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rodė jau sykį ant Kretos, kad 
blokavimo nieks neklauso. Pasi
lieka vien per karę priversti 
Turkiją pasiduoti Europos no
rams. Katra gi isz Europos 
vieszpatyszczių panorės ant Gre- 
kijos naudos kraują savo ’ karei
vių lieti? Griebtųsi to kelio 
noriai Maskolija, bet ne ant Gre- 
kijos, tikt ant savo naudos: ji 
sumusziisi Turkiją norėtu vėl 
sau kokį nors jos ir tai kuo ge
riausią, kąsnį nuplėszti, ant to 
vėl nė viena isz Europos viesz
patyszczių ne sutiks, kadangi 
jos ir dabar supranta, kad Mas- 
kolija per daug Europoj iszsi- 
platino, taigi ne duos jai ežia 
platintiesi dar labinus. Pradėta 
Maskolijos karė su Turkija, ga
lėtu visoj Europoj uždegti ka
rės gaisrą. Taigi mat ežia netikt 
sunku, bet bekeik ne galima 
Turkiją priversti klausyti Eu
ropos įsakymų; apie savitarpinį 
pavydėjimą Europos wieszpatys- 
ezių Turkija gerai žino ir todėl 
teip drąsiai ir prieszinasi jų už- 
gyrimams pasiduoti. Sutikimas 
terp Europos vieszpatyszczių 
teip ilgai galimas, kolaik nieks 
ne bando kasinėti Turkijos skruz
dėlyną ant savo naudos, kaip 
tikt kuri nors vieszpatystė tą 
padarys, kitos susidraugaus ir 
priesz tą szoks už palaikų pasi 
dalinimą.

Politiszkos žinios.

Turkija ir Europos wiesz- 
patystes.

Ant karės lauko terp Turkijos 
ir Grekijos nieko naujb~ne afsi 
tiko. Terp regulariszkų pajiegų 
rods musziai neatsinaujino, terp 
neregulariszkų vienok atsitiko 
keletas susirėmimų ir tai susirė
mimų nereikalingų, kadangi jie 
ne turės svarbos vedamose tary
bose. Europos vieszpAyszczių 
pasiuntiniai apdirbo jau iszlygas, 
ant kokių privalo padaryti san
darą kariaujanezios vieszpatys- 
tės, bet Turkija tų iszlygų ne
priima ir ji traukia vis daugiaus 
kariszkų pajiegų į Tessaliją, ku
rią pasirengusi yra palaikyti 
prieszais norus Europos vieszpa
tyszczių. Nors patsai sultanas gal 
sutiktu priimti Europos pasiun
tinių apdirbtas iszlygas, bet jį 
verezia mahometoniszki paval
diniai nepasiduoti svetimų krasz- 
tų reikalavimams. Turkiszkoj 
kariaunoj Edhemo paszos, ėsan- 
czioj dabar Tessalijoj, apart re
gulariszkų regimentų, yra ir 40000 
albanieczių; tie tiesiog atsisako 
pasitraukti isz Tessalijos ir pa
sirengę yra tą provinciją palai
kyti ir ne atiduoti atgal Greki- 
jai. Prieszinasi sugrąžinimui Tes
salijos ir kiti mahometoniszki 
Turkijos gyventojai. Sultanas 
todėl nežino dabar ką daryti: 
aj* klausyti Europos vieszpatysz- 
czių, ar savo pavaldinių dalies, 
ant kurios remiasi ir jo sostas. 
Klausant Europos įsakymų, jis 
priesz savę pakeltų Turkijos 
mahometonis, klausant gi tų, tu
rėtu prieš savę visą Europą. 
Nežinodamas ką daryti, nežino
damas kam geriaus nusilenkti, 
tuom tarpu jis bando vien laiką 
nutęsti, su padarymu galutinos 
sandaros jis nesiskubina, bet lai
ko tuos Grekijos krasztus, ku
riuos Edhemo kariauna užėmė. 
Grekonys pats jos isz czia iszvy- 
ti ne gali; kolaik Europa neisz- 
ras, kaip galima turkus isz czia 
iszvyti, jie czia ir pasiliks.

Kaip pranesza, Europos viesz- 
patystės išsiuntė Turkijos ran
dui įsakymą priimti uĮgirtas jos 
pasiuntinių sandarossanlygas, bet 
ką darys, jeigu Turkija tų įsaky
mo ne paklausys? Rengiasi blo
kuoti Turkijos portus, bet pasi-

Europa priesz Anglija.
Pabaigoj szio mėnesio, rengiasi 

atsilankyti pas maskoliszką ca
rą Wokietijos ciecorius su savo 
motere; drauge keliauja ir kanc
lerius Hohenlohe. Stengiasi mat 
Wilhdmas prikalbėti carą susi
jungti visoms Europos viesz- 
patystėms priesz Angliją. Wokie- 
tija pažada visame remti Masko
lijos reikalus Indijose ir Rytinėj 
Azijoj priesz Angliją (bet ne 
Turkijoj), Maskolija gi remtu Wo- 
kietiją, jeigu ateitu laikas užimti 
su visu po Wokietijos valdžia 
salas Samoa, Oceanijoj, prieszais 
norusAnglijos irSu Vieny tų Wiesz- 
patyszczių Sziaurinės Amerikos. 
Toksai susijungimas Maskolijos 
su Wokietija galėtu dar labiaus 
atszaldyli Prancūziją dėl masko
lių, o karėje su Anglija Pran
cūzija ne atbutinav reikalinga, 
kadangi kitų Europos vieszpa
tyszczių laivynės per silpnos ant 
pasiprieszinimo Anglijai; be 
Prancūzijos jos negalėtu pasekmin 
gai priesz Angliją kariauti. Cie
corius Wilhelmas vienok pasiti
ki atrasti kelią, kuriuomi einant 
galima būt ir Prancūziją į tokį 
susiriszimą patraukti. Tą vienok 
galima padaryti vien sugrąžinant 
prancūzams atgal paveržtas per 
karę 1871 m. provincijas. Ki
taip Prancūzija nesirisz si/ Wo- 
kietija.

Wokietija pati rods ne bando 
Prancūziją prie tokio susiriszimo 
prikalbinėti, bet daro tą per tar- 
pinįkystę Austrijos. Dabar pa
rengtas yra susivažiavimas už- 
rubežinių reikalų ministerių 
Prancūzijos ir Austrijos, ant ku
rio bus tie dalykai apkalbėti. To- 
liaus, atkakus į Maskoliją Pran
cūzijos prazidentui ir jos užrube- 
žinių dalykų ministeriui, kal- 
bįs prie to gal ir caras. Tikt ne
žinia, kokią naudą pažada už pris- 
tojimą Prancūzijai, kurios pajie- 
gos czia reikalingiausios, be jos 
kitos Europos vieszpatystės ne 
gal priesz Angliją kariauti. Ant 
patraukimo prancūzų, Wokieti- 
ja bando jiems nusilenkti. Da
bar tapo užbaigtos tarybos terp 
Wokietijos ir Prancūzijos kaslink 
rubežių tų vieszpatyszczių val
dybų vakarinėj Afrikoj. Pagal 
tą sutartį, Prancūzijai pateko 
kraštas Gurmą, Wokietija gi 
priskyrė Sandonna Munger prie 
savo valdybų.

Austrija.
Austrijoj traukiasi toliaus ko

va už kalbą terp vokieczių ir 
tautų slaviškos kilmės. Wo- 
kiecziai pasiprieszino sulygini
mui tiesų czcchiškos kalbos 
Czechijoj ir Moravijoj ir tuom, 
be jokios sau naudos, priesz savę 
pakėlė visus Austrijos slavus, 
kurie susiartino ir remia viens ki
to reikalus priesz vokieczių vir- 
szinįkystę. Besitraukianti kova 
už lygybę tiesų visokios kilmės 
Austrijos pavaldinių atsiliepia ir 
ant kitos pusės vieszpatystės,taigi 
ant Wengrijos. Austrijoj vokic- 
ežiai skriaudžia slaviszkos kilmės 
tautas; Wengrijoj tą pat į daro ma- 
gyarai su slavais ir rumunais. 
Kaip Austrijoj, teip ir Wengri- 
joj slavai vienyjasi priesz savo 
skriaudėjus ir nėra abejonės, kad 
ankszcziaus ar vėliaus jų czia bus 
virszus, kadangi skaitlius vo
kieczių ir magyarų yra mažesnis, 
jeigu tikt slavai vienybėj pasi
liks, jeigu terp jų neužgims pa
vydėjimai ir nepasitikėjimai. 
Rods savo neiszmintingu pasi* 
prieszinimu teisybei, vokiecziai 
erzina slavus ir tokiu ^erzinimu 
geriausiai juos vienybėj užlaiko. 
Reichenberge vokiecziai užpuolė 
ant czechų, kurie czia norėjo ap- 
vaikszczioti kokią savo tautiszką 
szventę. Panaszus atsitikimas bu
vo Egere: czia vokiecziai pa
kėlė maisztus, koliojo žandarus, 
mėtė į juos su akmenimis teip, 
kad ant galo reikėjo pašaukti 
kariauną ant jų suvaldymo.

Iszpanija ir jos valdybos.
Kiek galima numanyti, dabar

tiniai Iszpanijoe nrinistermt, be
sistengianti nusilenkti priesz Su
vienytas Wieszpatįystes Sziauri
nės Amerikos, ne ilgai galės ant 
savo vietų užsilikti, jeigu ne no
rės, idant pakiltu maisztai paezioj 
Įszpanijoj. Ankszcziausar vėliaus 
jų vietą užims kiti, prigulinti 
į liberaliszką partiją. Paėmus 
valdžią liberalams, tie ne žada 
nusilenktipriesz Ameriką, bet ren
giasi tiesiog ne daleisti nė jokio 
jos įsikiszimo į Kubos reikalus. 
Tūli tos partijos laikraszcziai jau 
dabar kalbina atszaukti iszpaniszką 
pasiuntinį isz Washingtono, o a- 
merikoniszko su visu nepriimti. 
Toliaus ragina susijungti su Ja
ponija ir drauge pradėti karę su 
Suvienytoms Wie8zpatystėms, i- 
dant joms ant visada atimti no
rą kisztiesi į kitų 
ežių reikalus.

Ant salos Kubos 
besnio ne atsitiko, 
dėlios dieną atkako
merikoniszkas laivas su liuosno- 
riais isz Floridos. Iszpaniszkas 
kariszkas laivas, “Beina Maria 
Christina”, stengėsi tą laivą suim
ti, bet nepasisekė. Kada paskui 
jurinįkai nuo to laivo iszlipo ant 
kranto ir bandė atkakusius liuos- 
norius iszgaudyti, užpuolė ant 
jų pasislėpę kubiecziai ir Bumu- 
szė teip, kad turėjo grįžti at
gal ant laivo.

Provincijoj Santiago de Cu- 
ba, terp iszpaniszkos kariaunos 
neiszpasakytai platinasi ligos 
teip, kad trūksta kareivių ant 
iszėjimo prieszsusirinkusius czia 
kubieczius. Tie todėl smarkiaus 
subruzdo, įgavo daugiaus drąsos 
ir tankiai ne laukia ant iszpani- 
jonų užpuolimo, bet pats jiesz- 
ko prieszų ir užpuldinėja ant 
iszpanijonų užimtų miestų ir 
tvirtynių.

vieszpatysz-

nieko svar- 
P erei tą ne* 
į Juraco a-

Suwlenytos wieszpatysUs 
' ir Havai salos.

Kunįgaiksztienė salų Havai, 
Kaiulani, giminaitė pavarytos 
amerikonų nuo sosto karalienės, 
važinėja po Europą ir stengiasi 
iszmelsti Europos pagelbą priesz 
Ameriką, pasirengusią užimti po

savo valdžia Harai salas. Ku-į pramokinimą kiek amato vaikų, 
tr.ui—s i— Kauno gub. 1895m. buvo isz

viso 27000 užsiimanezių amatais 
teip žydų, kaip ir krikszczionių. 
Iszdirbimai vietinių amatinįkų ne 
gal būt prilyginami prie išdir
binių kaimyniszkų kraštų. 
Amatų mokslainių czia beveik 
nėra; mokina jų tikt pradinėse 
mokslainėse Janovo ir Pnevos. 
Sliesorystės ir kalvystės mokina 
mokslainė] Kauno, Reseinių ir 
Telszių.

Minsko gub. 1894m. buvo isz 
viso 26287 amatinįkai (ant 3465 
mažiaus negu, 1893m.); įš to 
skaitliaus 14663 gyveno mies
tuose, o 11628 po kaimus. Wisa- 
me skaitliu]e buvo 13678 meiste
riai, 4920 pagelbinįkų ir 4689 
paprasti darbinįkai.

Grodno (Garteno) gub. 1895m. 
buvo 37704 amatinįkai: 13380 
gyvena miestuose ir 24324 ant 
kaimų. Wisame skaitliuje buvo 
25010 meisterių, 6984 darbinįkų 
ir 5650 mokintinių. Tame skait
liuje 41,27% buvo krikszczionių. 
58,52% žydų (skaitlius gyven
tojų žydų siekia czia tikt 13%) ir 0, 
20% mahometonų. Specijaliszkos 
amatų mokslainės visoj gub. nėra 
nė vienos; pradynėse mokslainėse 
kaip kur mokina ir amatų.

Witebsko gub., 1894m., buvo 
41196 amatinįkai, 15427 jų gy
veno mieštuose ir 25767 po kai
mus. Tame skaitliuje buvo 28668 
meisteriai, 89*23 darbinįkai ir 
3605 mokintiniai.

Isz to matyt, kad mažiausiai 
amatinįkų yra Wilniaus gub. ir 
kad nežiūrint ant to, kad niekur 
nėra žydų daugiaus 15% gyven-

nįgaiksztienė Kaiulani dabar lan
kosi Londone ir atlankė Angli
jos užrubežinių dalykų min:ste- 
riją. j

Japonija isz savo pusės reika
lauja nuo Havai salų rando di
delio atlyginimo už nepriimtus 
japoniszkus ateivius. Havai ran
das buvo užmanęs pavesti tuos 
nesutikimus ant nusprendimo 
santaikos sudui, bet Japonija aut 
to nesutinka, ji reikalauja pati 
užganėdinimo, be jokios keno nors 
tarpinįkystės.

Apart rupeszczių su Havai sa
loms, Suvienytos vieszpatystės 
turi jų ir daugiaus. Užgimė nesu
tikimai su Morokko vieszpatys- 
te, Sziaurinej Afrikoj. Amerika 
iszsiuntė ten du savo kariszkų 
laivu, su kurių pagelba nori pri
versti to kraszto ciecorių nusi
lenkti priesz Amerikos reikala
vimus. Europos vieszpatystės 
rengia protestą priesz naujai už- 
girtą muitų tarifąj Jeigu pro
testai ue gelbės, žada užkrauti 
didelius muitus ant Amerikos 
produktų ir iszdirbimų. Tie nau
ji muitai labiausiai sukėlė Euro
pos tautas priesz Ameriką.

Widurinė ir Pietinė Ame
rika.

Terp neseniai susijungusių į 
vieną ryšį vidurinės Amerikos 
republikųjau užgimė nesutikimai 
terp dviejų isz jų: Nicaraguos ir 
Costa Rica. Nesutikimų tų ne 
gal nieks praszalinti, taigi terp su
sijungusių republikų gal užgimti 
karė, kuri jas vėl paskirstys.

Isz Uragvajaus teiposgi ateina

pajiegų su maištinįkais, po A- 
raguo, provincijoj Cerro Larg(|« 
Tame susirėmime, kaip sako, 
maisztinįkai likosi sumuszti.

Jeigu Jautiesi neswelku. imk wlenaCASCA(R
ETS. o iszgydys tawj, ui 10 ir 2Oo. /

Isz Lietuvos.
Amatai Lietuvoj.

Wilniau8 laikraštis, “Wilens- 
kyj Wiestnik”,patalpino straipsnį 
apie Uetuvos iszdirbystę. Laik
rasztis teisingai išreiškia, kad 
amatai po kaimus stovi labai že
mai, daugumas amatinįkų ne vi
sada užsiima savo, amatu, bet 
atėjus laukų darbams, amatus pa
meta ir griebiasi laukų darbo.Prie- 
tokiųsanlygų,žinoma,musų kaimo 
amatinįkas negal rupintiesi apie 
pagerinimą savo iszdirbimų; pa»- 
kylant amatams pas kaimynus, 
mūsiškiai vis puola ir todėl 
jiems sunku konkuruoti su kai
mynų iszdirbimais, kurie ir pi* 
gesni, ir dailesni ir geresni.

