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Didėji Britanija.
IszkHmės apvaikszcziojimo su 

kaktuv’ų Anglijos karalienės 
traukiasi toliaus. Anglija sten
giasi parodyti sveeziams galybę 
savo kariszkc slaivynės. Dėl sve- 
czių buvo parengta dideli lai- 
vynės revyja, kurioje ėmė da
ly vumę geriausi Anglijos lai
vai. Pasigyrimai vienok tie ne 
tikt ne nugazdina kitų uūeszpa 
tyszczių, bet ir tos, kaip galėda 
mos, stengiasi drutinti ir savo 
laivynę; ypacz gi toksai stengi- 
masi didelis yra Prancūzijos. Po 
Anglijai sziędien Prancūzijos 
laivyne yra drueziausia, bet ji 
susidėjusi ir su Maskolija visgi 
truputį silpnesnė už Angliję; 
jeigu vienok prie jų prisidėtų 
kokia nors treczia Europos viesz 
patystė, tai tęsyk jau galybė lai- 
vynės tų vieszpatyszczių butų 
didesnė už angliszkaję. Tuom 
tarpu vienok Prancūzija sten
giasi, ir be prisidėjimo treczios 
vieszpatystes, ant tiek sudrutin- 
ti savo laivynę, idant ji, susi 
dėjusi su maskoliszkaję, galėtu 
lygintiesi su angliszka. Prancū
zijos iszdavimai ant szių metų 
iszskaityti ant 3443000000 fran
kų (daugiaus neiszducda, nė ne 
surenka nė viena musų žemės 
vieszpatystė), taigi ant 60000000 
fr. daugiaus, negu pereitę metę. 
Wisas tas pasidauginimas iszda- 
vimų eina ant sudrutiuimo ka- 
riszkos laivynės.

Apart tų rengimusi į karę ir 
pavydėjimų kitų vieszpatyszczių, 
Anglija turi gana vargų ir sa
vo namieje. Laikraszcziai kal
ba, kad turineziai drutę laivy
nę vieszpatystei ne sunku 
Angliję pergalėti be didelių kraujo 
praliejimų, kadangi perkirtus 
atvežimę maisto, galima ję pri 
versti pasiduoti teip, kaip tai 
yra sziędien su drueziausia tvir- 
tynė. Irlandiecziai (airiai) tei
posgi pakėlė protestę priesz isz 
kilmingę apvaikszczipjimę su 
kaktuwių Anglijos karalienės, 
kadangi jai valdant, 3 mil. ai
rių isz bado numirė, 4 mil., 
gelbėdamiesi nuo tokio jau liki
mo, turėjo kraustytiesi isz tėvy
nės į svetimus krasztus. Paso 
dyti į kalinius už politiszkę a- 
gitaciję airiai, dienoje karalienės 

sukaktuvių likosi ne paliuosuoti 
isz kalinių, nors paliuosavo ki
tokius nusikaltėlius. Toksai Ang
lijos rando pasiėlgimas dar la
biaus airius sukėlė. Kyla priesz 
Angliję ir cziabuviai Indijoje; 
indiecziai atsisakė, kaip ir airiai, 
uuo iszkilmių ant garbės Angli
jos karalienės. Indiszki laikrasz
cziai sako, kad pinįgai reikalin
gi ant suszelpimo nuo bado mir 
sztanezių indieczių, o ne ant isz
kilmių. Anglijos karalienė nie- 
kuom neprisidėjo prie palengvi 
nimo sunkaus indieczių gyveni
mo. Indijose 60000 angliszkos 
kariaunos valdo 250000000 in
dieczių. Jeigu tokia daugybė 
žmonių neszė iki sz;ol anglijonų 
jungę, tai tik todėl, kad angli- 
jonys, pripažindami kuo placziau- 
się (ne teip kaip Maskolijoj) 
tikėjimiszkę liuosybę ir 
liuosybę spaudos, stengėsi ne 
erzinti indieczių. Dabar, vienok 
juo toliaus, juo labiaus apsire sz- 
kia terp neezanezių Anglijos 
jungę indieczių nekemirnas ang 
lijonų, kyla kaip kur ir maisztai, 
bet kad terp visų gyventojų ir 
maisztinįkų nėra sutarties, to 
dėl angbjonys lengvai maisztua 
suvaldo. Pakilus vienok maisz 
tams visuose Indijų krasztuoae, 
Anglijos pajiegų neužtenktu ant 
jų apvaldimo. Pats anglijonys 
numano, kad ankszcziaus, ar vė
liaus Indijos iszsiliuosuos nuo 
Anglijos valdžios, kaip szimtas 
metų atgal atsitiko su dabarti
nėmis Suvienytomis VVieszpa- 
ty 8 temis Sziaurinės Amerikos. 
Tuom vienok Indijos skirsis nuo 
Amerikos, kad paskutinė sutvė
rė nauję vieszpatyBtę agliezkai 
kalbanczios tautos, Indijose gi 
angliška kalba ne užsiliks.

Apart tų rupeszczių, ne žiū
rint ant iszkilmių, iszlenda dar 
kiti: Anglijai nesiseka ir Egip
te. Anglijos randas iszsiuntė pa
siuntinį į Abisiniję ant tarybų; 
pasiūlė jos karaliui ir žemės plo
tus, kad tikt jis padėtu Anglijai 
užimti seniaus Egiptui prigulė
jusi Sudanę. Tarybos tos nepasi
sekė, Anglijos pasiuntinys rado 
Abisinijoj teip tvirlę prancūzų įte
kmę,kurie ir pasistengė perkalbėti 
karalių Menelikę nesi jungti su 
Anglija, liet jus mieriams prie 
szintiesi su visoms savo pajie- 
gomis.

Turkija ir Grekija.
Sandara terp Turkijos ir Gre 

kijos dar visgi uepadaryta; Eu
ropos vieszpatyszczių pasiunti
niai tariasi toliaus bu Turkijos 
randu apie iszlygas, bet kad tas 
tarybas slėpia, taigi ne galima nė 
žinoti, kaip toli jos jiu nužen
gė. Matomai tarybos eina sun
kiai. Nežiūrint ant apsistojimo 
muszių, prieszais sutartį kariau- 
janezių pusių, kaip prancsza 
isz Atėnų, turkai drutina savo 
stovyklas: jie užėmė kalnų vir- 
szunes apie Agraphę, idant atsi
naujinus karei, galėtu perkirsti 
pasitraukimo kelię grekiszkai 
kariaunai. Grekijos randas nu- 
sprandė siųsti į Karponisi kuo 
daugiausiai kariaunom. Tokiu bu- 
du, kaip pirma ant ruhežiaus 
susirinko prieszais viens kitę 
grekiszka ir turkiszka kariauna, 
tokiame jau padėjime dabar wėl 
atsiranda kariauna abiejų karinu- 
janezių pusių; ežia gal užtekti 
mažos priežasties, o karė vėl 
gal atsinaujinti.

Sultanas atsiszaukė į Wokieti 
jos ciecorių bu praszymu užtarti už 
Turkiję, kas link palaikymo užka- 
riautoaTessalijos, be t gavo atsaky- 
mę, idant pasiduotu nusprendimui 
Europos ambasadorių. Turkijos 
sostspilėj, mieste Konstantinopo- 
liuje, be mažo neužgimė vėl krik 
szczionių pjovynės. Paleido ežia 
mat kėlėtę szuvių ant garbr^s

Anglijos karalienės, bet apie tuos 
szuvius ne buvo apgarsinta. Isz- 
girdę juos, mahometonys tikėjo, 
jog ant miesto užpuolė- greko- 
nys, arba kad armeniecziai maisz- 
tus pakėlė. Mahometonys pra
dėjo ginkluotiesi, bet policijai 
pasisekė jiems tikrę sauvių prie
žastį iszaiszkinti.

Ant salos Kretos 
naujino. Isz miesto 
1290 mahometonų,
europiszkų vioszpatyszczių pasta
tytas sargybos linijas ir užpuo
lė ant kretieczių susirinkusių po 
Kartikastelli. Užgimė karsztas 
mupzis, kuriame 13 mahometo
nų likosi užniu-ztų ir tiek jau 
sužeistų; krikazezionys nužudė 
beveik tiek jau. Tasai užpuoli
mas suerzino krikszczionis; jie 
pasirengę yra atlyginti maho- 
metonėms.

musziai at*i- 
Kanea iszėjo 
perbėgo per

Iszpanija ir Jos waldybos.
Iszpanijoj vėl atsitiko maisztai. 

Provincijoj Oviedo pakėlė juos 
iszbadėję darbinįkai. Ant suval
dymo maieztų paszaukė žanda
rus, kurie szaudė į minias begink
lių žmonių; dvi žmogystos li
kosi užmusztoe, penkios gi sun
kiai paszauto*. Kraujo pralieji
mais vienok žmonių negalima už
ganėdinti. Laukia ežia todėl to
lesnių maisztų. Į Oviedo randas 
siunezia kariaunę, bet tuom jis 
neaudrutys savo padėjimo.

Ant salos Kubos užstojo .dabar 
lytus, bet karė ne apsis
tojo. Jenerolas Weyler iszkelia
vo isz Havanos ant mu-zio lau
ko. Kaip pranesza, kubiecziai

bos provincijose ir apstojo mies- 
tę Puerte Principe- Taigi visi 
tiki, kad Weyler iszkeliavo ant 
apgynimo kubieczių užpulto mies
to.

Ant salų Filipinų maisztai ne 
tikt nesimažina, bet prieszingai, 
juo toliau;*, juo labiaus druti- 
nasi. Musziai ežia atsitinka l>e- 
veik kas dienę ir tai jau tankiai 
ne iszpanijonys gaudo maiszti. 
nįkus, bet tie iazpanijonis. Pra
dėjus maisztę, maisztinįkams tru
ko gerų ginklų, stojo jie į mu- 
sziua su peiliais ir senais netiku
siais karabinais, todėl iszpani
jonys susirėmimuose pergalėda
vo beveik beginklių maisztinį- 
kų pulkus. Sziędien cz<a jau su- 
visu kitaip: pajiegos beveik su
silygino, maisztinįkai turi 15000 
žmonių su geriausiuis vokiszkos 
kariaunos vartojamais Mausero 
karabinais. I^zpanijonų pajiegos 
iszmėtytos po visę sa*ę, maisz
tinįkai gi, užtikus reikalui, leng
vai sutraukia jas į kruvę ir už
puola ant silpnesnių iszpanijo- 
nų. Ispanijonėms pritruko jau ir 
pinįgų ant kūrės vedimo, dabar 
jie užtraukė skolę 100000000 pe
setų, ant reikalų tolesnės 
ant Filipinų salų.

karės

Maskolija.
Maskolijos randas labiausiai 

bijosi szviesos, labiausiai jis bau
ginasi žmonių apszvietimo, ka
dangi apsiszvietus gyventojams, 
turėtu ant galo griūti carų vien
valdystė ir visogalybė jo tarnų, 
maskoliszkų urėdnįkų. Todėl, 
kaip galėdamas, kiek tik pajie- 
gosdaleidžia, stengiasi jis užkirs
ti kelius platinimui apszvietimo, 
pats laužo ir mynioja vienpa
tystės tiesas, jeigu tik tuom gal 
užkirsti kelius platinimuisi szvie
sos. Ne kas kitas, tik baimė szvie
sos privertė maskoliszkę randę 
uždrausti spaudinti lietuviszkas 
knįgas, ne dėl ko kito, tikt dėl 
to patie* draudžia mums parengti 
moksliszkus > skaitymus ir 
mokinti vaikus lietuviszkai. 
Todėl jis baudžia prilaikintojus 
ir platintojus lietuviszkų knįgų 
ir laikraszczių. Tuom mat jis ti- 

kiai sz viešę sulaikysęs, arba teip 
ję nori ap v ė rali, kad ji eitu ne ant 
pažinimo teisybės, bet ant gar 
bės‘ ta m s p sčjanczlų carų ir jo 
visogaliugų urėdbįkų. Stengi- 
maiši tie vienok eina ant nieku, 
kadangi jie neteisingi: vieton 
paimtų, gema kiti, kurie netei
singų valdžių paimtus užstoja ir 
neduoda tikros sskieaos spindu
liui užgesti. Sz viešę gesina vi
soms savo pajiegoms maskolisz- 
ki carai ne tikt musų kraszte, 
bet po vi*ę Mas kol i ję. Teip el
gėsi senians buwę carai, teip daro 
ir dabar valdantis Mikalojus.Kaip 
seniaus baudė laikmszczius drys- 
tanezius teisybę Užtarti, teip 
baudžia juos ir valdant M i kai o 
jui.

. Antai dabar W*szavoj likosi 
nubausti studentai, universiteto 
ir Puls v ų žemdarbjmtės instituto. 
Wisa jų kaltė buwo ta, kad jie 
platino terp ukinįkų kaimeczių 
lenkų apazvieczianezias žmonių 
protę knįgutee. Knįgutės tos bu
vo Maskolijos cenzūros daleistos, 
taigi nieko prieszingo valdžioms 
jose būti ne galėjo. Nubaudė gi 
juos netikę Maskobjos sudiios 
labai skaudžiai ui darbus, už ko
kius kitur padėkavones butu 
siun’ę. Juozę Cięglinskį, studen
tę Warszavo6 universiteto, nu
sprendė ant 5 metų į rytinę Sibe- 
riję; Trenk nėrę, studentę Dorpa
to universiteto, ant 3 metų į 
Archangiehko gub.; Feliksę Dut- 
kevyczių—ant3 metų į rytinę Si 
beriję. Isz Pulavų žemdarbystės 
instituto studentų, likoei skau
džiai nubausti: Hempel ir Pro- 

kalinyj badu nuaitnarino, ar gal 
likosi žandarių nugalabintas.

Suwienytos VVieszpatystės 
ir Ha vai salos.

Sutartis terp Suvienytų Wiesz- 
patyszczių ir dabartinio Ha vai 
salų rando, kaslink paėmimo jų 
auvisų po Amerikos valdžia, pa- 
kėlė’nepasitikėjimų Europos viesz 
patyszcaių Amerikai. Kol Su
vienytos Wieszpatystės dabojo 
vien Amerikos reikalų, Europa 
tylėjo, bet pradėjus jai platintiesi 
ir kitose žemės dalyse, Europa 
pradeda baugytiesi, idant Suvie
nytos Wieszpatystės ne panorėtu 
kiszlieai ir į Europos reikalus. 
Anglijos parlamento susirinki
me tūli pasiuntiniai reikalavo, 
idant Anglija ne dalei^tu užimti 
Amerikai Kavai salų; ant to rei
kalavimo uirubežinių dalykų 
ministerie praszė palaukti, kol 
Wai:hingtono senatas užgirs tę su
tartį arbi ję atmes. Jeigu ję pri
ims, tęsyk ateis laikas protestuo
ti. VVokietijos gi ciecorius dar 
smarkiaus apie Amerikę 
atsiliepė: jis pasakė, kad pavo 
jus Europos civilizacijai ir tau
toms gal ateiti ne uuo rytinių 
krasztų tautų, bet nuo Amerikos. 
Todėl jis ragina visas Europos 
vieszpatystes susijungti į vienę 
ryszį ant auvajdymo per daug 
dręsių ant Europos nenaudos pa
sikėsinimų Suvienytų Wieszpa- 
tyszczių, Czia pasirodo, kad, už
imti Kavai salas ne bus teip leng
va, kaip isz syk rodėsi, kol 
protestavo tik pavaryta ■ kara
lienė ir Japonija, Amerika galėjo 
tų protestų neklausyti, Dalia r pa
sirodo ir kiti prieszai. Todėl gal 
VVashingtono senatas neužgirs 
padarytos sutarties, o jeigu neui- 
g i ratai vi^kasturės pasilikti, kaip 
buvo. Terp Amerikcs ir Japoni
jos užgimė nesutikimai ir už nau
jus muitus užgirius ant arbatos.

Ne rūkyk tabako Ir nespjaudyk, 
nes tai trumpina tawo amži.
Jeljro nori *Utpr*'yt nuo tabako *at wi**tfo* 
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Isz Lietuvos.

