geresnę informaciję atsi- 
szaukite arba adresuokite į J. Y. 
Calhhan, Generaliszk? Agentę, 
111 Adams Str. Chicago, III.

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

Isz wisur. z
U Ant Kaukazo, upės Kuros 

klonyj, užgimė neiszpasakylai di
deli twanai. Upė pakilo netikėtai 
ir užliejo net miesto Tifti-*o dalį. 
Gywentojai, persigandę, griebėsi 
gelbėti sawo turtus, gabeno juos 
ant augsztutinių namų lubų. 
Wanduo užliejo kelnores, tvar
tus, ir apatinius gyvenimus, 
nuneszė daugybę szieno, nami
nius padarus ir kitokius daiktus. 
Tvanai pridirbo daug blėdies ir 
miesto aplinkinėse: isznaikiuo 
laukus ir sodus. Jeigu lytus 
trauksis ežia dar ilgiaus, tai tva
nai gal būti dar didesni. Duszeto 
pavietyj užtvino upė Aragva, 
kuri teiposgi daug pridirbo blė 
dies. Tvanai ežia būva beveik 
kas metę; maskoliszkos valdžios 
vienok nieko ne daro ant ap
saugojimo žmonių nuo pavojaus. 
Caras apie tokius daiktus neturi 
laiko rupintiesi, trūksta jam pi
nigų, kadangi juos apverezia ant 
pasisamdymo sznipukų ir staty
mo cerkvių ir ten, kur staeziati- 
kių nėra.

t Neseniai, netoli Porto Uniao, 
Brazilijoj, indijoniecziai botoku- 
dai iszpjovė vieno brazihjono 
tzeimynę. Susirinko apie 20 bra- 
zilijonų ir ir leidosi vytiesi indi- 
jonieczius. Prisiviję jous naktyj, 
apsistojusius ant nakvynės, pa
degė isz abiejų pusių jų būdas ir 
į besigelbinczius nuo ugnies 
szaudė isz tolo; papuolusius gi 
į nagus tiesiog iszskerdė. Tokiu 
budu 50 indijonieczių likosi isz- 
pjautų. Nepaliko nė vaikų, nė 
moterų. Wienę jaunę, 16 metų 
indijonietę, paėmė su savim, bet 
ir tę ant kelio nudurė, kadangi ji 
pailsusi negalėjo ■> toliaus eiti. 
Dailų mat krikszczioniszkos mei
lės paveiksi? nuožmiems indijo- 
niecziams parodo krikszcziomsz- 
ki brazilijonys. Argi žingeidu, 
jeigu indijoniecziai ne griebia 
nuo tokių mokintojų krikszczio- 
niszko mokslo.

t Kai k ut ta, Induose. Buvę 
ežia žemės drebėjimai daugiaus 
pridirbo blėdies, negu isz syk 
praneszė; plotai, per kuriuos 
traukėsi tasai drebėjimas, bUvo 
daug didesni. Provincijoj Assam 
pridirbo neiszpasakytai daug blė- 
diesr; ežia nustojo gyvasties 6000 

t su virszum žmonių. Skillonge 
sugriuvo visos trioboe. Sugriuvo 
kalinys; ežia likosi užmusztas ir 
jo užveizėtojas ir daug kalinių. 
Wietoj apsistojimo prekėjų visi 
urėdnįkai, kareiviai irprekėjai li
kosi užmuszti, trioba sugriauta. 
Mieste Ganhats suskilo žemė ir 
ant ulyczių pasidarė gilus ir pla
tus plysziai. Gyventojai, dėl tos 
nelaimės, nusprendė ne kelti nė- 
jokių iszkilmių dienoje Anglijos 
karalienės sukaktuvių, bet.pinį- 
gus ant to paskirtus apversti ant 
suszelpimo nukentėjusių nuo že
mės drebėjimo žmonių.

|| Wienoje kompanijoj, trau- 
kianezioj per Warszav? į Czen- 
stachov? ant atlaidą atkako du 
moti na 17 metų vaikinas, Wszelak, 
visas apžėlęs plaukais; kojos jo, 
pagal jų sudėjim?, panaszios la
bi aus į rankas, negu į kojas, taigi 
panaszios į beždžionkos kojas. 
VVaikinui vaikszczioti sunku, bet 
užtai jis labai greitai įlipa į me
dį. Warszavos gydytojai siūlė 
motinai didelį užmokėsiu, idant 
ji, sugrįžusi isz Czenstschvos, 
atsivestu savo vaikę į susi rinkim? 
daktarų draugystės, bet ji ant to 
ne sutiko. Wszelak yra kurezias 
ir nebilys.

H Paryžiaus aplinkinėse siautė 
baisi vėtra. Kada užkilo vėtra, 
mieste Asniers buvo jomarkas. 
Czia daug medžių vėjas isz szak 
nų iszrovė, nuneszė stogę Coig 
neto dirbtuvės, kaminę sugrio 
vė; expliodavo garinis katilas, 
expliozijos 5 žmonės likosi už
muszti, sužeistų yra 15. Isz vi
so užinusztų pasirodė mieste 20 
žmonių, apkultų gi skaito į 90 
žmonių. Jomarkinįkų budos, 
karuzelės, viskas prapuolė nuo 
rinkos. Miestuose San Denis, 
Bezons ir Colombes vėtra tei
posgi daug pridirbo blėdies.

. || Mieste Malmoe, Szvedijoj, 
prapuolė vienas maiszas paczto 
siuntinių, iszsiųstų isz Suvieny
tų VVieszpatyszczių Sziaurinės 
Amerikos, dagiausiai jų buvo isz 
Chicago. Siuntimus tuos, 8 d. 
Gegužio, isz Nev Yorko paėmė 
Bremos laivas, “Saale”, ir isz Bre- 
mos likosi iszsiipti į Kopenha- 
gen?, nuo czia gi; aįit savediszko 
laivo “Salthom**, likosi atgabenti 
į Malmoe. Czia tai ir visas mai
szas su siuntiniais prapuolė. 
Apart visokių siuntinių, buvo 
jame 95 registruoti laiszkai.

|| Kuzneco pavietyj, rytinėj 
Maskolijoj, iszdegė totorių ap
gyventas kaimas, Inderka. Wle
nuose namuose sudegė ir viena 
moteriszkė. Sudegė visi gyven
tojų turtai; vienuose namuose 
gi ir 500 rublių pinįgais. 
Ugnis teip greitai platinosi; kad 
apie ge^inim? ne galėjo būt nė 
kalbos: užgeso tik tęsyk, kada 
ne buvo jau kaimo. Ant rytojaus 
iszdegė kaimas Naskaftim. Czia 
ugnis isznaikino 35 ukes.

t Mieste Rio Janeiro policija 
suėmė 19 maskoliszkų žydų už 
pardavinėjimę merginų. Suim
tus gabeno ant salos į ten ėsanlį 
kalinį; ant kelio žydai pradėjo 
kolioti brazilijonus, kuom teip 
įpykino jurinįkus juos vežanezio 
laivo, kad tie iszsitraukė peilius 
ir revolverius ir szoko ant žydų.’ 
Wienas žydas likosi nudurtas, 
keli gi yra sužeisti.

|| VVisa dalis au didžiausioms 
pardavinyczioms miesto Aachen, 
vakarinėj Wokietijoj, iszdegė. 
Ugnis užgimė vilnų krautuvėj 
ir greitai užėmė aplinkines 
pardavinyczias. Blėdį ugnies 
padaryt? skaito ant 4 milijonų 
markių. Su visu sudegė: audimo 
dirbtuvės Kohno & Satemano, 
gelumbės dirbtuvės Schneidero & 
Burghardo, verpinyežios Fingero 
& Schneidero ir dangelis visokių 
pardavinyczių. *

|j Sziaurinę Anglijos dalį ir 
Skotlandij? atlankė smarkios au
dros ir vėtros. Priemieszcziai 
Skotlandijos sostapilės, miesto 
Glazgovo ir visi aplinkiniai lau
kai yra vandens apsemti. Apie 
Liverpoolių siautė teiposgi dide
lės audros ir vėtros. Netoli Dub
lino vėtra užmetė ant uolų gar
laivį “Susannah O’ Kelly”; 
laivas susidaužė ir paskendo, 
o su juom prigėrė ir 10 žmonių.

|| Daugelyj vietų Prancūzijoj 
atsitiko kruvinos musztynės terp 
prancūzų ir italijonų darbinįkų, 
atkakusių ant darbų į Prancuzij?. 
Musztynėse Baronine, netoli St. 
Louis, du prancūzai darbinįkai li
kosi užmuszti, sužeistų isz abiejų 
pusių yra daug. Panaszios musz 
tynės atsitiko ir mieste Aries. 
Ant nedaleidimo musztynių į 
tuos krasztus likosi iszsiųsta ka
riauna.

|] Kastynėse netoli Zvikau, 
Sakau žemėj, VVokietijoj, atsitiko 
smarki garinio katilo expliozija, 
kurios keturi darbinįkai likosi 
užmuszti, o 8 sunkiai sužeisti. 
Nuo expliozijos užsidegė szaflas, 
kuriame dirbo 200 darbinįkų, bet 
pasisekė juos isz deganezios szaf- 
los iazgabenti.