Ant pusantro milijono Wil> 
niaus gub. gyventojų, amatinįkų 
buvo 8000, terp kurių 3380 
meisterių, 2695 jų pagelbinįkai 
ir 1959 mokintiniai. Daugumas 
amatinįkų yra žydai; krikszczio- 
nys gi amatinįkai beveik visi 
katalikai, terp jų maskolių nėra. 
Wisame amatinįkų skaitliuje yra 
l žydų ir tikt i krikszczionių. 
1891m. vienok gubernijoj buvo 
daugiaus amatinįkų: pagal gu
bernatoriaus surinktas žinias apie 
amatinįkus, tą metą pasirodė jų 
8849. Nupuolus iszdirbystei, nu
puolė ir prekyba vietiniais isz- 
dirbimais. Apie pakėlimą amatų 
randas nesirūpina; amalų moks- 
lainių rando uždėtų ir 
užlaikomų beveik nėra, yra vien 
keletas privatiškų, kaip antai 
užlaikoma Wilniaus labdaringos 
draugystės, kita žydų užlaikoma 
ir nedėliniai pieszimo kursai prie 
privatiszko amatų bazaro, Wil- 
niuje. Apart to, mokina amatų ir 
tūlose pradinėse mokslainėse, bet 
toms nerupi apie pagerinimą ir 
pakėlymą amatų, bet tikt apie

ant paskyrimo į aresztantų 
rotas ant pusantrų metų; kiti 
apkaltintiejie likosi iszteisinti.

gi

Negera degtinė.
24 d. Gegužio, ukinįkas kaimo 

Sukilių,Woitkuszkių valszcziaus, 
Ikonas Karminas, rado 
lauke užlipintą stiklinę, kaip jam 
rodėsi, degtinės. Stiklėlį tos ne
va degtinės iszgėrė pats, kitą 
gi davė samdinįkui, Jonui Sor- 
gėliui. Degtinę tą vienok gėru 
siqjie tuojaus pajuto, į valandą 
Sargelis pasimirė; jo gi gaspado- 
rių ir vaiszintoją pasisekė isz- 
gelbėti. Kas tai buvo do degti
nė ir kas ją pametė, gal pasiro
dys vėliaus. Tą dalyką dabar 
sūdąs tirinėja.

jeigu musų priesaai griebiasi to 
paties ginklo dėl musų paskan
dinimo; neturime tiesos peikti 
nė padegėjų; nė žmogžudžių.

tojų, bet amatinįkų žydų visoj 
Lietuvoj yra daugiaus 50%. 
Skaitlius amatinįkų neaidaugina, 
bet kaip kur pasimažino. Priežastis 
to yra ta, kad musų amatinįkai 
nesirūpina apie pagerinimą savo 
iszdirbimų ir todėl jie negal kon j 
kuruoti su atgabentais isz 1’ / 
krasztų.

Kodėl maskoliai mokina 
tikėjimo mokslą gim

nazijose.
Kad maskoliai ne. kenezia ne- 

staeziatikiszko tikėjimo ir kad 
isz tokių tikėjimų labiausiai ne- 
kenezia katalikiszko, tą kiekvie
nas lietuvys pats datyrė, nors 
maskoliai prie to neprisipažysta. 
Neseniai, vienas gimnazijos direk
torius Latvijoj atsiliepė į masko- 
liszką apszvietimo ministeriją, i- 
dant mokintiniai liuteroniszko 
tikėjimo butu gimnazijoj paliuo- 
suoti nuo mokinimosi savo tikė
jimo; ant to jiems norėjo paskyr- 
ti laiką lankyti liuteroniszką 
bažųyczią. Apszvietimo ministe- 
ris ant direktoriaus praszymo ne
sutiko, bet iszsitarė, kad geisti
na jam labai, idant liuteroniszko 
tikėjimo mokslas butu gimnazi
jose pastorių iszguldomas mas
koliškoj kalboj. Czia mat ir pa
sirodė priežastis rūpestingumo 
apie tikėjimo mokslą maskoliszko 
apszvietimo ministerio: jeigu 
mokintiniai turėtu ant to eiti į 
kirchįę, ten žinoma, pastoriai juos 
mokintu vokiszkai arba latvisz- 

kitų I ka’’ rz*a Pas^ro<^° rūpestingumas

Nedaili prowa.
Neseniai Telsziuose pasibaigė 

ne daili prova ir keli lietuviai li
kosi skaudžiai nubausti. Wiename 
kaime Telszių pavieczio gyveno 
ukinįkas, Juozas Gailus, turintis 
penketą vaikų. Gailius apleido 
savo paezią su vaikais, o pats 
suėjęs su mergina,Mare Stupelyte, 
su ja paleistuviavo, ant ko visą 
savo uždarbį apversdavo, jo gi 
pati dirbo kaip galėdama, kad 
tikt šiaip teip iszmaityti savo 
vaikus, bet vis skundėsi gimi
nėms ir kunįgui, bet ir tie neįsten
gė sugražinti vyro paežiai. Ant 
galo giminėms ir draugams ap
leistos moteriazkės nusibodo 
klausyti jos skundų ir jie nuspren
dė nubausti kaltinįkus. 25 d. 
Rugsėjo pereitų metų ant jomar- 
ko Alsėdžiuose buvo Gailus ir 
jo numylėtinė, * ten jie girtuok
liavo par ištisą dieną; ant jo- 
marko buvo ir vienas isz kaimy
nų apleistos moteriškės, Pran
ciškus Grainis, jo bernai, Lutkus 
ir Doraczus ir Marės brolis, Petras 
Stupelis. Grįždami iš jomarko 
paskutiniai užtiko pakelėj, girioj, 
po krūmų gulinezius, MaręStupe- 
lytę ir Gailių ir nusprendė juos 
nubausti. Grainis muszė Marę, 
jo gi bernai Gailių, baisiai juos 
sumušę, parvežę namon- Kaltinį- 
kus nugabeno į namus Gailienės 
motinos, sukvietė visą kaimą ir 
czia per naktį, pasidalydami, mu- 
8zė, kaip jiems rodėsi, kalcziausią 
Marę, teip, kad ta rytmetyj ir 
pasimirė. Užtai kankintojai ir pa
teko po sudu. Sūdąs kaltinįkus 
nubaudė gana skaudžiai/ Grainį 
nusprendė ant dviejų mėnesių į 
kalinį; ant tokios jau bausmės 
nuspręstas ir Doraczus; Waiczulį 
gi nubaudė skaudžiau, nusprendė 
nes ant nužudymo visų tiesų ir

ministerio apie apsaugojimu vai- 
kų nuo mokinimosi ko nors pri* 
gimtoj jų kalboj.

Padegėjų draugystė.
Miestelyj Lubcza, Naumiestėlio 
pavietyj, pradedant nuo 25 iki 
31 Gegužio užgimdavo kas die
ną kur nors gaisras. Pasirodė, kad 
visi tie gaisrai paėjo nuo pade
gimo; isznaikino jie daugybę pa- 
mų ir gyventojų turtų. Ant galo 
susekė, kad padegėjai buvo su
sidraugavę; jie kaip kada už 
pinįgus, gautus nuo norinezių už 
ką nors atkerszyti, padegdavo 
nepatinkanezių ypatų namus. 
Keturi sanariai tos padegėjų drau- 

Įgystės likosi suaręsztuoti; nuo 
to laiko ir gaisrai pasiliovė.

Nubaustas už tikėjimą.;
Maskoliszkas randas musų 

kraszto unijotus, ne norinezius sta- 
cziatikiais pastoti, nors to caras 
batiuszka, nesuprasdamas kodėl, 
teip karsztai geidžia, siunezia, už 
tokį kvailiems caro norams pa
si pri eszini m ą, į gilią Maskoliją, 
isz Maskolijos. vėl, nenorinezius 
sparigai garbinti staczia|ikystę, 
siunezia į musų krasztus. Dabar į 
Buiską, Kurszėj, atsiuntė 
kapitoną Biriukovą, kurisai, po 
eavo dvarus Maskolijoj, platino 
Tolstojaus mokslą, doriszkai 
augszcziaus už staeziatikystę sto
vintį. Maskolijos randas, ir jos 
despotiszki carai niekaip negal 
ant tiek savo proto pakelti, idant 
galėtu suprasti reikalą tikėjimisz- 
•kos liuosybės. Tikėjimas, kaip ir 
saužiniu yra žmogaus savaszczia, 
o ne carų. Nėrn-czia todėl vietos 
purvinoms carų rankoms, arba 
jo pasileidusių tarnų. Už tikėjimą 
žmogus atsako priesz Dievą, o 
ne priesz pasileidusius despotus.

Lietuwiszkų kiaulių wel 
rne Įleis i Wokietiją.

Per tūlas muitinyczias dabar 
leido isz Lietuvos ir isz Lenkijos 
kiaules į Prusus; Prūsų valdžios 
vienok vėl iezdavė padavadyji- 
mą, nuo 1 d. Rugsėjo uždaryti su 
wisu rubežiųdėl varomų isz Mas- 
kolijos kiaulių, taigi nuo to laiko 
Lietuvos kiaulių vėl ne įleis į 
Prusus.

naujas kratas po Sta- 
"VVilkaviszkio ir Nau 
pavieczius. Kratas tas 
daro, kadangi pats lie-

Isz Suwalkų gubernijos.
“L’kinįkas” paduoda, kad Kal

varijos pavietyj (Suvalkų gu
bernijoj), kaime Menkupių, vie
nas ukinįkas, turėdamas piktu
mą ant savo kaimyno, padegė 
jo triobas.

Tas pats laikrasztis pranesza 
vis apie 
rapolės, 
miesezio 
žandarai
tuviai viens kitą skundžia mas 
koliams. Užtenka kaimynui 
susipykti už kokį nd?> mažmožį, 
o tas atkerszyja savo broliui kai
mynui apskųsdamas jį maskolių 
žandaram-:, buk jis prilaiko lie- 
tuviszka^ knįgas. Mat-mes mo
kame geriausiai viens kitam at
kerszyti, už tai kur reikia vie
nybėj kokį nors darbą atlikti, 
ten mus nėra, kadangi į vieny
bę niekaip suėiti ne galime. Ker- 
szto darbai, apskundimai 
apsireiszkia ne tikt pas brolius 
Lietuvoj, bet ir Amerikoj. Czia 
patinkame net laikraszczius, 
kurie denuncijacijas pagiria, jeigu 
jos mųsų partijų kovose ant nau
dos partijos gal būt apverstos. 
Matomai net tūli musų vadovai 
ne gal atskirti doro nuo nedoro 
darbo ir nesupranta, kad ir ko
voje ne kiekvieną ginklą do
ram žmogui pritinka vartoti. 
Jszteisindami apskundimus dėl 
kokių nors mierių, juk mes tas 
denuncijacijas platiname terp ne 
apszviestų žmonių, prie jų tam
suolius pratiname. Kokią sėklą 
sėjame, tokius ir vaisius renka
me. Pagirdami denuncijacijas, 
jeigu jomis kovoje su musų

Pasimirė Szolkowski.
Kaip lenkiszkas Warszawos 

laikrasztis “Glos” paduoda, pa
simirė gana pagarsėjęs lenkiškoj 
raszlavoj raszėjas, Szolkovski. 
Raszė jis pasakaites rods lenkisz- 
koj kalboj, bettematus tankiai ėmė 
isz Lietuvos žmonių gyvenimo; 
po savo raštais pasirašydavo 
vardu Brolis. Wiena isz jo pasa- 
kaiczių, Jurgis Durnelis, yra 
versta ir j lietuviszką kalbą. Terp 
jo pasakų yra dar viena isz lietu
vių gyvenimo—Lavonas Jonas.

Užaugimai Lietuwoj.
Maskoliška žemdarbystės mi

nisterija apgarsino apie javų der
lingumu visokiuose Maskolijos 
krasztuose. Pagal tas žinias, 
geras szių metų užaugimas yra 
tikt szitose gubernijose: sziau- 
rinėse, priažerinėse, teiposgi Ja
roslavo ir Tvero gub. Widuti- 
niszkas užaugimas yra visose 
lietuviszkose gubernijose, teipos
gi Latvijoj. Apskritai imant vi
są Makoliją, ežia szį metę dau
ginus yra gubernijų, kurias pa
siekia neužaugimas, negu tokių, 
kuriose gyventojai gali tikėti 
surinkti dauginus, kaip viduti- 
niszkai. ,

Isz Wil k mergės pawle- 
czio, Kauno gub.

Kaime Peliszi, Pulanų valsz- 
cziaus, 15 d. Gegužio, su dalgiu< o *----------- --------------- • — —-T ——V v«.e OKA

pažiūrų prieszais galime pasi- pasipjovė 60 m. ukinįkas, Jonas 
naudoti, ne turime tiesos peįkti, Žekonis.



Isz Amerikos.
Ateivyste in Ameriką.

Amerikoj platinasi dvi nuo
monės kasliųk svetimų ateivių: 
nativisiai reikalauja uždarymo 
su visų Amerikos dėl svetimų 
ateivių ir ta partija, valdant da
bar republikonams, yra drutesni, 
kadangi pruTVų nuomonių glau 
džiasi ir dabartinis prezidentas, 
kiti gi, tų dabar mažiaus, negei
džia apsunkinimo svetimos atei- 
vystės. K*ip republikonai su Mc 
Kinleyu, besistengdami uždaryti 
Amerikę ne tikt dėl svetimų 
ęteivių, bet ir dėl svetimos 
prekystes, teip ir jų prieszinįkni 
ne remia tų savo nuomonių ant 
kokių nors isztii imu, bet teip sau 
ant parodymo, kad neva turi savo 
nuomonę. Kad svetimi ateiviai 
ne yra teip be vertės dėl Ame- 

" rikos, užtėmyjo tę ir gryno kraujo 
amerikietis, Horace G. Kadlin, 
perdėtinis szleto Massachuseltso 
statistiszko biuro. Kadlin savo 
praneszime sako, kad jeigu ir 
tolinus tfip mažysis skaitlius gy
ventojų Massachusettse, kaip ma
šinos! per paskutinius 30 metų, t ii 
į porę deszimtmeczių tik pasiliku
sios kapinės parodys, kacį ežia 
seniaus žmonės gyveno. Nuo 
1865 i£i 1895m. skaitlius gyven 
tojų ežia sum tžėjo ant 20% ; tikt 
dviejuose p iviecziuo-e, Fal- 
mou'h ir Provincetovn jis trupu
tį pasidaugino, kituose pawie- 
cziuose visur nuo 1865m. suma 
žėjo. Kellfleet 1865m. turėjo 
2296 gyventojų, Jabar turi likt 
968, taigi nužudė dauginus kaip 
50% ; žymus sumažėjimas yra ir 
kituose paviccziuose, ypaez gi 
Sandvich pavietyj. Su su mažu j i 
mu gyventojų, sumažėjo ir viso
kia pramonė. 1885m. Kellfleet 
pavietėj buvo 425 dirbtuvės su 
2719563 dol. kapitalo, 10 metų 
vėliaus buvo jų jau įikt 328 su 
518868 dol. kapitalo. Keli metai 
atgal apie Cape Cod žvejonė 
gėrę duodavo uždarbį, bet dabar 
irtas nupuolė. 1885m. f žvejonę 
įdėtas buvo kapitalas 1941921 
dol. bet į deszimtmetį tas nupuo
lė ant 64%. Seniaus visur pama
riuose buvo gyvybė, daug žmo
nių dirbo laivų dirbtuvėse, szię- 
dien gi nė žvejų, nė dirbtuvių 
nėra, nėra kam ir laivus dirb- 
dinti. Wisuose krasztuose Naujos 
Anglijos skaitlius gyventojų su
mažėjo. Ant farmų rods yra ežia 
gimę, bet tik seniai, jaunų be
veik nėra; tie isztraukė į di
delius miestus. Ateivių ežia ne 
daug, bet skaitlius jų dauginasi 
nors palengviaus negu reikia. 
Apie Cape Cod daugiausiai yra 
portugalieczių, kurie nors mažai 
apszviesti, daugumas ne moka 
nė skaityti, bet jie visų pageidau
jami kaipo geri laukų darbinįkai 
ir žvejai. Ne apsunkinimo sveti
muos ateivystės ežia reikia, bet 
palengvinimo jiems apsigyventi. 
Jeigu Amerikoj sunkus laikai, 
tai ne svetimi ateiviai tuos sun
kius laikus gimdo, bet ne at-a- 
kauezios gyvenimo iszlygos, vi
sas ne atsakantis surėdymas; už
darius savo rubežius nuo sveti
mų tavorų, nuo svetimų atei
vių, nuo europeiszko apszvieti
nio, Amerika ne pakels nė savo 
iszdirby*tės, nė turtingumo, nė 
apszvietimo. Amerika ne pirmu
tinė vieszpatystė, kuri stengiasi 
aps saugoti nuo kokios nors 
svetipios įtekmės; likimas vie
nok kitų gėrę duoda persergėjimę 
neužkeneziantiems nieko svetimo 
Amerikos nativistams 1 *

stovėjo negu tos indijo- 
nieczių giminės, kokias ežia euro- 
piecziai rado. Iszilgai Misaissippi, 
Kalifornijoj, Oregone, Colloradoj 
randa sziędien senovės miestų 
griuvėsius, žinoma dabar ne ap
gyventų. randa ežia aug«ztus py
limus. Kokia tauta gyvena tuo»e 
miestuose, dar tikrai ne isztirta, 
bet dab«r ežia gyvenanti indi
joniecziai apie tas senovės civili
zacijos liekanas nieko nežino, taigi 
turbut jie padirbti ne tų dabar 
cziagy venanezių indijonieczių, nes 
tę*yk apie tai butų nors jų pasa
kose ir padavimuose paminėta.
. Liekanas gana augsztos seno

vės kultūros randame tikt pieti
niuose, areziaus Meksiko rubežių 
szletuose, bet ir toliaus į sziau- 
rius. Dabar ant Superior ažero 
ai rado labai senas vario kauty
nes. Kastynėse tose dirbo ir kasė 
varį priesz Kolumbo Amerikos 
atradin ę. Darbai vienok, kiek 
matyti, pasiliovė priesz atėjimę į 
Amerikę europiecz ų, taigi jo^e 
dirbo seniaus ežia gyvenusi, bet 
iszm rusi, ar gal isz ežia pasitiau
si žmonių giminė.