Apdowanoti ant Wilniaus 
parodos.

Terp apdovanotų ant W11 niaus 
parodas lietuvių, augszcziausię 
dovanę, taigi auksinį medalį, 
gavo kunįgas Ambrozevyczius 
už medų, vaszkę ir už midų.

Apart apdovanotų medaliais, 
daugiaus lietuvių gavo pinigais 
dovanas, tikt tos dovanos ukinį- 
kams labai mažos. Isz paskirtų 
nuo miesto Wilniaus pinįgų ant 
dovanų ukinįkams, gavo jas: 
Bulzukevyczius—10 rubl.; Kova- 
liauckas 6 rubl.; Balinas 10 rubl; 
Baliunienė 5 rubl., už audimus. 
Teiposgi už namieje iszaustus 
audimus gavo: Bansilis 5 rubl., 
Storgalienė 2 rubl. Baltramaitis
3 rubl., JuszkevycziuB 3 rubl., 
Strabolienė 4 rubl.,Žeima 3 rubl., 
Tubuiienė 2 rubl., Lalugė 3 rubl. 
^Vaitkienė 2 rubl. Baltramienė
4 rubl., Sandagienė 5 rubl., Gir- 
gis 2 rubl., Mockus 5 rubl.; 
Griezaitis 3 rubl. Kaulienė 5 
rubl., Urbonas 3 rubl., Kontri 
mas 2 rubl., Jacevyczius 2 rubl., 
R’mkus 2 rubl.; Žilinskienė 3 
rubl. Mockevyczius 5 rubl.; Stu- 
kas 3 rubl..Graudis 5 rubl., Raku 
nis 3 rubl.

Kaslink lietuviszkų moterų 
sugabentų ant parodos audimų ir 
milo, visi sako, kad jie ne ge
riausi, todėl negal konkuruoti su 
fabrikų iszdirbimais: jie per sun
kus, sziurksrus; atsižymi vien 
savo pigumu. Jeigu musų mote
rų austi milai sziurksztus, tai to
dėl, kad ir vilnos, isz kokių jie 
austi, yra teipoagi ne szveinios; 
isz jų nė fabrikai nepadirbs nieko 
geresnio; jeigu austu isz geresnių 
vilnų, tai jas turėtu pirkti, o 
tęsyk patsai milas butų jau ukinį- 
kui per brangu-*, vieton jo, turė
tu pirkti pigesnius fabrikuose 
iszdirbtus.

Ginczai apie kalbą pri- 
vatiszkoj draugyste).
Ant paskutinio susirinkimo Ry

gos, priemieszczio Fridrichstadt 
apsaugojimo nuo ugnies draugys
tės, terp kitko, pakeltas buvo 
klausymas apie kalbę, kokię rei
kia vartoti ant susirinkimų. 
Draugystė ta, kaipo privatiszka, 
iki sziol vartojo wisaa tris vieti 
nes kalbas: vokiszkę, latviazkę 
ir maskoliszkę. Todėl pakėlė ežia 
klausymę apie priėmimę vienos 
kalbos, vieton trijų. Perdėtiuis 
atsiliepė, kad jeigu vieton trijų 
vartoti vienę, tai priderėtu į- 
vesti vokiszkę kalba. Ant to 
tuojius vienas sąnarys, masko
lius, pasiūlė savo maskoliszkę 
raugę, kaipo kalbę vieszpatystės. 
Kur tik mat į privatiszkę drau
gystę įlenda maskoliszka kiaulė, 
ji ir stengiasi isz jos 
padaryti maskoliszkę caro tvar- 
tę. Gal sau maskoliai paperka
muose urėduose kiek nori varto
ti tę vieszpatyatės ir caro kalbę, 
bet isz privutiszkų susirinkimų 
szelauk bu ja. Idant maskoliui to
kiose draugystėje negalėtu savo 
pale:stuvingų geismų daugumai 
prmesti, priderėtu jų su visu ne 
priiminėti į tokias draugystes, 
kur ne maskolių yra daugiaus. 
Rygos draugystėse priderėtu 
vartoti latviszkę kalbę, kaipo 
kalbę daugumos gyventojų.

Atmetė jaunikį todėl, kad 
walgė pietas kriksz- 

czioniszkoj žaigi
ny ežioj.

Page binįkas vienos pardavi- 
nyczio?, Wilniuje, žydas Sziring- 
man, bes;mokindamas szokių 
vienoj szokių mokslainėj, pasi
pažino su jauna žydelkaite, kuri 
teipoagi lankė tę mokslainę ir į ję 
įsimylėjo. Kada jai iszreiszkė sa-

įvo meilę, ta sutiko, tikt liepė 
siųsti pas jos motinę kokię nors 
tarpinįkę pirazlę. Sziringman 
sujiešzkojo senę žydelkę, Kracin- 
dait ir nusiuntė jęįsavo numylė
tinės namus, pažadėjęs jai už 
mokėti, jeigu ji sutaikys gerai, 20 
rubl., isž kurių 10 rubl. tuojaus 
užmokėjo. Pirszle tarpiuįkavo 
gerai te:p, kad numylėtinės mo
tina sutiko, idant jaunikis į namus 
atsilankytų. Iszsyk czia jį malo
niai priėmė. Kaip tik vienok nu
mylėtiniai jis pripirko dovanų, 
viskas persimainė, mergina at
virai atsakė, kad jo ne nori to
dėl, kad jisai valgė pietus kriksz- 
czioniszkoj Szumano walginy- 
\zioj. Sziringman tokiu atsakymu 
nepasiganėdino, bet apskundė į 
sudę numylėtinę, idaut užmokėtu 
už dovana jai duotas 30 rubl; 
apskundė ir pirszlę, idant sugra
žintu duotus jai 10 rubl. Sude 
vienok te:posgi nepasisekė, 
džia jo skundę atmetė ir dar 
krovė ant jo sūdo kasztu*.

Žmogžudyste.
Tarnovkos, 

Minsko gub., 
vaikai užtė-
isz vandens

BU
UŽ-

Netoli kaimo 
Slucko pavietyj, 
upėj Lani, kaimo 
myjo kyszancziaB 
žmogaus kojas. Tuojaus apie tę 
radinį praneszė pristovui, kuriam 
pribuvus, negyvėlį iszt raukė isz 
vandens. Ant galvos turėjo jis 
užnertę maiszę, kurisai ant kaklo 
buvo užrisztas su botagu ;apie ku- 
nę ir rankas apriszta buvo virvė 
ir tai teip, kad ji riszo rankas prie 
kojų; prie tos virvės pririsztas 
buvo kitas maiszas, į kurį idėti 

mos rmriszę nuo galvos, pasiro
dė, kad ir gaisra suskaldyti. 
Kas tę žmogžudystę papildė, tik
rai nežinia. Suėmė, kaipo nužiū
rėtu, vienę kacapę isz Tūlos gu
bernijoj, kuri s ai su užmusztu 
po kaimus ežia prekiaudami 'va
žinėjo.

Nauja katalikiszka Jbažny- 
czia.

Miskoliazkas randas, kulisai 
visur stengiasi priveisti, net ten 
kur staeziatikių nėra, daugy
bę cerkvių, ne tik statymę nau
jų, bet ir taisymę senų katali- 
kiszkų bažn y ežių visaip stabdo, 
ant galo daleido dabar pastatyti 
nauję bežnyczię mieste Lietu- 
viszkame Minske. Darbus neužil- 
gio pradėk, kad tik jų ne stabdy
tu Minsko gubernatorius ir sta- 
czialikiszki popai, kurie tankiai 
ne klauso ciecoriaus įsakymų. 
Matomai tankiai jie savo įsaky
mus iszduoda tik ant monyjimo 
žmonių akių; ant tokio monyji
mo akių Maskolijoj iszduota gana 
ciecoriaus užtvirtintų tiesų: jų 
paprastai, jeigu tik jos kiek 
paliuosuoja ant ne maskolių už 
dėtus raiszczius, žemesni caro 
tarnai ne pildo ir tiesiog pats jas 
myuioja.

Apsunkinimas gabenimo į 
Prusus žąsų.

Uždraudus gabenti isz Lietu
vos kiaules į Prusus, musų ukinį- 
kai pradėjo ten vežti žę-ūs. Da
bar ir prie žęsų pradėjo kabintieji 
Prūsų parubežinės valdžios. 
Kaip kada atsitinka, kad isztoli 
atvarytas žęsis, visę jų pulkę 
neperleidžia per rubežių ir graži
na atgal. Uždraudimo rods nėra, 
het tik apsunkinimas. Prūsų val
džios teisinasi, kad jos ne įleidžia 
tikt ne sveikų žęsų, idant i*z 
Lietuvos įgabentos neužkrėstų 
vielinių. Gal tas būt teisybė, bet 
gal būt teipoagi, kad prusai ty- 
czia sunkina gabenimę musų 
kraszto žęsų.

Sugražinti isz Siberijos 
latwiai.

Raszėme mes jau kad isz Kurszės 

ypacz gi isz Prekulės valszcziaus 
iszsi kraustė į Si beriję daug lat
vių. Pirmutiniems pasisekė ge
rai: tie iszkeliavę gavo ten ir po 
žemės plotę, paraszė pasigirdami 
į tėvynę, tįe laiszkai suteikė uo
rę ir kitiems ežia atkeliauti; dau
gelis iszsipardavė už mažus pi
nigus viskę, kę turėjo, kad tik 
surinkti reikalingus ant kelionės 
pinįgus. Ant galo iszsirengė ir 
bu didelių vargu iszkeliavo į pa- 
laimintę Siberiję, tikt cziamasko- 
liszkoB valdžios pasirodė ne 
maloningos: jos sugražino atgal 
atkakusius latvius ir tie dabar 
wėl yra savo tėvynėj; be reikalo 
tikt ant kelionės daug pinįgų isz- 
leido. Mat tokia yra Maskolijoj 
rėdą.

Paroda Dinaburge.
19 d. Rugsėjo szių metų, mies

te Dinaburge, Witebsko guberni
joj, atsibus paroda arklių ir 
kumelių tinkanezių prie darbo 
veislų. Dovanos paskirtos iki 
100 rubl.—dėl arklių ir kumelių 
nuo 3—5 metų ir iki 200 rubl.— 
dėl metinių kumelių; teiposgi 
paskirti du cidabriniai du broziniai 
medaliai ir trys pagyrimo laiszkai.

Žydas žydą užmuszė.
Laike žydų szventės, 6 d. 

Sėjos, žydų sinagogoj, mieste 
Lietuviszkame Minske, laike 
die v maldys tos susipeszė du žydai; 
laike tų pesztynių vienas žydas 
likosi užmusztas. Kiti czia ant 
maldos susirinkę, pamatę už‘- 
muszfę, persigando ir iszbėgiojo. 
Kas do priežastis tų muaztynių, 
tikrai nežinia. v*- --------

Alaus pardavinėjimas.
Kaip žinote, szį metę Lietuvos 

dalyj( V ilniaus, Kauno ir Garteno 
gub.) pardavinėjimę degtinės 
maskolfezkas randas paima į savo 
nagus; nuo to laiko ir pardavi
nėjimas alaus liks pastatytas ant 
kitokių pamatų. Kaip degtynę, 
teip ir alų pardavinės: 1) rando 
pardavinyczios, kurios ims jį nuo 
privatiszkų leidėjų: 1) priva- 
tiszkos pardavinyczios turinezioa 
nuo 
ant 
rando pardavinyczių; 3) krautu
vės parengtos alaus leidinyczių, 
bet tokiose ne vale bus parda
vinėti alų ant etikių. Alų par
davinėti stiklais daleist a bus tikt 
restauranuose ir tai tikt ant vie
tos; isz restauranų iszneszti nu
pirktu alų ne dalesta. Pardavinė
jimas degtinės ir alaus žydams su 
visu uždraust ta: jiems randas ne 
davinės daleidimų.

rando koneesiję alų 
pardavimo ims * isz

Girios sargas užmuszč 
žydą.

Dar pereitę metę, pagelbinįkas 
girių prekėjo, Hurviczo, Lif- 
czic, draugia su girių sargu, mas- 
makoliumi ' Jakimovu, iszva 
žiavo į girię ženklinti medžių ir 
Užmokėti darbinįkų uždarbį. 
Lifszicui mokant, Jakimov užtė
myje jo masznelėj daug auksinių 
pinįgų. Nuo to laiko Lif«ic jau 
ne sugrįžo atgal. Hurvicz apie 
prapuolimę savo pagelbinįko 
praneszė uiiadninkui, tas paėmė 
keletę ukiiiįkų, o už vedėję- gi
rios sargę Jakimovę. Tas vienok 
ne noriai rodė kelię ir stengėsi 
visaip isztrūkti. Kada ant galo 
surado lavonę Lif-zico, Jakimov 
ne galėjo į jį žiūrėti, taigi tuom 
pats sawę apskundė. Pateko jis 
po sudn, sūdąs rado ji kaltu ir 
nusudyjo ant sunkių darbų 
Sakchalinn kastynėse ant trijų 
metų. j

Lietuviai apwoge lietuvį.
“Garsia’’ raszo isz Londono, 

huk 8 d. Gegužio, keturi lietu
viai užpuo ė pakelevingę žmogų, 
teiposgi lietuvį, Kazimierę Wa- 
luntį ir atėmė visus jo turtus,
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taigi 240 frankų pinįgų, auksinį 
žied? irskrynutę su brangiomsdo- 
vanoms, kurias vežė savo sese
lei. "VValunlis keliavo isz Argeiv- 
tinos (pietinėj Amerikoj), kur 
iszgyveno 9 metus. Nužudęs pi
nįgus, ne turėjo žmogus nė ant 
kebo, idant sugrįžti į tėvynę. 
Paraszė pas seserį, idant nors ant 
pargrįžimo atsiųstu jam kiek pi
nįgų. Kodėl musų broliai vien 
bjauriais darbais atsižymi sveti
muose krasztuose? Ar gi žingei- 
du, jeigu už tokius darbus visur 
mus nekenezia. Kodėl paveiks- 
lan, niekam neužeina ant mislies 
apsunkinti ateivysrę vokiecziams 
arba prancūzams, bet visur vy 
darni panezius, veja juos pirmiau
siai ant lenkų ir ant lietuvių?

Ant ketwirtos July’jaus.
Niekei Plate geležinkelis par

duos tikietus už pusę prekės i 
visas puses nuo Chicagos ant 
200 mylių tolumo ir atgal. Tikie- 
tai parsiduoda 3 ir 4 dien? Lie
pos. Geri ant sugrįžimo 5 d. Lie
pos. Tiirietų Ofisas: 111 Adams 
Str. Dypas: kertė Clark ir 12ios 
ui.

Telefonas: Main 3389.

Isz Amerikos

kon t ra k tori am s miestai neiszmoka 
prigulinczių pinįgų, kol jie ne 
atsiteisia su darbinįkais. Ar A- 
merikoj negal to paties laikytieji.

Gaisrai.
Nev York. Užsidegė ežia di

deli, ant 7 lubų namai ant kėrtės 
Grenvich ir Laigbt str. Ugnis 
padarė blėdies ant 300000 dol. 
užgimė nuo pakurto pecziaus, 
nuo kurio užsidegė visoki vie
name kambaryj daiktai. Terp 
kitko, dideliame pavojuje atsi
rado ir pradinė mokslainė, ku
rioje buvo 250 vaikų, ; bet j? 
pasisekė apsaugoti nuo ugnies. 
Isz deganezios triobos sargai isz- 
neszė 100 moterų ir mergaiezių.

Nev Orleans. La. Užsidegė ežia 
ryžių malūnas brolių Ernest. Ug 
nis padarė blėdies ant $200000 
Dirbo ežia apie 1000 vyriszkių 
ir merginų, kurie, užsidegus ma
lūnui, pradėjo isz syk veržtiesi 
per duris; pasisekė vienok vi
sus iszgelbėti, nors terp iszgel- 
bėtų yra ir apkulti.