'U Ant Wokiszkų Jūrių ir ant 
Britiszko kanalo (terp Anglijos 
ir Europos kietžemio) siautė baisi 
vėtra, kuri daug pikto padarė. 
Devyni žvejų laivai isz miestelio 
Heyts, iszplaukę žvejoti, pasken
do, drauge su visais žvejais.

t H Upė' Kur, ant Kaukazo, ne
tikėtai užtvino ir užliejo aplin
kines klonis. VVanduo pagriebė 
16 maskoliszkų kareivių, kurie ir 
prigėrė.

|| Komitetas ant rinkimo aukų 
pastatymui paminklo Mickevy- 
cziui, Warszavoje, iki 1 d. 
Sėjos, surinko 48942 rublius.

U Ant Baltiszkų jūrių, prie Fin- 
landijos krantų, užsidegė garlai
vy* “Surri”. Isz 140 pasažierių, 6 
sudegė.'

|] Isz Kariutijos, pietinėj Aus
trijoj, raszo, kad ten oras labai 
szaltss ir pereit? sanvaitę diktai 
pasnigo.

Roentgeno szwiesa.
Roentgeno szviesę, arba kitaip 

vadinamus X spindulius, stengiasi 
pritaikyti ir iszbandyti ne tik 
prie gydymo ligonių, ne tik ant 
nuiminėjimo paveikslų pakavo- 
tų daiktų, bet ir dėl kitokių mie- 
rių. Kas yra isztikro ta nemato
ma szviesa; nežinia; tirinėjimas 
jos vienok juo toliaus, juo nau
jas parodo jos ypatybes. Pran- 
cuziszkas mokslincziua, išradė
jas budo dirbimo deimantų, 
Moissou, darė su ta szviesa bun- 
davones ant deimantų ir persiti
krino, kad su ja galima geriausiai 
atskirti tikrus nuo ne tikrų dei- 
mentus. Persitikrino, kad dei
mantas liuosai perleidžia^ X spin
dulius, jų ne užlaiko, fotografuo
jant nepalieka nė jokio ženklo,
taigi tikrų deimantų negalima 
su pagelba tos szvviesos nufoto
grafuoti; ne tikri gi deimantai 
t? szwiesę sulaiko, todėl nuo to
kių atsimusza jų fotografija. To
lesni wienok Moiesono tirinėji 
mai parodė,;' kad Roentgeno 
szwiesa ne tinka dėl tokių ban- 
dawonių su deimentais, kadangi 
po jos įtekme deimentas pagen
da, pawirszius jo užsidengia 
grafitu (akmuo, isz kurio daro 
piesztuwus) arba kitaip sakant, 
ta szwiesa pawerczia deimentę į 
t?, isz kojis yra pasidūręs. Nors 
rodosi,kad tie X szwiesos spindu
liai ne turi szilumos, bet jie isztik
ro teip perkeiezia dei man t ę, kaip 
karsztis 35000 pagal Celeiaus ter
mom etrę. Po įtekme X spindulių 
ne tik pawirszius deimanto per- 
sikciczia į grafitę, bet ir vidurys, 
kur teiposgi matyt dryžiai persi- 
keitusioe medegos. Ant to pasi
rėmęs, p. Moisson sprendžia, kad 
deimantas ne vienodos kūnas, 
kaip iki sziol tikėjo, bet jis su
sideda isz visokeropų sudėtinių, 
isz kurių vieni, po įtekme X 
spindulių persikeiezia, kiti gi ne. 
Tasai isztirimas palengvins Mois- 
sonui deimantų dirbimę, kaip 
jis sykį suseks, isz ko jie isz tik
ro susideda.

|| Woerishofene, Bavarijoj, 
^Vokietijoj, pasimirė garsus kunį- 
gas Kneip. Pagarsėjo jisai savo 
gydymo budu, prie kurio ne var
toja nė jokių aptiekos vaistų, bet 
tikt szalt? vandenį. Gydytiesi 
pas jį keliavo žmonės isz visų 
žemės krasztų, o tame ir isz A- 
merikos. Kunįgas Kneip buvo 
jau ne jaunas, turėjo jis 75 me
tus.

Praneszimai.
Chicagoj, Dr-tė Simano Dau

kanto, ant savo paskutinio susi-

U Kaim? Kovitki, Kirsanovo 
pavietyj, Tambovo gub., iszuai- 
kino ugnis. Iszdegė czia 165 u- 
kės, su visoms trioboms, pada
rais ir visais gy ventojų turtais. 
Sudegė daug javų klėtyse. 165 
szeimynos likosi be stogo, apsi- 
rėdymo; daugelis neturi nė mais
to.

rinkimo, nutarė laikyti kas menu 
vien? sykį praneszymua, tai yra 
aubatvakariaispo 15 dienai kiek
vieno mėnesio. Pirmutinis toks
praneszimas bus sziędien, subatos 
vakare, pusiau asztuntę valandę, 
virszutinėje parapijos salėje. Ant 
praneszimų bus prakalbos ir kiti 
naudingi pamokinimai. Dėltogi 
szirdingai užkvieczia visus lie
tuvius ir lietuvaites kuo skait
lingiausiai susirikti.

Su guod. Dr-te S- Daukanto,

Padekawone.
Siuncsiu siirdiDgiaasię p*dekawonę 

guod. kuo. Kaupui, isz Scranton, Pa., 
kuris paaukavo man pavargusiam t5,
teipogi ir jo psrapijonsms, kurie bažny- 
czioje sudėjo IlO.oo. Teipogi guod^ kun. 
Žindžius paaukavo A5.oo, o jo parapi- 
jonai S6.00. Ui kj tegul jiems Geriau
sia Dievas užmoka.
» Su guodonė A. Rėklys. F *
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Pagal prof. Archlbąldą Gelkie ir kitus.

(Tąsa).
Upė plauja krautus ir dugną savo lovio ir tokiu 

budu pati gilina ir platina sau ruimą, nors bėgtu per kie- 
cziausią uolą, arba ir per minksztą žemę, gabena ji dau
gybę dumblo, pieskos, akmenaiezių paimtų nuo kietžemių. 
Gletczerai atlieka tą patį darbą, tik kitokiu budu.

Akmens, patekę į upę, nupuola ant jos dugno, kur van
dens tekėdami stumia juos vis tolyn. Dumblas patekęs į 
upę kybo vandenyj, kurisai nesza jį su savim. Gletczerai, 
nors susideda isz kieto ledo, užkemsza visą klonį, visus jos 
iszsi vingia vi mus, nors vis pasilieka kietais ir trapiais* Ak
mens ir dumblas, nupuolę ant jų pavirsziaus, užsilaiko ir 
jis juos nugabena į apaezią drauge su visa masa slenkan- 
czio gletczero. Akmens tie ant, gletczero pavirsziaus, pa
daro kaipi pylimus ir sienas isz akmenų sudėtas; tuos 
pylimus vadina morenomis. Tankiai gletczeras trūksta ir 
ant jo pavirsziaus jiasidaro gilus plysziai, į kuriuos su
krinta daug žemės, akmenų, uolų skeliaudrų nuplesztų 
nuo klonies krasztų. Tokiu budu daugelis medegų paten
ka į gletczero vidurį ir su juom nusileidžia į klonį. Dauge
lis tokių didelių akmenų nupuola į tarpus terp gletczero 
ir klonies krantų.

