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Politiszkos žinios

Turkija-
Tasynės Grekijos su Turkija 

traukiasi tol taus. Turkija saugo
jas) susimuszimo su Grekija, nes 
žino, kad sykį pradėjusi karę, 
nors ir sumusztu silpną Grekijos 
kariauną, tai visgi ji daugiausiai 
žudytu. Susimuszus su Grekija, 
pakiltu maisztai kitose Turkijos 
provincijose, kurios ir dabar tik 
progos laukia. Wiskas galėtu pasi
baigti tuom, kad Turkijąpasidaly- 
tųEuropos vieszpatystės. Grekija 
gi, nors ir liktu sumuszta, nieko 
ne gal žudyti, nes užimti , kokį 
nors jos krasztą Turkijai ue da
leis kitos Europos vieszpatystės. 
Atiduodama Grekijai Kretą, visgi 
mažiaus žudo. Todėl tai ji ir ne
siskubina su pradėjimu karės, bet 
bando su Grekija tartiesi.

Nesiskubina nė Grekija su pil
dymu Europos vieszpatyszczių 
įsakymų, žinodama, kad daugiaus 
pelnys pati isz susitarimo su Tur
kija, negu isz tarpinįkystos 
Europos vieszpatysczių, kurios 
vien paezios norėtu ką nors isz 
Turkijos valdybų paglemžti: 
Maskolija stengiasi sau pžglemž- 
ti geriausią kąsnį, taigi Konstan
tinopoliu, Armėniją ir jūrių sriuo- 
gas; Anglija Egiptą, Prancūzija 
Siriją ir Palestiną, Austrija Al
baniją; norėtu ką nors pelnyti ir 
mažosios Balkanų pussalio viesz 
patystės. Wokietijai nieko ne lie
ka, taigi jos ciecorius labiausiai 
ir sziausziasi priesz Grekiją ;sziau- 
sziasi priesz ją ir mažas Maskoli jos 
Mikalojukas, nes Maskolija ant 
paglemžimo visko, ko norėtu, dar 
ne pąsirengusi, o czįa prancūzai 
pasirodo ne isztikimais: jie juo 
tolyn, juo drąsiaus rugoja ant 
Maškolijos, kuri stengiasi vien 
Prancūzijos galybę ir turtingumą 
ant savu naudos apversti. 
Priesztaravimas Maskolijos Gre
kijos mieriams urnai nupuldė 
Maskolijos įtekmę terp staezia- 
tikių Balkanų pussalio gyvento
jų. Grekijos karalienė, kuri bu
vo virszinįku vieno maskolisz- 
koš kariaunos pulko ir turėjo ke
letą maskoliszkų orderių—sugrą
žino viską maskoliszkam cieco- 
riui prie laiszko ku
riame iszsitarė, kad ji nieko ne 
nor turėti nuo tokios krlkszczio- 
niszkos vieszpatystės, kuri liepia 

• savo laivynei kanuolems į krik- 
szczionis szaudyti.

į Europos vieszpatystės atsiuntė 
Grekijos randui įsakymą, idant jis 
sugražintu savo kariauną nuo 
Kretos. Tuom tarpu ant to reika 
lavymo, grekiszkos kariaunos 
virszinįkai ant Kretos, Vassos, 
gavo įsakymą ne klausyti nė jo
kių paliepimų europeiszkų laivy
nių virszinįku,bet daryti vien tą, 
ką palieps Grekijos randas. Taigi 
mažaGrekijasziauszissi priesz vi
są Europą. Ant Europos vieszpa
tyszczių reikalavĮęio sugražinti 
Grekijos kariauną nuo Kretos,gre- 
kiszkas randas atsakė, kad tuom 
tarpu ne sugražįs nė kariaunos nė 
laivynės.Toliaus, Europos viesz 
patysezių laivynių virszinįkai 
atsiszaukė prie grekiszkos ka
riaunos virszinįko, idant jisai 
pasiskubintu ant pagelbos maho- 
metonims mieste Candamo, ku
riuos apstojo kretiecziai, bet ir 
ant to grekiszkas vadas atsakė, 
kad tą privalo daryti Europos 
laivynių kareiviai, o ne jis. Gre
kija gerai žino, kad prievartos 
Europos vieszpatystės nesi- 
griebs, nes iszėmus Wokietijos ir 
Maskolijos, kiti randai to ne drys 
daryti: gyventojai Italijos,
Prancūzijos, arba Anglijos prita 
ria grekonims; jeigu raudai tų 
krasztų norėtu eiti prieszais tau
tos geismus, tai tautos iszrinktie- 
jie turi ežia galybę tuojaus pra- 
szalinti tokius ministerius, kurie 
nesitaiko prie tautos geismų.

Wokietija.
Wokietijos ciecorius nori dik- 

tai padauginti savo laivynę teip,

Prancūzijos laivyne, kuri daug di
desnė už vokiezkają.Todėl randas 
reikalauji 500,000,000 markių 
ant padirbdinimo naujų laivų. 
Žinoma, ant to reikalavimo Pran
cūzija pareikalaus to paties, bet 
kad paskutinė daug turtingesnė, 
taigi jai ir daug lengviaus ne da- 
leisti kada nors Wokictijai save 
pralenkti. Wokietijos gyvento
jai, nors neturtingi, liet jie slogi 
narni kas metę vis didesniais ant 
vieszpatystės reikalų mokesz- 
cziais, jau sziądieninius vos pake
lia. Taigi parlamentas nesutinka 
pripažinti tiek pinįgų, kiek randas 
reikalauja. To ne gana;kad sočija- 
listai labiausiai prieszinasi padi
dinimui mokeszczių, ciecorius 
vienoje savo kalboje iszsitarė, 
kad mieris rando turi būt isznai- 
kinimas socijalizmo. Isz to iszsi- 
tarimo juokiasi socijalistų laik
raszcziai, kadangi ciecorius netu
ri pajiegų ant iszpildymo savo 
pažadėjimo, o per savo neatsar
gias kalbas vien sudrutina eoci- 
jalistus. Jeigu parlamentas ne 
pripažįs kreditų ant sudrutinimo 
laivynės, ciecorius rengiasi pa
leisti dabartinį parliamentą ir 
apgarsinti naujus rinkimus. Po 
rinkimui vienok žymiausiai susi- 
drutys socijalistų partijos pasiun 
tiniai, kurių, kaip iki sziol buvo, 
vis dvigubas skaitlius į parla
mentą patenka. Ką tą^yk darys 
^Vokietijos ciecorius?