Atraktose kastynėse liekanos 
iszdirbimų parodoj kad dirbusie 
jie jose buvo augsztai kulturiszkai 
pakilę, kadangi tę rodo teip bū
das darbo kastynėse, kaip ir pats 
surasti cza iszdirbimai, kaip 
variniai peiliai, kirviai ir k'toki 
daiktai.

Jau senovės jėzuitų misijonie- 
rius. Allouez, raszė. kad po wan 
deniu ant Sdperior ažero rasdavo 
didelius, po 20 ir dauginus svarų 
sverianezius dailiai nudirbtus va
rio szmotu*. Tęsyk ežia givenu- 
siejie indijoniecziai ne drysdavo 
to vario į rankas paimti, laikė 
jį už dievų ažerui suteiktas do
vanas; matomai jie nė vertės 
vario nežinojo, kaip nežinojo, kas 

,jį padirbo.
Taigi tie radiniai ftiszkiai paro

do, kad aut tūlų vietų dabarti
nių Suvienytų Wieszpatyszcz ų 
labai seniai gyveno tauta gana 
augsztai kulturiszkai pakilusi, kuri 
paskui isz tų krasztų prapuolė. 
Kas vienok tai buvo do tauta, 
kodėl ji isz ežia isznyko, to 
galima susekti.

ne-

— 
nužudymo sūdo nuspręstas. Tuom 
tarpu pjaustant jau negyvo k unę, 
D—ras Markievicz ant |o sme
genų persitikrino, kad nužudy
tasis buvo beproti^ todėl negalėjo 
būt ant uužudymo nuspręstas, 
kadangi beprotis, pagal tiesas, 
niekur ne atsako už savo darbus. 
Wieton nuspręsti ant nužudy
mo, priderėjo jį patalpinti į be- 
proezių namus. Mat Amerikoj, 
ypaez su negrais, sūdai daug 
ceremonijų nedaro. *

Draikos be arkliu.
Nev Yorke pradėjo važinėti 

drožkos be arklių. Naujos be ark 
lių drožkoa į valandę nuvažiuo
ja 20 mylių; nereikia ežia ve
žėjui arklių plakti. Pajiega va 
rauti tę nauję vežimę yra elek- 
trika.Elektriszka batereja sveria 
1000 svarų ir vieno jos prilio- 
davimo užtenka ant nuvažia
vimu 25 mylių. Suvaldyti tokį 
vežimę daug lengvinus negu po
prastę, traukiamą su arkliais.

Wel gal užgimti tvanai.
St. Paul. Isz visų krasztų terp 

St. Paul ir South Rapids ateina 
žinios, kad upėj Missia->ippi van
dens smarkiai kyla. Upė Rem, 
prieszais Anohę praėdė pylimus 
ir iszsiliejusi po visas aplinkines, 
pridirbo blėdies ant 100000 dol. 
Floodvoole, ant Duluth ir Kin- 
nipeg geležinkelio vanduo už
tvino ir užliejo namų pamatus.

Perkūno nutrenkti.
VVellsville, Oii- Perkūnas 

trenkė į žmonių minią susirin
kusią ant pasilinksminimo ir 
keturis užgavo. Wiena jauna 
moteriszkė nuo to tuojaus pasi
mirė, trys gi rods dar gyvos, 
bet visgi nežinia, ar galės isz- 
gy‘«-

Wheeler*burg, Oh. “Young 
Mena Catholic Institute” laikė ežia 
savo piknikę. Susirinkusiems besi
linksminant, užėjo smarki audra, 
tienkė perkūnas ir apsvaigino 50 
žmonių; iki sziol vienok nė 
vienas isz jų dar nepasimirė; 
gal būt, kad visi iszliks.

LIETUVA

gi žmonės pasirodė sunkiai ap 
degę. .

Dideli karszcziai.
Isz visokių Amerikos krasztų 

ateina žinios apie neiszpasakylus 
kerazezius. Mieste St Lotis, Mo. 
jau per isztisas dvi sanvaites 
kasdienę karsztis siekia 100° sze- 
szė'.yj. Wienę tik dienę krito 
ant ulyczių 100 arklių ir 7 žmo
nės.

Marshaltovn, Ia. Karszcziai 
ežia neiszpasakyti, termometras 
vidurdienyj rodė 107° szilumos 
szeszėlyj. Dubuųue’oj 104.

Bloomington, III. Szilumos 
ežia 104° szeszėlyj. Darbinįkai 
dirbanti |>rie triobų statymo me
ta darbę, kadangi ne gal pakęs
ti neiszpasakyto saulės spindu
lių karszczio. Mieste ir aplin
kinėse saulės spindulių karsztis 
užmuszė daug arklių ir kitokių 
gyvulių. Dėl tos paezios prie
žasties pasimirė ir keletas žmo
nių.

t Netoli kranto Long Beach, 
Long Island, paskendo garlaivys 
su žmonims u tavorais. Nuo 
kranto matė jo ženklus, kuriais 
szaukė pagelbos, bet kad tękart 
siautė smarki audra, nieks ne
galėjo pagelbos suteikti.

t Mc Lean pavietyj, Illinojaus 
sztete, laukai kviecziais užsėti 
likosi su visu vabalų isznaikinti.

P»megyk dėžutė CA8CARET8 ui 10o., ge- 
rlautla tutaiiytoja plsuctiu irwi<u viduriu.

Isz darbo lauko.

rupinimo miesto vandeniu, ant 
kurių 
per n <
nebūt u nė vandens, o tas ypaez 
butu
nors

reikia po 90000 tonų auglių 
letji. Jeigu pritruktų anglių,

anglių, jeigu jie sugrįž prie

Senovės civilizacija szlaurinej 
Aiuerlkcj.

Atkakus į sziaurinę Amerikę, 
taigi į dabartines Suvienytas 
Wieszpatystes, europiecziams, 
gyvenanti ant tų plotų medėjai 
indijoniecziai stovėjo ant žemo 
kulturiszko laipsnio, nepažino jie 
nėžemdarbystės, nė metalių; to- 
liaus į pietus, Meksike, atkakę isz- 
panijonys rado tvirtai suorgani- 
zuotę vieszpatystę, su dideliais ir 
puikiais miestais; jeigu kuom ežia 
gyventojai žemiaus už iszpanijo- 
nis stovėjo, tai tik tuom, kad 
jų ginklai buvo niekesni, todėi 
juos iszpanijonys ir pamuszė.

Naujausi vienok tirinėjimai 
parodė, kad ir plotuose Suvieny
tų Wieszpatyszczių seniaus, taigi 
priesz atėjimę ežia europieczių, 

■ tauta, ar ga] ke'etas jų,
kuri augszcziaus kulturiszkai

Balsi bausme.
Fort Landerdale, Fla. Wie

nas indijonietis, vardu Tigras, 
suviliojęs paczię indijonieczių 
vadovo, su ja iszbėgo. Wisa nu
skriausto vado tauta leidosi vy 
tiesi pabėgėlius ir juos suėmė, 
paskui susirinko ant sūdo ir nu
sprendė kaltinįkus atiduoti ant 
suėdimo aligatoriams (aligatoriai 
yra tai dideli vandeniniai drie
žai). Pririszo kaltinįkų porę van
denyj, kuriame buvo daug ali
gatorių. Per isztisę dienę iszbuvo 
jie prinszti ant saulės spindulių. 
Kakare iszlindo aligatoriai isz 
vandens, pirmiausiai sudraskė į 
tarpę kaltinįkų pririsztę szunį. 
Paskui griebė ir nusikaltėlius, su
draskė juos į szrnotus ir suėdė.

Nelaimes ant geležinkelio.
Bay City, Mich. Iszėjęs isz ežia 

į Saginav trūkis elektriszko ge 
ležinkelio nupuolė nuo tilto į 
upę ir su juom įpuolė ir 7 pasa- 
žieriai. Wiena moteriszkė ir tre- 
jatas vaikų prigėrė; trys gi ki
ti pasažienai sunkiai apsikulė. 
Trūkio konduktorius ir motorma- 
nas iszsigetbėjo vien tuom, kad 
nuszoko į vandenį nuo puolan 
ežio trūkio. Kaip sako, kaltė 
ežia trūkio motormano, kurisai 
parengė lenktynes su szale bė- 
ganeziu kito geležinkelio trukiu. 
Kada pamatė, jog tiltas atidary
tas, jau smarkiai įsibėgusio trū
kio ue galima buvo sustabdyti.

Pittsburg, Pa. Netoli Falshon, 
Pa. iszszoko isz rėlių tavorinis 
geležinkelio trūkis ir 10 vagonų 
nupuolė nuo augszto kelio pyli
mo į uj>ę Beaker. Kada ta ne
laimė atsitiko, ant trūkio, apart 
geležinkelio tarnų, buvo 40 slap
ta važiuojauezių. Isz po vagonų 
griuvėsių isztraukė tris baisiai 
sumankytus; trūksta dar 10, tai
gi nežinia, kas su jais atsitiko.

t Dės Moines, La. Netoli Boo- 
ne 8U8imuszė du geležinkelio 
trukiai, prie ko 8 žmonės liko
si užmuszti, daugelis gi pasiro
dė sunkiai sužeistų.

Nužudė beproti.
Sing Sing, N. Y. Likosi ežia 

su pagelba elektrikos nužudytas 
negras, John Henry Baker, ant

Szeszi darbininkai užnniszti.
Le8ixgton, Ky. Ant susikeiti- 

mo stritkarių linijos su Cincinnati 
Southern geleinkeliu dirbo szeszi 
negrai darbinįkai prie taisymo 
sztritkarių linijos. VVienas isz 
darbinįkų užstojo ant dinamito 
patrono, nuo ko atsitiko smarki 
dinamito expliozija. Trys darbinį
kai likosi į szmotelius sudrasky 
ti, kiti gi trys mirtinai sužeisti.

Nauja muitu tarifą.
Nauja muitų tarifa likosi sena

to priimta 38 balsais senatorių ; 
prieszingų jai balsų buvo 25. 
Daėjus žiniai apie priėmimę nau
jos tarifos į Europę, pasiuntiniai 
tūlų parlamentų atsiliepė teiposgi 
apie tę Amerikos tarifę. Austrijoj 
ir Wokietijoj reikalavo, idant 
randai pakeltų protestę, jeigu gi 
protestas nieko negelbėtu, atlygin
tu Amerikai panasziais muitais. 
Taigi matyt, kad Europos 
vieszpatystės nepasiganėdina 
nauja Amerikos tarifa ir rengiasi 
pakeltais muitais ant Amerikos 
iazdirbimų ir produktų priversti 
ję numažinti muitus. Keno 
ežia bus ant galo viražus, sunku 
dabar įspėti.

Apsirgo nuo nuodu.
Poughkeepeie, N. Y. Ant pik- 

nįko Kappingerse Falls susirin
ko daug žmonių; daugelis su
sirinkusių valgė duonę su iszvir
tu kumpiu ir tie visi apsirgo; 
isz viso apsirgo 500 žmonių, o 
terp tų 300 labai pavojingai. 
Wietinių gydytojų neužteko 
ant gelbėjimo apsirgusių, todėl 
reikėjo szaukti juos isz vi
sų aplinkinių. Priežastis apsir- 
gimo yra ta, kad kumpis, kurį 
valgė, buvo virtas variniame 
puode. Iki sziol rods nieks ne
numirė, bet gydytojai nepasiti
ki visų apsirgusių iazgelbėti.

Gaisrai.
t Pineville, Ky. Sudegė ežia 

naktyj namai Hugho Jansono, o 
juose ir visa susidedantf isz 6 
ypatų szeimyna jų savinįko. 
Ugnis užgimė nuo padegimo ir 
tai tąsyk, kada visa szeimyna jau 
miegojo. Padegėjų iki sziol ne 
sugavo.

Jersey City,N. J. Sudegė ežia 
duonkeptnycaia ant Cele str.; prie 
to sudegė dvejetas vaikų, trys

1 Marųlette, III. Sztrdikuo- 
jame ežia jau nuo kelių dienų; ki
tose aplinkinėse sziftose teipos
gi ne dirba. Kastynių savinįkai, 
11d. Liepos, suszaukė darbinįkus 
ir meiliais, saldžiais žodžiais mel 
dė juos grįžti prie darbo u ’ėl, 
kad reikalingos jiems anglys. Ka
dangi meilus žodžiai ne iszdavė 
vaisiaus, bandė gazdinimų, bet 
darbinįkai, eidami isz vien, ne 
privalo nieko bijotiesi. Dirbo 
ežia daug lietuvių, italijouų ir 
airių, bet ir tie sykį pasirodė Už
minti ngaia ir nesidavė prigauti, 
nė nugazdyti. Eidami isz vien 
visi darbinįkai, mes visada galė
sime iszkariauti kuogeriausias isz 
lygM8> klausydami gi kompani
jų, geri busime, kol mus reika
laus. Laikykimės todėl vienybėj, 
nepasiduokime nė jokiems pri
kalbinėjimams, o be abejonės pa
keitę sztraikę laimėsime, musų 
aukos nenueis ant niekų. J. W.

5 Pittsburg, Pa. Wisame 
Wheeling apskrityj, anglių kas
tynėse ne dilba; ne dirba ežia 
isz viso nė 50 darbinįkų. Sz t rai
ko parengėjai iszsyk privengė 
svetimszalių darbinįkų, ypaez 
lenkų ir slovakų, idant pradė 
jus sztraikę, jie nesiūlytu darbo 
kastynių savinįkams. Pasirodė 
vienok, kad ir tie nors sykį su
prato reikalę solidariszkumo, ir 
tie laikosi krūvos. Sztraikieriai 
ne abejoja, kad jie neužilgio isz- 
kariaus tas iszlygas, kokių gei
dauja. Kastynių savinįkai vie
nok garsina, kad iszkastų ang
lių, ėsanezių krautuvėse, užteks 
ant kelių mėnesių, o teip ilgai 
neisztęsės darbinįkai. Tie gi sa
ko, kad kastynių savinįkai tikisi 
tuom nugazdyti sztraikuojan- 
czius darbinįkus ir pasėti terp jų 
abejonę ir nepasitikėjimą.

T Maskolijoj likosi lazduotos 
naujos tiesos kas link ilgio dar-' 
bo dirbtuvėse. Pagal tas tiesas, 
darbas tų paežių darbinįkų dirb
tuvėse ne gal trauktiesi ilginus, 
kaip 11 j valandų,' o s u baloms 
ir dienose prie»z szventes 10 
valandų. Priverstinai szvenezia- 
mi yra nedeldieniai, Nauji Metai, 
Trys Karaliai, dvi Kalėdų dienos, 
aubata ir petnyczia priesz We- 
lykas, dvi Kelykų dienos. Nak
ties darbas traukiasi nuo 9—5 
valandai. Dirbanti naktimis ne 
privalo dirbti daugiaus 10 vai. 
Susitarę su darbdaviais darbinį
kai gal dirbti ir szventomis die
nomis.

1 Chicagoj bijosi, idant prasi
dėję kalnakasių sztraikai 
ne nusii rauktu. Mieste ne 
didelių anglių sukrovimų, 
ežia greitai gal anglių
trukti, o tęsyk turėtu pasiliauti 
darbai ne tikt visokiose dirbtu- 
vėsa, bet sustotu ir prietaisos ap-

pavojingas užgimus kur 
i gaisrui.
Terre Haute, Ino. Pavnee 

Kelly ir Keslville anglių kasty- 
u'ų si vinįkų kompanija apgarsi
no, kad ji sutinka pakelti darbinį- 
kų uldarbį ant 10c. už tonę isz
kastų
darbo. Minėta kompanija India
nos sztete turi daugiausiai kasty 
nių, t dėl, jeigu darbinįkai pri
imtu dabar jiems pasiūlytas iszly- 
gH8, sktraikas ir kitose kastynėse 
negaištu ilgai užsilikti. -

Paducah, K y. 200 darbinį
kų Illinois Central geležinkelio 
pakėlė sztraikę, kadangi dėl ne- 
ią^pasakyto karszczio ne galima 
ant lauko dirbti. Daugelis dui- 
binįkų kitų geležinkelių, tei
posgi dirbanęzių ant farmų. liko
si saulės spindulių užgautų. Dėl 
neiszpasakytų karszczių negalima 
ant laukiy.nieko dirbti.