Apdege.
Isz Buffalo, N. Y. raszo, kad 

gyvenime lenko, Wiklinskio, at
sitiko dideli nelaimė. Wikliuski 
eidamas gulti, norėjo užpusti de- 
gancz;?lamp?.Nežinia dėl kokius 
priežasties, lampa expliodavo, de
gantis kerosinas iszsipylė ant 
lovos, ant kurios miegojo jo pa
ti ir szeszetas vaikų. Tėvas ban
dė ugnį gesinti, bet nepasisekė, 
todėl griebėsi deganezių ant lo
vos vaikų. Motina teiposgi pa
budo ir pagriebusi jauniausiajį 
vaiką, su juom iszbėgo laimingai, 
tėvas gi kitus iszmėtė per langą 
isz deganezio kambario. Ugnis 
vienok teip greitai platinosi, kad 
teip Wiklinski, kaip ir likusi 5 
vaikai, baisiai apdegė. Apdegu
sius nugabeno į ligoubutį; jau
niausioji duktė, 10 metų Zofija, 
buvo teip baisiai apdegusi, kad 
ant rytojaus ligonbutyj ir pa si--ne. 
mirė. Kiti vaikai teiposgi sun
kiai apdegę; gyvi jie dar, bet 
nežinia, ar pasiseks juos nuo mir
ties iszgelbėti. Tėvas teiposgi 
sunkiai apdegęs ir nežinia ar ga
lės iszgyti.

Naujas ateiviu užveizdos Komi- 
sorius.

Nev Yorko laikraszcziai prane
sza, buk prezidentas McKinley 
nori paskyrti į komisorius atei
vių užveizdos Nev Yorke, bu
vusį prezidentą organizacijos 
“Darbo kareivių”, p. Povderly, 
kurisai karsztai darbavosi ant 
naudos republikoniszkos partijos 
per paskutinius rinkimus. Garlai
vių kompanijos ir darbinįkiszkos 
organizacijos tam prieszinasi, or
ganizacija “Darbo kareivių” tie
siog atsiuntė protestą. Povder
ly neprilankus ateiviams, taigi, 
pastojęs ateivių užveizdos 
misoriumi, galėtu visaip 
Jkriaueti.

ko- 
juos

Biaurus darbdaviai.
Morrisville, Pa. Rengiasi ežia 

darbinįkų maisztai todėl, kad 
kontraktorius prie statymo dirb
tuvių triobų ne užmokėjo už
darbio 800 italiszkų darbinįkų. 
Nuskriausti darbinįkai pažadėjo 
sugriauti jų pastatytas be užmo
kesnio triobas. Atkako ežia sze- 
rifas, pasamdė 20 vyriszkių ant 
apgynimo neteisingo kontrakto- 
riaus, kurisai pasislėpė į Hoag- 
land hotelį. Kodėl vienok szeri* 
fas gina neteising? kon trak to
rių, o nenuskriaustusdarbinįkus?

Kontraktorius prigavvejas.
Kontraktorius Schroeder, Buf- 

faloj, N. Y., prie darbo prie kasi
mo kanalų ir klojimo vandens 
traukimo dūdų priėmė apie 50 
lenkiszkų ir italiszkų darbinįkų. 
Tie pavest? jiems darb? atliko 
į mėnesį laiko, bet užmokesnio 
ui darb? ne gavo. Jieszkojo jie 
kontraktoriaua, bet jis prapuolė, 
matomai, , gavęs nuo miesto 
pinįgus, kur kitur iszdumė. Dar
binįkai apskundė jį į sud? ir au
džia pripažino jiems ties?, bet 
kad Schroedero surasti negal, to
dėl ne didelis jų ^az sudžios nus
prendimo pelnas. Antai Europoj

Expliozija garinio katilo.
Rockville, Ind. Garinėj lentų 

pjovinyczioj Ferguson & Co. at 
sitiko smarki garinio katilo ex- 
pliozija, kuri daug pridirbo blė
dies. Wienas isz pjovinyczios 
savinįkų, S- Ferguson, likosi už- 
musztas, vienas isz pagelbinįkų, 
Edvard Strengh, mirtinai apkul
tas, VValter Ferguson sunkiai 
sužeistas. Lengviaus sužeistų y- 
ra daug darbinįkų. Pjoviny- 
cziue trioba likosi su visu su
griauta.

Kerszto darbas.
Pittsrurg Pa. Netoli stacijos 

Brillart, Alleghany geležinkelio, 
po trioba, kurioje nakvojo ita- 
liszki darbinįkai, dar nesusekti 
piktadariai padėjo dinamitą. Di
namitas expliodavo ir visa trio
ba iszlėkė į padanges. Italijonis 
Antinėlio likosi ant vietos už- 
musztas, kitas gi, Santoritto, mir
tinai apkultas; apkultų yra ir 
dauginus darbinįkų, Policija 
sprendžia, kad dinamit? padėjo 
kiti italiszki darbinįkai ant kersz
to. 13 italijonų likosi suaresz- 
tuotų, bet nežinia, ar jie kalti ar

Nelaimes aut geležinkelio.
i Kansas City, Mo. Bėgantis 

isz ežia į St Louis geležinkelio 
trūkis, netoli Missouri City, Mo., 
užbėgęs ant medinio tilto pastaty 
to ant kelio užsisukimo, su 
tiltu įlūžo ir nupuolė žemyn, 
kur dėl ilgai besitraukianczių ly
tų pasidarė upė. Laike tos ne
laimės siautė smarki audra, kas 
dar labiaus važiuojanczių baimę 
padidino. Užiųusątų ir sužeistų 
skaito iki 26 žmonių; rado 
7 užmusztus. Pavojingai sužeistų 
yra 19. *

Mille<burg, O. Ties geležin
kelio stacija susimuszė trūkis 
Cleveland, Akron & Columbus 
geležinkelio su trukiu Baltimore 
& Ohio geležinkelio. Prie to su- 
simuszimo 10 pasažierių 
sunkiai apkultų.

likosi

vėt- 
nres-

Audros ir vėtros.
Kansas City, Mo. Baisi 

ra perbėgo per aplinkines 
to Salina, Kas. Kiek žinoma, trys
žmogystos likosi užmusztos. Na
mai, kuriuose jos gyveno, liko
si vėtros iszgriauti; jau negy
vų 
ko 
tos 
lūs 
mieje. Likosi aplinkinėse sugriau
tų ir daugiaus triobų, bet už
musztų daugiaus nerado. Gi
raitė, netoli Šalinos, likosi su vi
su isznaikyta: vėtra ne paliko 
joje nė vieno medelio, bet vi
sus arba isz szaknų iszrovė, ar
ba nulaužė.

Miestą StLouis, kurio vidu
rį pereit? met? baisi vėtra bu
vo isznaikinusi, dabar vėl atlan
kė baisus sūkurys, kurisai daug 
pridirbo blėdies vakarinėj mies
to dalyj. Daugelyj namų langai 
yra iszdaužyti; isz dalies su
griauti beturezių namai; be pro- 
ežių namuose sūkurys teiposgi 
daug pridirbo blėdies. Keletas 
žmonių likosi pavojingai apkul
tų- L

Audros ir vėtros siautė teipos
gi daugelyj vietų ant upės Mis- 
sissipi krantų. Karkuk, la. Al- 
toney, Quincy audros daug pri-

kunus paskui dar vėtra vil- 
apie 100 žingsnių. Užmusz- 
yra jaunos merginos. Užki- 
vėtrai, tėvo jų nebuvo na-

■■ 

dirbo * blėdiear Neiezpasakytai 
smarkus lytus ir perkūnijos siau
tė ties Springfield, Effingham 
ir kituose Illinois szteto krasz’ 
tuose. Leavenvorthe, Kas. au-. 
droš teiposgi daug pridirbo blė
dies. Topekoj, Kas. iszpuolė di
deli ledai. Pranesza isz visokių 
krasztų apie daugybę perkūno 
užmusztų žmonių.

Italijon y s Ir kiti darbininkai.
Nevton, Kas. Terp darbinįkų 

ežia didelis nekentimaa italijonų, 
kadangi jie, dirbdami už maž? 
prekę, mažina 'ir kitų uždarbį. 
Kontraktorius, dirbantis ežia prie
taisas vandens traukimui, pasiū
lė darbinįkams tokias iszlygas, 
ant kokių tie sutikti ne norėjo. 
Todėl atsiszaukė jis į Chikagą, 
idant isz ežia prie darbų atva
žiuotu 150 itališkų darbinįkų. 
^Vietiniai laikraszcziai siundo 
žmonis priesz italijonis: vienas 
laikrasztis užmanė darbinįkams 
griebtiesi ginklų ir su jais ant 
visada iszsiliuosuoti nuo gadi 
nanezių darbo iszlygas italijonų.

t Isz szteto Kansas raszo apie 
neiszpasakytus karszczius. Widu- 
tiniszka sziluma yra 100—104° 
pagal Fahrenheito termometr? 
ir tai szeszėlyj. Daugelis dirban- 
czių ant lauko likosi saulės spin
dulių užgautų; kaip kur turėjo 
paliauti lauko darbus. Apie Ler- 
nad karsztis teip didelis, kad 
nuo jo sudžiūvo medžių lapai.

t Carnagie dirbtuvėse Du- 
ųuesnoj, netoli Pittsburgo, atsi
tiko smarki sutarpinto meta- 
liaus expliozija, kurios trys dar
binįkai likosi sunkiai apdeginti, 
terp kurių vienas, Baumauer 
apdegė mirtinai,

t Daoota, Ga. Perkūnas tren
kė į valganczius vakarienę nusi
kaltėlius, kurie buvo ant darbo 
parsimdyti broliams Greer. 3 
nusikaltėliai likosi užmuszti, 10 gi 
pasiiodė sunkiai sužeistų.

t Nev Orlęanse, La. neiszpa 
sakyti karszcziai. Daugelis žmo 
nių apsirgo nuo karszczio 
lės spindulių, o 10 nuo to 
miiė.

sau*
pasi-

CASCARETS (udrutina kepeni!, inkstui ir 
pilwa. Niekad neskauda. lOo.

Isz darbo lauko.
T Pittsburg, Pa. Isz biuro 

“United Mine VVorkers of Ame
rica” likosi iszsiųsti įsakymai 
kalnakasių unijoms, pradedant 
nuo 3 d. Liepos, anglių kastynė
se penkių sztetų paliauti dar
biu Sz t raikąs, pagal t? įsakymą, 
turės prasidėti anglių kastynė- 
se: Penney Ivanijos, Ohio, India
nos, Illinois ir West Virginijos 
sztetų anglių kastynėse. Darbi
nįkų organizacija nori mat per 
tokį sztraik? priversti kautynių 
savinįkus pakelti užmokesnį už 
darbą: Pensilvanijos kastynėse 
po 69 c., Ohio po 60 c. už ton? 
iazkastų anglių. Imtu sztraike 
dalyvum? 125000 darbinįkų. Nė
ra abejonės, kad jeigu tikt visi 
darbinįkai eis isz vien, jie isz- 
kariaus tas iszlygas, kokių gei
džia.

T Buffalo, N. Y. Miestas, no
rėdamas kuo daugiausiai darbi
nįkų aprūpinti darbu, tuom tar
pu, • kolaik neatsiras dauginus 
darbų, nusprendė, idant dirbanti 
priė taisymo ulyczių ir dirbdini- 
mo naujų sztritkarių linijų, dirb
tu tik po tris dienas ant saujai
tės. Iszdirbus vieniems tris die
nas, į jų vietą ateitu ant darbo 
per kitas tris dienas kiti darbinį
kai; po nedėliai sugrįžtu prie 
darbo vėl pirmutiniai. Už dar
bą moka po 1 d. 75 c. NGužilgio 
žada pradėti darbus prie pyli
mų nuo ažero, kur teiposgi dik- 
tai darbinįkų galės sau •* darb? 
gauti.

1 Pereitu sanvaitę Suvienyto
se Wieszpatystėse ir Kanadoj 
buvo isz viso 240 nusibankru- 
tinimų. Pereit? metą, t? paczi? 
sanvaitę buvo jų 241. Duno 
agentūra pranesza, kad pereit? 
sanvaitę geri n imas i darbo ir pre
kystes iszlygų vėl kai pi apsis
tojo; tūlose vienok dalyse isz 
palengvo gerinasi vis tolyn. 
Bankų aperacijos Suvienytose 
Wieszpatystėse ir Kanadoj buvo 
ant 1,3% didesnės, negu t? pa
czi? sanvaitę pereitų metų; Su

vienytose Wieszpatystėse jos 
didesnės ant 8,5%; Chicųgoj gi 
ant 3% mažesnės, negu t j paczi? 
sanvaitę pereitų metų.

1 Chicago, III. Darbinįkų or
ganizacija “Amalgamatcd Asso- 
ciation of Iron Works” nuspren 
dė pakelti sztraik? visose dirb
tuvėse “Illinois Steel Cc?’, idant 
priversti kompaniją priimti nau
ją tos organizacijos apdirbt? už 
mokesnio už darb? tarify. Jei
gu kompanija jos ne priims, tai 
dar szi? sanvaitę darbi nikai pa
liaus dirbę ne tikt Illinois Steel 
Co dirbtuvėje, beį teiposgi dirb
tuvėse Carnegie &Co, Jonės & 
Laughlin, Beblaire Steel Co, ir 
kitose. Sztraike imtu diilyvum? 
20000 darbinįkų.

5 Milvaukee. 900 darbinįkų 
dirbtuvių Illinois Steel Co. Bay 
viev pasirengę yra nuo 2 d. 
Liepos paliauti dirbti, jeigu jų 
reikalavimo neiszpildys kompa
nija. Darbinįkų deputacija sutei
kė dirbtuvių užveizėtojui savo 
apdirbt? užmokesnio tarifą ant 
ateinancz'ų metu, bet tasai ne
norėjo iszklausyti. Jeigu iki 
2 d. Liepos dirbtuvių užveižė- 
tojas neiszklausys darbinįkų 
reikalavimo, paliaus jie dirbę.

Nev York. Siuvėjai czia 
vėl rengia sztraik?, kadangi tūli 
kontraktoriai perlaužė padaryt? 
pirma sutartį su darbinįkais. 
Kontraktoriai tie uždarė savo 
dirbtuves. Kalba, kad ir kiti kon
traktoriai žada t? patį padaryti 
ir tai dar szi? sanvaitę; tokiu bu
du 10000 siuvėjų vėl ne tektų 
darbo.

1 Jolliet. Tll. Darbinįkai dir
banti akmenų skaldinycziose grįž
ta prie darbo. Dalis koutrakto- 
rių sutiko pakelti darbinįkų už
mokesnį iki $1.50. Žinoma, turės 
ant tų iszlygų sutikti ir kiti. Czia 
rodosi, visi darbinįkai iszkariaus 
iszlygas, kokių priesz sztraik? 
reikalavo.

5 Neužilgio prasidės darbai 
prie regulacijos upės Mississippi, 
ant ko kongresas paskyrė 2933 
033 dol. Isz tos sumos: 400000 
dol. paskirti ant pagilinimo u- 
pės, 2000000 dol. ant padirbimo 
pylimų. i

5 Ant konvencijos kalnaka
sių unijų nusprendė tuom tarpu 
ne kelti sztraiko, bet palaukti 
ateakanezio laiko. Jeigu dabar 
paliautų darbą, tai sztraik? tu
rėtu praloszti.

Irvin, Pa. Darbinįkai “Pen- 
na Pilate Glass Co.” su
grįžo prie darbo. Sztraik? pralo* 
szė; dirba dabar ant tų iszlygų, 
kokias turėjo priesz sztraik?.

7 Kalnakasiai kastynių: “El
ta Coal Co” ir Webster, teipos
gi Jonson Coal Co, Fayette Ci- 
tyje, pakėlė sztraik?.

New York. 3000 gipso li- 
pintojų paliovė dirbę; czia lau
kia paliovimo darbo ir kitų dar 
binįkų prie triobų statymą

sąnariams teip, kaip tai yra knį- 
gynai tūlų lietuviszkų draugysz
czių daugumoj teiposgi susidėję 
isz aukų nuo visuomenės, bet 
dorint ten gauti knįg?, paszali- 
niams reikia užmokėti? t Ž noti 
pamatus, ant kokių stovės rengia
mas knįgynas, butų labui geisti
na. Antai Prūsų lietųviszka Bi 
rutės draugystė teiposgi turi knį-< 
gyn?, bet visuomenė isz jo nesi
naudoja, tikt tūli jos sanariai, 
todėl ji visuomenei naudos ne 
daug atgabena.