SuwienytOM ^Vieszpatystės 
Sziaurines Amerikos.

Suvienytose Wieszpatystėse 
persimainė prezidentas: vietą Cle
velando užėmė McKinley. Užru- 
bežinių dalykų ministeriu pasto
jo Sherman. Ar naujas randas 
bus drąsesniu už pasitraukusį, pa
matysime toliaus. Neužtenka se
natorių koliojimų Washingtono 
senato namuose ar tai Iszpanijos 
ar kitų krasztų, neužtenka gazdi- 
nimo, bet reikia, idant gazdinimų 
kiti bijotu ir atsakanezių pajie- 
gu; žodžių gi arba koliojimų pa
prastai kiti ne bijosi. Naujas, da
bar užstojęs Amerikos randas pa 
jiegas turi tasĮpaczias, kokias pa- bet atėjo žinios, buk iszpaniszkas 
sitraukęs paliko. Neturint didelių randas, ne galėdamas nuo Wey- 
kariszkų pajiegų, o norint savo leno sulaukti, kada tasai su visu

įtekmę platinti, galima vien ras 
ti dauginus prieszų. Amerika to
kius isz tikro atranda. Stengimai- 
si iszplatinti savo įtekmę ant 
kitų neprigulmingų Amerikos 
vieszpatyszczių platina, vieton 
įtekmės, nepasitikėjimą dides
niam kaimynui, kadangi mažoms 
vieszpatystėms naudingiaus jei
gu daug nesutinkanezių didelių 
vieszpatyszczių,stengiasi jose sa
vo įtekmę iszplatinti; jeigu Eu
ropos vieszpatystės su visu iszsi- 
žadėtu savo įtekmės ant Ameri
kos mažesnių vieszpatyszczių, 
pasiliktu įiuosas kelias platini* 
muiei Suvienytų Wieszpatysz- 
czių įtekmės. Tokiu budu mažos 
Amerikos republikos isz paleng- 
vo žudytu savo savistovystę ir 
ant galo patektu kaipi sztetais 
Suvienytų VVieszpatyszczių. To
kio iszėjiifao negeidžia nė viena isz 
mažų Amerikos republikų. Rei
kia mažos priežasties aut apsi- 
reiszkimo nekentimo didesės A- 
merikos republikos. Sztai dabar, 
Suvienytų Wieszpatyszczių ran
das iszsiuntė į Meksiką pasiunti
nius: Bruce, Stone ir Piece pa
imti atimtas karėje 1847 m. ame 
rikoniszkas vėlavas. Tas tik pa
kėlė Meksike nekentimą Suvie
nytų Wieszpatysczių. Meksiko- 
niszki laikraszcziai pakėlė rik
smą ir reikalauja, idant Meksikos 
randas ne tik ne atiduotu pa
veržtų velavų, bet idant parei
kalautu nuo Suvienytų Wieszpa- 
tyszczių sugrąžinimo atgal nuo 
Meksiko paveržtų krasztų: Kali
fornijos, Colorado, Nevados, 

ir Tėxaso. Tai kaipgi ežia pradėti 
karę, turint 25,000 kariaunos, 
ant iszliuosavimo nuo išzpanijo- 
nų Kubos, jeigu prasidėjus karei 
arcziausias kaimynas galėtu isz 
karės pasinaudoti ir bandyti at* 
gal atgauti seniau nuo jo paverž
tai provincijas, kurios isz dalies 
meksikonieczių apgyventas. Jei
gu galima būt viską pinįgais ir 
žodžiai* padaryti, tąsyk Amerika 
galėtu būt galingiausia ant svie
to; vienok to neužtenka. Todėl 
Amerikos užrubežinė politika 
turės būt ta pati, kokia buvo prie 
Clevelando: nors senatoriai Wa- 
sbingtono kolioa VVeylerį ir isz- 
panikzką randą, nors žadės Iszpa- 
niją arba vigą Europą su visu 
numynioti, randas turės laikytieji 
isz tolo nuo rėksnių raginimo ir 
nesiskubįs su pradėjimu su kuom 
nors karės.

lszpanija ir jos valdybos.
Iszpanijoj drutinasi, pajiegos 

republikonų ir Don Carloso sza- 
linįkų, kurie nori praszalinti da
bartinį ne mėtį karalių nuo sosto 
ir jo vardu valdanczią karalienę 
ir paimti valdžią į savo rankas. 
Apart tų naminių vaidų, terp 
Iszpanijos ir Japonijos užgimė 
nesutikimai. Tie nesutikimai gal 
greieziaus pagimdyti ' karę 
negu kurstymai ir kolioji- 
mai Washingtono senatorių. Ant 
salos Ruk, vienos isz Karotinų 
salų, prigulinezių Iszpanijai, japo- 
niecziai turėjo įrengę keletą savo 
kraszto iszdirbimų pardaviny- 
ežių. Neseniai vienok pakilo 
cziabuvai salos gyventojai ir už
puolė ant tų japoniszkų krautu
vių ir užmuszė 12 japonieczių tar- 
naujanezių tose krautuvėse. Kiti 
ant salos gyvenanti japoniecziai 
pareikalavo nuo savo rando, 
idant tasai atsiųstu kariszką lai
vą, nubaustu užpuolikus ir užim
tu su visu salą po savo valdžia. 
Jeigu Japonija isz tikro tą pada
rytu, tąsyk be abejonės turėtu 
užgimti karė su Iszpanija.