1 Cleveland, Oh. Prasidėjo 
darbai dirbtuvėse “Cresceut Tin 
Plate Works”. Czia žada priimti 
vien darbinįkus ueprigulinezius į 
organizacij-is, l»et mokėti tiek, 
kiek reikalauja organizacijos. Bi
josi, idant dėl tos priežasties ne 
užgimtu musztynės terpdarbinįkų 
neprigulinezių į unijas su uuijo 
nistais.

Isz visokių . Suvienytų 
Kieszputyszczių krasztų ateina 
žinios, kad juo toliaus, juo dau
ginus kalnakasių prisideda prie 
sztraiko. Geležinkeliai veržia an
glis isz su krovini o vietų, taigi jų 
greitai gal pritrukti visokioms 
dirbtuvėms, kurios, dėl nedatek 
liaus kuro, turėtų paliauti darbę.

1 Topeka, Kans. Laukų dar
binįkai Burton pavietyj pakėlė 
sztraikę; jie reikalauja 8 darbo va 
laudų, o cz>a dirbo 15 vai. Jie 
rods sutinka dirbti ir 16 vai. ant 
dienos, bet už tokį darbę reika
lauja dvigubo užmokesnio, taigi 
4 dol. ant dier.bs, ne skaitant 
valgio.

Kheeling, W. Va, Isz 25000 
darbinįkų dirbanęzių anglių kas
tynėse, vos 800 uuijonislų, Pau- 
hondle apskrityj, sztraikuoja; ki
tur nesirengia į sztraikę. Dirban
ti kalnakasiai i W. Virginijos ga
dina sztraikę ir kitų sztetų dar
binįkų.

Minonk, III. Szitame apskri
tyj dirbo tikt 300 kalnakasių 
Rutlando kastynėse, 
pereitos subatos ir tie 
dirbę.

Minersville, Pa. 
kastynėse szię sanvaitę
dienas, pereitę gi sanvaitę dirbo 
tikt 4 dienas.

T Colvmbus, Pa. Skaitlių 
sztraikuojanczių kalnakasių pa
duoda dabar jau ant 130000 žmo
nių.

Londone, Anglijoj, sztrai- 
kuoja maszinistai. Sztraikę ima 
dalyvumę 100000 žmonių.

bet nuo 
palto v ė

Anglių 
dirba 5

CASCARETS iudrfttln* kepeni*, inkstu* ir 
pU*a. Niekad neskauda. lOo.

ISZ
Lietuwiszku dirwu

ilgai 
buvo 
taigi 
pri-

Kokius waisius degtynč 
atgabena?.

Sztai kokį bjaurų atsitikimę isz 
musų brolių gyvenimo apraszo 
“Vienybė”. Pereitossanvaitės pa 
nedėlyj, Scrantone, Pa., vienuose 
namuose susirinko keletas lietu
vių ir kaip paprastai, suėjus ke
liems, neapsieina be degtinės, teip 
buvo ir ežia. Wienas isz atėjusių 
teip pasigėrė, kad nustojo proto. 
Nusiragežiavęs į kitę kambarį, 
užpuolė jis keturių metų mergaitę 
ir pradėjo ję draskyti. Ant klyks 
mo mergaitės atbėgo jos motina 
ir norėjo savo dukterį isz ano 
gyvulio nagų iszveržti, tas ir 
ant motinos užpuolė. Subėgo ir 
daugiaus žmonių, kurie anę gy
vulį ant galo suvaldė. Davus 
žinię į policiję, jis likosi suaresz 
tuotu ir pasodytu į kalinį. 
Norėjo isz kalinio iszsiliuosuoti, 
užstatęs kauciję, bet jam pasakė, 
kad už tokį bjaurų darbę, kokį 
jis norėjo atlikti, kaucija negal 
būt priimta. Matomai skaudžiai 
jis bus nubaustas. Amerikoj už 
tokius darbus gyventojai nusi
kaltusius be sūdo tiesiog paka-

4 Liepos.
Smuggler Col. Nelabai seniai 

atvažiavo ežia, kaip sakėsi^ isz 
Chicagos, Baltramiejus Patro- 
szius. Žmogus per 3 mėnesius 
vaikszcziojo be darbo, ant galo 
gavo jį kastynėse. Padirbo vos 2 
sanvaitiir vėl pasiekė jį nelaimė: 
4 d. Lieposį. apvaikszcziojant 
iszkilmingai dieną Amerikos iszsi- 
liuoaavimo nuo Anglijos, explio- 
zija parako nutraukė deszinę rau
kę, iszplikino akį ir sunkiai su
žeidė galvę. Nugabeno jį į Stel- 
lurido, Col. ligenbutį, bet neži
nia, ar galės iszgyti. Žmogus ne 
turi nė cento. Gal turi gimines, 
draugus, arba pažįstamus, kurie 
galėtu jį kiek suszelpti. Asz jį 
szelpiau kiek galėjau, bet dabar 
ir pats pinįgų ne turi 6. Jeigu kas 
norėtu nelaimingę suszelpti, siųs
kite aukas ant mano antraszo:

Jo-Ei’H Plonis. Smuggler Col.

Waterbnrio fanuos.
“Rytas” pranesza, kad ant 

galo apie Katerbuiį likosi pa
rengta pirmutynė kooperątywisz- 
ka lietuviszka farma. Sutinkanti 
ant kun. Žebrio užmanymo sudėjo 
1000 dol. ir ui tuospinįgus likosi 
nupirkta farma 30 akrų už 3500 
dol.ant iszmokeszezio per ilgus me
tus, mokant 5% ant margage.Pilnu 
gaspadoriumi tos fanuos (kaip tę 
suprasti?) yra pats užmanytoje?. 
Darbus ant tos farmos jau pradėjo 
nuo pradžios Liepos. Galime tikt 
g< isti, idant ta pradžia kuo geriau
sius vaisius iszduotu; jeigu ežia 
pasiseks, užmanymas gal atras ir 
dauginus mėgintojų ne tikt apie 
Waterburį. bet gal ir kitur.

Nekaltai nusūdytas.
Kaip pranesza “Garsas”, 3 d. 

Liepos, sugrįžo į Szenandorį A. 
Burba, kurį sūdąs buvo nusudy- 
jęs ant pusketvirtų melų kalėji
mo, už perszovimę kito lietuvio. 
Burba kalinyj iszbuvo jau pusę 
metų, bet posirodė jis visai ne 
kaltu. Jis ne tikt ne szovė, bet 
visai revolverio neturėjo; įkf-zo 
jį vienas liudinįkas kreivai pri
siekę*. Pasėdėjo žmogus pusę me
tų kalinyj be jokios kaltės.

t “Garsas” pranesza, kad mai- 
nose bzenandoryj likosi sunkiai 
sužeistas lietu vys, Motiejus Kie- 
leris. Nulaužė jam koję ir sudaužė 
galvę. Nelaimingę nugabeno į Ii- 
gonbutį.

Isz wisur.
| Pietinėj Maskolijoj, policija 

suaresztavo daugybę elgetų (uba
gų). Jie mat vogė s we t i mus 'vai
kus, laužė jų sąnarius, idant tokiu 
budu galėtu juos vadžiodami dau
giaus mielaszirdingų rasti, o nuo 
mielaszirdy&tės paeina ir daugumas 
elgetoms suteikiamų aukų. Nese
niai elgetos pavogė vienai szei- 
mynai jos 8 metų dukterį; idant 
ji negalėtu szaukti pagelbos, už 
kimszo burnę, nugabeno į kelnorę 
ir ten pirmiausiai apliejo jos vei
delį su kerosinu ir padegė. Liep
sna apdegino veidę, padarė isz 
burnos vienę didelę žaizdę, iszėdė 
akis. Dar tas neužganėdino be- 
szirdžių kankintojų, jie su pirsz- 
tais su visu iszlupo mergaitės 
akutes, nupjovė kojų pėdas. Pasi
gedę vienok tėvai rado mergai
tę ir ję isz kankintojų nagų isz- 
veržė. Ji pasakoja,* kad kelnorėj 
užtėmyjo jidu vaikų kunus; tie, 
turbut, laike kankinimų ir pasi
mirė. Apie tuos atsitikimus raszo 
ne koksai svetimszalis, neprilan- 
kus maskoliams laikrasztis, bet 
maskoliszka “Nediela”. Su pana- 
sziais atsitikimais maskolių gy
venime galima susitikti beveik 
kas dienę. Taigi nenorams cz'a 
veržiasi klausymas, kuom isz- 
tikro yra maskoliai, kurie atsi
žymi tokiais žvėriukais darbais? 
Kas už tokį žvėriszkę budę atsa
ko? Mums rodosi, kad ir tokiuose 
žvėriukuose darbuose moskoliai 
seka paveiksią savo netikusių 
valdonų. Nuo valdonų ir nuo jo 
tarnų žmonės ne mato gerų dar
bų, argi( todėl žingeidu, jeigu 
pats į beszirdžius žvėris pa
virsta. Koks ponas, tokidr jo 
pavaldiniai.

H Mieste Charkove, Mažrusi- 
joj, metai atgal prapuolė trijų 
metų duktė vieno urėdnįko. 
Jieszkojo jos visur, bet nė jo
kio pėdsako ne rado. Neseniai,
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kaip pranesza dabar laikrasztis 
“Južnyj Kraj”, motina prapuo- 
lusios mergaitės iszgirdo, kad 
kas ten pabarszkino į jos langp, 
ir paskui davėsi girdėti verk
smas vaiką Iszbėgusi isz namų, 
ji pamatė savo nuo metų prapuolu- 
się mergaitę stovint ant uly- 
czios, kuri szaukė mamos. Mer
gaitė buvo puikiai aprėdyta, 
kiszeniuje gi buvo du auksiniai 
imperijolai (įpperijolas 10 rub. 
auksų) ir szitoksai rasztelis: “at
leiskite, kad asz jums padariau 
daug neramumo per paveržimę 
jūsų mergaitės, kuri man tękart 
buvo reikalinga, bet dabar jau 
jos ne reikia ir asz ję gražinu. 
Jūsų mergaitei pas manę buvo 
gerai. Gal vėliaus asz jums pa
sakysiu, kam reikalinga buvo 
man jūsų mergaitė, dabar to 
padaryti negaliu”. Rasztas ma
tomai moteries buvo r«szyta8. 
Bet kas pavogė minėtę mergai
tę ir kodėl, dabar nežinia.

[| Neseniai mieste Epinal, 
Prancūzijoj, vietiniame, prisai- 
kintojų sūdė buvo perkratinė- 
jama prova uk'nįkės Valdenai- 
re, a Išskustos už nužudymę sa
vo keturių metų vaiko. Mo- 
tipa iszpradžių visaip kankino 
savo shnų, ir kad jis, pagal jos 
noumonę, ilgai ne mirė, tai ji 
spyrė jam į galvutę su savo isz 
medžio padirbtu kojų apavimu, 
nuo to įspyrimo galvutė vai
ko sutrupėjo. Motinos kaltė buvo 
aiszkiai darodyta, bet prisaikinti 
sudžios iszteisino užmuszėję. 
Toksai sūdo nusprendimas teip 
suerzino gyventojus ir sude ant 
provos susirinkusius žmonis, kad 
jie užpuolė ant sudžių ir baisiai 
juos sumuszė. Priesz sūdo rumę 
susirinko moterys*ir kaip tikt 
iszėjo laukan iszteisinta motina 
žmogžudė, visos szoko prie jos 
ir butu įszmotus ję sudraskusios, 
bet žandarai iszveržė ir aut ap
saugojimo iszteisintoe, nuvedė 
ję vėl į kalinį, kur ji ir dabar 
yra.

(1 Mieste Przemysliuje, Galici
joj, sūdąs nusprendė ant nugala- 
binimo Jonę Melnykę. Melnyk 
girtuoklis, 25 d. Kovo užėjo jis 
į kareziamę ir rudo ežia Jackę 
Skulyczę, kurį motina nusiuntė 
parneszti degtinės dėl žmonių 
medžius važiojanezių. Waikinas 
pirko degtinės ir likusius pini
gus užkiszęs už anezio, grįžo sau 
namon. Melnyk nusprendė a- 
timti nuo vaikino degtinę; prisi
vijo jį, bet kad tas uzbono su 
degtine atiduoti ne norėjo, Mel
nyk kirto jam su kuolu į smilkinį, 
kada vaikinas puolė, piktadarys 
nuvilko dar kvėpuojantį į pilnę 
vandens duobę, nutraukė czeba- 
tus, atėmė pinįgus, apriszo jo 
galvę su nuvilktais drabužiais 
ir įmetęs į duobę, užkasė dar gy- 
vę, sumyniojo žėtnę ir užklojęs 
szakomis, pats prariszalino. Ži
noma, užkastas vaikinas duobėj 
užtroszko. Piktadarį vienok grei
tai susekė ir suaresztavo. Sū
dąs jį pripažino kaltu ir nuspren
dė ant nugalabinimo.

U Ant geležinkelio stacijos 
Kremenczug, Poltavos guberni 
joj, atsitiko dideli nelaimė. Terp 
stacijų Kriukovo ir Kremenczu- 
go bėgo su neiszpasakytu grei
tumu geležinkelio trūkis, suside
dantis isz lokomotyvos ir vieno 
pasažierinio vagono pilno paša- 
žierių ir geležinkelio tarnų. Pu- 
sažieriai supratę, kad su trukiu 
darosi negerai, persigandę sten
gėsi kaip nors iszsigelbėti. Jie 
szokinėjo tiesiog nuo smarkiai 
įsibėgusio trūkio. Maszinista pa
matęs, kad ties stacija Kremen- 
czugu ant tų paežių szėnių stovi 
kitas trūkis, bandėsavajį sustab
dyti, bet nepasisekė; jis visu sa
vo įsibėgimu atsimuszė į stovin
tį ant stacijos. Isz *wažiuojan- 
czių darbinįkų daugelis nuezoku- 
sių nuo trūkio sunkiai apsikulė, 
viena mergina užsimuszė. 
Terp pasažierių pasirodė teiposgi 
keletas mirtinai apkultų.

t Angliszkoj kariaunoj likosi 
įvesta nauja ginklų veislė: 
yra Ui plienu uždengtas bicyklis, 
ant kurio pritaisytos dvi rewol- 
vėrinės kanuolės ir vietos dėl 
dviejų artileristų. Kanuolės tos 
teip pritaisytos, kad isz jų gali- 
ma paleisti po 500 szuvių ant 
minutoe. NuO tokios daugybės szu



wių kanuolėa wamzdis teip turėtu 
įszilti, kad negalima būt szaudy- 
ti, bet prie jos bėga guminės dū
dos su szaltu waudeniu, wanduo 
tas szaldo įkaitusį nuo szuwių 
wamzdį. Apaczioj kanuolės yra 
pritašytas rezervoaras su szaltu 
wandeniu, isz kurio semia jį anos 
guminės dūdos.

|| 15 d. Sėjos, Gori pawietyj, 
ant Kaukazo, iszpuolė neiszpasa- 
kyto didumo ledai; ledai buwo 
wisztos kiauszinio didumo ir swė- 
rė po pusę svaro. Gyventojai 
niekada tokių didelių ledų ne 
matę, persigando, tikėjo, kad pri
siartino svieto pabaiga; moterys 
ir vaikai veykė ir klykė kiek 
tikt gerklė daleido; jiems pritarė 
ir persigandę ledų kapojami gy
vuliai. VV’isi augmens laukuose li
kosi ledų iszdaužyti; keli vyrisz- 
kiai, kurie prasidėjus ledams ne 
spėjo parbėgti namon, turi sus
kaldytas galvas; laukuose wolio 
jasi daug užmusztų naminių ?gy- 
vulių.

H Netoli salos Sokotora, rytinės Į 
Afrikos pakrantėse, susidaužė 
garlaivys “Sultana”, vežantis 
daug mahometonų ant pasimeldi
mo į Mekkę. Dalis jurinįkų ir 
pasažierių susėdo į valteles ir 
norėjo kur arcziausios žemės pri
plaukti, bet kad ant jūrių buvo 
smarkios vilnys, jos valtis su
daužė, sėdinti jose įpuolė į van
denį, o ežia jau sekė paskui val
tis baisios žmogėdės žuvys; jos 
įpuolusius sudraskė ir prarijo ir 
tai akyse ėsanezių dar ant skęs- 
tanezio laivo, kurie negalėjo ne- 
jokios paduoti pagelbos žuvių 
draskamienąs.