Antras atsiszaukimas yra “Vie
nybėj” p. Ambrozevycziaus. Czia 
raszėjos kalbina lietuvtszkus isz
leistojus siųsti savo iszleidimus į 
Philadelphiju8dabar parengt? pre
kystes muzejų. Teiposgi siųsti 
visokius Lietuvos produktus į t? 
muzejų, idant svetimi žinotu, k? 
mes produkuojame ir k? turime 
ant pardavimo. Žinoma, gerai būt, 
jeigu muzejaus skaitinyczioj 
butų lietuviszko proto darbai, isz 
kurių svatimtaueziai galėtu mus 
pažinti, betmėsiki sziol dar savo 
locnos skaitinyczios negalime su
tverti. Ant galo, jeigu kas ir pa
norės musų rasztus pažinti, tai 
juk jų ne j'e-’zkos prekystes mu 
zėju, tik tam tikrose biblijoteko- 
se. Jei"u jau siųsti musų iszlei
dimus, tai siųsti juos į didžiau
sias bibliotekas. Kaslink Lietu
vos produktų, tai antai Chicagos 
Fieldo muzejui yra ir truputis 
rugių, dobilų, avižų ir linų isz 
L;etuvos, bet apie tuos musų 
produktus amerikiecziai nesirūpi
na, kadangi jie turbut ne ras sau 
vietos Amerikoj. Czia juk Lietuva 
ne gabęs savo produktų ant par
davimo! Idant Lietuvos pro
duktai iszdirbtu sau lauk? sve
tur, reikia pirmiausiai Lietuvoj 
jų vertę pakelti, bet ir teip pa
kelti Amerikoj jie ne ras pirkė 
jų, bet tik Europoj. Amerika, 
kaip įmanydama ginasi nuo sve
timų prodbktų, kraują ant jų 
kuo didžiausius muitus, todėl ji 
ne pakels ekonomiszko Lietuvos 
būvio, kaip jo ir ne nupuldys. 
Jeigu siųsti musų produktus, tai 
priderėtu siųsti juos į VVokieti 
jos arba Prancūzijos prekybos 
muzejus; ten toki jau kaip įreng
tos dabar Philadelphijoj, jau nuo 
seniai yra.

Ketwirtą Jluly'jaus yra 
Exkursija

Ant Niekei Plate geležinkelio 
už pusę prekės, į visus kraaztus 
tos linijos ant 200 mylių ir atgal. 
Dėl geresnės informacijos atsiszau- 
kite prie Generaliszko Agento:

J. T. Calahan,
111 Adams Str. Chicago,

ISZ 
Lietuviszkų dirvų 

audriuos.
Du atsiliepimai.

Paskutiniame numeryje “Tė
vynės” telpa atsiszaukimas į 
lietuvius turinczius atliekamas 
knįgas ir senovės daiktus, tei
posgi į iszleistojus lietuviszkų 
rasztų, idant teiktųsi jie paau
kuoti knįgas ir senovės daiktus, 
kadangi Susivienyjimas Lietuvių 
Amerikoj rengiasi įtaisyti knį 
gyn? ir rinkių senovės daiktų. 
Gaila vienok, kad ateiszaukian- 
tis į lietuviszk? visuomenę Su- 
sivienyjimo komitetas nepaaisz 
kino placziaus, ant kokių pama
tų bus pastatytas rengiamas knį- 
gynas. Ar bus tai vieszas knį- 
gynas, į kurį, kada tik panorės, 
galės ateiti pasiskaityti kiek
vienas lietuvys, teip kaip į kitų 
tautų vieszus knįgynus, ar jis 
bus paskirtas tikt Šusivienyjimo

Naiija lietuwiszka drau
gyste.

“Rylas” pranesza, kad Brand- 
forte susitvėrė broliszkos pagel- 
bos lietuvių draugystė, platesnį 
turinti program?negu ikisziolisz- 
kos pagelbinėsdraugystės: nauja 
draugystė nori užsiimti ir viso
kiais darbais. Todėl, apart pa
prastų draugystės virszinįkų, li
kosi iazrinkti ir du agentai dėl 
darymo kontraktų ant visokių 
darbų. Pinįgų ant pirmo susirin
kimo nuo prisiraszusių sąnarių 
surinko 51 dol.; sąnarių prisira- 
szė 11 vyrų. Jeigu visi pasižadė
ję užmokėti, tai draugystės kasoj 
butų jau 120 dol. Ant pradėjimo 
ko nors vis gi tų pinįgų per ma
žai, kadangi ir tuos gal . prireikti 
apversti ant szelpimo paežių jos 
sąnarių. Nauja draugystė turi 
mierį samdyti pievas ir nupjaut? 
szien? pardavinėti, apsiimti va
lyti farmeriams javus nuo lauko, 
rudenyj žvejoti jūrėse, žiem? gi 
dirbti miszkuose. Įpratę prie 
draugiszko gyvenimo galėtu isz- 
tikro tuos savo užmanymus at
likti, tik vargas, kad terp mu- 
siszkių tokio įpratimo ir suprati
mo reikalo nėra. Antai paprasti 
draugyszczių piknįkai neduoda 
tiek prieiaszczių ant pakilimo ne
sutikimų, bet paprastai, atsibu
vus jiems, kyla nesutikimai už su
rinktus pinįgus. Senų draugysz
czių dar toki nesutikimai ne pa- 
ardys, bet k?tik susitvėrusios 
visada stovi silpnai; nepasiseki 
mas viename užsiėmime gal pa
kelti nepasitikėjim? aprinktiems 
virszinįkams, o tas gal paardyti 
silpnai stovinezi? draugystę. Mes 
isz savo pusės velyjame kuo 
geriausios kloties naujai draugys 
tei, bet nurodome, ko ji labiau
siai privalo saugotiesi—taigi ne
sutikimų.

8uWaterl)urio farmoms
■Hyį 

pa- 
far-
ne- 
no- 

rinezių su pinįgais dėtiesi prie

nesiseka.
“Rytas” skundžiasi, kad 

rengimas kooperatyviszkų 
mų, isz szalies neparemtas, 
iszsipildė; isz szalies žmonių

draugystės nesiranda ir tokiu 
budu užmanymas kun. žiobrio 
eina ant nieku. Dabar teip stovi 
reikalai, kad yra suderėtų 80 
margų (ar ne akrų?) už^200del., 
bet darbas tebestovi, kaip buvęs.

Bereikalo “Rytas” rugoja 
ant stokos pritarimo, kadangi 
jis pats, pakeldamas užmanym?, 
atmetė kitų pritarim?. Kiekvie
nas užmanymas turi geras ir 
silpnas puses, be silpnų pusių ne 
buvo ir užmanymas kooperaty
viszkų farmų. Mes bandėme paro
dyti tūlas isz tų silpnų pusių, kas 
“Rytui” nepatiko, taigi tuom pa
ežiu atmetė kitų pritarim? arba 
nupeikim?, pastatęs patį užma
nym? ant pamato: “sic volo, sic 
jubeo” (teip noriu, teip liepiu). 
Jeigu ir be kitų pritarimo žmo
nės ne atsiliepė ant “Ryto” pa
kvietimo, tai czia vėl paties už 
manytojaus kaltė. Pakeldamas 
patį užmanym?, jis tiek czia nu
rodė naudos, kiek užmatymas 
niekaip atgabenti negalėjo; todėl 
pats sumažino žmonių pasitikėji- 
m?. Rėkliams, paremta ant mela
gingų iszskaitymų, gera prekėjui 
norineziam szi?dieą ne kam ver
tą tavor? parduoti, bet ji jau ne 
tinka prie sutvėrimo kokios nors 
tautiszkos įrėdnės. Ant to reikia 
tik teisybės, o ne reklamos, ne 
iszgyrimo ir siūlymo neiszpildo- 
mos laimės. Ir tamsus žmonės 
tiek turi supratimo, kad atskiria 
teisybę nuo neteisybės. ,

Imkite Amerikos ukesy- 
stės popieras.

Jau nuo seniai lietuviai galėjo 
užtėmyti, kad Amerikoj pradeda 
ne kęsti svetimų ateivių. Juo to- 
liaus, juo labiaus sunkina jų atė- 
jim?, juo toliaus, juo sunkesnis 
padėjimas ateivių jau sykį atka
kusių, bėt ne turinezių Amerikos 
ukėsystės popierų. Lietuvių dau
giausiai yra Pennsylvanijos 
sztete; czia gi dabar likosi už
tvirtintos naujos tiesos, kurias 
priėmė ir sztete gubernatorius, 
ant apsunkinimo pedėjimo netu-- 
rinezių dar Amerikos ukėsystės 
popierų darbinįkų. Pagal tas 
naujai užgirtas tiesas, kiekvienas 
darbi n įkas, neturintis ameriko- 
niszk5j popierų, turi mokėti po 3c. 
ant dienos; taigi iszpuola po 10 
dol. 95c. ant metų. Ant apsisau
gojimo nuo tų mokeszczių, lietu
viai privalo pasirūpinti ameri- 
koniszkas ukėsystės popieras. Ka
dangi darbdaviai privalo t? 
mokestį nuo darbinįkų uždarbio 
nutraukti, taigi jie, ne norėdami 
ant savęs naujo darbo užtraukti, 
ne noriai davinės darb? neturin
tiems amerikoniszkų popierų. 
Iszsidirbimas tų popierų daug 
mažiaus kaztuoja negu uždėtas 
ant jų neturinezių mokestis. Jos 
nė vienam darbinįkui ne užkenks, 
tik palegvins gavim? darbo. 
Jeigu kas paskui norėtu atgal į 
Lietuv? sugrįžti, tai ir jas iszsi- 
dirbęs gali grįžti, jos norintiems 
sugrįžti kelionės ne stabdys. 
Wisur ukėsai kokio nors kraszto 
turi daugiaus tiesų negu sveti
mi ateiviai, taigi ir lietuviai, 
pastoję Amerikos ukėsais, dau
giaus czia jų turėtu. Reikalo laike, 
vieszpatystė užstoja už sawo 
ukėsus, privalo juos szelpti, 
apie svetimus gi nesirūpina.

tekti ir iszsidirbti. Medegiszkai 
draugystė stovi teipgi ant tvirto 
pamato: knįgyne randasi kelios 
deszimtys knįgų, nors draugystė 
pati isz savęs mažai k? hutų ga
lėjusi įsteigti, bet acziu garbės 
vertiems tėvynainiams, kaip * 
guod. Kun., A. Burbai, p. A. 01- 
szevskiui, šszleistojui “Lietuvos” 
ir k., kurie aukaudami knįgas, 
padarė draugystei pradžią. Skait
lius sąnarių nuo pradžios metų 
siekė 10, bet bėgyje metų du 
apleido seminariją, o vienas pri
buvo, taigi ^vertėt ų būti 9 sąna
riams, bet naujai pribuvęs isz 
pradžios iszsikalbinėjo, jog ne
turįs pinįgų antmokeszczių, o ka
da draugystė sutiko priimti jį į 
skaitlių savo sąnarių be jokios 
mokesties, tada atvirai atsisakė 
nuo prisiraszymo.

J. Czepanonis.

Paszwentinima8 kampi
nio akmens lletuwisz- 

kos EastSt. Louis, 
111. bažnyczioš.

16 d. Gegužio szių metų isz- 
kilmingai atsibuvo paszventini- 
mas kampinio akmens lietuvisz- 
kos East St Louis bažnyczios. 
Ceremonijos prasidėjo 3 vai. po 
pietų ir jas atliko patsai vysku
pas. Kunįgų suvažiavo 10. žmo
nių isz visų aplinkinių susirinko 
į 6000, ar gal dar daugiaus. Gra
žų lietuviszkoj kalboj pamoksi? 
pasakė vietinis prabaszczius, 
kunįgas Juozapas Servetka. Pui
ki muzika grapjo pasitinkant 
vyskup? ir pasibaigus ceremoni
joms. Po iszkilmių visi svecziai, o 
tame ir vyskupas, atsilankė pus 
vietinį prabaszczių ant pietų. Isz 
kolektų surinkta diktai pinįgų.

Pamefryk dėžutė CASCARETS už 10b., ge- 
rUuiia lutaliytoja plaucziu ir wi«u viduriu.

t
Isz visur,

D Ant geležinkelio stacijos, ne
toli Charkovo, suėmė vien? vagi
lių. Moterų vagone II kl., viena 
isz važiuojahezių užtėmyjo, kad 
prieszais sėdinti nepaprastai užsi
laiko, todėl nusidavė mieganezia, 
bet tėmyjo darbus anos prieszais 
sėdinezios moteriszkės. Ta, apsi
dairiusi, atsikėlė, priėjo prie 
vienos vagone mieganezios jaunos 
merginos ir k? ten tai isztra ūkė 
isz kiszeniaus. Tiek pamaeziusi, 
anoje tėmytoja neva pabudo, 
pradėjo skųstiesi ant karszczio ir — 
atidarė lang? teip, kad ėsantis 
kitam vagone konduktorius t? 
pamatė, padavė jam ženki?, idant 
prisiartintu ir kada tas atėjo, pa
pasakojo apie ėsanczi? vagone 
vagilk?. Ant areziausios stacijos 
į vagon? įėjo 3 žandarai ir kon
duktoriai ir apreiszkė, kad terp 
pasažierių yra vagilius ir kad jie 
turi važiuojanezius isz kratyti. 
Anoje mergina, kuriai vagilka 
isztraukė k? ten isz kiszeniaus, 
tąsyk tik persitikrino, kad neturi 
15000 rubl. Kada atėjo kalei na 
kratyti rikr? vagilk?, ji isztarė, 
kad nesiduos vyriszkiams kraty
ti. Tąsyk j? pakvietė į moterų 
kambarį ant stacijos, kur jos jau 
laukė pati stacijos užveižėtojaus 
ir kitos moterys. Czia tai persi
tikrino, kad ji ne moteris, bet 
persirėdęs vyriszkis. Pasinaudo
jęs isz moterų iszgąszczio, jis isz- 
szoko per langą ir leidosi bėgti, 
bet likosi sulaikytas laukė sto- 
vinezių žandarų. Rado pas ji 
anos merginos 15000 rubl. ir dau- 
ge į kitokių daiktų.

Užbaiga metų Detroito 
dwasiszkoj seminarijoj. 
Detroit, Mich. D. 24 Birželio.