Akmens ir kruopuotės pieskos ir žvyras, atsiradę terp 
ledo ir uolos, ties kurią gletczeras slenka, iszrėžo uolą ir 
tokių budu isz palengvo vis labiaus ją lygina. Jeigu pa
žiūrėsite į klonį, isz kurios gletczeras isznyko, persitikrin
site, kad uolos jos krasztų likosi iszrėžytos asztriomis briau
nomis akmenų ir pieskos kruopelėmis.

Suprantate dabar, kodėl upė tekanti isz gletczero turi 
drumstą vandenį. Apaczioj ir krasztuose gletczero yra 
akmens, kurie rėžo uolą po jais ėsanezią; todėl darosi isz 
smulkių nurėžtų uolos dalelių daug dumblo, kurį nesza 
tekanti po gletczeru upeliai, iszsigauna per jo galą ir su
teikia tokį drumstą vandenį prasidedaneziai czia upei.

Gletczerai ne tik pramusza sau kelią terp uolų, bet ga
bena į klonis didelius szmotus uolų, akmenų, žemės. 
Tuom keliu akmens triobų didumo gal būt nugabenti nuo 
kalnų į klonis ir tai labai toli nuo tos vietos, nuo kur jie ant 
gletczero pavirsziaus nusirito; nusileidęs žemyn, ledas su
tirpsta ir ant jo surinkti akmens liekasi po klonis iszbar- 
stytif Tukstanczius centnerių akmenų ir dumblo gletcze
rai nuo kalnų sugabena į apaezios klonis.

Didžiausi gletczerai būva sziauriuose už polariszko ra
to, prie polių. Visa Sziaurinė Grenlandija uždengta yra 
vieno didelio gletczero; nuo kurio traukiasi placzios al
kūnės į visas aplinkines klonis, net ir į jūres. Kaip tįk 
gletczeras įeina į jūres, nulūžta nuo jo labai dideli ledo 
szmotai, kurie plaukia paskui jūrėmis, kaipo dideli ledo 
kalnai. Tuose krasztuose, prie polių, gletczerai teip dideli, 
kad nuo jų nuskilę lediniai kalnai tankiai ant kelių szim- 
tų pėdų iszkyla augszcziaus jūrių vandenų pavirsziaus. 
Dalis vienok iszkilusi augszcziaus vandens pavirsziaus yra 
daug mažesnė, po vandeniu paprastai tų ledinių kalnų yra

ant kelių szimtų nuo vandens pavirsziaus, tai po vandenių
9—10 syk daugiaus; taigi, jeigu ledinis kalnas iszkilęs

nusileidžia ant kelių tukstanezių pėdų giliai. Apie tai 
galite pats persitikrinti, 

^H^^HHHįmėtę ledo szmotėlį į stik- 
vall(iens pripilta. Gi- 

’*i r--nugrimzdę i jūrių
- <1. l’^lunai kalnai

L ji > 1 a 11 k i n e i a vėjo arba ju- 
tekėjimų nesziojami 

" * y JHteip ilgai, kolaik jie nesu-
BS^^jĮtirps; kaip kada jie nu- 

_ ttt^Įplaukia labai -Joti nuo
nuo kurio liko- 

M|si nuskelti.
Sziądien isztyrė, kad 

gletczerai kitąsyk buvo 
[beveik ant viso sziaurinio 
musų žemės puskulkio, 
nes uolos czia ėsanezios

P*weik«Mia 17. brtiaial kalnai ant jurta. yra teip jaU BUVėŽytOS ir 
nugaląstos, kaip ir tos, kurios sziądien yra gletczeru už
imtuose krasztuose, o dideli ir maži akmens ir uolų szmo
tai gletczeru iszmėtyti po labai didelius plotus. Visoj 
Sziaurinėj Europoj, o tame ir musų krasztuose sugabenti 
laukuose akmens; teiposgi Kanadoj, Sziaurinėj Amerikoj 
yra ženklu, kad czia lygumų plotus seniai uždengė glet
czerai. Taigi dabar žinote, isz kur atsirado, kas sugabeno 
tokią daugybę nulygintų akmenų, kokius ardami žemę 
atrandate savo tėvynėj. <

Sniegas vienok ir už rubežių plotų amžino sniego at
lieka sau paskirtą darbą, kaip kada žmonėms naudingą, 
kaip kada vodingą. Žiemą uždengia laukus, pievas, dirvas, 
uolas ir tekiu budu teip augmenis laukų, kaip ir uolas 
saugoja nuo piktos szalczio įtekmės. Per urną sniego tir
pimą, upės ant syk sugriebia per daug vandens ir užtvysta. 
Ant kalnų, ypacz gi staeziose vietose, nuo sniego pasidarę 
dideli grumuliai, kurie su neišpasakytu greitumu risda
mies! žemyn, tankiai užberia klonis, pagriebia ir nesza 
czielus kaimus su triobomis, žmonėmis ir gyvuliais. Tokius 
viską naikinanezius sniego grumulius vadina lavinomis.

Oceanai ir j ores.
Paskirstymas wandenų ir kietžemių. Jūrių ypatybės.

Mes gyvename ant kietžemio, todėl pažįstame visus 
jo pavidalus, kaip antai: lygumas, klonis, kalvas, kalnus, 
kietžemio liežiuvius ir 1.1. Mums rodosi, kad kietžemiai u- 
žima didesnę žemės pavirsziaus dalį. Daugelis lietuvių 
gal niekada ne matė didesnių vandenų kaip upės ir ažerai. 
Jeigu, paveikslan, būtumėte Anglijoj, tai eidami į kokį 
nors jos krasztą, vis tiek į katrą, visgi ant galo prieitume-
te didelį, kurio galo ne matyt, vandens pavirszių. Ant lai
vo galite apkeliauti aplink visą Angliją, taigi persitikri
nate, kad ji isz visų krasztų yra vandenų aplieta. Tokia 
isz visų krasztų vandenų aplieta kietžemio dalis vadinasi 
sala.

Daleiskite dabar, kad vieton keliauti aplink Angliją, 
ką ant gero garlaivio galima atlikti į kelias dienas, plau
kiate vis į vakarus. Turite nuplaukti apie 300Q viorstų 
iki patinkate vėl kietžemį; jeigu plauktumėte ne į vaka
rus nuo Anglijos, bet į pietus, tai galėtumėte plaukti
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per isztisus mėnesius, nepatikdami niekur ant savo kelio 
kietžemio, pakol nepriplauktumėte ledo uždengtų 
jūrių, prie pietinio poliaus krasztų. Tokiu budu galėtu
mėte persitikrinti, kaip didelius plotus užima jūrės.

Persitikrino, kad oceanai ir jūrės užima trissyk dides
nius plotus negu kietžemiai. Tą isztyrė žmonės apke
liaudami žemę į visus jos krasztus.

• Žiūrėdami į žemlapį persitikrinate, kad vandenų pa- 
virszius yra didesnis už kietžemių pavirszių, bet apart to, 
galite czia užtėmyti, kaip tie kietžemiai ir vandenys iszsi- 
skirstę ant viso žemės pavirsziaus.

Tėmydami toliaus žemlapį viso žemės pavirsziaus ma
tote, kad visi jūrių vandens jungiasi viens su kitu, taigi 
kad isz vienų jūrių galite įplaukti ant laivo į kitas, vienok 
kietžemiai, iszmėtyti ant to didelio vandenų ploto, dalina 
jį į atskitas dalis: didesnės dalys vadinasi oceanai*, ma
žesnės jūrėmis, guriu kojomis, guriu sriuogomis, taigi jūrių 
dalimis kietžemių isz abiejų pusių suspaustomis, jungian- 
cziomis dvi jūres siauru kaip upė vandens diržu.