U Norvegietis Anderson pa
dirbo nauję laivvę, kurisai teip 
plaukia ant vandenų pavirsziaus, 
kaip ant žemės, ant ledo, arba ant 
sniego. Laivas tas ant vandens 
niekada ne gal paskęsti. Pajiega 
jį varanti gal būt ir žmogaus ko
jos, teip antai, kaip prie bicyklio. 
Tuom tarpu jį vartoja prie gelbė
jimo skęstanezių, dėl ko jis ge
riausiai tinka, kadangi nuo kran
to-lengvai galima su juom į van
denį įvažiuoti.

G Ties kaimu Gelmersbach, Ne
karo apskrityj, Wirtenberge, at
sitiko baisus debesų praplyszi 
mai; vanduo užliejo ant syk vi- 
sę kaimę. Reikėjo szaukti į pagel
bėt stowinczię Heilbronne kariau
ną. Blėdys kaime padarytos labai 
didelės, o kas bjauriausia, kad 
prie to debesų praplyszimo pra
žuvo ir 14 žmonių,

Į] Kaip tūluose Maskolijos 
krasztuose sunkus buvo szį metę 
pavasaris, rodo tę, kad antroje 
pusėje Kovo, 11 valszczių Czim- 
kento pavietyj (Turkestane) 
iszgaiszo, dėl nedatekliaus mais
to: 124341 avių, 27166 ožkų, 
16431 arklių, 7634 kupranuga
rių, 8712 karvių. Septynių upių 
apskrityj teinosgi labai daug 
gyvulių iszgaiszo.

|| Kaip pranesza chinieczių laik- 
raszcziai, chiniszkoj vieszpatys- 
tėj, provincijose Gui-Fun ir U- 
szan gyventojus kankina teip 
baisus badas, kad žmonės viens 
kitę tiesiog pjauja ir minta pa
pjautų mėsa. Kaime Czun—Tsi- 
ne kas dienę vidutiniszkai po 
30 žmonių mirszta isz bado. 
Baduoliai pakėlė maisztus.

fi Laikrasztis “Kobe Chronic- 
le” paduoda, kad Japonijoj: liko
si iszduotos naujos tiesos, pagal 
kurias, ne daleista ežia su visu 
svetimžemiams iszleidinėti ko 
kius nors laikraszczius. Czia buvo 
daug laikraszczių anglijonų ir a 
merikonų iszleidžiamų, taigi tie 
visi turės nustoti iszėję.

|| Wakarinėj ^Vokietijoj siau
tė smarkios audrom ir ledai; prie 
ko ir 13 žmonių ir daugybė gy
vulių pražuvo. ^Vokietijoj szį 
metę ledai iszmuszė daugybę 
javų visokiuose jos krasztuose, 
Blėdį laukams ledų padarytę 
szį metę ^Vokietijoj, skaito ant 
40000000 markių.
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| Prieszais miestelį Gjentofte, 
netoli Kopenhageno, Danijos 
sostapilės, susimuszė du gele
žinkelio trukiai. Susimuszimas 
buwo labai smarkus, didesnė da

lis abiejų trukių vagonų susi
daužė į szmotelius, prie ko 40 
pasažierių likosi užmusztų ir 84 
sunkiai sužeisti.

0 Mieste Essene, Westfalijoj, 
Prūsuose, vienas isz direktorių 
garsių Kruppo kanuolių dirbtu 
vių, Schiilk.au, iszrado nau
ję serdokę apsaugojant) karei
vius nuo kulkų. Su tuom nauju 
iszradimu daro dabar bandavo- 
nes paezioj dirbtuvėj, ant ku
rių atkako delegatai nuo karei- 
viszkų valdžių.

Į| 10 dienę Sėjosszįų metų isz. 
degė kaimas Mokolokovo, Niž- 
nenovgorodo gub. Dėl neatsar
gumo ukinįko Lachmanovo už
sidegė jo butas ir į porę valandų 
ugnis isznaikino 90 ūkių su vi
soms jų trioboms; sudegėteipos- 
gi popo namai ir cerkvinė moks- 
lainė.

|| Isz Paryžiaus ra<įzo, kad di
rektorius universiteto laborato
rijos, Charles Aury, iszrado bu
dę, kaip padirbti visokias parvas 
ne vartojant nė jokių parvuojan 
ežių medegų. Jis padirba tas 
parvas tiesiog isz saulės spindu
lių.

H Per Warszawę pervažiavo 60 
italijonų, kurie ant uždarbių bu
vo iszvažiavę į Si beriju. Dabar 
jie grįžta atgal į savo tėvynę. 
Uždirbti jiems pasisekė, kaip sa
ko, pusėtinai, ir dabar jie su pi- 
ngais grįžta namon.( Iszviso 
skaitliaus grįžtanezių tik 18 gal 
maskoliszkai susikalbėti, kiti ne 
moka nė žodžio.

[ Italiszkas pulkaunįkas, Cei, 
iszrado nauję karabinu, isz ku
rio, be užprovijimo, galima pa
leisti 80 szuvių, taigi jame ant 
syk telpa 80 szuvių. Su tuom 
karabinu daro dabar bandavo- 
nes kariaunos užveizda.

|Į Netoli miesto Kassel, Waka- 
rinėj ^Vokietijoj, iszszoko isz 
relių pasažierinis geležinkelio 
trūkis, prie ko 3 pasažieriai liko
si užmuszti, sunkiai sužeistų bu
vo 10 žmonių.

li Garlaivys “Agyra”, kurisai 
iszplaukė isz miesto Sydney, pie
tinėj Australijoj, ant jūrių su 
visu sudegė. Kiek prie to jurinįkų 
pražuvo ir kiek iszsigelbėjo, iki 
sziol nežinia.

t Miestelis Heiming, Tiroliuje, 
pietinėj Austrijoj, beveik su 
visu iszdegė. Sudegė 60 namų, 
o su jais ir didesnė dalis gyvento
jų turtų.

U Prancuziszkas pasiuntinių 
butas paskyrė 7000000 frankų 
ant paszclpos nukentėjusioms 
nuo tvanų gyventojams pieti
nių Prancūzijos dedartamedtų.

H Ant italiszko kariszko laivo 
“Bousan” atsitiko smarki explio- 
zija, kurios likosi užmuszti 6 ju 
rinįkai.

U VVietoj Voltri, Italijoj, ir 
visose aplinkinėse, buvo smarkus 
žemės drebėjimai.

kantriai tę apriszimę nesziojo, 
bet kad nulaužtas kaulas sugyti 
ne norėjo, neliko gydytojui nie
ko daugiaus daryti, kaip nupjau 
ti nulaužtę sanarį. Prie pjovy- 
mo, nežiūrint ant didelio skaudė
jimo, beždžionka nė sykio nepasi
krutino; paskui gi, prižiurėjama 
gydytojaus, ji su visu iszgijo, 
nors pasiliko be vienos ran
kos. Beždžionka nuo to laiko įsi
mylėjo į gydytoję ir nors nuo 
operacijos pėrėjo jau keletas me
tų, ji neužmirszta savo gelbėto- 
jaus. Pažįsta jį terp tukstanezių 
daržo lankytojų savo gelbėtoję; 
kaip tikt jis ateina į daržę, be
raukė beždžionka bėga jį patikti, 
szoka ant rankų, glamonėjasi 
kąip moka ir tuom mat gydyto
jui stengiasi parodyti, kad per 
ilgus metus neužmirszo geradė- 
jystės, kokię gydytojas padarė. 
Ar daugelis žmonių supranta 
teip jau kaip beždžionka dėkin 
gurnę? Dėkingų žmonių yra ma
žai, o terp mus jų dar mažiaus 
negu terp kitokių tautų.

Saugokitės huo žalio pieno!
Seniai jau užtėmyjo, kad žmo 

nės greieziausiai užsikreczia 
džiova nuo pieno serganezių ta 
liga karvių. Prūsų sveikatos už
veizda nusprendė, kad džiova 
Prūsų Lietuvoj iszsiplatino nuo 
pieno; todėl czia visuose didės 
niuose miestuose yra tam tikri pie
no prižiūrėtojai, kurie su pagelba 
mikroskopo(padidinanczio stiklo) 
tirinėja pienę ir tik tokį daleidžia 
pardavinėti, kuriame neranda 
džiovę gimdanezių bakterijų. 
Dabar vienok vienas italiszkas 
gydytojas apgarsino, kad tirinė- 
jimas pieno su pagelba padidi- 
nauezių stiklų toli neužtenkan
tis; jis ne apsaugoja žmonių nuo 
užsikrėtimo liga. Tankiai atsitin
ka, kad pienas isztirtas su pagel
ba mikroskopo, nors jame tuom 
budu ne rado džiovos babterijų, 
bet jeigu trupu*) jo įskiepyje 
jūrių kiaulaitėms arba k ra Ii kam s, 
jos nuo to įskiepyjimo apserga 
džiova ir paprastai gaiszta. Tai
gi, idant žmonės galėtu apsisau
goti nuo užsikrėtimo džiova, 
valgant ne sveikų karvių pienę, 
jie privalo saugotieji žalio pieno, 
bet vartoti wien steriiižuotęarba 
dar geriaus atvirintę. Ansai i ta 
liszkas gydytojas sako, kad var
tojimas ant maisto žalio pieno 
yra daug pavojingesnis negu 
vartojimas ne sveikų gyvulių 
mėsos, kadangi paskutinės žalios 
ne vartoja, verdant gi ję, karsztis 
džiovę gimdanezias bakterijas 
užmusza. Džiova serganezios 
karvės yra ne tikt Frusų Lietu
voj, bet ir czia Amerikoj: czia 
teipoagi gydytojai presitikrino, 
kad dangiausiai žmonių užsikrėtė 
džiova nuo pieno serganezių kar
vių.

Dėkingumas terp žweriu.
Mes žmonės giriamėsi, kad sto

vime ant augszcziausio protiszko 
ir doriszko laipsnio. Jeigu vie
nok tę musų augsztę dorę pa- 
remsime ant dėkingumo, tai 
tame tūli žvėrys už mus augsz- 
cziaus stovės. Kas gi nepažysta 
szunų? Kiekvienas žino, kaip 
jie myli savo geradėjus, kaip jie 
dėkingi savo penėtojams. Terp 
žmonių retai tokį dėkingumę at
rasi, koki terp szunų atsitinka 
nuolatti, kasdienę. VVienok, terp 
žvėrių szunes tai ne vienaitiniai 
dėkingi už geradėjystes žmogaus 
draugai. Sztai kę prancuziszkas 
mokslinczius, Marųuis de Na- 
daillac, raszo apie beždžionkę. 
Paryžiaus zoologiszkame darže 
buvo beždžionka, kurię vadino 
“Diana”. VVienę kartę, nupuolusi 
nuo medžio, ji nusilaužė sau rau
kę. Sargas, ant iszliuosavimo jos 
nuo kentėjimų, norėjo jau už- 
muszti, bet atėjęs į daržę jaunas 
gydytojas prikalbėjo pavesti 
jam ant gydymo nelaimi ngę 
“Dianę”. Apriszo jis nulaužtę 
beždžionkos rankę su gipsu, ji

Apgarsinimas.
Turiu ui garbę rekomenduoti guod. 

lietuviams D—r* poni} M ari j j Doviatt, 
kuri pabaigt mokslf daktarystos Chica- 
gos kolegijoj ir dabar turi sawo Offis} 
ant vakarines miesto dalies, kuriai gy
dymas ligonių sekasi kuo geriausiai. 
Girdėdama didžiai iszgiriant D—r} p. 
MariJ} Doviai t, pasiryžau užkviesti j} 

, savo aptieks, po nr. 3315 La u re 1 8tr. 
idant laikas nuo laiko galėtu czionai 
priiminėti ligonius. Ant mano praszymo 
ji sutiko ir dabar laiko savo ady- 
nas: nedalioms, panedeliais ir ketver- 
gais nuo 10 iki 12 valandos vidurdie
nio. .

Kurie reikalaujate gero daktaro, atei
kite į mano aptiekę minėtose valandose 
ir czia rasite P—rj p. M. Doviatt, kuri 
jums duos geriausias rodąs ir aaz isz sa
vo puse užtikrinu, kad busite užganė
dintais.

Su guodone, Leszczynskas Juozas, 
3315 Laure! Str. Chicago.

Dailus! Balius!
Subatoj ir nedelioj, 17 ir 18 d. 

Liepos, darau dailų paailinksmi- 
nimę dėl savo tautieczių lietu
vių, ant kurio grajys puiki muzi
ka ir bus kitokios zabovoe, ant 
ko praszau visus atsilankyti.

Su guodone P. Kareckas 
4612 Atlantic str.

Gromatos ant paežio.
552 Andrainuk Gota
554 H«c.» JoMf 
MK Blatiejovaky B 
sne^homki Kazimier 
57S Celaniky Jotef 
5X1 Dacbtera John 
585 Dadkow»ky F'ranz 
5X1 l)urakwict Franz 
504 Fandla M ra 

OUier Magdalena
804 Godewakl A n ton 
005 Gorgoah Katyarina 
823 Janaaxkiewici T.

(08 Jonai AL
098 KobbuUki Jacob
644 Kamincky L.
fl56 Kydrievieaki V. 
ą.% Lobota Johano
(M Milto Iras

873 Moczka A ibi ta 
075 M'kalmlk Dtnltra 
8X1 Morpla M.
881 Mnctynakl Vincas 
085 Mateaadava Mr.
OKOgbea Franciaka 
087 Pirrea John 
701 Pyrohla Agoea 
732 SlrotoariOi W. 
746 Srimkaa Joaaa 
746 Siumanaki Frank 
740 Totnaan-wi»ki Fr. 
752 Voeprtma Joaef 
7W Voktai K.
707 Vopenaky Aujuit 
7W Woy«iakow»kl Mr. 
778 Wow«ry( Nioholi 
773 Zorgiloi
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Pagal prof. Archibaldą Geikie ir kitus.

(Tiįna). 1
Bet kas

au jais pasidaro ant jūrių dugno? Tos kietžemio dalys, nu
puolusios ant vandens pavirsziaus, nusileidžia ant dugno, 
kadangi jos per sunkios, idant galėtu ant virtziaus pasi
likti. Nusileidusios ant dugno jau ne gal nusileisti dar 
žemiaus, kadangi ttį stabdo kietas dugnas, taigi turi ant 
jo rinktiesi.

Matote todėl, koks yra skirtumas terp kietžemių ir 
jūrių: pavidalų kietžemių nuolatai naikina gamtos pajie- 
gos, pradedant nuo augsztų kalnų virszunių, baigiant jū
rių krantais, tuom tarpu jūrių dugnas prieszingai, nuo
latai apturi naujų medegų nuo kietžemių pavirsziaus. Jūrių 
dugnas kyla ir auga, kietžemių pavirszius mažinasi. Ir ne 
žinodami, galite spręsti, kad czia kas metas nupuola ne- 
iszpasakyta daugybė žvyro, pieskos, dumblo, kadangi ži
note, kad tos medegos yra gabenamos į jūres nuo kietže
mių pavirsziaus.

Apart to dar žinote, kad vandens siūbavimų ant jūrių 
pavirsziaus gimdo oro krutėjimas; kietžemių krantus, kaip 
žinote, naikina jūrių vilnys, kurias gimdo vėjai. Toks vie
nok naikinimas kietžemio atsibūva tikt prie jūrių 
pavirsziaus. Gilumose vilnys ne turi įtekmės. Taigi jūrių 
dugno ne gali griauti ir naikinti tos pajiegos, kurios nai
kina kietžemių krantus. Medegos paimtos nuo kietžemių 
ir sugabentos ant jūrių dugno gal ten gulėti ilgai, gal ten 
tikt nežymiai persikeisti nuo jūrių srovių tekėjimų, sie- 
kianezių ir gilumų.

Kaip gi renkasi ta daugybė žvyro, pieskos ir dumblo 
ant jūrių dugno? Kadangi visos tos medegos Įiaeina nuo 
kietžemių, todėl ir renkasi areziaus tų kietžemių, o ne 
vietose ėsaneziose nuo jų tolinus. Turime todėl patikti 
pieskų ir žvyro sudumas negiliose ir arti jdetžemių vie
tose, o ne ant gilaus oceano.

Geriausiai suprasite, kaip renkasi nuo kietžemių pa 
griebtos medegos, tėmydami upės tekėjimų sausmetyj. To
se vietose, kur vandens smarkiai tekėjo, matote sunesz- 
tų žvyro sienų, kitose vėl vietose, kur dvi srovės susitinka, 
rasite krūvų sunesztos pieskos; vietose gi kur vanduo ly
giai, palengva tekėjo, randate upės lovyj eilę smulkaus 
dumblo, arba purvo.