Szi?dien lekiszkoje seminarijoje 
tapo iszkilmingai užbaigti rooks- 
liszki metai; terp daugybės dva
siškųjų, buvo teipgi kelios ypa- 
tos svietiszkos. Wietoje sergan- 
czio J. M. Wyskupo, pribuvo ant 
tos iszkelmės pagelbioįkas, kuri
sai, po prakalbų lotyniszkoje ir 
angliszkoje kalbose, iszdalino 
dovanas atsižymėjusiems moksle 
mokintiniams. Terp kitų, at
laikė dovan? už moksl? lietu
vi szkos kalbos mokintinis Vklia- 
sos, J. Ambotas. Ne pro szalį bus 
praneszti ir apie darbavim?si 
seminarijos lietuvių kas link 
tėvyniszkų dalykų. Draugystė, 
susitvėrusi pradžioje szių moks- 
liszkų metų, laikant atmintyje 
savo mierį, kaip galėdama sten
gėsi jį iszplatinti ir isz dalies pa
siekė, nes atazaiusiejie prie lietu
vystes maž daug suprato savo 
priderystę ir jau pabaigoje metų 
netikt isznyko juose abejojimas, 
bet rodosi nors mažas įtikėjimas, vizoriai gal tikt Maskolijoj atsi- 
jog lietuvystė gali pati sau už- tikti, kadangi caras bjaurius sa-

JB Maskoliszki akezyžios urė- 
dnįkai, važinėdami po Zitomiro 
pa viet?, W olyniaus gub.,dasižino- 
jo, kad czia jau po degtinės par- 
davinyczias važinėjo koksai neva 
“revizorius”, kurisai net paliko 
revizijos protokolus ir nuo par
davinėtojų reikalavo kyszių; 
kaip kur jis kyszius ir gavo; ki
tiems įsakė, ant iszsipirkimox, at- ' 
važiuoti į Zitomirą, kitaip par
davinėtojos busenezios nuo vietų 
praszalintos. Tikri akozyžios 
urėdnįkai sugrįžo į Žitomir? ir <. 
tuojaus nužiūrėjo tuose darbuose . 
rasztinįk? akezyžios biuro, ku
risai, neva apsirgęs, keletą dienų i. 
ne buvo biure. Pradėjo jį dabo
ti ir ant galo sugriebė, kada jis 
derėjo apie kyszį su vienu*Jisz 
degtinės pardavinėtojų. Suėmė 
jj ’r jo draugą. Toki ne tikri re-
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wo tarnų darbus uždengia, kur 
apie jų paleistuvystes laikrasz- 
cziams garsinti ne daleista. Koks 
ponas, toki ir jo tarnai! Nuo po
no neteisybių reikia žmonėms 
daug nukęsti, dar daugiaus vie 
nok kenezia nuo jo pasileidusių 
tarnų; bet kada nors ir už tarnų 
darbus atsieis ponui atsakyti.

|| Isz miesto Szusza, ant Kau
kazo, raszo kad ežia vietiniai 
totoriai, maskolių prikalbėti, pa
rengė teatrą, ant naudos masko- 
liszkos mukslainės. Tas vienok 
nepatiko genaus suprantantiems 
mierius ir vertę maskoliszkos 
mokslainės armeniecziams. Jie 
visur nuplėazė prilipintus ap 
garsinimus apie teatrą. Laike gi 
teatro, susirinkę armeniecziai rė 
kavvo ir iszjuokė ant jo eiuan- 
czius totorius, savvujų gi su visu 
neleido, į teatrą metė su akme
nimis. Ant galo pripirko kiek bi
lietų į pirmutinių sėdynių eiles, 
iszdalino juos terp apdriskusių 
vvalkiozų. Wienok policijos 
virszinįkas užimti jiems tų wietų 
ne daleido, kadangi ant tų wietų 
buvvo susirinkę maskoliai, ir leipė 
iszvvesti i laukan. Stovinti, 
isz lauko armeniecziai pradėjo 
maskolius kolioti; vos su pagel
ba visų miesto policijantų pasi
sekė juos toliaus nuo teatro nus
tumti. Mat niekur maskoliai ne 
užsipelno ant meilės ne masko- 
liszkų gyventojų. Savvo bjauriais 
darbais paszlemėkai caro tarnai, 
pats platina labiausiai nekentimą 
maskolių. Tegul gyvuoja masko- 
liszkų paszlemėkų kvailumas! 
Jis mums ir kitiems gaivalams 
tikt ant gero iszpuols.

naikino su visu maudynių vie
ta, ant teip vadinamo Chadžibey 
Ii mano. Wanduo nuneszė triobas 
ir mebellus maudynių. Mieste 
vanduo teiposgi daug pridirbo 
blėdies, paplovė pamatus triobos 
Kijevos banko ir kotelio ir vi
sa trioba pradėjo drebėti, vie
na gi dalis įgriuvo su įslugu 
šie žeme. Sveoziai apsistoję ho- 
telyj tikėjosi, kad prasideda že
mės drebėjimai, todėl viską pa
likę kotelio numaruose, pats 
vienmarszkiniai iszbėgiojo į vi
sus krasztus.

na, kurios 9 vaikai likosi už- 
muszti, sužeistų gi pasirodė labai 
daug.

|| Nuo 1 d. Liepos, szių metų, 
Paryžiuje pradės važinėti 
mat:szkos drožkos, taigi 
tos be arklių. Iszpradžių 
500.

auto- 
karie- 
bua jų

t Cziabuviai gyventojai ant 
salos Naujos Gvinėjos iszpjovė 
dalį europieczių keleivių ir 4ų 
tarnus.

GEOGRAFIJA
ARBA

MOKSLAS APIE ŽEME
I DALIS.

Pagal prof. Archibaldą Geikie ir kitus.

| Londone, vieną tikt san vai
tą, isz upės Themsos iszgriebė 17 
prigėrelių. Matomai visi prigu
lėjo prie turtingesnių luomų, 
kadangi kiszeniuose rado masz- 
nelėse daug pinįgų, ant rankų 
auksinius su deimantais žiedus. 
Terp prigerėlių buv© dvi jaunos 
puikiai apsirėdziusios merginos. 
Iki sziol nė vieno isz iszgriebtų 
nepasisekė pažinti. Nežinia to
dėl, ar jie pats pasiskandino, ar 
žmogžudžių likosi paskandyti, 
bet kad ne vagilių, rodo tą pasi
likę kiszeniuose pinigai ir bran
gios graznos.

|| Magdeburge perkūnas trenkė 
į prietaisas vandens traukimui ir 
sugadino dūdas. Miestui dabar 
trūksta vandens. \

Q Danijos randas paskyrė 150 
000 kronų ant tirinėjimų rytinių 
Grenlandijos krasztų.

U Laike savvo kelionių po 
Sziaurinės Ledines jūres, garsas 
sziaurių tįrinėtojas, norvvegietis 
Nansen, užtėmyje? ne paprastą 
jūrių vandens parvą, norėdama 
susekti priežastį toš nepaprastos 
jūrių vandens parwos, nuleido į 
gelmę plieninį smaigą, bet pajuto, 
kad wos nuleidus 2 sieksniu, smai
gus prie ko teu’ prilipo. Po ilgų 
tirinėjimų jis persitikrino, kad 
czia po vandeniu yra neiszpasa 
kytai dideli geležies plotai; gele
žis gi ta turi magneso ypatybes. 
Nanson sako, kad jūrėse, po wan 
deniu galima parengti geležies 
kastynes; geležies ėsą czia mažiau
siai 6000000000 svarų, teiposgi 
ir kitokių metai i ų, terp kit ko 
^ra czia daug nikelio. Nansen 
stengiasi sutverti terptautiszką 
kapitalistų draugystę dėl pa
rengimo czia geležies kastynių. 
Dėlto reikia vienok apie 25000 
000 dol. Bus tai pirmutinė pa
rengta ant jūrių kastynė.

Prancūzijos randas iszdavė į- 
sakymą visokioms didesnėms 
muitmyczioms pasirūpinti prietai
sas dėl nuiminėjimo paveikslų 
paslėptų daiktų su pagelba Roent- 
geno szviesos. Tikisi, kad nė jo
kiu budu nieks ne galės paslėpti 

>nė jokių kontrabandų, kadangi 
Roentgeno szviesa suras viso
kias pakavones ir jose paslėptus 
daiktus. Žinoma, Maskolijos mui- 
t inyežios ir žandarai seks pa
veiksią savo prancuziszkų drau
gų: žandarai su jos pagelba jiesz- 
kos gal paslėptų lietuviszkų 
rasztų.

Niekei Plate geležinkelis da- 
leido savo agentams pardavinėti 
exk ursi jos tikietus, 3 ir 4 dieną 
Liepos, kurie yra geri ant sugrį
žimo 5 d- Liepos. Exkursijos ti
kietus gali gauti už pusę prekės 
ant 200 mylių į visus krasztus ir 
atgal.

Tikietų ofisas: 111 Adams Str. 
Dypas, kertė Clark ir 12 tos ui.

Telefonas: Main 3389.

|| Wengrijoj, kaip antai Pa- 
dudvare, dienoje Szwentos Trai- 
cės ir Alpare per Sekmines, at 
sitiko sumiszimai. Žmonių minios 
mėtė į žandarus akmenimis. Žan
darai pasinaudojo isz ginklų ir 
szaudė j žmonių minias. Padu- 
dvarė užmuszė vieną darbinįką, 
6 sunkiai ir keletu lengviaus pa- 
szovė. Alpare užmuszė wieną 
moteriszkę, paszautų gi pasirodė 
keletas žmon ų. Į tuos krasztus 
likosi i&zsiųsta kariauna.

H Afrikos pakrantėse susidau
žė angliszkas garlaivys “Aden” 
ir paskendo; drauge su juom pri
gėrė ir didesnė dalis passžierių. 
“Aden” plaukė isz Yokahamos 
(Japonijoj) į Londoną. Užbėgus 
jam ant uolų, 35 pasažieriai, ka
pitonas, daugumas eficierių ir 
7 jurinįkai szoko tiesiog į jūres 
ir tur būt prigėrė. 8 moterys, 9 
vaikai ir keletas jurinįkų susė
do į valtį ir nuplaukė nuo skęs- 
tanezio laivo, bet apie juos nė
ra nė jokios žinios, taigi turbut 
teipbsgi prigėrė. Atplaukęs gar
laivys “Mayo” paėmė nuo skęs- 
tanezio “Adeno” 9 pasažierius, 
33 jurinįkus ir atgabeno juos į 
miestą Aden, Arabijos pa 
krantėse. Isz viso prigėrė, arba 
prapuolė, pasažierių 25, laivo 
oficierių 20 ir 33 jurinįkai, taigi 
isz viso 78 žmonės.

|| Mieste Tvėrė, Maskolijoj, 
statė didelę plytnyczią Dilto ir 
Balakano; trioba beveik buvo 
jau pastatyta, muryjotiktaugsztą 
kaminą. Pamatai buvo per silp
ni, kadangi kaminas su dirban- 
cziais aut jo darbinįkais pasviro 
ir paskui su visu sugriuvo ir už
bėrė 8 darbinįkus. Tris darbinį- 
kus atkasė jau ne gyvus, 5 gi 
dar kvėpavo, bet ir tie, nesu
grįžo prie žado, pasimirė.

[i Ant Krimo, pietinėj Masko- 
lijoj, siautė neiszpasakytai smar
kios audros ir lytus. Wandens 
užliejo miestą Backczisarai, isz- 
naikino tavoms pardavinycziose; 
ant ulyczių sugabeno daug ak
menų ir dumblo. Blėdys tvano 
padarytos mieste ir aplinkiniuose 
laukuose labai didelės. Netoli 
Simferopoliaus, perkūnas užmu
szė vieną avinįką ir 80 avių.

Seniausi lietuwiszki rasz- 
tai.

Ant susirinkimo historiszkai— 
litcrariszkos dalies Draugystės 
Mokslo draugų,Poznaniuje, D-ras 
Celichovski laikė praneszimą 
apie seniausius lietuvviszkoj kal
boj spaudos darbus. Seniausias 
spaudintas lietuvviszkoj kalboj 
darbas — yra iszleistas Karaliau- 
cziuje 1546m., Martyno Masvidio 
(Mažvvydžio) “Catechismus, pras- 
ty szadei”. Czia telpa katechiz- 
mąs, Abėcėlė ir Surinkimas gies
mių lietuvviszkoj kalboj. Už antrą 
lietuviszką druką skaitė ikisziol 
“Forma chrikstima”, nežinomo 
autoriaus, 'szleistą teiposgi Ka- 
raliaucziujc, 1559m. Apie kokias 
nors lietuviszkas knįgas iszleistas 
nuo 1547—1559m. truko žinių. 
Celichovvskiui vienok pasisekė 
dabar netikėtai užtikti dar vieną 
lietuviszką druką, iszleisą 1549m. 
Grafo Džialynskio bibliotekoj 
Komike yra Postile Seklueijono, 
spaudinta Karaliaucziuje 1556m. 
Apdarai tos knįgos buvvo suirę 
teip, kad reikėjo juos pataisyti. 
Apžiūrėdamas tą knįgę, Celi- 
ehovvski užtėmyje, kad widuryj 
apdarų yra įklijuoti koki ten seni 
drukai. - Atklijavvus apdarus, 
rado juose ikisziol nežinomą, an
trą, pagal iszdavvimo laiką, lietu- 
vviszką d rūką. Buvvo czia lietu
vy iszkas vvertimas giesmės “Te 
Deum laudamus” (Tawę Diewe 
garbiname). Apart tos, tilpoczia; 
“Giesmė apie iszuumjrusuyu 
prisikėlimą Wieschpaties muasu, 
Jėzaus Christaus” ir“Ant ra giesmė 
senoghi”. Wisi tie vvertimai yra 
kunįgo Mažvvydžio. Knįgutė ta 
iszduota 1549m. ir atspausta Ka
raliaucziuje.

H Szwedijoj, netoli Hudiksvall, 
darbinįkas Brunsell, su pagel
ba . naktyj sugriowė
namus, kuriuose gyweuo jo pa
ti ir ketwertas waikq. Namai 
likosi sugriauti ir wisa mieganti O o
szeimyna sudraskyta; wienua su 
bėgę kaimynai rado jau ne gy- 
wus, kiti dar kwėpawo, bet ir tie 
neužilgio pasimirė. Piktadarys 
tėwas buvvo iszėjęs į kitus krasz 
tus ant darbo, sugrįžęs namon,- 
tuojaus susibarė su savvo paezia. 
Iszėjęs į miestą, prisipirko dina
mito patronų, kiek tik gauti ga
lėjo, apvviniojo į skudurą, užde
gė skudurą ir vviską įmetė į 
wo szeimyuos namus; pats gi 
tvėgo ir pasislėpė girioj. Jo 
sziol ne surado.

U Isz Windobonos, (Austrijoj) 
ra&zo, kad upė Prut užtvino ir 
užliejo miestu Kolomyją (Gali
cijoj)- Szimtai szeimynų ne turi 
pastogės, kadangi daug namų su
griovė vanduo. Atbėgus gele
žinkelio trūkiui ant tilto, tiltas 
sugriuvo ir 5 vagonai ir loko
motyvą nupuolė į upę. Prie to 39 
žmoniės prigėrė.

Balius!
Chicago, 27 Sėjos, Draugystė 

Apveizdos Dievo laikė savo 
pusmetinį mitingą, ant kurio nu
tarė surengti balių ant 8 dienos 
Rugpjuczio. Balius bus Sz. Jurgio 
parapijos salėje, ant 33czios ui. 
arti Auburn Avė. Įženga wyro su 
motere 25c.

Dr-tė Apvveizdos Dievo.

sa-
pa- 
iki

0 Odesoj, Pietinėj Maakolijoj, 
ne is z pa šaky tai smarkus lytus isz-

[ Mieste Rogan, Prūsų pro
vincijoj Silezijoj, expliodawo 
vienoje dirbtuvėje didelis gari
nis katilas. Prie to 5 darbinįkai 
likosi užmuszti, trys gi mirti
nai sužeisti.

ti Maskoliszkas apkaustytas 
kariszkas laivvas “Gangut”, ties 
Transeod, užbėgo ant uolų, susi
daužė ir paskendo. Kareivius ir 
jurinįkus, kaip sako, iszgelbėjo.

Į| Vai paraiso, Chili, pietinėj 
Amerikoj, kastynėse Labrar, ant 
dirbanezių darbinįkų nupuolė 
didelė uola. 26 darbinįkai likosi 
užmuszti.

|] Isz Solano, Iszpanijoj, raezo, 
kad ežia griuvo baitiyczios šie-

Apsisaugokite wagies.
Szioms dienoms pribuvo į VVaukega- 

ną vienas lietuvy* ir apaistojo ant 
“bosnio" pas Kavaliausku, 921 Market, 
pasirodė gerai turineziu pinįgų, todėl 
žmonės ji priėmė ant boardo su noru. 
Pabuvęs czia 4 dienas, kada vieni buwo 
darbe, o kiti dar miegojo, atsirakino 
Antano Rimkaus kuparėlį, iszėmė pinį- 
gus *43.00 ir iszbėgo. Jisai yra viduti
nio ūgio, storas, tvirtas, gelsvų staezių 
plaukų, raudono veido, žiuri isz paniū
rų. Pravardės jo neiszsiklausėme. Dėl- 
togi, jeigu kur toks szviežlas pribūtu, 
apsisaugokit ir duokit mums žinia aut 
szio adreso: .