Jūrės, kietžemių isz visų pusių apskrietos, tik siauromis 
vandens sriuogomis besijungianezios su oceanais, vadinasi 
viduržeminemis jūrėmis, kaip antai: Viduržeminės, Baltisz- 
kos, Juodosios, Raudonosios. Jūrės ėsanezios priekietžemių 
krantų vadinasi krasztinemis ir tas nuo oceanų atidalina 
arba salos (kaip antai Vokiszkas arba Sziaurinės jūres nuo 
Atlantiko atidalina Anglija) arba būva ir visai neatidaly- 
tos, teip, kaipi kad butų tik oceano įsigraužimas į kietže
mio krantą, tokios kaip antai jūrės arba oceano kojos, 
Biskajiszka, Gvinėjiszka, Bengaliszka ir t. t.)

Mažos jurų kojos, arba įsigraužimai jų į kietžemį, už
dengtos nuo smarkių vėjų, vadinasi portą is gamtiszkais; 
portais gi padirbtais vadina tuos, kurie nuo vėjų yra už
dengti žmonių nupiltais pylimais.

Žiūrėdami toliaus į žemlapį, matote, kad ant. sziaurinio 
žemės puskulkio arba! puskamuolio ‘ didesnė kietžemių 
dalis negu ant pietinio. Jeigu atkreipsite žemlapį, arba 
dar geriaus globusą (apie jį paaiszkinsime toliaus) teip, 
idant jūsų akys pultu ant pietinės Anglijos dalies, tai 
persitikrinate, kad tąsyk didesnė visų žemės pavirsziaus 
kietžemių dalis yra toj pusėj, į kurią žiūrite, taigi, kad 
jūsų akys mato didesnę visų kietžemių dalį; jeigu vėl at
suksite globusą teip, kad galėsite žiūrėti į salą Naujos Ze
landijos, tai pamatysite didesnę dalį visų vandenų ant že
mės pavirsziaus. Taigi tokiu budu, Nauja Zelandija yra 
viduryj teip vadinamo vandeninio žemės puskamuolio, 
Londonas gi viduryj kietžeminio ir tasai jo padėjimas svar
biausiai atsiliepia ant jo prekystes: prekyste j jis užima 
pirmą vietą terp visų musų žemės miestų. Taigi matote, 
kad musų žemės kamuolį galima padalinti, pagal paskyr- 
stymą ant jo kietžemių ir vandenų, į dupuskamuoliu: van
deninį ir kietžeminį.

Paminėjome jau ne kartą apie jūres. Sakėme jau, 
kad drėgnumas musų oro paeina labiausiai nuo jūrių; 
kad upės teka nuolatai į tuos vandenų surinkimus, į ku
riuos gabena ir smulkias sutrupėjusių uolų dalis, kuriai 
vandens nuplauja nuo kietžemių pavirsziaus. Reikia to
dėl areziaus susipažinti su jūrių ypatybėmis, kadangi 
jos svarbiai atsiliepia ant musų gyvenimo.

Reikia pirmiausiai pažinti, kaip iszrodo jūrės. Jeigu 
esate ant jūrių kranto, tai jūsų užpakalyj yra kietžemiai 
su laukais, pievomis, kaimais, miestais, pryszakyj gi di
deli vandenų plotai, kurių galo negalite užmatyti; mato
te iki linijai, ties kurią rodosi, kad dangus susidarė su 
jūrių pavirsziumi. Linija ta, kur lyg susiduria dangus 
su jūrėmis, vadinasi horizontu. Matote czia teiposgi, kad 
jūrių pavirszius nuolatai kruta. Nors, rodosi, nėra nė ma
žiausio vėjalio, bet jūrių pavirszius vis raukiasi, garbi- 
niuojasi, arba vilnys kyla palengva ir vėl nupuola; kitą 
kart vėl ritasi ilgos vilnys prie kranto ir czia atsimusza 
viena po kitai; bet kaip tik užkilo vėjas, vilnys kyla ir 
lipa vis augsztyn, kurios putodamos, ūždamos daužosi į 
krantus.

Jeigu jau stovint ant kranto oceanai ir jūrės rodosi 
teip galingos, tai jos dar galingesnės pasirodys būvant ant 
jų vidurio. Iszplaukę ant jūrių, atsirasite kaipi viduryj 
didelio rato uždengto dideliu dangaus dangeziu. Arcziau- 
sias kietžemis bus ant keliu tukstanezių viorstų, gilumas, 
gi vandenų po laivu bus keli viorstai. Galite plaukti per 
dienas ir czielas sanvaitos ir vis matysite tą patį vandenų 
plotą ir dangų. 4 '

Jūrių vanduo ne toks kaip musų upėse arba ažeruošė, 
jis sūriai kartus. Jeigu szaltinių vandens laszą, paėmę ant 
stiklinės lentutės, duosite jam iszgaruoti, tai po iszgaravi- 
mui ant stiklo nepasiliks^nieko, nors jame yra tūla dalis 
mineraliszkų sudėtinių,’ /Kurios ne gal iszgaruoti. Szalti
nių vandens laszas vienok tų dalių turi teip mažai, kad 
pasilikusių po iszgaravimui vandens negalite ant" stiklo 
užtėmyti. Padarykite tą patį su jūrių vandens laszu, o po 
iszgaravimui vandens ant stiklo pasiliks baltos dulkės, į 
kurias žiūrėdami per mikroskopą (padidinantį stiklą) per
sitikrinsite, kad tos baltos dulkės yra tai krisztalai pa
prastos druskos, su primaiszimu trupuezio krisztalų gipso. 
Jeigu ant tų pasilikusių dulkių atsargiai pradėsite pusti 
už lupų, tai jos vėl pavirs į vandens laszą: druska paims 
drėgnumą iszeinantį su jūsų kvapu ir vėl sutirps. Tą pa
tį pamatytumėte besimaudydami jūrėse; iszdžiuvus van
deniui, ant kūno pajustumėte ploną druskos plutą.

Visus ant žemės vandens plotus dalina į penkis ocea- 
nus, jūrės gi ir jų kojos yra tik dalimis oceanų. Oceanai 
tie yra szitie:

1) Arktiszkas oceanas, kitaip Sziaurinsmis Ledinėmis 
jūrėmis vadinamas, užima plotą apie 800000 ketvirtainių 
mylių, taigi dukart tiek, kiek Australijos kietžemis. Trau
kiasi jis iszilgai sziaurinio poliariszko rato, į pietus gi 
traukiasi iki sziaurinių Europos, Azijos ir Amerikos kran
tų, perkerta kaip kur paminėta sziaurinį paliariszką ratą 
savo kojomis vadinamomis: Obiszka, kuri tik truputį perei
na į pietus nuo to rato, toliaus Baltomsioms jūrėmis, kurios 
toliaus jau nesidriekia į pietus. Toliausiai į pietus nusi
driekia per Hudsoniszką koją, sziaurinėj Amerikoj, kuri 
į pietus pasiekia 51° sziaurinės platumos, kas atsako pa
dėjimui Kriokavos Europoj.

(Toliaus bus)



Naujas 28 walandq trūkis 
Į NewYorką.,

O 30 walandu in Bostoną. .
Dabar Niekei Plate geleži n ke 

lis gali duoti pervažiuojantiems 
geriausię vigadę. Trys trukiai va
žinėja kas dien į abi puses terp 
Chicago ir rytų. Pietiniai wago- 
nai su geriausia tarnysta, o pre
kės pigesnės kaip ant kitų linijų. 
Trumpiausia linija į rytus. Wa 
iiuodamas szię linija užezėdysi 
pinįgus ir laikę. Atsiszauk arba 
adresuok į: J Y. Calahan Geue 
ral Agent, 111 Adams St, Chica
go ui-

Arba H. Thorne, C- P. & F. A., 
111 Adams St, Chicago UI.

žmonių prie to gana sunkiai ap- Niagara Wanden8 PllOli-

Katalikiszki kliosztoriai 
Belgijoj.

Belgija yra tai maža Europos 
vieszpatystė, plotę užima ma
žesni negu Kauno gubernija, gy
ventojų turi apie 6 milijonus. 
Daugume kitų Europos krasztų 
skaitlius kliosztorįų sumažėjo, 
Belgijoj vienok pasididino teip 
jų skaitlius, kaip ir turtai. Pa
gal gyventojų suskaitymę 1842 
m. buvo Belgijoj isz viso 137 
vyriszki kliosztoriai su 2051 zo 
konįkų ir 642 moteriszki su 9917 
zokonįkių. Turtai pirmutinių bu
vo 198000000 frankų (po 96535 

jfr. ant kiekvieno zokonįko), ant
rųjų gi 444000000 frankų (po 
44770 fr. ant kiekvienos zoko-

sikulė. Sunkinus sumynioti yra: 18 
metų Ona Hermann, gyvenanti 
po nr. 175 W. 15 ui.; ji teip sun
kiai likosi sumyniota, kad gal 
nuo to turės mirti; 12m. metų 
Klara Hass sunkiai sumyniota; 
14m. John Sillivan teiposgi Sun* 
kiai sumyniotas; Abe Stack turi 
nulauitę koję. ?