Žinote jau, kad drumstas vanduo upėj, jeigu ji už- 
tvysta, užnesza dumblu aplinkines lygumas; tas paeina nuo 
pasimažinimo vandens tekėjimo. Juo tekėjimas yra smarkes
nis, juo didesnius szmotus jis gal pakelti ir su savim ga
benti. Todėl ant jūrių dugno retai galime patikti stambų 
žvyru ir akmenaiezius, iszskyrus vien vietų prie krantų, 
kur vilnys gal juos Nuteikti smarkioms jūrių srovėms. Pies
kų nesza toliaus į jūres negu žvyru ir ji renkasi didelėmis 
eilėmis arba gūdumomis. Smulkus dumblas, molis, srovės 
pagriebti, būva jūrių vandenų nugabenti iki 300 viorstų 
nuo kranto; įprastai vienok nusileidžia ant dugno 60— 
80 viorstų nuo kranto.

Tokiu budu, kaip matote, žvyras, pieska, dumblas, 
vandens pagriebti nuo kietžemių, renkasi eilėmis ant jūrių 
dugno, paprastai netoli jų krantų. Didžiausia vienok dalis 
oceanų dugno ne sugriebia nė jokių medegų nuo kietžemių. 
Dideli plotai jūrių dugno yra isz szlynos, molio, vulka- 
niszkų pelenų paeinanezių, turbut, nuo iszsiveržimų ugna- 
kalnių arba vulkanų ant jūrių dugno ėsanezių.

Jūrėse yra vienok daugybė visokių sutvėrimų ir aug
menų. Tie sutvėrimai ir augmenys mirszta ir likucziai jų 
kūno maiszosi su kitokiomis medegomis, puolancziomis 
ant jūrių dugno. Tokiu budu, apart pieskos, žvyro, dumb
lo, molio, ant jūrių dugno renkasi neiszj)asakyta daugy
bė austerių, koralių ir visokių dalių kitokių sutvėrimų; vieni 
iszmirszta, kūnai pasilieka ant dugno, vieton iszmirusių 
atsiranda kiti.

Tankiai atsitinka, kad dalis jūrių dugno susideda isz 
likuczių tūlų isz tokių sutvėrimų irtai isz tokios jų daugy
bės, kad tveria storas eiles ant to dugno. Austeriai jiaprastai 
būva vis krūvose ir jų dėžės, drauge su dėžėmis kitų jiems 
panaszių sutvėrimų, )>adaro dideles tokių dėžių suduinae ant 
oceano dugno, suolais vadinamas. Karaztuose krasžtuose, 
ypaezgi pietinėj dalyj Didžiojo ir Indiszko oceanų, gyvena 
mažas sutvėrimas koraliniu polipu vadinamas, jis padirba isz 
jūrių vandens sau kalkinius rumus, kurie ant dugno iszsi- 
keroja paveiksle medžių; tokių polipų gyvena krūvoj mi
lijonų milijonai ir jų tai padirbtos sienos yra neiszpasa- 
kyto didumo, kietos jos kaip akmuo, turi, kaip antai di- 
deji Barijerine koraline rifą Australijoj, kelis szimtuspėdų 
storio ir apie 200 mylių ilgio. Polipai tie be vandens ne 
gal gyventi, ne gyvena ir didelėse gilumose, taigi, kaip 
tik iszvedė savo dirbamu pylimo sien$ prie jūrių pavir- 
sziaus, apmirszta. Pylimai tie koralių padirbti yra paveik
slo didelių žiedų, jie yra isz koralinio akmens. Ant to
kių tų sutvėrimų padirbtų iki vandens pavirsziaus pyli
mų vanduo sunesza dumblą ir sėklas augmenų nuo kai- 
myniszkų salų. Tokiu budu polipai padirba naujas kiet
žemio dalis, koralinėmis salomis vadinamas. Užaugus czia

PavaiktleUs >1. Koraliniu poHpn padirbu ula.

augmenims, apsigyvena ir žmonės, atėję nuo kitų aplinki
nių, tokiu jau budu padirbtų seniaus salų, Koralinių salų 
Oceanijoj yra labai daug.

, Didesne dalis dugno Atlantiszko oceano yra isz smul
kaus dumblo, isztyrus kurį pasirodė, kad jis yra isz liku- 
ozių labai mažų sutvėrimų mokslinczių pramintų forami- 
nifera.

Tokiu budu, ant jūrių dugno renkasi eilės pieskos, 
dumblo, likucziai augmenų ir numirusių gyvų sutvėrimų.

Jeigu kada nors jūrių dugnas iszkiltu ir jeigu pieska ir 
dumblas iszdžiutu ir sukietėtu teip, kaip kiekviena uola, 
isz kurios pasidarę kalnai, tai tuojaus galėtumėte įspėti, 
kad seniaus buvo ji ant jūrių dugno, kadangi joje butu 
dėžės ir likucziai kūnų jūrių gyvuolių.

Pasikėlimas ir nusileidimas jūrių dugno buvo jau ne 
kartą senuose laikuose, toki pasikėlimai vienose vietose 
it nusileidimai kitose iszpalengvo ir dabar atsibūva. Rodo * 
tą ir koralių padirbtos ant jūrių dugno sienos ir paezios 
koralinės salos. Koralini gyvena ant jūrių dugno ne giliai, 
v0s iki 25 sieksnių gilumo; didesnėse gilumose jie ne gal 
pakęsti didelio vandens spaudimo ir apmirszta Tuom tar
pu ant jūrių dugno pasirodo jų padirbtos sienos ir daug 
didesnėse gilumose. Tas galėjo atsitikti tikt nuo nusilei
dimo jūrių dugno žemyn: nusileidus dugnui žemyn, ko- 
raliai iszmirė, bet jų padirbtos sienos pasiliko. Kaip sa
kėme, polipai ne gal gyventi augszcziaus vandenų pavir
sziaus, arba nors lygiai su juom. Nors koralinės salos pa
prastai ne augsztai nuo vandens pavirsziaus iszkilusios, 
bet terp jų yra ir gana pasikėlusių. Tie atsitikimai pa
rodo, kad jūrių dugnas mainosi, sykį jis nusileidžia že
myn, tai vėl iszkyla augsztyn, taigi kad kiokioje nors 
vietoje jūrės būva tai gilesnės, tai vėl mažiaus gilios. 
Koralių vienok padirbtos sienos paveiksle apvalių žiedų, 
lygiai didelėse gilumose, kaip ir augsztai pasikėlusios sa
los mums parodo, kad tas atsibūva palengva, besidarant 
urnai, koraliai ne turėtu laiko teip didelius darbus atlikti.

Didesnė dalis uolų, isz kurių pasidarę sziądien kalnaį ir 
klonys, buvo seniaus ant jūrių dugno, kur jos pasidarė isz 
vandens sugabentų pieskų ir dumblo. Ne tikt uolose netoli 
nuo jūrių krantų, bet ir toli nuo jūrių, kietžemių viduriuo- - 
se, kastynėse, ant kalnų szonų ir ant jų virszunių randa 
likuczius visokių jūrėse gyvenanezių sutvėrimų.

Bet kad jūrės yra,- teip sakant, sukrovimo vieta, į ku 
rias susirenka sutrupėjusios kietžemių dalys, tai supran
tate, kad jeigu toksai nykimas kietžemių trauktųsi nuola
tai, jeigu ne butu pajiegos stabdanezios kietžemių naiki
nimą, tai per ilgus laikus kietžemiai turėtu isznykti su 
visu ir jų likucziai susirinktu ant jūrių dugno ir visą že
mės pavirszių uždengtų vandenys teip, kaip tai isz pats 
pradžių buvo.

Gamtoj vienok yra ir prieszinga naikinaneziai pajiega, 
kuri nedaleidžia isznaikinti kietžemių. Kuom yra ta už 
laikanti musų kietžemius pajiega, iszaiszkinsime toliaus.

i ' * į-’
Žemes vidurio pajiegos.

Vulkanai ir geizerai.
Iki sziol mes kalbėjome apie visokius apsireiszkimus, 

koki atsibūva ant ’ musų žemės pavirsziaus. Pažiūrėki
me dabar, kas darosi žemės viduriuose; kas do pajiegos 
yra tuose žemės viduriuose, kurios sukrutina visą žemės pa- 
virszių, kurios iszstumia isz to vidurio degantį skystimą 
lava vadinamą, iszmeta į didelę augsztybę stulpus verdan- 
czio .vandens, arba skystą dumblą. Tie apsireiszkimai 
paeina nuo didelio karszczio žemės viduriuose ėsanezio.

Tūluose musų žemės krasztuose yra olos, kuriomis 
vidurys žemės jungiasi su jos pavirsziumi. Olas tokias va
dina vulkanais arba ugnekalniais. Vulkanas yra tai apvalus 
kalnas, juo augszcziaus, juo smailesnis, pati gi jo virszu- 
nė kai pi nukirpta, isz tos nukirptos virszunės be paliovos 
kyla dūmai paveiksle debesų. Durnai tie dienok ne suvi- 
su panaszus į debesis, kokius matote ant kitokių kalnų vir-

PaveiktlelU 22. Vulkanu.
į

szunių, nes žiūrėdami įtuosdumų debesis matote, kad jie 
isz kalno virszunės veržiasi ir tąsyk, kada arti nėra nė- 
jokių debesų. Lipdami ant tokio kalno augsztyn, pamaty
tumėte, kad jo virązunė yra isz atskirų didelių akmenų ir 
pelenų, isz dalies gi isz juodi^ trupinių panaszių į tuos, 
koki iszeina isz geležies tarpinimo pecziaus. Juo augsz- 
cziaus užlipote, juo žemė po jūsų kojomis karsztesnė, kaip 
kur per plyszius veržiasi karszti garai. Užlipę ant pats 
virszunės, persitikrinate, kad tas, kas jums, stovint apa
czioj, rodėsi lyg lyguma lygiai nukirpta, isztikro yra tai 
ola; kurios krantai bėga tiesiog žemyn.

Uždengę burną kaip galite nuo karsztų isz tos olos be- 
siveržianezių garų, pažiūrėkite žemyn. Ant’ dugno matote 
kokį ten deganti skystimą, kaip kur uždengtą juoda žie
vę. Ta ola ant kalno virszunės vadinasi krateru vulkano; 
verdantis gi viduryj degantis skystimas yra tai sutirpę 
nuo neiszpasakyto, didelio karszczio akmens ir uolos. Tą 
skystimą vadina lava.

Įkaitęs oras, karszti garai, ansai ugninis, degantis 
skystimas kratero viduryj, rodo, kad žemės viduriuose 
turi būt neiszsemamas szil urnos szaltinis. Didžiausia gi tos 
szilumoe pajiega apsireiszkia laike vulkanų iszsiveržimų.

Priesz iszsiveržimą vulkanų visada girdėt kaipi griaus
mas po žeme, kurisai gimdo sudrėbė j imą žemės pavirsziaus 
ant didelio ploto, arba tikt vulkano apaczioj. Kalno szo- 
nuose pasidaro plysziai. 1861 m., nuo ėsanezio pietinėj I- 
talijoj vulkano, Vezuvijaus, pasidarė didelis plyszys, ku
risai traukėsi nuo kalno iki jūrių krantų, taigi turintis 
porą viorstų ilgio.

Tuojaus po tam požeminiam griausmui ir sudavimui 
į žemės žievę, isz vulkano olos pradeda veržtiesi karszti 
garai. Augsztis, į kokį iszmeta vidurio žemės pajiega tuos 
vandens garus per vulkanų kraterą eina vis didyn; juo 
augszcziaus pakyla stulpas vandens garų, < juo greieziaus 
galime laukti iszsiveržimo isz kratero ■ ir lavos, ar
ba ano deganezio skystimo. Iszsiveržę vandens garai per- 
sikeiezia į tikrus debesis, isz kurių pradeda smarkiai ly 
ti, su lytum būva ir perkūnijos. Isz olos besiveržianti ga
rai į neiszpasakytą augsztybę iszmeta didelius akmenis ir 
uolų szmotus. Iszmesti akmens, puldami atgal, puola ar
ba ant kalno szonų, arba vėl į vulkano kraterą, isz kur 
juos vėl iszmeta ta vidurio žemės pajiega. Krasztiniuose 
plysziuose arba paeziame kratere pasirodo lava. Pasiro
dymas jos krasztiniuose plysziuose būva pavojingiausias 
dėl aplinkinių gyventojų.

(Toliaus bus)

Schiilk.au


Iszei wyste isz Woktetyj6s 
ir per Wokietijos por

tus.
Iszei vystė isz Wokietijos szį 

met? sumažėjo. Per pirmutinį 
bertainį szių metų per Wokieti- 
jos portus, teiposgi per Rotter- 
dam?, Amsterdam? ir Antverpe- 
n? iszkeliavo isz viso 4011 isz
ei vių isz Wokietijos; pereit? 
gi met?, per tokį jaulaik?, iszke- 
liavo 6096, o antai 1893 m. jų 
buvo net 14046, 18»2 m. 22685. 
Szį met? daugiausiai iszeivių 
iszkeliavo isz Prūsų, nes 2319. 
Isz visų Prūsų provincijų dau
giausiai žmonių iszsikraustė isz 
lenkų ir lietuvių apgyventų 
krasztų, taigi isz Ryt-Prusų 
(Prūsų Lietuvos), Poznaniaus 
ir Wakarinių Prūsų provincijų. 
1621 iszeivys isz Wokietijos isz
keliavo per Hamburg?, 1489 
per Bremen?, 88 per Stettin?, 
677 per Antverpen?, 122 per 
Rotterdam? ir 14 per Amster
dam?. Per Wokietijos portus, a- 
part vokieczių, por pirmutinį 
bertainį szių metų, iszkeliavo ki
tų vieszpatyszczių pavaldinių, 
daugiausiai iszeivių isz Afasko- 
lijos, taigi lietuvių, lenkų ir 
maskoliszkų žydų, toliaus isz 
Austrijos, o terp tų teiposgi 
daugiausiai lenkų isz Galicijos ir 
slovakų isz Wengrijos. Sveti
mų vieszpatyszczių pavaldinių 
daugiausiai iszkeliavo per Bre- 
men?, nes 7071, per Hamburg? 
4302 ir tikt 250 per Stettin?, tai 
gi isz viso 11623 svetimi iszei- 
viai; per ta patį bertainį metų 
pereit? met? iszkeliavo jų 21154. 
Žymiausiai pasimažino szį met? 
skaitlius keliaujanezių į Amerik?; 
į kitus kraszt.us sumažėjimo 
beveik nėra.

“Lietuvos” Agentas*.
Keliaujančiu agentu yra Frau* 

ciszkus Serafinaviczius. Jisai 
szioms dienoms atsilankys Peun 
sylvanijoj pajieszkoti naujų skai
tytojų ir priiminėti prenunjerat? 
nuo senų skaitytojų; teipogi ir 
knįgas pardavinėti. Dėltogi szir- 
dingai užpraszome visų lietuvių, 
kur musų agentas atsilankys* užsi- 
raszyti “Liesuv?” ir prenunferat? 
jam užmokėti, o pinįgai bus gra
žiai mumis priduoti. P,er jį teipgi 
galite gauti visokias knįgas isz 
musų knįgyno.

Su guodone
A. Olszevskis, Iszleistojas.

Wietines Žinios,

Lietuwlszkas piknikas.
East St. Louis, III. Lietuviszka 

parapija, ant naudos savo bažny- 
czios, po vardu Nekalto Prasidė
jimo Szw. Panos Marijos (Lour- 
dd), turės savo piknįk? su bato j, 
17 . Liepos (July).- Prasidės 12 
valand? vidurdienio. Grajys pui
ki muzika. Piknikas atsibus 
Gross-Parke, arti lietuviszkos 
bažnyczios. z \

Dėltogi užpraszome szirdingąi 
atsilankyti visus lietuvius ir lie
tuvaites isz visų aplinkinių 
miestų ir miestelių.

Su guodone, 
Prabaszczius Juozapa Servetka

IR pa^apuonai.

Iszsinncziamc in witns miestus ir miesteliui visos A* 
merikos visokius daiktui, kaipo tu: Naszinas dėl siuvi
mo, Maitinas dėl drukavoji.mo g rpmatu, Siutus, Ovcrkc 
tus, W argo nūs, Armonikas, OrajyjumM Dėžulės. Klarne: 
Ui, Fleitai, Basetles, Skripkas, Gitaras, Triubas, Žiūro
nus, Britvas, Peiliu*, Widdciu3, Szauksztus. StricIbM,^ 
Revolverius, Laikrodi i u s, Laikrodėlius, Lenciugeiiui. 
Kompasus, Žiedu*. Auskarus, Abrozus ir visokius kitu* 
daiktus, y JTeipogi padidiname fotografijai, dirbdiname 
lukntus dėl laikrodėliu jt L‘L Prtsiuncziame kaUlioga 
kožna© dykai ~ Adr«sawokit teip:

Kelpscb, Noreiko & Co., 
56 Flfth A ve., CHICAGO, ILL.