Nuo salos Kubos ne atėjo ži
nios apie didesnius susirėmimus, 

maisztus ant salo* apvaldye, 
nors tiek kartų jau pažadėjo, jį 
szaukia grįžti atgal į Iszpaniją, 
o į jo vietą taps paskirtas kitas 
jenerolas. Ar tam kitam geriaus 
pasiseks negu Wey tari ai, tas pasi
rodys toliaus.

Ant maiszto ant Filipinų atsi
liepė užgimę Iszpapijos su Japa- 
nija nesutikimai. , Maigztinįkai 
per tai įgavo drąsos ir pajiegos 
jų pasididino. Tarpkalnėae netoli 
Cavita atsitiko mūsais, kur, kaip 
pranesza iszpadijonys, jie maisz- 
tinįkus sumuszė krito jų ant muszio 
lauko 500 žmonių. Kitos vienok 
žinios paduoda, kad maisztinįkai 
palaikė savo stovyklas, taigi už
puolimą iszpauijooų turėjo nu- 
muszti.

Pietine Amerika.
Brazilijoj, provincijoj Bahia, 

atsitiko muszis rando kariaunos 
su pakėlusiais ežia maisztą szalinį- 
kais kokio naujo pranaszo. Ant 
ko remiasi ir ko nori tas prana- 
szas,nežinia. Muszyje rando ka
riaunai ne pasisekė, ji likosi 
maieztinįkų iszvaikyta, pražudė 
200 kareivių, pulkaunįką ir 3 u- 
rednįkus, kurie likosi inaisztinį- 
kų užmuszti. Mieste Rio de Ja- 
neiro atsitiko teiposgi maisztai: 
minios repub'ikonų užpuolė ant 
laikraszczių monarchistų partijos, 
iszdraskė jų redakcijas ir paskui 
sudegino ir redakcija

Republikoj Urta| 
newa buvo rando *i 
matomai ne suvisu. 
vieszpatystės dabai

Darnus.
vay maisztai 
raidyti, 
Viduryj 
pakilo

bet
tos
vėl

Isz Rymo raišo, buk popiežius 
pirko nuo kunįgaikszczio Borghe- 
se didelius žemės plotus rūbe- 
žiuojanezius su Watikano sodais. 
Italiszki laikrasacsiai mena, buk 
tokiu budu popiežius rengiasi nu
pirkti visus žemės plotus nuo 
Rymo iki jūrių pakranezių, idant 
turėti liuobą susineazimą su užru- 
bežinėmis vieszpatystėmis. Kiek 
tuose paskaluose teisybės, mes 
nežinome.

Isz Lietuvos.

Liepoj aus pieszimo moks- 
laine.

Pereitą metą Liepojuj susi
tvėrė techniszka draugystė. To
kios draugystės yra ir kituose 
Maskolijos miestuose, tik ten jos 
susideda isz maskolių, todėl be
veik nė jokios ne atgabena nau
dos. Liepbjaus gi techniszka 
draugystė pirmiausiai pasirūpino 
apie įrengimą pieszimo mokslai- 
nės vietiniems amatnįkams. Lie
poj u s vos treczdalį tiek turi gy
ventojų kiek Wilnius, bet į tą 
ežia {išrengtą pieszimo mokslainę 
iszsyk atsiszaukė 300 dirbanezių 
visokiose techniszkose įrėdnėse, 
taigi daugiaus negu jų atsiszaukė 
norinezių pasimokyti pieszimo 
VVilniaus mokslainėj.

Melagingas paskalas.
Jau seniai mes pasėmėme 

isz lenkiszko laikraazczio “Prze- 
gląd W?zechpolfeki” žinią^ buk 
koksai maskolius paaukavo ketu
rias žvakes į VVilniaus Asztrių 
Wartų Motinos Szvencziausios 
koplycz'ą. Raszėjas lenkiszko 
laikraszczio padavė, buk vėliaus 
pasirodė, kad tos žvakės buvo 
parako pripildytos, matomai 
aukautojas norėjo, su psgelba 
tų žvakių, Asztrių Wartų 
koplyczią isznaikinti. Toksai pas 
kalas isz tikro platinosi po Wil- 
nių. Dabar vienok prabaszczius 
Asztrių Wartų, Kun. Francke- 
vyczius, patalpino „Wilenskame 
VViestnike” rasztą, kuriuo m i aisz 
kiną, kad tame paskale su visu 
nėra teisybės. SiAiku tik suprasti, 

kodėl Kun. Franckevy ežius teip 
vėlai atsiliepė. Žinia apie to
kias žvakes patiIpo į „Przeglą- 
dą Wszechpolską” daugiaus kaip 
metai atgal.

Mergų prekėj ai-
Mergų prekysta po visus Lie

tuvos krasztus nesibauja, bjaurus 
agentai užmetė savo tinklus 
visur po Lietuvą, į kuriuos gau
do jaunas merginas ir gabena į 
palestu vystės nuraus tei{> Masko 
lijos miestų, kaip ir į užrubežius. 
Dabar Mintaujoj (Kurszėj) poli
cija sugriebė vieną tokį agentą, 
kurisai turėjo suviliojęs d vi lie- 
tuviszkas merginas, kurias sten
gėsi iszgabenli į užrubežius. Poli
cija suviliotas merginas iszliuo 
savo isz agentų tinklų. Kiek 
vienok jų liekasi neiszliuosuotų. 
todėl kad policija apie suviliotas 
nieko nežino!