— Koksai Edvin H. Winters, 
apsigyvenęs po nr. 768 Ogden 
avė., szaudė per langę į kruvę 
ant ulyežios susirinkusių vaikų. 
Paszovė jis 15 metų Jamesę 
Gruld į peczius ir į vidurius, 
kaip sako, paszovimai tie yra 
pavojingi; kitam gi vaikui, lOm. 
Frankui Flaag, įvarė kelis szruo- 
tus į krutinę. Winters likosi 
suaresztuotas. Teisnasi jis, kad 
vaikai tyczia erzinosi, mėtė ak
menimis į jo langus ir jis juos 
pagazdino szovimu, bet kad tas 
ne gelbėjo, jis isztikro szovė, bet 
nenorėjo kę nors užgauti.

—r Pasiutęs szuva, ties au
ra ar i u 1005 Wilcox avė., sukan
džiojo dvi žmogystas. Pirmiau
siai užpuolė jis stovintį ant uly- 
czios lOm. vaikę, Ralphę Jonės 
ir įkando jam į petį. Dar bjau- 
riaus atsėjo poiieistui, kurisai at-

mas.
(Niagara Fa Ils.)

Niagara wandens puolimas savo 
gražumu yra didžiausiu stebuklingu
mu kas met patraukia burtus žmonių. 
Nėra visoje Amerikoje tokios vietos, 
kur teip gerai, puikiai ir vigadnei ke
leiviai galėtu praleist savo vasarinę 
wakacija. Trukiai Niekei Plate Geležin
kelio, su miegamais ir pietiniais vago
nais, su visa reikalinga tarnysta, va
žiuodami isz Chicago į Nev Yorka ir 
Bostoną, pravažiuoja pro pat tą viela. 
Naujiejie trukiai, kurie pradeda kursuo
ti nuo nedėlios, 30 Gegužio, duojo savo 
pasažieriams abiejų k lasų: pirmos ir an
tros pavelinimą apsistoti tenai ant 10 
dienų ir atlankyti tą stebuklingą vietą. 
Trukiai iszvažiuoja isz Chicagos kas
dien 10:3C ryto, 3:05 po pietų ir 10:15 
vakare.

Poni J. Y. Calahan, Genernliszkas A- 
gentas, 111 Adams 8t. Chicagp, 111. duos 
kiekvienam informaciją norineziam ap
sistoti ant'10 dienų Niagara Falls.

i name

iBziiunczlzme in wisqa miežius ir miettcliuz wiso« A* 
tnerikoz wieokius dsiktua, kaipo tei: MMZinzs dėl zfuwi- 
mo, Muzinu dėl drukawoji.ino gromatu, Siutu*, Ovcrkc 
tuz, W argo nu*, Armonika*, Grajyjamaa Dėžulės, Klaroe; 
tas, Fleita*, Bąselles, Skripkas, Gitaras, Triubas, Žiūro
nus, Britiras, Peilius, Wideleius, Ssaąksztus, JSiriclbai,

Kompasus^Žiedus, Auskarus, Ab'rozusiririsokius kilus 
daiktus. > #Teipogi padj^ipame.'fotografijas, dirbd 
lukntus dėl laikrodellu'jt t, t. Pritiuncz ame katalioga 
Įwta>m dykai. ( Adresavvokit teip:

Kęlpsch,’ Noreiko & Co.\x 
ėSjHftb A ve., CHICAGO,’ ILL.

Mitingas.
Subatoj, 3 Liepos, pusiau 

asztuntę valandę vakare, salėj 
po nr. 786 S. Ashland Avė. Dr-tė 
Mylėtojų Teisybės laikys savo 
mitingę, ant kurio visi sąnariai 
yra užpraszomi pribūti; teiposgi 
ir tie, kurie nori prisiraszyti. Pra- 
szome pasiskubinti, pakol įstoji
mas dar yra pigus. Szi Dr-tė yra 
geriausia, nes jos urėdnįkai yra 
atsakanti ukėsai. Konstitucija jau 
yra iszdirbta ir bus perskaityta.

Su guod. J. Chmelauskas, sekr.

ninkės). Pagal suskaitymę 31 
Gruodžio pereitų metų buvo ežia 
vyriszkų kliosztorių 244 su 4858 
zokoainkų, turtai jų buvo 539 
000000 frankų (po 111872 fr. 
ant kiekvieno zokoninko); mo- 
teriszkų kliosztorių buvo jau 
1498, o juose 26228 zokoninkių; 
turtai gi jų pasiekė 1118000000 
frankų (po 42637 frankus ant 
kiekvienos zokoninkės). Taigi 
1896 m. buvo isz viso 31086
zokooikų ir zokonįkių; turtai gi 
jų pasiekė 1 milijardę 657 mili
jonus frankų.

Greitumas wėjo augsztu- 
tinčse oro eilėse.

Apie greitumu vėjo augsztu- 
tinėse oro eilėse galima spręsti 
isz greitumo, su kokiu slenka de
besys. Greitumas debesų, kaip 
pasirodė isz matavimų darytų 
Blue Hill observatorijoj ’ (tėmy- 
jimo vietoj), yra labai didelis: 
debesys bėga su greitumu 160— 
230 mylių ant valandos. Greitu 
mą 182 mylias ant valandos už- 
tėmyjo ant debesy, kurie buvo 
septynios mylios nuo žemės pa- 
virsziaus. Didžiausias gi debesų 
bėgimo greitumas, kokį ežia ka
da nors užtėmyjo, buvo 230 my
lių (žinoma angliszkų) ant va
landos, taigi iszpuola beveik 
keturis syk greieziaus, negu grei
tumas bėganezio greitojo gele
žinkelio trūkio. Ant žemės pa- 
virsziaus geležinkelio trūkis ne 
kartę pralenkia greitumę vėjo; 
pasirodo vienok, kad augszty- 
bėse vėjas turi būt greitesnis, ne
gu prie žemės pavirsziaus, jei
gu debesys bėga greieziaus..

Kiekvienas teip sako: >
CASCARETS CANDY CATHARTIC yra tai 

*tebuklingiausk>» gydyklos *zio amžiaus iszra- 
dimuoae, turi gardu įmoka, gydo lagadnei ir 
tikrai inkstus, kepenis, pilwa ir ozystyia wl*a 
•iaterus, prozaliua perszalima, gydo galeros 
skaudėjimą. drugy ir užkietėjimą widurlu

Pirk dėžių tą C. C. C. szlądlen, 10, 25, 50 een- 
Hut^*ja *** wi»o*e aptiekoie ir iszgydymą gus-

Wietines Žinios.

— Chicago Milvaukee & St. 
Paul geležinkelio trūkis, 
ties Kinzie ulyczia, įpuolė 
į upę. Lokomotyvą nuskendo 
ant upės dugno, vienas 
pasažierinis vagonas nupuolė 
tiesog ant jos apvirtęs, treczias 
gi pasikabino ant tilto. Priežastis 
to atsitikimo yra ta, kad tiltas 
buvo atidarytas. Maszinista per 
vėlai pamatė, kad signalai buvo 
klaidusr, bet įsibėgusio trūkio jau 
negalima buvo sustabdyti. Ma- 
szini^ta ir peczkurys iszsigelbėjo 
nuszokę nuo puolanczios lokomo- 
tyvos į upę. Pasažieriai važiuo
janti pnname vagone apvirto ir 
apsikulė, bet ant laimės, mirtinai 
apkultų neatsirado.