Naujos knfgos.
V aito pirszlyste. Komedija 2se 

permainose. Sutaisė 'Juozapas 
Giegžnas. Iszleido V. Karalius. 
Baltimore, Md. 1897 m.

Iki sziol Amerikoj turėjome 
vien?, teip sakant, specijaliszk? 
Chicagos dramatų raszėj?, kurio 
sutverti dramatiszki veikalai ti- 

' ko ant parodymo ant Bridgeporto.
Tas rods savo dramatų ne spau- 
dino. Augszcziaus paminėta knį- 
gutė yra isz dalies panaszi į 
anuos Chicagos^ originaliszkus 
lietuviszkas dramatus. Kalba vei
kalo p. Giegžno rods geresnė, bet 
veikale paskirtame ant atspau- 
dinimo turėtu būt dar geresnė; 
raszyba ne vienoda: tuos paežius 
žodžius vien? kart? raszo vie
naip, tai vėl kitaip. Chicagos 
dramaturgas stato savo dramatus 
wien ant tendencijos, todėl jie 
žemiaus stovi už Vaito pirszlyst?, 
kurioje tendencijos mažiaus. Weik- 
mių padalinimas teiposgi ežia 
geresnis. Isz pats pradžių rods 
vaitas per tankiai szaukia savo 
tarn?, Jon?, ir tai teip, kad jeigu 
komedija butų pastatyta ant 
scenos, klausytojus galėtu net 
baimė apimti, kad ponas vaitas 
ne szauktu savo Jono imdamas 
kiekvien? apsirėdymo dalį ir ne 
pradėtu klausinėti, k? apie jį 
kalbėjo: skalbėja, paskui krava
tų pardavinėtoja ir teip begalo. 
Ant jų laimės vienok, treczi? 
kart? paszauktas Jonas apreisz- 
kia, kad atėjo pirszlė ir tokių bu- 
du klausytojus iszliuosuoja nuo 
nuobodumo. Toliaus veikmės 
eina jan geidaus. Nežiūrint ant tų 
silpnų pusių, veikalas vertas 
perskaitymo, yra scenos gana ge
ros ir juokingos, daugiaus ežia 
teisybės negu tendencijos.

Ne rūkyk tabako ir nespjaudyk, 
nes tai trumpina tawo amžl.
Jeigu nori atsipratyt nuo tabako ant visados 

ir pastoti sveiko, tvirtu ir srlinn, imk gydyk
las vadinamas NO-TO- B \.C,kuns perdirba silp
nus Žmonis in tvirtus. Daugelis, kurie pamėgino 
•Šias gydyklas, in deszimts dienojau swere de- 
szlmts svarą virszaus, Apie 400,000 Žmonių tapo 
Užgydytais. Pirk NO-TO-BAC nuo sawo aptie- 
kortaus. su gvarancija, už 50c. arba už |l,00 Ap. 
raszymus ir prabas gausi dykai. Paraižyk, iru: 
SterUng Bemedy Co., Chicago, arba New York.

Deszimtmetinis Ap- 
walkszczioj imas.

Chicago, 1 d. Rugpjuozio, 
Draugystė Sz. Kazimiero Karelai - 
ežio, apvaikszczios dien? savo 

• deazimtm etinio egzistavojimo.
Apvaikszcziojimaa bus nedėlios 
vakare, Sz. Jurgio parap. salė
je, ant 33czios ui., arti Auburn 
avė., su muzika, dainoms ir pra
kalbomis; ant galo bus draugys
tės balius. Prasidės 5 valand? 

į vakare. Įženga vyro su pana 
25c. Dėltogi szirdingai užkvie- 
czia visus lietusius ir lietuvai
te atsilankyti.

Su guod. Dr-tė Sz- Kazimiero.

— Wien? tikt pereitos san- 
vaitės pėtnyczi?, Chicagoj atsi
tiko 7 patžudystės. Matomai ant 
patžudyszczių turi įtekmę neisz- 
pasakyti karszcziai. Washingtono 
parke rado ne gyv? žmogų ir 
szale jo stiklinaitę, matomai su 
nuodais. Jacksono parke rado 
negyvėlį teiposgi nusinuodinusį, 
kurisai pasirodė Frid. Herman. 
Po nr. 4557 ant Union avė., nusi- 
szovė John Falon. Charles Ben- 
son nusinuodino maudynėse, po nr. 
513 W. Boulevard. Marė O’ Don- 
nell, vyro apleista, nusinuodino. 
Netoli Park Ridge pasikorė dar- 
binįkas Henry Heyman. Skalbėja 
Hulda Brunei nusinuodino. Au- 
^ust Vander See pasikorė savo 
gyvenime. Tiek buvo susektų 
patžudyszczių tikt per wien? die- 
n?, gal būt, kad isz tikro jų bu
vo daugiaus.

— Nesupratimas darbinįkų, y- 
pacz gi musiszkių ir lenkiszkų, 
kurie su pinįgais stengiasi darb? 
nusipirkti, gimdo visokius pri
gavikus. Dabar vien? isz tokių, 
teip sakant, paežių darbinįkų isz- 
augytų prigavikų, kokį ten Feld- 
t?, policija suaresztavo. Jis apsi
imdavo už 2 dol. parūpinti dar- 
binįkams darb? Pinigus rods nuo 
daugelio paėmė, bet apie pažadė- 
t? darb? jau su visu nesirūpino, 
kadangi jo ir sujieszkoti ne galė
jo. Labai daug darbinįkų yra jo 
prigautų. Prova bus 20 Liepos, 
tuom tarpu sudžia pastatė jį po 
kaucija 1400 dol.

— Chicagos “College of Den- 
tal” vėl atsibuvo bandavonės su 
isz ras t u musų vientauezio, Žegle- 
nio, apspugojaneziu nuo revol
verio skuvių serdoku. Banda- 
vonės tūom kartų tuom skyrėsi 
nuo kitų, kad szit? kart? pats 
iszradėjas užsidengė su savo ser
doku ir susirinkę tiesiog isz re
volverių į jį szaudė. Po Žeglėniui 
po szuviais stojo ir daktaras 
Westerschulle. Bandavonės pasi
sekė kuo geriausiai; visi persi
tikrino, kad iszradimas br. Že- 
glenio kuo geriausiai apsaugoja 
nuo revolverių szuvių.

— Pereit? subat?, apie 9 vai. 
vakare, į vagon? elektriazko 
geležinklio įsirangė, ties 12 ui., 
keturi plėszikai su uždengtomis 
burnomis. Atkiszę revolverius, 
greitai suvaldė trūkio konduk
torių ir paveržė jam 30 dol. pi
nįgų. Wagone buvo t?syk ir 6 
pasažieriai, bet tiems plėszikai 
nieko ne darė. Motormanui dar 
lipdami nuo trūkio paveržė ci- 
dabrinį lakrodėlį, paskui nuszoko 
nuo vagono ir prapuolė.

— Niekada dar per vien? san- 
vaitę ne buvo Chicagoj tiek my
rių, kiek pereit? sanvaitę. Pereit? 
sanvaitę pasimirė isz viso 385 
žmonės; užpereit? gi sanvaitę 
pasimirė tikt 252. Daugiausiai 
myrių buvo utarnįke: t? dien? 
numirė 125 žmonės. Per t? san
vaitę patžudyszczių buvo 18, 
žmogžudyszczių 4; 30 myrių bu
vo nuo karszczio saulės spindu
lių.

— Pereitos subatos vakar?, už
sidegė pjovinyczios ir mėsos kon
servų dirbtuvės po nr. 925-941 
S. Halsted str. Sudegė pjoviny- 
ozia ir ledo krautuvė. Blėdį 
ugnies padaryt? skaito ant 100 
000 dol.

— Perskaitykit nauj? apgarsi
nime apie naujas didelias dova
nas.

Pajieszkojimai.
Pajieszkau Kazio Miliaucko,kuris gy

veno pas manę Philadelphijoj. Jeigu 
kas isz godotinų lietuvių žinotu, kur jis 
randasi melszcziau apie jį man praneszti.

Simon Arbaszauskas,
1211 8. 2nd Btr., Phįladelphia, Pa,

Pajieszkau savo draugo, Winco Blon-. 
ko, isz Kauno gub.; Reseinių pav., 5 
metai atgal gyveno jisai Glen Carbon, 

.111. Jis pats, ar kas kits, teiksis duoti 
man žinia ant szio adreso:

Jokūbas Topulis,
601 E. Pine Str., Mahanoy City Pa

Aritmetika.
Szioms dienoms užėjo isz po spau

dos naujaknįgelė. Aritmetika, dėl isz- 
simokinimo rokundų.Taknįgelė turi 104 
puslapius, atspausta ant gražios popie- 
ros, o preke tik 25c. Kiekvienas norin
tis gerai iszmokti rokundų, tegul ja nu
siperka, o iszmoks isz jos lengvai visas 
rokundas be pagelbos mokintojaus.

Pinįgus galite prisiųsti pacztinėmis 
markomis 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:

A. OlszewsklM,
33rd Str. Chicago, UI024

Pirmutinis Lietuiiszhs Salimus
LIUDWIK0 NAWIK0,

Spring V’alley, Illinois.
ant kerte* lrnos ir Spaldiny ui.

Užlaiko gerausius gerymus: 
szalta Alų, seniausias Arielkas, 
Likierius ir kvepencziusCigarus. 
Uilaiko Unijos Alų stiklai dideli. 
Vžkwieczia visas atsilankyti.(17-1)

Kiekvienas teip sako:
CASCARETS CANDY CATHARTIC yra tai 

stebuklingiausioe gydyklos salo amžiaus iszra- 
dimuose, turi gardu smoki, gydo Išganei ir 
tikrai inkstus, kepenis, pilvą ir ozystyja wlsa 
sistemą, prasukus pemzaliiua, gydo gaisros 
skaudejima. drugy ir uikietejlma vidurio.

Pirk dežiutg C. C. C. szlfdien, 10, 25, 50 oen- 
tu. Randasi visose aptiekose ir issgydymf gwa-

Preke pin|gų.
Ruskas rublis po...... . 
Prusiszkos markės po.......

Prie kiekvieno pinįgų 
nio reikia pridėti 25c ant 
kasztu.

..53c.
..24jc. 
siuuti- 
paczto

Kataliogas knygų.
x \ Knygos Dvasiszkos.

Kanczia VieaspatiM Jetans arba Qawenio» 
knygele 20c

ZaMienlneaMaldoa ** “ ** -5c
Lietuw»zko« mliziotiu natomli lOc
Mlilja „ ,. „ Ko
Mokslas Rymo Kataliku. Kiekvienas žmo

gus. norinUs vadintis tikra Ryaso-Ka- 
tallku, privalo perskaityti szia knyge
le. idant suprastu kas tai yra katali
kyste, kurios Jis verda nesziola.........

Nekaltybe aMgsrtybe ir grožybe tos dorybei 
Pamokslai ape soda Dievo " "
Pamokslai ant didžiųjų metiniu szvenoziu 

ir didžiosios nedelos „
Pamokslai ir Ganytojaus kalbos „ 
Pekla arba amžinas pragaras 
Perspėjimas ape szventa tikėjimą “ 
Prisigatavojimas ant smerezio ** __
Szkala pavargėliu, siratu ir daugel kitu 

naudingu žinių..,............................ 15c
Tiesos žodžiai apie pamatinius tikėjimo 

dalykus dėl mokytu ir nemokytu nau
dingi..................  36c

Trumpos Katekizmos pagal knniga Pilkauske 15c 
Trumpi pamokinimai ir rodos Įsiimtos isz 

knygų kn. K. Antanevieziaus...10c
Vadovas in dangų •• 40c
Vartai dangaus ** 15c
Vadovasaplankancziukanczla Wieszpattes 

Jezuso Kristuso “ 15c.

Grw.Bimai Stepo Raudumlo “ 15c
HyGIENA. arba metilai apie uilalkyma iwei- 
katoa. Szita knygele priwak» ratili klekerlenuoM 
namuoM, net kai Ja au atyda perskaitys, patal
kys speisaugoti nuo tuketaneziu wisoktu ilge, 
patalkys uilsikyti gzielybeje iawo sweikatf, pa
ilginti sawo smat ir tuokei atauginti iwetkali ir 
twirtals sawo vaikelius. Preke ..................35c.
Iitorijs graktes Katrakoi “ “ 10c
Istorija užlaiko Prancūzu vainos “ Mta 
istorija gražios Magelenoi 10c
Istorija septynių Mokytoju * “ f 5Oo
Juokingai pasakojimas ape Szaltabuizlut 5c 
Kankles, lietuvistkos dainos su natomis, sutal- 
sytos snt 4 balsu, ds) vyru „ ,. 96c.
Kaip Jkytle pinigui ir turtą ,, 10c
Kas teisybe tai nenviai puikios apysakėlės 

isz lietuviu gyvenimo „ 15c
Kristijonas Duonelaitis „ „ 15c.
Kas yra. o kas bus „ „ 10c.
Krumpliu Jonas , ,, 10c
Kinai ir kaip jie gyvena....................................10c
Lietuvisakos dainos Isz visur surinktos, 

epe keturi szimtai dainų ** K.00
Ltetnvisskas sziuplnis ** 6c
Lietuviszkas Kalendorius ant metu 1806 “ I5o
Lietuvos Kankles, nauju damų knygele turinti 

79 dainas. 15c.
Namelis pustelnyko ** ** 75c
Lietuvliski Raistai ir Rasztlnykal 50c 
NAUJAU8IS LIETUVISZKAS 8APNINYKA8, 

surinktas iss dangei svetimtautiszku sapnl- 
Sku ir surėdytai pagal tikra Persisukai 

iptiszka sapnknyka,—iu>10 alszklu abro- 
iu,—su apraszytnu planetų ir paslapcziu 

kokias senove, taiones vartoto dei nuspėji
mo a t. i tęs—Geriause! iszguldo visokius 
sapnus, koki tik žmogui prisspnuot gali. 
Preke..........................................................50c
Apdarytas................................................  The

Kražių Skerdyna. Apraišo ana baisu at
sitikima. kada 1893 m. maskoliai užpuolė 
ant bažnyczios miestelyje Krežiu, mu
ile, szaude ir pjovė nekaltus žmonis, isa- 
■riove altorius ir užpeozetijo bažoycsia. 
Kuo aiszkiausiai'npraezo ta visa atsiti

kima. 15c.
Negirdėtos daiktas ir geros rodos musu mo

terėlėms M 5c,
Olltypa, apysaka Įsa laiko terpsavlazkoi ka

res Indijonu Amerikos. 35c
Patarles ir dainos................................................ 10c
Pasakojimas Antano Tretininko ** “ 26o
Pirmutinis degtines varytojas, komedija lOo
Puikus apraszymas tikru atsitikimu isz lai

ko lenkmeczio vainos 1883 m. 40c
Pažangos Jure •• •• Ko
Praeito Vilniaus. Apraišo nuo pat pradžių 

užsid.jimo miesto Vilniaus koki Jame 
klioirtorisi buvo, koki Hetuvtszki ku-

* nigsikszcziai gyveno, kokios kares Jy 
aplanke ir daugybe kitu akyvu Lietu
vos atsitikimu.......................................10c

Pulki istorija ape Kantria Alane, kuri per 22 me
lus valksactlodama po svietą, daugybia be
du ir vargu kaatrei iszkentejo 90c

Rinalda Rlnaldinas “ “ “ 31.50
ROBINSONAS KRUZIU8, morallszka apysaka 

dėl jaunumenes. ** ’" 26c
Rutu Lapeliai naujausios dainos u “ 15c 
8wodbine reda Yra tai peiktos dainos ir sra- 

cljos vartojamos seniau ant lietuviu
ku veslalliu. Dvi knigi................ 31.50

Talmudas žydu “ “ 10c
Terp'lkausmu in garbia. Naujausios dainos .20o 
Trumpi Pamokinimai ir Rodos tszimtos lis 

knyga kun. K. Antanevtoziaus. 10c
WeselTjo« arba pagirenu gobtuve*................... 10c
Witoltorauda.Giesme isz Lietuvos padavimo 50c 
Ziponas bei fipone 25c

'—■j.......................................... 1111 ..........

TIEKA
-4- Geriause lietuviszkai-lenki- 

szka Aptiek a Juozo Leszczyusko, 
po ar. 3315 Laurel st., kuri užlai
ko geriausias gydyklas czionyksz- 
cziaą ir isz Europos ir teisiogiau- 
sei iszpildo receptus, o prekes 
pigesnes kaip kitur. A pliekoje 
randasi D-ras pone Marija Doviatt 
nedalioms, panedeliais ir ketver- 
gaiš nuo 10 iki 12 valandai vi
durdienio, o'D ras W. Statkewi- 
czius randasi kožname laike. Ant 
pareikalavimo gali paszauktie in 
aptieka per telefoną kiekviena 
daktare, koky kas nori ir kožnoje 
valandoje. Teipogi ant pareikala
vimo iszsiunczeme yvairias gy- 
diklas visur, atsakome laiszkus 
yvairiose kalbose ir gydome Jy 
gae per laiszkus.