Wilniaus miesto iszleidi- 
inai ant užlaikymo 
mokslainių ir lab

daringų Jrėdnių.
Wilniaus miesto rodą iszleido 

knįsrą apie savo darbus už 1894 
ir 1895 m. I-z tų žinių matyt, 
kad Wilniu*, turintis be prie- 
mieszczių 150,000 gyventojų, 
ant pakėlymo apszvietimo terp 
žmonių, 1894 m. iszleido vos 
11868 rubl. 50 kap.; 1895 m. 
12708 rubl. 50 kap. Prilyginant 
jį prie Chicagos, iszpultu ant to 
iszleisti 150,000 rubl, taigi tris
syk tiek, kiek isznesza visi mies
to surinkimai. Ant užlaikymo be- 
tnrezių ir ligonių teiposgi musų 
tėvynės aostapilės iszleidimai ne
dideli. Ant užlaikymo visų mies
to labdaringų įrėdnių VViluius 
paskyrė 1894 m. 10020 rublių, 
1895m. 10320 rublių. Ant pakė
lymo apszvietimo IVilnius isz 
leidžia vos tiek, kiek iszleidžia, 
paveiksiant vos 30,000 gyven
tojų turinti Tilžė.

p ra-
Auka Oržewskio.

Maskoliszki laikraszczisi 
nesza, kad Wilniaus jeneral gu
bernatorius, Oi^evsky, paauka
vo 3000 rublių ant įrengimo vai
kų ligonbutyj Wiluiuje, ant at
minties caro Aleksandro III, vie
nos lovos vardo savo paežio?. 
Mat kuom stengiasi sau garbę į- 
gytil Murins rodosi, kad* tasai 
maskoli?zkas žandaras jau ir be 
tos lovos užsipelnė garbę tokiais 
darbais, kaip autai kražięczių 
pjovynėmis. Neuždengs tųpjovy- 
nių įrengta isz surinktų per va- 
gysta* ir lupimus pinįgų neva 
sergantiems vaikams lova Wil- 
niaus ligonbutyj.

Jawu prekes Liepojuj.
Prekės Lietuvos javų Liepo- 

juj vėl* truputį nupuolė. Už lie- 
tuviszkus rugius moka ežia 55 
kap. už pūdą; už sunkius po 55į 
kap. Kviecziai po 88—89 kap. 
Prekės avižų pakilo: už geras 
lietuviszkas užmoka po 60—63 
kap; su vikais ant 3 kap. pi- 
giaus- Miežiai po53 kap už pūdą. 
Žirniai po 61—62 kap. Prekės 
linų sėmenų pakilo, atsiranda ant 
jų daugiaus pirkėjų; už pūdą 
moka po 98|—rub. kap. Kly
nus stambios po 60 kap, viduti
nės po 53—58 kap., smulkios po 
43—46 kap. Kanapių sėmens ge
ri po 1 rub. 4 kap.

Isz Suwalkų.
Maskoliai traukia į Suvalkus 

vis daugiaus kariaunos: neseniai 
atėjo ežia du nauji pulkai peksz 
tinįkų, vienas pulkas raitelių ir 
kelios baterijos artilerijos; szįniet 
žada partraukti dar du pulku 
peksztinįkų ir vieną raitelių pul
ką, dėl kurių dabar jau stato 
naujas murinės kazernes; stato 
ežia teiposgi didelius mūrinius 

namus ant raudo spirito ir deg
tinės parda vinyczios. Dirba į Su
valkus ir geležinkelį nuo Aly 
taus, kurisai bėgs iszilgai Pru-ų 
ruliežiaus ir perkirs Peterburgo ir 
Grajcvogeležinkelių linijas. Kelio 
pylimas jau padirbtas, dabar 
dirbdina tiltus ir stacijas; szį ru
denį jau . pradės bėgioti trukiai. 
Prusai teiposgi dirbdina geležin
kelį ;taigi Suvalkai ir Augustavas 
taps sujungti su Europos gele- 
žinkebais ir j;e pertai gal kiek 
pakils.

Naujas inaskoliszkas 
kliosztorius.

Krasztuose unijotų apgyven
tuose, Augustavo pavietyj, mas
koliai parengė stacziatikiszką mo
terų kliosztorių. Prie kliosztoriaus 
yra įrengta ir mokri iinė. “Sviet” 
sako, kad tą kliosztorių isz syk 
gyventojai patiko su nepasitikė
jimu, bet dabar, kaip tasai laik
rasztis sako, aplinkiniai gyven
tojai teip katalikai, kaip ir buwę 
unijotii. noriai siunezia vaikus į 
kliosztoriaus mokslainę. Mes ne 
labai tam norime tikėti.

Žmogžudyste.
“Peterburgskija Wiedomosti” 

talpina szitokią korespondenciją, 
kurios Lietuvos cenzoriai ne per
leido. Girioj A Iby, Nesviežo 
pav. Minsko gub., prigulinezioj 
kunįgaikszcziui Radzi vilui gy
veno sirgas, kurį aplinkiniai lai
kė už turintį daug pinįgų. Wieną 
vakarą, patsai .sargas ir jo mote
ris iszvažiavo į netolimą kaimą 

ko 15 metų sūnūs n* 10 metų 
duktė. Tąsyk tai susirinko keturi 
vjiriszkiai i-z aplinkinių kaimų 
ir panorėjo pasisavinti surinktus 
girios sargo pinįgus. VVienas isz 
plėszikų, {įrėmęs kirvį, atėjo į 
sargo butą ir pareikalavo nuo 
vaiko, kad parodytu kur paka-1 dar deszimts, dvideszimts metų, 
votį tėvo pinįgai. VVaikas nųve | o finai turės savo kalboje tiek 

visokių mokslifzkų specijalszkų 
knį?ų, kad jų literatūra užganė- 
dįs kiekvieną pabiigut-į ir augsz- 
cziausius mokslus; sziądien, jeigu 
tik kokioje svetimoj kalboj 
pasirodo kokia nors svarbesnės 
vertės moksliszka knįga, finai 
ją tuojaus werczia į fmiszką. 
Universitetuose daugumas viso
kių mokslų profesorių yra finai.