— Ties namais po nr. 545 
Union ui., ant trotuaro susirinko 
apie 100 žmonių, daugiausiai 
vaikų. Trotuaro paramai ne isz- 
laikė, įgriuvo su drauge ant jo 
stovineziais; žmonės įpuolė į 
duobę pilnę vandens. Keletas

bėgo į pageltę užpultam vaikui. 
Szuva parmuszė policistę ir į 
kando jam į weidę. Atsiradęs di
deliame pavojuje, jis vienok ne 
nusiminė, iszsitraukė revolverį 
ir pasiutusį gyvulį nuszovė. Ne
toli gyvenantis gydytojas įkan
dimus abiejų iszdegino.

— Į gyvenimę advokato Galle 
Deale, po nr. 791 W. Van Buren 
str., pereitos aubatos vakarę, įsi
veržė du vagiliai, baisiai jį su 
muszė, paėmė auksinį laikrodėlį 
ir 790 dol. pinįgais ir iszsineszdt- 
no. Pinįgus tuos, wienę valandę 
prieszįsiveržimę vagilių, Deale 
gavo nuo vieno iszsavo klijentų, 
idant juos kur ant hipotekos 
paskolintu. Matomai vagiliai 
apie tai kokiu ten budu suvuo- 
dė ir tiesiog atėjo pinįgus paimti.

Chicagoj, 12 Sėjo, 1897 m. salėj 
po nr. 786 S. Ashland, lietuvisz- 
kas Republ. kliubas 9tos vardos 
laikė savo susirinkimę, ant ku
rio iszrinko nauja admistrauciję 
isz sekanezių r. u k ės u: J. K. 
Chmelauskas prezidentas; M. 
Palionis—Vice prez.; M. Ado
maitis—Sekr.; M. Konopiackas— 
Kasierus.

J. K. Chelauskas prez.

Gromntos
567 Beioni Wm.
568 Bendorajtys Jare!
566 BobkuVe Jose t *
571 Bubel Benathe
573 Byndow.ka St.
575 Caniewiec Lizzi
582 Driokow*ki SL
594 Gailinsią G.
697 Grubirls Lowea
606 Grlnk I.
606 Grincheweckeke P.
630 Jankr**kt Ilidor
631 Jaroayff Jan
633 Jarwann Adam
634 Jarvano Johnn
641 Klaeire* Simeonai
661 Lebertaa Karui
663 Lokal Anton
673 Metrikų* AukukUd
678 Maaoonat Fr.

ant paczto.
679 Morleov Meike
686 Pakl Atin*
687 Petrowioi Leon 
6l>0 Pieodak Stanialav 
601 Plgtkow*kl F.llk* 
692 Pilkut Ignazy
701 Radžvillov Felik* 
719 Rubli Jenny 
728 Sa]kwite Konin 
747 8lman L.
740 Sklrmaut Joief 
738 Strymalty* Tera*a
783 Strelcynne Felik* 
766 Trepnow*ky Slmon 
760 Varga Mary
775 Wa liga M ar va 
777 Willnow»ky F.
784 \VaJatkl Antinine
788 Plėtok Jan
789 Zodikov M r.

— Duonkepys, Thomas GaL 
lier, ant Madison ui., likosi jau
nų vagilių užpultas ir teip su- 
ni u sz ta b, kad be žado puolė ant 
žemės. Wagiliai mat prie dalybų 
terp savęs susipeszė, o Gallier, 
eidamas namon, sustojęs žiurėjo į 
tas jų pesztynes, kas teip besi- 
peszancziu^ įpykino, kad ant syk 
visi puolė prie žiurinezio ir pra
dėjo jį muszti.

— Maszinista Sante Fe gele
žinkelio, Van Camp., parėjęs nuo 
tarnystes į savo gyvenimę, po 
nr. 4733 ant Dearborn str., nusi- 
szowė. Priežastis patžudystės bu
vo liga ir ba;mė, idant jam ap- 
sirgns, ezeimyna į vargę ne į- 
puitu. Paliko jis paczię ir trejetj 
vaikų.

— Netoli Western Avė. tilto, 
isztraukė isz upės negyvėlio 
kunę, apie 50 metų amžiaius. Kas 
yra negyvėlis, nežinia, kadangi 
prie jo nė jokių rasztų ne rado. 
Kunę nugabeno į County morgę.

Lietuwiszkas Piknikas.
• Brooklyn, N. Y. lietuviszka 

parapija Sz. P. Marijos turės sa
vo piknikę nedelioj, 27 Sėjos, 2 
valandę po pietų, darže Washing- 
ton Park Grove, Nevton, L. .1. 
Karai prieina isz visų szalių prie 
paties daržo. Szis piknikas yra 
surengtas ant naudos parapijos 
Sz. P. Marijos. Dėltogi visus lie
tuvius szirdingai užpraszo atsi
lankyti. Komitetas. *

Pajieszkojimai.
PajieszkAu 8awo draugo, Antano Sza- 

ro isz viensėdžių Barsakinos Ir Mateu- 
szo Adomaiczio, iaz Szingalų Bobelių; 
abudu Josvainių parap., Kauno gub. 
Jie pas, ar kas kitas, teiksis duoti man 
žinią ant szito adreso: (10—7)

Jokimas Butkevycze, 
442 E. 150th Str., Nev York.

Pajieszkau savo draugo, Izidoriaus 
Mankaus, isz Kaunogub.,Reseinių pav., 
Paupio kaimo. Pernai pavasarvj at
važiavo į Amerikąir dabar nežinau, kur 
besiranda. Jis pats, ar kas kitas, teiksis 
duot žinią ant szito adreso:

Mateuszas Gustas, 
924 — 33rd str. Chicago, 111.

Ne rūkyk tabako ir nespjaudyk, 
nes tai trumpina tawo amži.
Jeigu nori ateipratyt nuo tabako ant wi*ado* 

ir paitoti Streiku. iwirtu ir lylingu, imk gvdvk- 
la* vadinama* NO-TO-BAC.kurt* perdirba silp
nu* žmoni* in tvirtu*. Daugeli*, kurie pamėgino 
asla* gydyklas, in deszimts dienu jau svėre de- 
•zimtas^aru wirszau*. Apie 400.000 žmonių tapo 
Užgydytąją Pirk NO-TO-BAC nuo savo aptie- 
korlau*. .u gvarancija, už 50c. arba ui |1J» A p- 
raižymu* ir praba* gausi dykai. Paraszyk. in: 
Sterung Remedy Co., Chioago, arba New York.

Aritmetika.
Szioms dienoms iszėjo isz po spau

dos nauja knįgelė, Aritmetika, dėl isz- 
simokinimo rokundų.Ta knįgelė turi 104 
puslapius, atspausta ant gražios popie- 
ros, o prekė tik 2Sc. Kiekvienas norin
tis gerai iszmokti rokundų, tegul ją nu
siperka, o iszmoks isz jos lengvai visas 
rokundas be pageltos mokintojaus.

Pinįgus galite prisiųsti pacztinėmis 
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. Olszevskis,
1)24 33rd Str. Chicago, III

Kataliogas knygų.
Mokslą* apie Žemi* ir Kitu* svietu*, ju bū

vy Ir pabaiga. Apraszo ka* yra žeme, 
l*z ko ji susideda, ant ko ji laikoai ir 
kaip sukasi; ka* yra Mule, žvaigždes, 
menulis; kaip toli in aaulia ir in kitas 
žvalgždias, kas yra planetos, korneto* Ir 
kitos retai matomo* žvaigžde*. Yra tai 
naudingiausia knyga ir reikallngiause 
dėl perskaitymo ir pasimokinimo kiek
vienam žmogui ant szios pagaule* gyve* 
nanczlam....................................................75c

Tapati drucziai apdaryta................................ 11.00
Nauja* lietuviszka* Lementorlus „ 10c
Pilna* szlmtmetini* kalendorius su plane

tomis ' 15c.
Prad Bemokslis Rankos Raszto dėl nori nesi u 

iszmoktle gražiai ras z y tie 10c.
Pradinis mokslas angiiszkoa kalbos................ 75c
Rankvedis Gromatu raižymui. Yra labai 

naudinga knygele, kurt mokina kaip reik 
raszytie gromata* in:pažystamus, prlete- 
lius, giminias, mylimaisias ir mylimuo
sius priesz aplimpi ima, In ponus, kuni-

• gus, vyskupus ir Kita* augsztal pastaty
ta* y patas. Pasveikinimai (pavinezevo- 
nes) ant Nauju Metu, dienoje varduvių, 
užgimimo ir kituose svarbiuose atsitiki
muose. Preke 50b.