Telefonas Yard 709

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,
030 8o. C&nai St., CHICAGO, ILL.

15c
50c

61.OT 
75c 
10c

Pigiai aut pardavimo Lotas,
Ant Auburn Avė.; yra tai tre- 

czias lotas į sziaurius nuo 32ros 
ui., pryszakiu į rytus. A ts i aren
kite pas:
T. F. Monahan, Ruimas 675 ir 616, 

87 W«shington Str., Chicago.
(31-7)

Knygos mokslyazkos.
Abėcėlė geriause mokintuve dėl valku 
Akyvi Apslreiszklmal Sviete, ant-kurt.u 

nes nuolatos žiuri, bet lu gerai nesi_r__
ta: su 7 abrozeliais. Naudirgiause kny
gele ant svieto dėl daslžinojimo Isz ko 
darosi žaibai, griausmai, lietus ir sniegas; 
kas yra debesiai ir ant ko jie laikosi.

Preke....  30c
Budai gydymo. Daktariszka knyga.................. 40c
Etnoliogiszkos smulkmenos 25c
Istorija Europos su mapoms 50c
Istorija Suvienytu Valstijų Sziaurlnes Ame

rikos. Apraszokalp Koliumbas atrado 
Amerika, koki ežia tada žmones gjrveno 
koki žmones pirmiausiai isz Europos pra
dėjo važiuoti in Amerika, kokios kares 
buvo, už ka karevo ir kokiuose metuose; 
kiek prezidentu buvo, koki ir kiek kuris 
gero padare dėl szlos žemes. O ant pat 
galo talpinasl Konstitucija Suvienytu 
Valstijų, kuri yra reikalingiausiu dalyku 
dėl perskaitymo kiekvienam žmogui 
ežioje Amerikos žemele gyvenaneziam.
Turi puslapiu 364. Preke 11.00

Ta pati drucziai apdaryta............................... tl.95.
Ka darjrtie, kad botume sveiki ir ilgai gjrventu- 

m«...........................   10c.
LengsM būdas paežiam per savęs pramok

us raszytie, dėl nemokanoziu 10c
Lietuvos Istorija, paraižyta 8. Daukanto dvi 

dideles knygos, kožna po UJO, sykiu
abi...................................................................13.00

Lietuvos Gakpadine. Mokina kaip pritaisyti
valgius ir vest atoakaneziai kuknia 20c 

Lementorius Lietuviszkas su poteriais, 
katekizmais ir mistranturu. 10c

Mokslas apie zemia ir Kitus svietus, ju bū
vy ir pabaiga. A prasto kas yra žeme, 
isz ko 11 susideda, ant ko ji laikosi ir 
kaip sukasi; kas yra saule, žvaigždes, 
menulis; kaip tolf In saulia ir in Kitas 
žvaigždlas, kas yra planetos, kometos ir 
kitos retai matomos žvaigždes. Yra tai 
naudingiausia knyga ir reikallnglause 
dėl perskaitymo ir pasimokinimo kiek
vienam žmogui ant ežios pasaulės gyve
naneziam.................................................... 75c

Tapati druczlai apdaryta................................ 11.00
Naujas lietuviszkas Lementorius „ lOc
Pilnas szimtmetinis kalendorius su plane

tomis 15c.
Pradžemokslis Rankos Raszto dėl norinczlu 

iszmoktie gražiai raszytie 10c.
Pradinis mokslas angliszkos kalbos................ 75c
Rankvedis Gromatu raižymui. Yra labai 

naudinga knygele, kuri mokina kaip reik 
raszjrtie gromatas ln:pažystamus, prie te
itu s, giminias, myllmalsias ir mylimuo
sius priesz apsivedima, in ponus, kuni
gus, vyskupus ir kitas augsztai pastaty
tas y pajai. Pasveikinimai (pavlnczevo- 
nei) ant Nauju Metu, dienoje varduvių, 
užgimimo ir kituose svarbiuose atsitiki
muose. Preke. 50c.

Sodu veisimai ir Pudymu dirbimas.................10c
Spasabas greito iszstmokinimo angeiskos kai 

boa ne apdarytas ■* - gi.00
©apdarytas H Š1J5

Trumpa senovės Lietuviu Istorija „ 10o
Trumpa lletuviizka Geografija paraszyta 

kunigo Zebrio..........    ...15c
Žodynas keturiose kalbose: lietuviszkal 

tatviszkai, lenkiszkal, ir ruskal, y- 
ra geriause knyga dei norineziu isz
moktie lenkiszkos, ruskos arba ia- 
tvišzkoe kalbos „ „ II.o©

Knygos istoriszkos, swietisz- 
kos, pasakų ir giesmių.

Anegdotai Iszsitarlmal ir patarles isz gyvenimo 
senovės Grekonu bei Rymionu “ •* 5c

ANDERSONO PASAKOS. Vienoje knyge
lėje 10 gražiu pasakaieziu................................. 15c
Amerika Pirtyje Komedija dėl teatro 10c. 
Apie Senovės Lietuvos pilis yra tai pulkus 

apraskymas apie Lietuvos prasite ir 
z apie tuos pilekalnlus kurie dar ir szen- 

dlen laukuose musu tovynes niukso ..10a 
Birutes dainos ** " 10c
Dievaitis, apysaka ežios gadynes. Yra tai gra

žiausia pasaka, kurios lietuviai da niekad 
negirdėjo. Preke *■ “ ** gl.oo

Dainų skrynele ,, ,. 20c,
Graži vaiku knygele M “ ‘ lOc
Gyvenimas Genavaites (Genovefos). Yra 

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

dėja yra 50c.

20c. 
i m o

Apgarsinimai.
“Varpas”, literatūros, politikos ir 

mokslo d vi mėnesinis laikrasztis. irzei- 
na jau 9 metas Tilžėje. “Varpas” yra 
Lietuvos vadovų laikrasztis; talpina 
puikias apysakas bei moksliszkus rasz- 
tus. “Varpas” į Amerik? ant metų, su 
prisiuntimu, kasztuoja 1 dolarą.

“Ūkininkai**, Lietuvos ūkininkų 
mėnesinis laikrasztis, iszeina 8 melai, 
teippat Tilžėje. Talpina įvairius rasž- 
tus apie lietuvių prispaudim? po gudų 
valdžią, bei pamokina, kaip reik nuo jų 
gintis, apysakas, pamokinimus isz sve
timų szalių, bei apie ligas, nuo kurių 
gali pats žmogus pasigelbėti, ncėsant 
arti daktaro.

“ŪKININKAS”, į Ameriką, ant metų 
kasztuoja tiktai vieną dolara. Norin
ti iszsiraszyti virsz minėtus laikrasz
czius, pinigus gali siųsti registravoto- 
se gromatose ant szito adreso (10—7) 

Herrn Dr. Bruažis, 
Tilsit, Ostpreussen

Germany.

W18okias knygas, 
lietuviszkas, teip dvasiszkas kaip ir 
moksliszkas, teipgi ir laikraszezius, kai
po tai; “Varpą**, “Ūkininką** ir 
“Tėvynės Sargą“, visus tris kartu 
imant ant 1897 m. prisiuneziu už |3.00. 
Katalogą knygų ir laikraszczius ant pa
žiūros prisiuneziu dovanai. Užpraszant 
knygas arba laikraszczius, reikia sykiu 
ir pinigus prisiųst. (31—7)

Jurgis Lapinas
Tilžėje — Tilsit, Ostpr.

Germany

Naujas
Lietuwiszkas Saliunas.

Fel. Majausko

952 33rd St
swl#žia

Cig»-

tu- 
didelia 

ant mitingu,
balių ir veaialiju.

Ateik broli pamatytie ir to viso 
pabandytie.

Fellxas Majauskas, 
952 33-cžia ulyczia, 

CHICAGO, ILLINOIS.

HILLE’S FOTOGRAFAS,
34S2 8. Halsted ui.

Nujima puikia*. Fotografijas, už tuziną tiktai

$2.00
Aa vomUu ir kitokia reikalu nujima Fotogrs 

flja*kopa Ik ausei.

Wanted-An Idea

924 33rd str., 
Lietuviszkas 

kriauezius.
Pigausia dra- 

Rnų krautuvė.
.rduoda viso

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

atsilankyt, o 
persi t ik rysi te.

NAUDOKITĖS!
PUIKIOS DOWANOS IKI SZIOL NEGIRDĖTOS, 

Kurias “Lietuvos** redakcija isederejo dėl sarwo skaitytoju per 
ypatinga sutanne su garsinga Wedderburno Kompanija.

Idant padauginti aawo skaitytojus ir duot Jiems proga ant iszgrajyjimo 
brangiu dovanu, “Lietuvos” redakcija susitarė su redakcija angliszko laikrašz- 
esio The National Recorder, pasiūlyti skaitytojams brangias dovanas susi- 
dedanezias isz 67,300,00.

Laikrasztis The National Recorder, {patingai užsiima apraszymais 
naujausiu mokslo iszradimu ir nauju iszmislu, o teiposgi padeda iszradejams 
ingyti patentus ant ju iszradimu; dėlto gi idant dar labjau pagarsėti ir pasiekti 
visus visu luomu ir tautu žmones, užmanė dideli Kontesta virsz minėtu dova
nu.

Kiekvienas kuris užsimokės prenumerata $2,00, gaus per isztisą meta du 
laikraszczius — “Lietuva** ir “The National Recorder’ir prie to paliu- 
dyjima duodanty jam tiesa imtie dalyvuma k o u teste.

Tiems,kuri ^prenumerata jau yra užmokėta,po prisiutimui 62,50,siusime lai- 
(raszty per kitus metus, skaitant nuo laiko užsibaigimo ju prenumeratos, kaip 
dabar mus knygose užraszyta. Norint ingyti tiesa imti dalyvuma tame kontes- 
te, reikia pasiskubyti, nes szitas ypatingas pasiulyjimas yra tik ant trumpo lai
ko. *

$7,300 bus iszdowanota. ,
The National Recorder ingijo prakilnu varda terp moksliszku ir pra

mones laikrastcziu. Jis turi tukstanezius skaitytoju kiekvienoje valstijoje, 
kiekviename mieste ir kaimelyje, bet jis nori ir daugiaus. Ne vienoje 
szalyje žmones nėra teip palinkę ant visokiu iszradimu, kaip pas mus Su
vienytose ^Valstijose. The National Recorder yra dideliu pagelbinyku dėl 
visu iszmislincziu ir visados apszcziai žinių paduoda apie naujus iszradimus ir 
juųsapraszo. Idant padidinti savo skaitytoju skaitliu ant kokios puses milijo
no per kelis menesius Recorder užmanė iszdalinti dideles dovanas daugybei y- 
patu,kurios pasirodys gabesnėmis ir prakilnesnėmis. Kontestas iszsibaigs 1 d.Lap- 
kriezio (November) 1897 m. Dovanu paskyrimu užsiima prakilnus tiesos vy
rai, terp kuriu yra ir 3 žinomesni sanariai kongresso. Augsztas vardas tu vy
ru gvarantuoj4 jo nusprendimo teisingumą.

Sztai tos dowanos:
Tūkstanty dollaru auksif........................................................................ $1OOO
Kelione po Europa................... ................................................................“ 600
Kelione in Kalilbmla, Mexico........... . ...................................... “ 400
Penkios dowan«s po du szinitu dol. auksu.. ..T............................ “ 1OOO
Kasztai ant wienu metu ui mokslą kokioje nors Amerikos

kolegijoje ar mokslaineje......................................................................“ 300
Deszimts dodowanu po szimta dol. auksu............... .....................“1OOO
Puikus Įiortatijonas brangiausio medžio už dyka pristatytas “ 500 
Szinitas dowanu po deszimts dol. auksų ................................... •“ 1OOO
Deszimts szimtadoliariniu dwiracziu (bicykliu)........................... “ 1OOO
Septynes-deszlmts dowanu po penkis dol. auksu........................ “ 350
Szimtas dwidesziints penkios dowanos po du dol. sidabru...“ 250

v • -'^s
Trys szimtai dwideszimts penkios dowanos 

kasztuojanczios $7,300.
Budas, kaip ingyti viena isz tu dovanu, labai prastas. Wisas tavo darbas 

— perskaitęs tris ežia padėtus žodžius “Patent Attoruey Wedderburu” 
suskaites ir gerai insidejes literas tuose žodžiuose, sudaryk kuodaugiausiai žo
džiu (angliszkai) isz tu literų; kiekviena litara žodyje turi tiek syk būti, kiek 
syk ji yra tuose trijuose žodžiuose (Patent Attorney Wedderburn). Užduoda m e 
darba isz tu žodžiu litaru sudaryti visokius žodžius, norėdami per tai pagarsiti 
visur Wedderburn'o kompanija, kad visi žinotu, jog iszradus ka naujo, reikia 
kreiptis prie tos kompanijos, nes ji lengviausiai parūpins patentą ant iszradi- 
mo. • ’ . /

Wedderburn &Go., apart augszcziaus paminėtu dovanu, prižada iszmoketi 
dar 6500 auksu tam, kuris gaus pirma prizą (dovana).

Taigi tas, kurs prisius daugiausiai žodžiu, gaus 61500 auksu, kitas dovanas 
gaus paeiliui kiti isz prisiųstų žodžiu skaitliaus. Idant ingyti tiesa imtidalyvu
ma szitame konteste, ne reikia jokios extra mokesties, tik užmokekit už metus 
prenumerata už “Lietuva” ir The National Recorder, viso labo 62,50.

Apturėję tuos pinigus, mes prisiusime kiekvienam užsimokėjusiam tam 
tikra paliudijimą (certificate) su visais paaiszkinimais apie kontesta ir regulas, 
kaip padaryti žodžiu surasza.

Wardai visu laimėjusiu dovanas bus apgarsyti “National Recorderyje”; 
“Lietuvoj” gi paminėsime visus lietuvius, kuriems pasiseks laimėti dovanas 
sziame konteste. L , .

Pinigus siuskite ant adrM: i

A. OLSZEWSKIS,
»24 33r<l St., CHICAGO, ILL.

“RYTAS”
NEDELINIS

Laikrasztis
ISZEINA

WATERBURY, CONN.
Yra tai vienss gryniausiu, kas 

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

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

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

W. SZYMANSKI
624 Blue Island Avė: --tb-į

užlaikau didžiausia

Krautuwia Meblin.Mvitų'TlB
kaipo tai; ĮįgjpK ™

Stalų, Szėpų, Lowų, Peczių, Lėni- 
pų, Diwanų ir t.t. o parduodu 
wisk? pigiau kaip wisi kiti szto- 
rai.Teipogi parduodu ir ant mene- yjf 
ainių arba nedtdinių iszmokesczių.
Pamėginkit pas mane, o pamaty- v 
site, kad daug geriau ir pigiau

”6 k,ip kur pMfesiOVEiUNTlįiTllEWM|

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

Ofisas: 84 La Šalie St., Ruimas 620. Gyieolmas: 1121. Dlvlslon St
Atlieka prowas wisuose suduose, iszdirba visokias p opi eras — 

dokumentus; olabjausei užsiima prowomis už sužeidimą ir užrau
gsima geležinkeliu, fabriKUOse ir t.t. Kiekvienas turintis koki 
reikalą, tegul pirmiausei pas jy rodos pasiklausė.

Gali sueiszneket lenkiszkai.

The Standard Liqnor Honse. .
Naujas Lietuviszkas Saiiuuas

Juoz. Millerio,
\ 203 Washington St., 

SEATLLE, WASH.
Užlaiko geriausius gėry mus: 

Arielkas, Likierius, szalt? Alų, ir 
kvepianezius Cigarus. Teiposgi 
kiekvienas pribuvęs pas manę 
gali gaut geriausi? rod? ir dasiži- 
noti apie visus reikalus szio kresz- 
to. Kam teks ežia atvykti, mel
džiu pas manę atsilankyti. (2-10^

Su guodone
Juozas Milier.

Ben. Hatowskis.
527 S.Cana Kerte Jndd, ChicaM, U

Dirba, taiso ir parduoda:
LA IKR0DZ1US, LAIKRODĖLIUS
Lenciūgėlius, Žiedus, Špilkas, auskarus

Kas nori k’a:: gaut puikių 'Gold Fielled", 14-ko 
Karatų, akmenų su tikrais Ek'ino

ežiu, mokėdamas tik p.> Vieną doliery ant nedC 
ios.

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

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

Jeigu kam reikia kur 
iszwažiuoti isz Chicagos, 
arba ka parkwiesti | Chi- 
caga, tai Tikietus ant Ki
šų geležinkelių gali gaut 
“Lietuvos” redakcijoj. 
924 83rd st-

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

838 W. 18th Str.
Priims UfoniM sdynoso: nuo 9 ikl 11 priosi piet 

ir nuo • wskM«. Tolophona*: CanaI 13
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