Kaslink laikraszczių, nors 
finų vos pusė tiek ant skaitliaus 
kaip lietuvių, jie turi: 36 kasdie
ninius politiszkm liikraszczius, 
5 tikėjimiszku% 3 raszlaviszkus, 
4 paskirtus žemdarbystei, 1 me- 
diciniszką, 2 pedagogiszku (vai
kų auginimui), 2 techniszku, 13 
landės laikraszczių, 14 iliustruotų 
(su abrozdais), 1 satyriszką (isz- J 
juokiantį silpnas pusės finų gy
venimo), 8 iszlcidžiamus visokių 
moksliszkųdraugyszczių.Taigiant 
2 milijonų finų, 79 laikraszcziai. 
Jeigu isz Fin’andijos pareisime 
prie lietuvių, kaip didelį rasim 
skirtumą: musų laikraszcziai dar 
nesiskyrsto į skyrius: kiek jų 
yra—visus, iszėmus gal iszdalies.

i “Varpą”, galima pavadinti tar
dės laikraszcziais. Kaslink knįgų* 

, mes ne tik ne galime užganėdin
ti sziek tiek apszvistą žmogų, 
bet ir vos skaityti mokanti. Argi 

į reikia todėl klausti, kodėl mes —- 
i teip žemai stovime? Kodėl musų 

žmonės atsižymi vien musztynėma 
ir girtuoklystėms?

dė vagilių į kitą kambarį ir pa
rodė skrynią, kurioj buvo pinį- 
gai liet kad i tas triūsė apie skrynią 
vaikas užtrenkė duris ir vagilius 
atsirado kalinyj. Tada vaikas 
liepė seser bėgti į kaimą szaukti 
pigelbos, bet bėgauezią suti
ko lauke esanti vagiliai, sugraži
no ją atgal ir prisiartinę prie du 
rų namų, reikalavo nuo vaiko, 
idant jis atidarytu duris, bet kad 
tas to ne padarė, plėszikai 
nupjovė mergaitei pirmiau 
šiai au-į, paskui gi ranką. 
To vaikui buwo per daug; grie
bė jis revolverį ir pradėjo szau
dyti ir teip gerai pataikė, kad 
visus tris užpuolikus užmuszė. 
Sugrįžus tėvui, kada tasai atida- 
rė savo pakavonės duris, isz 
ežia su kirviu rankoje iszszoko 
ketvirtasis plėszikas, bet ir tą 
vaikas, gindamas savo tėvą, už
muszė. Ar teisinga žinia, mes ne
žinome; matomai vienok kad 
cenzorius ne labai jai tikėjo, to
dėl ir nedaileido atspaudinti.

* Szį metą isz rytin:ų Prūsų 
provincijų valdžios iszvijo 80 
svetimų krasztų pavaldinių; 
terp tų 28 buvo isz Galicijos, 
52 gi isz Lenkijos ir Maskolijos. 
Kiek tame iszvytų skaitliuje bu
vo lietuvių, nežinia, nes Prūsų 
policija maskoliszkus lietuvius 
skaito už lenkus.

f Laikrasztis “Lucz” pranesza, 
buk VVilniuje rengia pastatyti 
darbo namus, į kuriuos bus talpi
nami wisoki valkatos. Namai to 
ki ežia seniaus bpvo, tik masko- 
I isz k o rando likosi panaikinti. 
Pasodyti į tokius namus privers- 
tinai bue prie darbo vereziami.

Finų kilimas.
Į Sziaurius nuo Peterburgo. 

rubežiuoja su Peterburgo guber- slėlius.

nija Finlandijos kunįgaiksztystė, 
kuri, nors priguli Muskolijai, bet 
savo natniejerėdosi saviszkai,tai
gi visti teip, kafp buvo surisztaau 
Maskolija Lenkija iki 1830m- 
Finlandij i rėdydamas! saviszkai, 
iki sziol be pagelbos purvinnagių 
maskoliszkų urėdnįkų, teip aug- 
sztai kulturiszkai pakilo, kad 
ne tik tame Mąskoliją pralenkė, 
bet susilygino su vakarinės Euro
pos vieszpatys*ėtnis, o kaip kitas 
net pralenkė. Žemė cz‘a ne vai
singa, oras szaltas, bet finlandie- 
cz<ams netrūksta turtų ant užlai
kymo pakelianczių krasztą viso
kių įrėdnių. Iki pirmai pušiai 
szio amžiaus vieszpataujanti kal
ba, kalba apszviedų 1 uotuų,buvo 
Finlandijoj szvedhzka, nors ant 
2400000 gyventojų vos 400000 
yra ežia szvedų, vist gi dau
guma yra finai. Antroje pusėje 
szio amžiaus finai pradėjo rupiu- 
tiesi apie pakėlymą savo kalbos ir 
raszlavos. Sziądien raszyti finisz- 
kai kiekvienas finlandietis lai
ko už svarbiausią savo priderya- 
tę. Kas isz apszviestesnių finų 
ne gal raszyti originaliszkų rasz- 
tų, tas užsiima vertimais arba 
perdirbimais isz svetimų kalbų; 
mokslincziai iszleidžia popularisz- 
kns moksliezkus darbui dėl žmo
nių ; beveik kiekvienas finas kokiu 
nors budu prisideda prie pakėlimo 
finiszkos raszlavos, kas pinįgais, 
kas darbu, ne teip kaip tai pas 
mus yra, kur ant suskaitymo dir
binėsiu ant pakėlimo musų rasz
lavos darbinįkų, užtenka vien 
raukų pirsztų, nors mus yra

S vo daibsztumu finai teip pa
kėlė savo raszlavą, kad žmogui 
vidut<niszko mokslo sziądien j«u 
ne reikia parinaudoti isz knį?ų 
svetimose kalbose, kadangi jų 
visokeropo turinio turi, užtekti
nai sivo locnoj kalboj. Pėreis

Juokai

Pas fotogrfa.
— Praszau padirbti man 

paveikslėlių mano dukters.
— Tai kur ji yra?
— Pasiliko namieje, bet asz 

atsivežiau ežia jok seną pasz- 
portą, tai gal isz jos apraazimo 
jus galėsite padirbti tuos paveik-



TU V A ja ■■■Isz Amerikos
Užpuolikai.