Sodu veisimai ir Pudjnnu dirbimas ................ 10c
Spaaaba* greito įsi* i mokinimo angetoko* kai 

bos na apdaryta* u “ • 1.00
o apdaryta* ** 11.25

Trumpa senove* Lietuviu Istorija „ 10c
Trumpa lietuviszka Geografija parassyta

kunigo Zebrio.............................................. 15c
Žodynas keturiose kalbose; lietu visikai 

tatwisxkai, lenkiukai, ir ruskai, y- 
ra gertausa knyga dei norinczlu isa- 
moktie lenklszkos, ruskoe arba ia- 
twi»ko* kalbos „ „ |2.oo

Knygos istoriszkos, 8wietira- 
koa, pasakų ir giesmių.

Anegdotai isisitarimal Ir patarle* isz gyvenimo 
senove* Grekonu bei Rymionu ~ “5c

ANDERSONO PASAKOS. Vienoje knyge
lėje 10 gražiu pasakaieziu................................. |5c
Amerika Pirtyje Komedija dėl teatro 10o. 
Apie Senove* Lietuvos pilis yra tai puikus 

apraskyma* apie Lietuvos praeito ir 
apie tuo* plieka nius kurie dar ir šian
dien laukuose musu towyne* niukso..,10c 

Birutes dainos “ •• ioc
Dievaitis, apysaka salo* gadynes. Yra tai grą

žtas* i a pasaka, kurio* lietuviai da niekad 
negirdėjo. Preke •• “ •• gi.oo

Dainų skrynele ,, 20c.
Graži vaiku knygele “ • ]Qo
Gyvenimas Genavaltes (Genovefos), Yra 

tai labai puiki ir pamokinanti pasaka, 
apie kuria lietuviai jau daug kartu gir- 

_ deja yra 50c
Gyvenimas Stepo Raudunslo ** 15c
HiGIENA, arba mokslą* apie užjalkym* svei
katos. Stita knygele privalo rastfl kiekvienuose 
namuose, ne* kas j| su atyda perskaitys, patal
ky* apsisaugoti nuo tukstaneziu visokiu ilgu, 
palaižys užlaikyti esielybeje savo sveikata, pa
ilginti savo aražl ir mokės užauginti sveikais ir 
tvirtais savo vaikelius. Preke.........................85c.
Istorija gražios Katruko* “ “ ioc
Istorija ui talko Franousu vainos M 80c 
istorija gražios Mageleno* ., 90c
Istorija septynių Mokytoju • •• 50c
Juokinga* pasakojimas ape Szaltabniziu* 5c 
Kankles, lietuviszkos dainos su natomis, sutai
sytos ant 4 balsu, dėl vyru „ „ 95c.
Kaip Įgyti® pinigus ir turte „ . iQc
Kas teisybe tai nemotas puikios apysakėlės 

įsi lietuviu gyvenimo „ 15c
Kristijonas Duonelaitis „ „ 16c.
Kas yrą, o kas bus „ „ ifrj.
Krumpliu Jonas , ,, 10c.
Kinai ir kaip jie gyvena....................................ioc
Ltetuvisikos dainos isz visur surinktos, 

ape keturi • įimtai dainų “ 12.00
Lietuviszka! sziupinls - “ 6c
Lietuviszka* Kalendorius ant metu 1896 •* 15c 
Lietuvos Kankles, nauju daina knygele turinti 

72 dsina*. , ,• . „ 15c.
Namelis pustalnyko ** *• 75c
Lieta viszki Rantai ir Rasztinykai 50«

NAUJAV8IS LIETCWI8ZKAS 8APNINYKA8. 
surinktas iss daugel svetlmteattezku sapni- 
nyka ir surėdytas pagsl tikra Persiszkal 
KglpUsaka sapninyka.—su 810 sinkiu sbro- 
zeliu,—su apraszymu planetų ir paslapczlu 
koltas senove* žmones vartojo dėl nuspejl- 
mo ateita*. —Oeriausei iszguldo visokius 
lipnus, koki tik žmogui prtnpuuot gali. 
Prtk*.......... ................................................50o
Apdaryta*......................................................... 7fcc

Kražių Skerdyne. Apraišo ana baisu at
sitikima, kada 1893 m. maskoliai užpuolė 
ant bažnyczioi miestelyje Kražių, mu
šte, siaudė ir pjovė nekaltus žmoni*, isz- 
gnova altorius ir užpecaetijo bažnyctia. 
Kuo Blukiausiai apraszo ta visa atsiti

kima. 15c.
Negirdėta*daiktas ir geros rodos musn mo

terėlėms ., 5c,
Olitypa, apysaka iss taiko terpsaviszkos ka

res Indljonu Amerikos. 25c
Patarle* irdalno*.........;.............  10c
Pasakojimas Antano Tretininko “ ** 25c
Pirmutini* dagtine* varytojas, komedija 10c
Pulkus apraasyma* tikru atsitikimu isz lai

ko lenkmeczio vainos 1863 m. 40c
Pažanga* Jure 20c
Praeite Vilniaus. Apraszoano pat pradžių 

užsidajlmo miesto VVilnlau* koki jame 
klloaztorisi buvo, koki )iet«wiszkf ku- ■ 
nigalksscztet gyveno, kokios kare* jy 
aplanke ir daugybe kitu akyvu Lietu
vos atsitikimu.........   10c

Puiki istorija ape Kantria Alana. kurt per 22 me
tu* waIkM<Miodama po sviete, daugybia be
du ir vai** k ant re i isikentejo 90c

Rinalda Rinaldinas .............................. 11*0
ROBINSONAS KRUZIU8, moralistka apysaka 

de) jpunumenes. “ “ 25c
Rūta Lapeliai naujausios dainos “ “ 15c
8wodbine reda. Yra tai puikios dainos ir ora

cijos vartojamos seniau ant lietuviu
ku vestalll*. Dvi knigi................ |1 M

Talmudas žydu .. .. įoc
Terp skausmu ta garbia. Našiausio* dainos .30c 
Trumpi Pamokinimai ir Rodos Įsiimtos iss 

knygų kun. K. Antanevlcztaus. 10c
Weaei i jos arba bagi re a u gobtuve*..................20c
Wltolioramla Giesme Įsa Lietuvos padavimo SOo 
tiponas bei Žlpone «Sc

. 11 1
Pigiai ant par<lawinio Lota*,
Ant Auburu Avė.; yra tai tre- 

ezias lotas į sziaurius nuo 32ros 
ui., pryszakiu į rytus. Atnašau
kite pas:
T. F. Monahan, Ruimas 675 ir 616, 

87 Wsshington Str., Chicago,.' 
(17—7)

Apgarsinimai.
“Varpas”, literatūros, politikos ir 

mokslo dvimėnesinis laikr&sztis. iszei- 
na jau • metas Tilžėje. “Varpas” yra 
Lletiiwo« wadowų laikrasztia; talpina 
puikias apysakas bei moksliszkus rasz- 
tus. “Varpas” į Ameriką ant metų, su 
prisiuntimu, kasztuoja 1 dolarą.

“VkininlraH”, Lietuvos ūkininkų 
mėnesinis iaikrasztis, iszeina 8 metai, 
teippat Tilžėje. Talpina įvairius rasz- 
tus apie lietuvių prispaudimą po gudų 
valdžią, bei pamokina, kaip reik nuo jų 
gintis, apysakas, pamokinimus isz sve
timų szalių, bei apie ligas, nuo kurių 
gali pats žmogus pasigelbėti, neėaant 
arti daktaro.

“UKININKĄ8”, į Ameriką, mst metų 
kasztuoja tiktai vieną dolarą. Norin
ti isz*iraszyli virsz minėtus laikrasz- 
ežius, pinigus gali siųsti registravoio- 
se gromatose ant szito adreso (10—7) 

Hkrrn Dr. Bruažis, 
Tilsit, Ostpreussen

Germany.