Antanas Rimkus,
921 Market Str., Waukegan, III.

Gromatos ant paczto.
1001 Ahitl* Anton
1010 Bierserat Jan
1011 Blabla Igną t*
1OB Bvllek* Ignas 
1086 Cbetnliewikl A. 
1033 Dobozeizhl J oze f 
1038 Dworaha*kl Alex 
1045 GinoslwUkl K»yd 
1073 Jonka Anton 
1078 Kenadriov Anton ________ _____ _ ___ _
1089 Kowcsutner» Hansai 180 Tyblew«ki Leon 
1098 Krulagt Jot t 1181 Ūrbonlke Keych 
1100 Kzoadlak Manin*kll189 H'arpUt'Anton 
1108 Laplnaki Ludw1g ---------
1106 Lewkow«ktny W.

1115 M* to* Ik Jau 
Ilso Usnelių* H. R.
1137 Petr*a*kl* Joaeph 
118B Pieta Francleek
1180 Pieta Jot» t
1140 Pr*aeikr*wcM A.
1153 Ron*ki Vlnceot
1173 Szubulk** Niek
1174 Stori* I.
1175 Stimantkl Andry

---J
1181 Ūrbonlke Keych 

11180 Varpist' Anton
1190 Wa*lUew*ki B.
1201 Vbltkowtkl Frank

Jūrės sziaurinės dalies plotų vidutinio oro užszala 
tikt isz krasztų, kaip kokiuose vienok metuose antai Bal
tike kojos užszala su visu ir tąsyk teip žvėrys, kaip ir 
žmones per ledą keliauja nuo vieno ant kito jų kranto.

Apatinės eilės oceanų vandens ir sujungtų su jais jū
rių yra visada szalto®, kadangi atszalęs ant pavirsziaus 
vanduo žiemos laike, kaipo sunkesnis, nusileidžia į apaezią. 
Ir karatų krasztų jūrių vanduo gilumose yra szaltas ir 
tai teip, kaip szaltas ant pavirsziaus niekada ne būva; ta 
apatinė szalto vandens eilė atplaukia ežia nuo polių. Tikt 
tos jūrės nuo to szalto vandens yra liuosos, kurias atskiria 
nuo oceano sudūmos arba negilios vietos, jos tų szal- 
tą vandenį sulaiko; paveikslan, Viduržemines Jūres at
skiria nuo oceano negili Gibraltaro sriuoga, kuri szaltas 
apatines vandens eiles nuo Atlantiko užlaiko.

Sakėme, kad jūrių vanduo yra butus. Nuo ko paei
na ta suruma, isz kur paeina jame druska ir kitokios jū
rių vandenyse ėsanezios medegos? Seniai, pereinant savo 
persikeitimus musų žemei, ji, teip kaip sziądien saulė, 
buvo ne kieta, bet isz labai karsztų garų arba gazų ir juo 
toliaus, juo labiaus ausztant, tie garai ^usilaszindami pa- 
eilių m ir paskui sukietėję sutvėrė musų žemę su jos oru, 
vandenimis. Sziądieninę musų žemes atmosferų, arba orų 
galima laikyti už likuczius pradinės atmosferos, kuri daug 
didesnius užėmė ruimus, isz kurios pasidariusi musų pla
neta. Jūrės pasibarė teiposgi isz susilaszinimo dalies pra
dinės atmosferos, kada jau žemės pavirszius ant tiek at- 
szalo, kad vanduo ant jo galėjo užsilikti. Susilaszindami 
vandens garai, puldami ant žemės, griebė isz tos atmos
feros tulus garus teip, kaip daro ir sziųdien lytaus laszai. 
Terp tų garų buvo atmosferoj visokios druskos ir kito
kios medegos ėsanezios jūrių vandenyje.

Ir sziųdien vienok kietžemių vandens sugabena į jūres 
daugybę druskos. Lygiai nuo žemės pavirsziaus, kaip ir 
isz uolų plyszių nuplauja vanduo visokias mineraliszkas 
medegas, terp kurių yra ir paprasta druska, kurių ir ga
bena į jūres tekanti ant žemės pavirsziaus vandens.

Jūrės per garavimų sugražina oriii tiek vandens/kiek 
jo sugabena upės ir kiek jo nupuola į jūres paveiksle ly
taus. Vienok druska ir kitokios mineraliszkos medegos, 
kurios ežia sykįjikosi atvilktos, jau ant visada pasielie- 
ka. Jeigu paimsite kiek jūrių vandens ir jeigu jis isz- 
garuos, tai pasiliks druska, kuri ne iszgaruoja. Tas pats 
yra ir jūrėse. Upės kas metų sugabena į jūres vis dau
giaus druskos. Apart to, szimtai milijonų tonų vandens 
nuo jūrių kas dienų pakyla į orų, j paveiksle garo. Todėl 
tai jūrių vanduo, juo toliaus, juo turi darytiesi vis sūres
nis. Teip yra isztikro, tik tas atsilieka labai iszpalengvo. -

Nors nuo laikų, kada upės pradėjo tekėti į jūres, jų 
vandens darėsi vis sūresni, bet ir dabar oceanų vandens 
visgi dar ne teip sūrūs, kaip tūlų viduržeminių jūrių ne- 
turinezių nuplaukimo į oceanų. Atlantiszkame oceane 
druskos yra vos 3į dalių ant 100 dalių vandens; Mirties 
jūrėse druskos yra 24 dalys ant 100 vandens.

(T^a).
Ant to oceano yra diktai salų, kurias paprastai 

bKiria prie kaimyniszkų kietžemių, nors jos, per savo ypa
tybes, teip nuo tų kietžemių skiriasi, kad galima jas laiky- 

, ti už atskirą žemės dalį, arktiszkais žemės plotais vadina
mą. Salos tos, arba tie arktiszki krasztai, turi szaltą orą, že
mė czia ne vaisinga, krasztai tie beveik žmonių neapgy
venti, atlanko tūlas salas tik žvejai vasaros laike, arba 
mokslincziai dėl n)oksliszkų tirinėjimų. Tie tolimų sziaurių 
krasztai yra: Žemė Vrangelio, Žemė ciecoriau^ Prancisz- 
kaus Juozapo, Sala Spicbergen, Grenlandija ir kiti.

Dėl daugybės ledų, tasai oceanas prie pats polių su- 
visu nepažįstama^ kadangi į tuos krasztus iki sziol nieks ne 
galėjo prisigriebti. Tirinėtojai prisigriebė tikt iki 85° sziau- 
rinės geogr. platumos, bet likusi 5° laipsniai iki sziauri- 
niam poliui dar su visu nepaiįstami, į tuos amžino ledo 
plotus dar mokslincziai, nė žvejai, nė joki kitokį žmonės 
prisigriebti negalėjo. Liekasi todėl dar apie 75 mylios iki 
sziauriniam poliui. Arktiszkas oceanas dėl žmonių susine- 
szimų mažai turi vertės, prekybos ant jo kaipi kad su vi
su nebutu, kadangi laivų plaukimą stabdo beveik visa
da czia esanti ledai. Nors isz Europos į Siberiją, arba isz 
Amerikos daug trumpesnis kelias yra per Sziaurinį Le
dinį oceaną, bet tuom keliu nieks ne keliauja, kadangi 
kelionę stabdo visada dideli ledai.

2) Atlantikas, arba Atlantiszkas oceanas, szeszis kartus 
didesnis už pirmutinį, traukiasi nuo sziaurių į -pietus ir 
pasiekia abudu poliariszku žemės ratu, yra jis terp Euro
pos, Afrikos ir Amerikos; krantai jo bėga beveik para- 
lėliszkai, todėl iszrędo jis kaipi neiszpasakyto didumo u- 
pė. Atlantikas turi daugel szakų arba jūrių, terp tų 
daugelis yra viduržeminių. Dalis jo įsipjovusi į rytinę 
kietžemių szal į tveria Viduržemines jūres, prieszingame gi 
szone turi Karaibv&kas jūres, kurios su pirmutinėmis pa
daro kaipi kryžių. Atlantikas jungiasi į sziaurius su 
Sziauriniu Lediniu oceanų per Jūrių sriuogas į vakarus 
nuo salos Grenlandijos ir placziu vandenų plotu terp 
Grenlandijos ir Skandinavijos. Pietuose Atlantikas susilie
ja be jokių aiszkių rubežių su kitais trims oceanais.

«?) Didysis oceanas arba Pacifikas, kitaip vadinamas 
dar Pietinėmis jūrėmis. Jis dusyk didesnis už Atlantiką ir 
užima beveik treczdailį viso žemės pavirsziaus. Didysis o- 
ceanas traukiasi teyp rytinio ir vakarinio kietžemio (terp 
Azijos ir Amerikos)į krantai jo juo toliaus į sziaurius, 
juo labiaus susiartina, jungiasi jis su sziauriniu Lediniu 
oceanų per siaurą ir negilią, vos apie 70 viorstų turinezią 
ploczio Beringo jūrių sriUogą (terp Alaskos ir Siberijos); 
juo toliaus į pietus, juo labiaus krantai viens nuo kito at
sitolina, taigi į pietus oceanas eina vis platyn. Pietuose 
jis susijungia su kitais oceanais. Turi jis mažai jūrių ir 
ėsanezios pe priguli 
prie krasztinių.

J) Indiszkas oceanas beveik teip didelis, kaip ir At
lantikas. Traukiasi jis terp Azijos, Afrikos ir Australi
jos; (>agal savo pavidalą panaszus jis į Didįjį. Kaip At
lantiszkas'ir Didysis, teipjau ir Indiszkas į pietus ne turi 
žymaus rubežiaus, todėl sutvėrė czia mokslincziai atskyri
mo rubežius pietinių tų oceeanų dalių; rubežiai tie trau
kiasi iszilgai platumos užbaigos pietinių Australijos, Af
rikos kietžemių krasztų.

5) Pietinis Ledinis, arba Antarktiszkas oceanas, trupu
tį didesnis už Sziaurinį Ledini oceaną, traukiasi krasztuo- 
se apie pietinį poliariszką ratą; nuo kitų oceanų atskiria 
jį tasai paliariszkas ratas. Ant to oceano, kaip spėja, yra 
pietinis Antarktiszkas kietžemis, užklotas amžinu sniegu 
ir ledu, kurisai užkerta kelią ir nedaleid?ia keliaiviams 
ir inokslincziams prisigriebti prie pietinio musų žemės po
liaus. Tolimų pietų krasztai dar mažiaus isztirti. negu at
sakanti sziauriniai, kadangi dar czia sunkiaus prisigrieb
ti negu į sziaurių krasztus. Jurinįkai ir tirinėtojai czia 
prisigriebė tikt iki 78° pietinės geografiszkos platumos, tai
gi ant 7° mažiaus negu sziaurių krasztuose; iki pietiniu! 
poliui trūksta dar 12 laipsnių, taigi apie 180 mylių.

Oceanai, teip kaip ir kietžemių upės, atsiliepia svar
biai ant žmonių ir žemės krasztų gyvenimo: jie paleng
vindami žmonių ir žemės krasztų susineszimus, palengvina 
prekystą. Juo koksai oceanas turi daugiaus iszsiszakojimų 
giliai įsipjovusių į kietžemius, juo daugiaus į jį teka gilių 
tinkaneziųdaivų plaukimui upių, juo geresnė yra joįtekkmė 
ant krasztų jo pakrantėse ėsanezių. Todėl tai antai Atlan
tikas, nors mažesnis ir Pacifiką arba Didyjį oceaną, bet 
prekyba ant jo kur kas didesnė negu ant antrojo, kadan
gi Atlantikas turi daug viduržeminių jūrių, krantai jo 
iszsivingiavę padaro daug uždengtų nuo vėjų portų, nuo 
kietžemių teka į jį daug gilių- upių, Didysis gi oceanas, _____________  _____________ ______________ _
nors didesnis už pirmąjį, bet jis neturi tokių szakų, mažai i g© yra daug sziltesnis, negu kokio nors kraszto po to-

pri

prie viduržeminių jūrių veislės, bet

į jį teka gilių upių todėl, kad prie krantų traukiasi aug- 
szti kalnai, kurie užkerta kelię upėms; besirenkanezius į 
upes vandenis iszkilę kalnai priverezia tekėti į kit^ krasz- 
t^, o ne į Pacifikę.

IpatybCs Įurių wandens.
Jūrių vanduo yra kareziai sūrūs, jūrių vanduo netin

ka gėrimui ir todėl 'jurinįkai, plaukdami į tolimą kelio
nę, paima gėrymui ir virimui valgių prėską vandenį. Juo 
kokios nors jūrės yra karsztesniame kraszte, juo mažiaus į 
jas teka upių su prėsku vandeniu, juo jose vanduo sūres
nis: kaip antai Raudonosios arba Viduržemines jūrės tu
ri labai sūrų vandenį; prieszingai yra su jūrėmis szal- 
tesnių krasztų arba su tokiomis, į kurias daug upių teka, 
paveikslan, tūlose vietose Baltiko jūrių vanduo mažai eu
rus ir tai teip, kad jį net galima gerti. Jūrių vanduo, dėl 
daugybės jame ėsanezios druskos, sudrutina žmogų jose be
simaudantį, todėl tai ant jūrių daugelyj vietų yra pareng
tos maudynės, į kurias vasaros laike suvažiuoja daugybė 
įmonių isz visų krasztų, kaip antai: į Palangą, Ostendą, 
Syltą ir 1.1. Karatuose krasztuose pakranezių gyvento
jai isz jūrių turi druską.

Dėl savo surumo, jūrių vanduo ne teip greit užszala 
kaip upės arba prėsko vandens ažerai, žinote gal, kad 
jeigu į prėską vandenį pribertumėte druskos, jis ne teip 
greit užszals, kaip vanduo kuriame druskos nėra. Ne
žiūrint vienok ant surumo, tolimų sziaurių jūrės teiposgi 
užsidengia ledu, kurisai, užstojussziltesniam laikui, trūks
ta ir vėjai neszioja ant jūrių pavirsziaus neiszpasakytai 
didelias ledo lytis.

Jūrių krutėjimai. .
Žiūrėdami nuo kranto į jūrių paviraių, matote, kad 

vandens jose, nors rodosi nėra vėjo, nesiliauja krutėję. 
Toliaus matote, kad jurFį krantai ne visada turi tą patį 
rubežių. Vieną sykį vanduo stovi ant tokio augsztumo, bet 
po 6 valandų jis nupuola žemyn. Pasikėlymą ir nuslugimą 
vandenų galite matyti kasdieną ir tas atsibūva teip, kad 
visada pirmiaus galima žinoti, kada vandens pakils, o 
kada vėl nuslūgs. Tą apsireiszkimą ir vadina pakilimu ir 
nusluffimu juriu.

Jeigu užkimszę su kamszcziu tuszczią stiklinę įmesite į 
jūres, tai ji plauks ant jūrių pavirsziaus. Nepasiliks il
gai ant vienos vietos. Atliks ji ilgą kelionę, kolaik ne 
priplauks kur kranto. Stiklinės įmestos į jūres atlieka 
kaip kada kelionę kelių szimtų mylių. Tas virautinis ju- ‘ 
rių ir oceanų vandenų tekėjimas traukia su vėju, taigi 
teka jos į tą krasztą, į kurį puczia vėjas.