Isz Detroito, Mich. Du apsi- 
maskavę plėszikai atsivilko į 
mėsos pardavinyczią Eylto, po 
nr. 255 Russel str., kur tę kart 
buvo patsai Eylt, vienas jo pa- 
gelbinįkas ir keletas moterų. 
Plėszikai liepė pakelti rankas'ir 
atiduoti pinįgus isz kasos. Mėsi
nį kai vienok ne paklausė, tik 
griebė už peilių. Plėszikai pasi
naudojo isz revolverių: Eyltę 
paszovė į peczius, jo gi pagelbi- 
nįkui pataikė į szoną. Esanczios 
pardavinyczoj moterys ue dryso 
nė pasikrutyti. ^Vagiliai, suvaldę 
mėsįnįkus, drąsiai prisiartino 
prie kasos ir paėmė isz jos 58 
dol. Beinant laukan, atbėgę ant 
szuvių du vyriškiai, stengėsi 
tarpduryj sustabdyti plėszikus, 

. bet tie atkiszę revolverius, pri
vertė ir tuos pasitraukti. Wagi- 

‘ liai isz>»ėgę isz pardavinyczios, 
pasislėpė tamsiame terpulyczyj. 
Tapo praąeszta ąpie tą užpuo
limu į peticiją, kuri suėmė keletą 
nužiūrėtų, bet ar suimtiejie yra 
isz tikro užpuolikai, nežinia.

kaimynai, ugnį užgesino, merginę 
nugabeno į ligonbutį, bet ji teip 
baisiai buwo apdegusi, kad tę pa- 
czię dietįę ligonbutyj ir pasimirė.

Baisi wetra.
Isz Cairo, III. Baisi vėtra už

kilo czia ties miestu. Namai Ja
mes© Darnell likosi sugriauti ir 
visi jo szeimynos sanariai tapo 
sunkiai apkulti. Sugriauti namai 
užsidegė; isz tų namų gyventojų 
sudegė vienas Petiso vaikas; 
Cornell ir Cary mirtinai apdegė- 
Daugel miesto triobų likosi vėt
ros pagadytų, daug stogų ji nu- 
nesziojo. Ant upės teiposgi vėt
ra daug blėdies pridirbo: 
dino keletą garlaivių.

Nelaime kastynese.
Huntinoton, Ark. Kastynėse 

Kansas & Texas Coal Co. No. 44, 
kuriose dirbo 100 darbinįkų, atsi
tiko smarki gazų expliozija, 
kurios trys juodiejie darbinįkai 
likosi ant vietos užmuszti ir 35 
sunkiai sumankyti, terp kurių yni 
daugelis mirtinai apkultų.

paga-

delius tvanus Missouryje. Blėdys 
tvanų padarytos dar ne suskai
tytos, bet jos labai didelės.

Nelaimes ant geležinkelio.
Loveland, Oh. Netoli stacijos 

Hills, 10 mylių nuo Loveland, 
iszszoko isz rėlių greitasis trūkis 
Baltimore & Ohio Southvestern 
geležinkelio. Trūkis mat ežia su- 
simuszė su iszsiųsta dėl pataisy
mo kelio lokomotyvą. Dau
gelis pasažierių ir trūkio tar
nų likosi sunkiai apkultų, bet 
kaip sako, ant laimės mirtinai ap
kultų nėra. K

• * J (

Zinesville, Oh. Dvi myli į ry
tus nuo ežia,iszszoko isz rėlių bė 
gautis į vakarus pasažierinis trū
kis Baltimore & Ohio geležinke
lio. Isz važiuojanezių 3 žmogys
tos likosi ant vietos užmusztos, 
2 mirtinai apkultos ir 6 labai 
sunkiai sumankytos. Isz nukentė 
jusiu dauginusiai yra geležinkelio 
tarnų.

Naujas Suvienytu Wieszpatysz- 
czlu prezidentas.

4 d. Kovo, isz pieztdento rūmo 
pasitraukė senas demokratiškos 
partijos prezidentas, Cleveland, 
jo vielą užėmė republikonų isz- 
rinktas McKinley. Naujas pre
zidentas užėmė vietą su didelėms 
iszkilmėm*. Ar suteiks McKinley 
geresnius laikus, dabar per ank
sti apie tai kalbėti, tas pasirodys 
tolinus. Tuom tarpu isz iszkilmių 
pėrsimainymo prezidento pasi
naudojo vagiliai, kurie isz visų 
Amerikos krasztų susirinko į 
Washingtoną- Atsitiko čzia laike 
tų iszkilmių nepaprastai daug 
vagystų ir namų iszplėszimų. 
Žinoma, ten vagiliai turi savo 
rugpjutę, kur daug žmonių susi
renka, ant iszkilmių į Wash 
ingtonę suvažiavo labai daug.

Nelaime Bostone.
Ant požeminimo elektriszko 

geležinkelio, ant kertės Fremont 
ir Boylston str., Bostone, atsiti
ko smarki expliezija. Trys elek
triški vagonai likosi su wisu su
draskyti. Isz važiubjanezių, 6 li
kosi užmuszti ir 73 sužeisti, terp 
tų yra dar trys mirtinai sužeisti.