Wisokias knygas, 
lietuviszka*, teip dvasiszkas kaip ir 
mokslizzkas, teipgi ir laikraszezius, kai
po tai: “Varpą”, “Ūkininką” ir 
“Tėvynės Sargrą”, visus tris kariu 
imant ant 1897 m. prisiuneziu už $3.00. 
Katalogą knygų ir laikraszezius ant pa
žiūros prisiuneziu dovanai. Užpraszant 
knygas arba laikraszezius, reikia sykiu 
ir pinigu* prisiusi. (31—7)

Jurgis Lapinas
TtlAeJe — Tilsit, Ostpr.

Germany.

Naujas
Lietuwiszkas Sali linas.

balių ir vesialiju.

riu pulke didelia 
sale ant mitingu,

Fel. Majausko

962 33rd St.
bairarska 
riauslas 
ir seniau

rlelkas, 
W»na, 
Liklerit

Užlaiką* swtežla

Ir puikiausi** Ciga
ru*.

Prie saliuno tu

Ateik broli pamatytie ir to viso 
pabandvtie.

Fellias Majauskas,
1)52 3.3-cžia ulyczia,

CHICAGO, ILLINOIS.

Jeigu kam reikia kur 
iszwažiuoti isz Chicagos, 
arba ka parkwiesti J Chi- 
cagą, tai Tikletus ant Ki
šu geležinkelių gali gaut 
“Lietuvos” redakcijoj, 
924 33rd st-

Wanted~An Idea
Protect tout Mea*: ther mąy brtag you

^AP TIEKA
— Geriause lietuwi4zkai-lenki- 

szka Aptieka Juozo Leszczynsko, 
po nr. 3315 Laurel st., kuri užlai
do geriausias gydyklas czionyksz- 
ckias ir isz Europos ir teisingiau- 
sei iazpildo receptus, o prekes 
pigesnes kaip kitur. Aptiekoje 
iundasi kasdien no adynos 11 ry
to iki 2 po pietų D-ras M. F. 
Boiyncz, o D-ras M. P. Kosakaus- 
kas randasi Czetwergais ir Nede- 
lioms no 10 iki 12 adyn. widur- 
dienio ir daktaras W. Statkewi- 
czius randasi kožname laike. Ant 
pareikalawimo gali paszauktie in 
aptieka per telefoną kiekviena 
daktara, koky kas nori ir koinoje 
balandoje. Teipogi ant pareikala
vimo iszsiunczeme ywairias gy
dyklas wisur, atsakome iaiszkus 
yvairiose kalbose ir gydome Jy

per Iaiszkus.
Telefonas Yard 709

P.F. Bradchulis,
Notary Public & Claiin Adjuster. 
Ifcdirliu visokius dokumentus ir 
kaip mokinantis ant advokato už
siimu visokiomis prowomis,ypacz 
priesz kompanijas ui suieidimus. 
Taipgi kolektawoju skolas ui bar
du ir algas ir duodu rodą kiek
viename atsitikime. Wiengenczei 
turėdami koky reiksią szaukites 
pas sawo vien^enty.

F. P. Bradchulis, 
sacįso. Can»I8t., CHICAGO, ILL.

E. ZANIEW8K1S.
924 33rd str., 
Lietuviszka^ 

kriaucziUN.
Pigausia dra- 

Knų krautuwė.
.rduoda viso

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

atsilankyt, o 
persitikrysite.

“RYTAS”
NEDELINIS

Laikrasztis
ISZEINA

WATERBURY, CONH.
Yra tai vienrs gryniausiu, kas 

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

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

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

The Standard Liqoor Boise.
Naaijas Lietuwiszkas Sallunas

Juoz. Millerio,

IsZeina Chicagoje kas subata ir paduoda žmonėms -
SKVARBIAUSIAS IR TEISINGIAUSIAS ŽINIAS

• isz Amerikos, Lietuwos ir wiso paswieczio.

“Lietuva” kasztuoja ant metų tik S2. Kas abu do- 
Ii arus užsimoka isz wirszaus, gauna puikę knįgelę, vertės 50c., 
dovanų. Kąs užsimoka |1, gauna knįgelę už 25c. Knįgelę gali 
sau iszsirinkt isz musų kataliogo kas kokię nori, kad tik nebran
gesnę per 50c. o'prisiųsime dykai.

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

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

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

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

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

Pinįgus siųskite registruotose grom&toee arba per “money order”, tai nie
kada ne pratus. Iszpirkę “money order” nelaikykite jį kiszeniuje, bet tuojaua 
prisiųskite mums: siuneziant ‘tmoney orderį”, gromatą registruoti nereikia, 
pr(siuskite prastoje gromatoje, nes ant jo nieks, be mus, pipįgų isz paczto ne- 
iszims.

Ofisas ‘^Lietuvos” esti kasdien atidarytas nuo 7tos walandos ryto iki 9 wa- 
karo, o nedaliomis nuo 12tos widurjlienio iki 6 wakaro. Chicagiecziai turinti 
kokius reikalus, teiksis atsilankyti minėtose walandose.

Europįecziai gali gaut “Lietuvą” Prūsuose, Tilžėje pas Jurgį Lapiną už 
S2,oo arba 4 rubliUN ant metų.

W. SZYMANSKI
624 Blue Island Avė:

užlaikau didžiausia

Krautūwia Mebliu,
kaipo tai;

Stalų, Szėpų, Lovų, Peczių, Lem
pų, Diwanų ir t.t. o parduodu 
viskę pigiau kaip wisi kiti szto- 
rai.Teipogi parduodu ir antmėne- 
binių arba nedėliotų iszmokesczių. 
Pamėginkit pas manę, o pamaty
site, kad daug geriau ir pigiau 
pirkaite wiskę, nė kaip kur pas 
kokius žydus.

UEWEL’
.. STOVĖS.j

įLARGESTSrOVEPĮANTINTHETORlD

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

Ofisas: 84 La Šalie St, Ruimas 620. Gyvenimas: 112 W. DIyIsIod St'
Atlieka prowas visuose suduose, iszdirba visokias r j pi eras__

dokumentus; o labjausei užsiima provomis už sužeidimą ir užmu- 
Bziraa geležinkeliu, fabrisuose ir 1.1. Kiekvienas turintis koki 
reikalą, tegul pirmiausei pas jy rodos pasiklausė.

Gali susiszneket lenkiszkai.

Ben. Hatowskis.
\£/ 827 S.Cua orte Jidd, Chicufn, l|

Dirba, taiso ir parduoda:
LAIKRODŽIUS, LAIKRODĖLIUS
Le ne i ugė 1 i u s, Žiedus, Špilkas, auskarus 

teip toliau.
Kas nori ?al1 puikių “Gold Fielled”. 14-ko 

Karatų, ant 15 akmenų, su 
uRiuria.-IaiKU.deipnH.
ežiu, mokėdamas tik po vieną dohery ant nedė

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

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

noti

džiu

'ienas pribuvęs passmanę 
aut gei iausię rodę ir da^ižr- 
pie visus reikalus szio krasz- 
am teks ežia atvykti, mel
das manę atsilankyti. (2-10) 
lu guodone
Juozas Millsr.

HILLE’S FOTOGRAFAS, 
3452 S. Halsted ui.

N ujimą puikias Fotografijas, užtuziaa tiktai 

$2.00
ko wa*61iu ir kitokiu reikštu nujima Fotogra 

fija* kopų ik susek

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

838 W 18lh Str.
Priima ligoniu* adynos*: nuo 9 iki 12 priesz piet 

ir nuo 6 wakare. Telephonas: Canai 13

t 203 Washington St-, 
SEATLLE, WASH.

Užlaiko geriausius gėrymus: 
Arielkas, Likierius, szaltę Alų, ir 
kvepiancziuB Cigarus. Teiposgi 
kiek

PIGIAUSIAS KROMAS 

Czebatu ir Qzeweryku 
pas

M.W.Goodmana,693 N. Gay 8t. 
BALTIMORE, M D.

W1.„^er d1®®“ turi® iszpaduotie srizus
CreVerTkuSdp »v~W°ru*' k,iP^»1: Czebatu* 

’rz*?’ moUru' —alku ir kudi- 
U p 5“?* »B™«žinsu ju preklas, kad 

d*b*r ’•» ptrktf beweik Ui pu
se preke*. Dėlto atkreipiu atyda wtgu salinki-

M. W. Goodman.
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