Be£ ne tik jūrių pavirszius kruta. Girdėjote jau ipie 
didelius ledinius kalnus; atsiminkite tą apsireiszkimą, kad 
nors tie kalnai rodosi augszti, tai vienok jų pamatas, taigi 
dalis esanti po vandeniu yra 9 syk didesnė už dalį kyszan- 
czią isz vandens. Nekartą užtėmyjo, kad toki lediniai kal
nai plaukia į prieszingą negu vėjas pusę, nors vėjas būva 
kaip kada ir gana smarkus. Taigi pasirodo, kad tų kal
nų kelionė paeina ne nuo vėjo, tik kad juos stumia smar
kus apaezioj vandens tekėjimas. Taigi pasirodo, kad kaip 
upėse yra vandenų tekėjimai, toki tekėjimai yra ir ant 
oceanų ir jais tie vandenų plotai iszrėžyti į visus krasztus, 
isz kurių vieni plaukia isz szaltų žemės krasztų į sziltus, 
kiti gi prieszingai, isz sziltų į szaltus. Ant Atlantiszko, 
Didžiojo ir Indiszko oceano patinkame srovę tekanezią 
nuo ekvatoriaus isz rytų vakarų link; kiekviena isz tų 
srovių, patikusi ant savo kelio rytinius kietžemių krantus, 
pasidalina į atskiras alkūnes traukianezias polių link; van
duo jose sziltas, todėl srovės tos szildo szaltus tolimų sziau
rių ir tolimų pietų krasztus /

Isz tokių alkūnių žymiausiu yra teip vadinamas 
Golfstrom, kurisai nuo Mexikonisekų jūrių (Amerikos 
pakrantėse) užsisuka į sziaur-rytus Europos link ir 
szildo sziaur vakarinius krasztus, ypacz gi Norvegiją; dėl 
tos Golfstromo srovės oras vakariniuose Europos krasztuo-

kia jau geografiszka platuma Amerikoj. Kita tos srovės 
alkūnė, daug mažesnė, vadinama Brazilijaniszlca. užsi
suka į pietus nuo ekvatoriaus ir teka iszilgai pietinės 
Amerikos pakranezių. Ant Didžiojo oceano arba ant Pa- 
cifiko yra tokia jau kaip Golfstroių ant Atlantiko szilto 
vandens srovė, tokia kai pi upė tekanti per oceanų van
denis; srovė ta vadinasi Japonišką arba Kuraszio, kuri 
tokiu jau budu szildo vakarinius Amerikos krantus, 
kaip Golfstrom sziaurinės Europos; dėl tos srovės oras 
vakarinių Amerikos krasztų yra daug sziltesnis, negu ry

Paveikdelii 19. Ocmbu trore*. 
Ant paveikilello d o pleišto* dryžiai* yra nztlto* *riovei, nupieazto* gi sutraukomi* — (salto*. 

(Toliaus bus)



LIETUVA

1 .............. ~ ....

Kur prasidėjo žmonių 
ciwilizacija arba 

kultūra?
Tūli sziędieniniai mokslincziai 

sprendžia, kad apszvietimas pir
miausiai užgimė sziauriuose, tai
gi krasztuose amžino ledo szię- 
dien užklotuose, kadangi ausz- 
tant žemei, ji galėjo pirmiausiai 
atauszti prie polių, taigi czia 
pirmiausiai žmogus atsirado. Gal 
tasai sprendimas būti ir teisin
gu, bet ant jo parėmimo trūksta 
kokių nors darodymų buvusios 
czia kada nors augsztesnės civili
zacijos, nėra czia nė jokių žmo
nių darbų liekanų. Jeigu czia pir
miausiai atsirado žmogus, tai jis 
isz czia paskui turėjo pasitraukti 
tolinus į pietus, kadangi paskui 
užstojo czia toki szalcziai, kid 
žmonės tuose krasztuose negalėjo 
gyventi. Kas pagimdė tuos szal- 
czius, tas iki sziol ne iszaiszkin- 
ta, tiek žinia, kad ne tik tolimų 
sziaurių krasztai, bet beveik visa 
Europa, sziędieninė Siberija, 
sziaurinė dalis Chinieczių krasz- 
to, Kanada ir didesnė dalis Su
vienytų Kieszpatyszczių buvo 
amžino sniego ir ledo uždengti. 
Kaip nežinomos yra priežastys tų 
buvusių czia didelių szalczių, 
teipjau nežinomos ir priežastys 
pasididinimio paskui szilumos. 
Laikę, nuo kada užgimė sziauri-. 
niuose krasztuose vėl didesnė 
sziluma, kuri didesnę ledų dalį 
sutarpino ir seniaus ne apgyven 
tus krasztus padarė vėl tinkan- 
cziais žmonių gyvenimui, skaito 
ant 16—20tukstanczių metų. Kada 
Europoj atsirado žmonės, oras 
czia buvo vidutiniszkai ant 20° 
Fahrenheito temometro szaltes- 
nis negu dabar. Tokiose sanlygo- 
se, krasztuose, kur sziędien žmo
nės augszcziausiai kulturiszkai pa
kilę, kur augszcziausiai pagilęsap 
szvietimas, taigi Europoj, tękart 

; imogui reikėjo kariauti su neat- 
sakąncziu gyvenimui szaltu oru, 
antkulturiszko pasikėlymo truko 
laiko. Krasztuose Europos prie 
Widuržeminių jūrių, pietvakari
niuose krasztuose Azijos, prie tų 
krasztų vasaros lytų žmogus 
greieziaus įgavo pajiegas, czia 
lengvinus buvo jam kariauti už 
savo ėsybę, czia todėl ir atsirado 
pirmiausiai 'civilizacija, bet ar 
ji czia užgimė, ar jos pradžię 
atgabeno sziaurių tautos pasi- 
traukdamos isz sziaurinių krasz
tų. dėl užstojusių ten didelių 
szalczių, to sziędien susekti ne
galima; tautos traukdamos isz 
Azijos, pakilus szilumai Euro 
pos krasztuose, atgabeno jau sa
vo civilizaciję, kuri czia pradėjo 
kilti teip, kad net pralenkė tuos 
krasztus, kuriuose buvo jos lap- 
azys.

Žmonių apszvietimas, kultūra 
pirmiausiai pakilo Mezopotami- 
joj, Persijoj ir Indijose, vakari- 

\ niuose gi krasztuose—Egipte, isz 
kur perėjo pGrekiję, isz czia į 
Rymo vieszpatystę, o Rymas jau 
ję platino po kitus Europos 
krasztus ir tai teip, kad paskui 
tie krasztai pralenkė net savo 
mokytojus rymionis; karsztuose 
prie ekvatorius krasztuose, kaip 
ir szaltuose prie polių ji ne galėjo 
augsztai pakilti, kadangi karsz
tuose krasztuose žmonės viskę 
turėdami, ko dėl gyvenimo rei
kia, jos reikalo ne jautė, sziaurių 
gi krasztuose jų pajiegos susi- 
naudojo visos ant užlaikymo gy
vasties, taigi ant kulturiszko 
pasikėlimo truko jiems pajiegų. 
Nutirpus ledams Europoj, oras 
ėjo vis sziltyn, dabar gi tėmyja 
vėl atbulę traukimę, eina jis vėl 
szaltyn, taigi gal būt, kad kul 
turą ir žmonių apszvietimas 
isz palengvo vėl turės keitiesi 
tolinus į pietus.

Nors ir 
rimas lietuti ver- 
geresnis už lie* 
aią. Lietuvisz-

p. Dynieviczo. 
lenkiszkas iszdavimas ne 
tės, bet visgi jis 
tuviszkę verlimę. 
kame vertime priderėjo 
visu ‘užleisti, jeigu jų ne 
buvo 
teiposgi ir nuo 
galimu buvo dauį 
skaitymo tos 
rods ne 
skaitydamas ramiai 
Pridėtos gana žingeidžios 
kios baikos, neva 
bet tokios, kokias 
gal pats padaryti. Czia 
daro net kunkurencijg monų 
cialistui, p. Mockui isz 
kas svarbiausia, kad ant 
mo tų baikų ne reikia isz Dėt 
to nė jokių brangių prietaisų 
sikviesti. ’

gywentojų pasikorusį. Priežastis 
patžudystės, kaip sprendžia, bu* 
wo stoka darbo. Patžudys jau 
nuo penkių mėnesių sėdėjo be 
darbo.

jeigu jų ne galima 
raneziai apdirbti; 
mo wiso vertimo 
dauginus geisti. Isz 
s knįgulės žmogus 
naudos apturės, bet 
amini laikę praleis.

žingeidžios viso-
magiszkos, 
kiekvienas

spe-

padary- 
Detroi

Jeigu jautiesi uesweiku, imk wieu|CASCAB 
ETS, o iszgydys tawg, ui 10 ir 20c.

Wietines Žinios,

— Ant geležinkelio North- 
western, ties stacija West Chica- 
go, suaimuszė du trukiai. Laike 
to susimuszimo pusažieriai mie
gojo wagoouose. wiso likosi 
užmuszti 3 pasažierisi ir wienas 
koksai walkiužas; sunkiai apkul
tų yra 13 žmonių.

Pa j iesz kojiniai.
Pajieszkau savo draugo, Antano Šna

ro isz viensėdžių Barsakinoa ir Mateu- 
•zo Adomaiczio, isz 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., New York.

Pajieazkau Konstantino Czernausko,
isz Kauno gub., reiszių pa v., T vemtų 
parap., Leibiszkių okolicoa, 6 metai 
kaip Amerikoj. Turiu į jį svarbų rei 
kalą. Teiksis atsiszaukti aut szio adreso: 

Antanas Audinis.
456 5th Str., East St. Louis, III.

Iszsiuncziame in visus miestus ir miestelius visos A- 
m etikos visokius daiktus, kaipo tai: Maszinas dėl siuvi-' 
mo, Maszinas dėl drukavoji.mo gromatu, Siutus, Ovcrkcj 
tus, Wargonus, Armonikas, Orajyjamas Dėžutes, Klarne;1 
tas, Fleitas. Basetles, Skripkas, Gitaras, Triubas, Žiūro
nus, Britvas, Peilius, Widelcius, Szauksztus, SlrielbasJ 
Revolverius, Laikrodžius, Laikrodėlius, Lenciugclius.1 
Kompasus, Žiedus, Auskarus, Abrozus ir visokius kitus 
daiktus, j ‘Teipogi padidiname fotografijas, dirbdiname 
luksztus dėl laikrodėliu jt t. t. Prisiuncziame katalioga 
koinam dykab Adr«sawokit teip:

Kelpsch, Korei ko & Co.,
CHICAGO, ILL.66 Fifth Avė

NDY CATHARTIC

CUMCOnSTIPATIOH

Naujos knjgos.
Apie Joną Twardauską, garsu 

burtininką ir Jo darbus, sykiu su 
apraszymais apie burtus. Pagal 
lenkiszką, Sutaisė J. K. Ply- 
mouth, Pa. Spaustuvėj J. Pauk- 
szczlo, 1897 m.

Szitoje knįgutėj telpa ne tikt 
žinomas lenkrszkas padavimas 
apie Tvardauck?, bet ir daugiaus 
lenkiszkų žmonių pasakų, kaip 
antai: Ragana, Apie Sudeginimu 
14 neva raganų Doiuchove, 
Madejaus lova,Ūkininkas ir vel
nias, Osieczna? Pabaigoj yra Bai- 
kos :r burtai, teiposgi Baikos su 
kazyroms. Kifįgutė, versta isz to
kios jau lenkiszkoj kalboj Užduotos

— Apsigyvenęs po nr. 2916 
N. Hermitage avė., vokietys 
Vogt, negalėdamas niekur darbo 
gauti, pasikorė. Policija radusi 
kunę, paszaukė vežimę ir nugabeno 
negyvėlį pas užsiimantį palaido
jimu, Seeberę. Apie patžudystę 
praneszė koronerui. Tas atkako 
ir pareikalavo, idant jam ne- 
gywėlį iszduotų, Seeber, pasirem
damas ant policijos įsakymo, at
sisakė klausyti koronero, nors 
ne stabdė apžiūrėti negyvėlį, bet 
tas tuom nepasiganėdino. Wakarė 
nusiuntė jis savo klerkę su 5 
žmonims, paėmė vežimę ir grabę 
kito biznetio. Seeber vienok 
ne norėjo negyvėlį lazduoti; už
gimė ežia m usztynėsterp koronero 
ir Seebero žmonių, ant galo vie
nok kunę paėmė, įdėjo į wežimę 
ir nugabėno į morgę, po nr. 860 
N. Halsled. Czia reikia pridurti, 
kad Seeber prieszinosi vien to
dėl, kad teip jam buvo nuo poli
cijos įsakyta. Czia mat koroneris 
teip su policija nesutinka, kaip 
Maskolijoj policija su žandarais, 
irtos Chicagos valdžios viena ki
tai kliūtis daro, kaip Maskolijos 
caro įrėdęs.

— Į gyvenimu lietuvio, Niko
demo Kavaliauskio, kasieriaus 
draugystės Dovydo Karaliaus, po 
nr. 585 Jefferson ui., kada nieko 
namieje ne buvo, įsirangę vagi
liai ir paėmė 700 dol. pinįgų, isz 
kurių 400 dol. buvo ?avaszczia 
Dovydo Karaliaus draugystės. 
Pavogė dar gyvenanezio pas Ko- 
valiauskį, Stanislovo Faiso, 60 
dol., revolverį ir auksinį žiedę. 
Praneszė į policiję, bet ir ta iki 
sziol nieko nesurado.
' — Ant virszaus, bėganezio 
Northvestern geležikelio ta v ori
nio trūkio, vagonų eusipeszė du 
vagonų stabdėjai: O’Connor ir 
Whalen. Ant kertės Blooming- 
dale Road ir 46 avė., O’Connor 
nustūmė savo prieszę nuo trūkio. 
Whalen nupuolė teip nelaimingai 
ant kelio szėnių, kad suskaldė 
sau galwę ir teip sunkiai tipai- 
kūlė. Nugabeno jį į ligonbutį, bet 
nėra vilties nuo myrio iszgelbėti. 
O’Connor likosi suarcsztuotu.

—- Konstableris Laubenheimer 
suėmė kokį ten Hansę Ander- 
sonę, apskųstu už vagystę; pa
vogė jis ne mažę kokį nors daik- 
tę, bet didelius namus, prigulin- 
czius agentui DeYoungui. Ander- 
son, namus tuos nuo loto De Youn- 
go, ant kertės 44 ir Hirach uly- 
ežios, perkėlė ant Kemberling ui. 
ir juos padidinęs, apsigyveno.

— Pereito panedėlio rytę, 3 
vai., užsidegė namai po nr. 627 
Center avė. Ugnį užtėmyjo pir
miausiai motormanas bėganezio 
elektriszko vagono, Cassey. Nu- 
szoko jis nuo vagono ir prikėlė 
megauezius deganezių namų gy
ventojus, o 14 metų Jakubę 
Smolikę isz ugnies iszneszė jau 
pusiau užtroszkusį. .

— Pereitos nedėlios vakarę, 
į alaus pardavinyczię Johao Kip- 
pero, po nr. 381 Fifth avė. atėjo 
du apsimaskavę plėszikai. Par- 
da viny ežioj buvo tękart patsai 
;os savinįkas ir kelneris. Plėszi
kai suvaldė juos atkisztais re
volveriais ir paėmę isz kasos 30 
dol., iszsineszdino.

— Namų savinįkas po nr. 4404 
Wood str., Tamoozius Butko- 
viak, rado vienę isz savo namų

Pajieszkau savo draugo, M-ateuszo 
Ur’akio, isz Kauno, gub., Panevėžio 
pav. Smilgių parap., Gilkonių kaimo, 
pirmiaus gyveno Baltimorej, o dabar 
nežinau kur. Teiksis atsiszaukti ant 
szio adreso:
Kaz. Ivanauskas, Mahanoy Plane, Pa.

Pajieszkau savo sunaus, Andriejaus 
Ruszkevycziaus,, girdėjau, kad gyvena 
Philadelphijoj. Teksis atsiszaukti ant 
szio adreso:

Jonas Rnszkevyczus, 
33801 Fisk Str., Chicago III.

Kiekvienas teip sako:
CA8CARETS CANDY CATHARTIC yra tai 

stebuklingiausio* gydyklos szio smilaus iszra- 
dimuose, turi gardu smoka, gydo lagadnei ir 
tikrai inkstus, kepenis, pllwa ir czvityja wlsa 
sistema praazallna p*razaliuia gydo galeros 
skaudeiim* drugy ir uikietejima wldur1n

Pirk deiiutj C. C. C. naizdlel, 10, 25, 50 cen
tu. Randasi viso** aptiekose ir iszgjdymg g*a-
raštuoja.