Liuosybes žeme takaisMaskoltjos.
Isz Buff^lo, N. Y. Sąnariai 

vietinės legidaturos, senatorius 
Laury ir Biane rengiasi ineszti, 
ant -reikaluvymo tūlų ypatų, 
naują bilių įvedantį, ant paveik
slo Maskoiijos, cenzųirę ant isz- 

| r leidžiamų laikraszczių, ant ap
saugojimo nuo įžeidimų urėdnį- 
kų (kodėl tik urėdnįkų, ar jau 
kitų negalima įžeisti?). Pagal tą 
bilių, teip kaip tai yra 5.a»ko- 
lijoj, ne vale būt laikraszcziams 
talpinti tokių straipsnių,ant kurių 
talpinimo ne bus cenzoriaus duotas 
daleidimas. Už peržengimu biliaus 
paskirta bausmė nuo 1000—5000 
dol. arba 1—5 metų kalėjimo. 
Czia turime pripažinti, kad Ma 
skolija augszcziaus jau stovi, 
kadangi ji jai reikalingu cenzūrą 
rando kasztais užlaiko; pagal gi 
Laury’o ir Brane’s užmanymą, už
laikyti cenzorių reiktu isz pusės 
szteto randui, isz kitos gi pusės 
laikraszczių iszleistojams.

Negru miestas.
Kad Amerikoj negrų neken- 

czia, tą kiekvienas žino, negrai 
nori parodyti, kad jie ne niekesni 
už baltveidžius, kad gal jie sa
vistoviai gyventi ir rėdytiesi. 
Aut parodymo to, jie ant užma
nymo kapitono M. Bentley isz 
Atlantos, turincz'o terp juodųjų 
didelę įtekmę, tveria kompaniją, 
kurios mieris yra uždėti miestu 
Georgijoj, kuriame, pradedant 
nuo policisto, baigiant miesto 
bulmistru, visi urėdnįkai, mokin
tojai ir profesoriai butų visi neg
rai. Tuom mat tiki jie parodyti 
baltveidžiams, kad rėdą tame 
negrų mieste ne bus niekesni- 
gu kiekviename baltveidžių 
domatne mieste.

visi 
ne

czia

ežia
teko

pri-

Pagal numaiintę prekę darbinį 
kai dirba jau szilęsęvaitę.

^ 'Rroad Brook Company vil
nonių audimų dirbtuvė lyg sziol 
dirbo po 8 valandas ant dienos, 
o nuo 8 d. szio mėnesio pradėjo 
dirbti pilnęlaikę, t.y. po 10 valan 
dų; užmokesnis tas pats, ne nu
mažintas.

5 Detroit, Mich. Kompanija 
elektriszko geležinkelio nėuž- 
ilgio pradės darbę prie dirbdi- 
nimo naujos linijos nuo Detroito 
į St. Cair. Kompanija žada pra
dėti darbę nuo 15 d. Kovo, prie 
ko reiks 500 darbinįkų.

5 Norvay, Mich. Aragono ru
dos kastynėse 400 kalnakasių bu
vo pakėlę sztraikę, kurisai trau
kėsi 4 sęsvaitės; ant galo darbinį- 
kams pritruko pinįgų ant maisto 
ir jie turėjo pruszyti darbo ant lų 
iazlygų, kokias pasiūlė kastynių 
kompanija.

5 Clinton, Mas. Kompanija 
Metropolitan Water Commision 
gavo jau daleidimę užlieti su 
visu miestelį West Boylston, nes 
toj vietoj nori parengti didelį 
vandens rezervoarę aut aprūpi
nimo vandeniu miesto Bostono. 
Terp kit ko, liekasi czia panaikin
tų keletas dirbtuvių, o terp tų 
Clarendon Mills, kuriose dirbo 
200 darbinįkų; dirbtuvė Boyls
ton Mfg Co., kur dirlio dar dau
giau* darbinįkų.

Nev York, 4000 siuvėjų pa
kelė czia sztraikę, daugiausiai 
terp jų yra sukiq>ėjų. Dar szię 
nedelię pertai butų pritrukę darbo 
ir pa prastiems siuvėjams, kadangi 
ne dirbant sukirpėjams, ne butų 
kam darbę parengti. Paskiaus vie
nok atėjusios žinios paduoda, kad 
darbinįkai susitaikė su darbda,- 
viais,kurie pažadėjo darb inįkams 
mokėti po 10% daugiaus negu 
iki sziol. Dabar czia vien sztrui- 
kuoja siuvėjai virazutiniųę 
drabuižių.

Negražus darbas.
Isz Gilbertville, Mas. raszo: 

Alrdvick, Mas., pas Juozę Czi 
žauckę buvo veeelija vieno lie
tuvio, ant kurios susirinko dik- 
tai lietuvių; atėjo czia teiposgi 
keksai Adomas Czuplis, kuris-ii, 
n^užkęsdamas vieno isz susirin
kusių, prisitaikė prie jo isz už 
pąkalio ir dūrė su peiliu į galvę. 
Užtai Czuplis patėko po sudu. 
Spdas nusprendė ant užmokėjimo

Apleištą moteris.
Szeszi metai atgal, Jurgis Stul

gys, paeinantis isz isz Pajevonio, 
Wilkaviszkio pavieczio, apsive
dė su Mare Kerspaliute, paeinan
čia isz Kaupiszkių kaimo, VVisz- 
tyczio parapijos. Iki sziol jie gy
veno Baltimorėj ir sulaukė 3 
vaikuczių. Dabar prie vyro pri- 
8i py nė kokiaten Agota £iidriuliu- 
tė isz Szunskų, ir jis apleido sa
vo paezią su mažais vaikucziais, 
o pats iszdumė su merga. Ap
leista moteriszkė praszo lietuvių, 
jeigu kur atsivilktu jos vyras, 
praneszti jai ant szito adreso: 
Marė Stalgys, 218 Camden str. 
Baltimore, Md.

pinįgais pražuvo. Pokieturis pa
ėjo isz Suvalkų gub., Starapolės 
pav.; apie 30 metų amžiaus. Turi 
jis ženklu ant kairės kaktos szalies 
ir ant deszinio žando karpą, su 
mažais ūsais, barszkanczios kal
bos, vidutinio ūgio. Jeigu kas 
tokį patiktu, prasime sulaikyti, 
užtai gaus 5 dol., ir praneszti 
ant szito adreso: L. Stankevicz

Campello, Mas. Boz 409
t Minbrsville, Pa. 1 d. Kovo 

azių metų apdegė ežia skaudžiai 
lietu vys, Krivanas. Nugabeno 
jį į Pottsvillės ligonbutį.

ne-
rė-

Prekyba ir iszdirbyste už ;>ereitą 
sanvaitę.