Aritmetika.
Szioms dienoms iszčjo isz po spau

dos na uja knįgelę. Aritmetika, dfil isz- 
simokinimo rokundų.Ta knįgelę turi 104 
puslapius, atspausta ant gražios popie- 
ros, o prekę tik 2ftc. Kiekvienas norin
tis gerai iszmokti rokundų, tegul ją nu
siperka, o iszmoks isz jos lengvai visas 
rokundas be pageltos mokintojaus.

Pinįgus'galite prisiųsti pacztinSmis 
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
dekite szitokį:z

A. OlszewsktN,
33rd Str. Chicago, IU924

Kataliogas knygų.
Mokslai apla Žemi* ir Kitu* *wietui,ju bu* 

wy ir pabaiga. Apraazo ka* yra žeme, 
isz ko ji susideda, ant ko ji laikosi ir 
kaip sukasi; kas yra *aale, iwalgides, 
menulis; kaip toli in saulia ir in kitas 
iwaigadl*s, kas yra planetos, kometos ir 
kito* retai matomos a**igides. Yra tai 
naudingiausia knyga ir relkallngiause 
dėl perskaitymo ir paslmokinimo kiek- 
wlenam imogul ant szlos pa-taules gywe- 
naneziam.............................

Tapati druczlai apdaryta............
Naujas lletuwiszkss Lementortus 
Pilnas szimtmetlnis kalendorius i 

tomis
Pradiemokslis Rankos Raszto dėl norlncziu 

iszmoktie gražiai ra* ryti e i0o.
Pradinis mokslas anglis*kos kalbos...............75o
R*nkwedis "Gromatu raižymui. Yra labai 

naudinga knygele, kuri mokina kaip reik 
ruszytie gremžta* Impaiystamu*. priete- 
lius, giminias, mylimais!** ir mylimuo
sius priess apslwedima, in ponus, kuni
gus, wy«kupus ir kita* augsztal pastaty
tas ypatas. Pasweiklnlmai (pawincze*o- 
nes) ant Nauju M*tu, dienoje urardueriu, 
užgimimo ir kituose swarbiuo*e atsitiki
muose. Preke. 50c.

Sodu teeisimai ir Pudymu dirbimas ................10c
Spasaba* greito iszsimokinimo angetskos kai 

uos n* apdarytas “ g 1.00
o apdarytas •• g 1.25

Trumpa senowes Lletnwlu Istorija „ lOo 
Trumpa lletuwiszka Geografija paraškyta

kunigo Zebrio.............................................15c
Žodynas keturiose kalbose; lietuwiszkai

lat*uzkai, lenkiszkai, ir raškai, y. 
ra geriau** knyga dėl norlncziu tsz- 
moktie lenkisikos, ruskos arba te- 
tvUzkos kalbos „ „ gt.oo

...75c 
II 00 

10c

Knygos istoriszkos, swietisz- 
kos, pasakų ir giesmių.

Anegdotai iszsitarimal ir patarles isz gyvenimo 
senove* Grekonu bei Rymionu •' •• 5c

ANDERSONO PASAKOS. Vienoje knyge
lėje 10 graliu pasakalrzlu............... ..............  |5o
Amerika Pirtyje Komedija dėl teatro 10c. 
Apie 8enowes Lietuvos pilis yra tai puikus 

apraskymas apie Lietuvoa praeit* ir 
apie tuos plleka'nius kurie dar ir szen- 
dien laukuose musu tovynes niukso... 10c 

Birute* dainos “ •• ;0c
Dievaitis, apysaka szio* gadyne*. Yra Ui grę

žiausi* pasaka, kurio* lietuviai da niekad 
negirdejo. Preke •- •• •- gi .o*

Dainų skrynele ,, goe.
Graži vaiku knygele “ “ • ioc
Gyvenimas Gena vaite* (Genovefos). Yra 

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

_ . _ deja yra 5Oc.
Gyvenimas Stepo Raudnosio •• 15c
HYGIEN A, arba mokslas apie uilsikym* svei
katos. Szita knygele privalo rasti* kiekvienuose 
namuose, ne* ka* ja su atyda perskaitys, patal
kys apsisaugoti nuo tuketadeziu visokiu Ilgu, 
pataikys atlaikyti ozlelybeje mvo sveikata, pa
ilginti mwo amsi ir mokė* užauginti sveikais ir 
tvirtais u*o vaikeliu*. Preke.................... 85c
Istorija gražio* Katra ko* •• “ ioc
Istorija užlaiko Prancūzu vainos “ 8Qo 
zstorlta gražio* Magelano* „ jOc
Istorija septynių Mokytoju • « MJo
Juokinga* pasakojimas aps Szaltebulziu* 5c 
Kankles, lietyviszkos dainos su natomis, sutai
sytos ant 4 balsu, de) wyru „ ~
Kaip Igytle pinigus Ir turte „ 
Ka* teisybe tai nemete* puikios apysakėlė*

isz lietuviu gyvenimo 
Kristijonas Duonelaiti* „ /
Ka* yra. o ka* bu* „
Krumpliu Jonas ,
Kinai ir kaip tie gyvena...............................
Lietuviszkos dainos isz visur surinkto* 

aps keturi užimtai daina •• 
Lietuviszkas sziupinls >•
Lietuviszka* Kalendorius ant metu 18M 
Lietuvos Kankles, nauju dainų knygele 

72 daina*. , „
Nameli* pustelnyko “ “
Listuvlszki Rasztai ir Rasztlnykai

Knygos malda.
Aukso Altorius arba Szaitini* dangisakn 

■karbu, apdaryta drūtoj skaroje, zalaty- 
tais krasztai*, druczial apkaustyta ir su 
kebe •• •• m g] oo

Apdaryta szagrine « ■> ggoo
Apdaryta baltuose kauluose................. g* 00

Sena* ir naujas Aukso Altorius, skaroje apkau
stytas Ir su kibs U M

Senas ir Naujas Aukso Altorius, voklszkom* 
literomis •• “ ••. •• g; no

Balsas Balandėlės arba Mažas SzalUneli* 75*
Baisa* Balandėlė* apkaustita* 863,
Balsas Balandėlė* su Officium Parvum l.oo
Balsas Balandėlė* szagnne •• |.|0
Balsas Balandėlės apdaryta* krisztol*......... gg.oo
Balsas Balandėlė* apdaryta* baltuose kau

luose...........................................................28 00

10b

15c 
15c. 
10c. 
10c. 
.10c

«.00 
6c 

•• 16c 
tariau 

15a.
75c 
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ALL 
DRUGGIST3

su.

NAUJAU8IS LIKTUWISZKAS BAPN'IN'YtAS, 
surinkto* isz daugel *wetlmteuti**ku a^pnl- 
nylcu ir surėdyto* pagal tikra Persizzkai 
Egiptiszk* sapninyko.—su 310 visokiu tbro- 
zeliu,—su spraszymu planetų ir paslapcziu 
kokio* seoowe* žmones vartojo dėl nuspeji- 
moateites—Geriauaei iszguldo visokius 
sapnus, koki tik žmogui pri.apnuot gaili 
Preke........................................................ 60c
Apdaryta*.......................................................7hc

Kražių Skerdyne. Apraszo ana baisu at
sitikima, kada I8M m. maskoliai užpuol* 
ant bažnyczios miestelyje Kražių, mu- 
■ze, szaude Ir pjovė nekaltu* Amonis, isz* 
griovė altorius ir uApecsetijo bažnyczia. 
Kuo alszklausiai apraszo ta wi*a atsiti

kima. 15c.
Negirdėto* daiktas ir geros rodos musu mo

terėlėm* „
Olitypa, apysaka isz laiko terpeavisiko* ka- - 

re* Indljonu Amerikos. ' l„_
Patarle* ir dainos.............................................. JOo
Pasakojimas Antano Tretininko “ •• 26c
Pirmutini* degtines varytoja*, komedija 10c
Puiku* apraszymas tikra atsitikimu iszlai

ko lenkmeczio vainos 1M8 m. 40a
Pažangos Jure , “ 20c
Praoita Vilniau*. Apraszo nuo pat pradžių 

užsldejimo miesto Vilniau* koki jame 
klloeztoriai buwo, koki lietuviszki ku- 
nigaikezczlal gyveno, kokios kares jy 
aplanke ir daugybe kitu akyvu Lletu- 
woe atsitikimu............................... J 10c

Pulki istorija ape Kantria Alano, kurt per 22 Jn*- 
tu* valksaeziodania po svieto, dsugybla bo
du ir vargu kantrei isskentejo 90c

Rinalda Rlnaldina* “ “ “ M-M
ROBINSONAS KRUZIUS. moralisska apysaka 

dėl l&onuisenet. •• •• 2&C
Rutu Lapeliai naujausio* daino* - “ 15c
Svodbine rodą. Yra tai pulkio*daino* ir srsi- 

cijo* vartojamo* seniau ant lietuvi**-1 
ku veeiaihu. Dvi knigi................tt 60

Talmudu* žydu “ JO'

IVC
............... jis
padawhn<> SOo

We*elTjo* arba pagirėliu gobtuve*
W1 toliom oda. G Iešme isz Lietuvos 
gi ponas bei fipone

Pigiai ant pardawimo Lotas,
Ant Auburn Avė.; yra tai tre- 

ežias lotas į sziaurius nuo 32nos 
ui., pryszakiu į rytus. Atsiszau- 
kite pas:
T. F. Monahan, Ruimas 675 ir 61 

87 Wsshington Str., Chicago.
(17—7)

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

Telefonas Yard 709

LIETUVA”
Nedelinis Laikrasztis

Iszeina Chicagoje kas subata ir paduoda žmonėms
SVARBIAUSIAS IR TEISINGI AUSI AS ŽINIAS.

isz Amerikos, Lletuwos ir wiso paswieczio.

Apgarsinimai.
“Varpas”, literatūros, politikos

mokslo dvimėnesinis laikrasztis. Ism I- 
* Varpas” va 

talpia a 
.j rast

am metų, i u

na jau 9 metas Tilžėje. 
Lietuvos vadovų laikrasztis; t* 
puikias apysakas bei moksliszkus 
tus. "Varpas” [Ameriką i 
prisiuntlmu, kasztuoja 1 dolarą.

“Ūkininkas”, Lietuvos ukininkh 
mėnesinis laikrasztis, iszeina 8 metai, 
teippat Tilžėje. Talpina įvairius rau
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 pasigelbeti, neesant 
arti daktaro.

“ŪKININKAS”, į Ameriką, ant meti 
kasztuoja tiktai vieną dolarą. Norite 
ti iszsiraszyti wirsz minėtus laikras^- 
ežius, pinigus gali siųsti registravote* 
se gromatoae ant szito adreso (10—7* 

Hkrrn Dr. Bruažis, 
Tilsit, Ostprcussen

Germany. I

Wisokins knygas, 
lietuviszkas, teip dvasiszkas kaip ir 
moksliszkas, teipgi ir laikraszezius, kai
po tai: “Varpą”, “Ūkininką” ir 
“Tewynes Sargą”, visus tris kartu 
imant ant 1897 m. prisiuneziu už g3.00. 
Katalogą knygų ir laikraszezius ant pa-4 
žiūrus prisiuneziu dovanai. L'žpraszant 
knygas arba laikraszezius, reikia sykiu 
ir pinigus prisiųst. (81—7)

Jurgis Lapinas
Tilteje — Tilsit, Ostpr. . 

Germany.

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

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

ZANIEWSK18.
924 33rd str., 
Lietu wlxzkas 

krlauczius. 
Pigausia dra- 

Rnų krautuvė.
ra uodą w i šo

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

atsilankyt, o 
-persitikrysite.

. Naujas
Lietnwiszkas Saliunas.

Fel. Majausko 
vįsy 952 33rd St. 

JD rtii-.i— (wieAla

saliuno tu- 
juike dideiia 
ant mitingu.

bailu ir veaialiju.
Ateik broli pamatytie ir to viso 

pabandytie.
Felixas Majauskas,
952 33-cžia ulyczia,

CHICAGO, ILLINOIS. ‘

“RYTAS”
NEDELINIS

Laikrasztis
ISZEINA

WATERBURY, CONN.
Yra tai vienas gryniausiu, kas 

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

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

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

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

The Standard Liqnor Honse,
Naujas Lletuwiszkas Saliunas

Juoz. Millerio,
203 Washinjrton. St., 

Heatlle, wash.
Užlaiko geriausius gėry mus;

Wanted-An Idea

Arielkas, Likierius, szaltę Alų, ir 
khvepianezius Cigarus* Teiposgi 
klekwienos pnbuwęs pas manę 
gili gaut geriausię rodę ir dasiži- 
noti apie wisus reikalus szio krasz- 
td. Kam teks czia atwykti, mel
di iu pas manę atsilankyti. (2-10) 

Su guodone
Juozas Miller.

“Lietuva” kasztuoja ant metų tik $2. Kas abu .do- 
liarus užsimoka isz virszaus, gauna puikę knįgelę, vertės 50c., 
dovanų. Kss užsimoka $1, gauna knįsrelę už 25c. Knįgelę gali 
sau iszsirinkt isz musų kataliogo kas kokię nori, kad tik nebran
gesnę per 50c. o prisiusime dykai.

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

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

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

Raszant į mus su bent kokiu reikalu, arba pinįgus prisiun 
cziant, visada uždėkite ezitokį adresę: 1 A

33rd Street. CHICAGO, ILL.
tai nie-

924
Pinįgus siųskite registruotose grom&tose arba per ‘‘money order’ . 

kada ne pražus. Iszpirkę “money order” nelaikykite jį kiszeniuje, bet tuojaus 
prisiekite mums: siunciiant "money orderį”, gromatą registruoti nereikia, 
prislėkite prastoje gromatoje, nes ant jo nieks, be mus, pinįgų isz paczto ne- 
iszimu.

Ofisas “Lietuvos” esti kasdien atidarytas nuo 7tos walandos ryto iki 9 va
karo. D nedaliomis duo 12tos widurdienio iki 6 vakaro. Chicagiecziai turinti 
kokiui reikalus, teiksis atsilankyti minėtose valandose.

' Europiecziai gali gaut “Lietuvą” Prūsuose, Tilžėje pas Jurgį Lapiną už 
S2,oo arba 4 rublius ant metų.

W. SZYMANSKI 
624 Blue Island Avė: 

užlaikau didžiausia *

Krautuwia Keblia,
i kaipo tai;

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

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

Ofisas: 84 La Šalie St., Ruimas 620. Gyienimas:112 W. Dlvlslon St.
Atlieka provas visuose suduose, iszdirba visokias rjpieras__

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

I. Gali sueiszneket lenkiszkai.

pirkaite

Ben. Hatowskis.
627 S.C«d» Urte Jndd, Chicsoo, l|

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

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

Karatų, ant 15 akmenų, su tikrais Elgino w
viduriais laikrodėlį nuo tl7 iki 120 ant iszmoket 
ežiu, mokėdamas tik po vieną doliery ant Deda 
ios.

Kas tik ko reikalaujete ateikite pas mane

Sprendzyna 50c. Styklas ir skazupkos 10c 
ir 72 prabos nog $3 iki $6. Sidabrini 

zipgorej $7.00. Wyska garan'tavoje ant metu.

HILLE’S FOTOGRAFAS,
3452 8. Halsted uL

NuJIidb puikias Fotografijai, attaztaa tiktai

$2.00
Ab veaella ii kitokia reikalą nujitna Fotogrs 

fijaa kopalk tašei.

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

838 W. 18th Str.
Priima ligoaiu* adynote: aao • iki 12 priesz Pi«t 

ir nuo 0 wdkare. Tele j LiLta. di*. 1

PIGIAUSIAS KROMAS 

CzebatuirCzewerykn 
w __ pas
M W.Goodmana,593 N. Gay St. 

BALTIMORE, MD.
dlenn i«xpaduotte wiaua 
Uworni. kaip tai: debetu* kt^ ri2L,?*.d!e ,’rZry' “otaru, vaiku Ir kadi- 

teip labai sumažinau ju orėki** kad

i M. W. Goodman.
k
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