Pereitu savaite Suvienytose 
Wieszpatystėse Sziaurinės Ameri
kos buvo 246 nusibankrutinimai, 
Kanadoj gi 59, taigi isz viso 
305. Pereitą metę, tą paezią 
sąvaitę buvo jų isz viso 353. 
Dano agentūra pranesza, kad 
a'oelnai imant, stovis prekybos 
ir iszdirbystės pereitą sąvaitę 
mažai te persimainė; kaip kurio
se darbo dalyse užtėmy tinas ma

ržas pagerėjimas. Bankų operaci
jos žymesniuose miestuose, suly
ginant jas su pereitais metais, ma
žesnės antri,7%; imant vien Su
vienytas Wieszpatystes, jos ma
žesnės szį metę ant 5,1%, o Chi- 
cago gi net ant 10,8%.

Emigrrantu bilius.
Emigrantų bilius,priimtas kon

greso ir senato, apie kurį jau Be
niaus raszėme, likosi, priesz pats 
atsitraukimą nuo prezidentystos 
Clevelando, jo užprotestuotas ir 
ne užtvirtintas. Jeigu jis būt 
priimtu didesniu senatorių balsų 
skaitliumi, butu galėjęs užsilikti 
ir be prezidento užtvirtinimo, 
teipgi jis vėl turės per kongresą 
ir per senatą pereiti ir po priė
mimui paduotas ant užtvirti
nimo naujo prezidento, Mc Kin- 
leyo. Kada juom vėl užsiims, da 
bar nežinia, bet jeigu jis vėl 
kongrese ar senate bus pakeltas 
ir priimtas, užtvirtįs jį McKinley 
be jokios abejonės, nes užimda
mas prezidento vietą, 4 d. Ko
vo, savo kalboje pats iszsitarė 
apie reikalą apsunkinimo sveti
mos atei vystės.

Geras sapnas:
Knoxville, III. Apsigyvenusi 

czia ant E. Main st. Gerkie Trus- 
ler sapnavo, buk atėjo pas ję jos 
pasimiręs dėdė, Samuelius Trus- 
ler ir parodė vietą arklinyczioj, 
kur turėjo pakavotus pinįgus. 
Gerkie ant rytojaus nuėjo į arkli- 
nyczią ir isz tikro parodytoj vie
toj rado blekinę, kurioje buvo 
800 dol. auksinių pinįgų.

Dideli guiarai.
Worcester, Mas. Sudegė czia 

Daytono ir Gouldingo tnoboa. 
vienos isz gražiausių mieste. 
Blėdį vien vertėj sudegusių trio 
hų skaito ant pusės milijono do 
liarų.Prie gesinimo gaisro griuvo 
siena, prie ko 8 ugnagesiai likosi 
sunkiai apkulti.

Rome, N. Y. Iszdegė czia mies- 
esto dalis su d džiausiomis parda- 
vinyczionvs. Blėdį vien sude- 
usgoi triobosse skaito ant 200000 
dol.

Syracuse. N. Y. Sudegė czia Bae- 
uero bicyklių dirbtuvė. Ugnelė 
padarė blėdies ant 120000 dol. 
Per tai 200 darbinįkų neteko dar
bo.

Oshkash, Wis. Wežimų dirl»- 
tuvė Streichto su visu sudegė; 
blėdį ugnies padarytę skaito ant 
100000 dol. Per tai 
dirbusiejie darbinįkai 
darbo.

Peoria, III. Sudegė
gulinti Chicago, Burlington ir 
Quincy geležinkeliui javų krau
tuvė N. 2. su 300000 buszelių 
grudų. Blėdį ugnies padarytę 
skaito ant 400000 dol. Kokiu 
budu ugnis galėjo czia užsikrėsti, 
nieks ne žino.

t Netoli Morgam) kastynių, 
Para City, Utah. nusiritę nuo 
kalno sniego grumuliai pagriebė 
namus, kuriuose nakvojo 9 vy- 
riszkiai darbinįkai. 4 isz jų likosi 
užmuszti.

t Pereitę metę Suvienytose 
Wieszpatystė8e atsitiko 6520 
patžudyszczių, taigi ant 101*0 
daugiaus negu užpereituose me
tuose. Ant 5078 patžudysezių 
vyriszkių, 1442 moterų sau galę 
padarė.

t Mieste San Francisco, Cal. 
sveikatos užveizda suaresztavo 
15 grocerijų savinįkų užtai, kad 
jie pardavinėja ne czystus valgio 
produktus; dar 50 kitų liks 
posgi už tę patį nusidėjimę 
imtų.

t Pasiuntinių butas szteto 
gislaturos Indianoj priėmė 
niaus jau senato priimtę bilių, 
pagal kurį, sztritkarių kompani- 

mies 
imti

ISZ
Lietuwiszku dirwu

AMER1K0.

tei-
su-

le-
se-

joms, už važiojimę szteto 
tuose pisažierių, uždrausta 
daugiaus kaip po 3c.

Isz darbo lauko,

Sudege.
Ona Mehl, apszviesta, 21 metų 

vokietaitė, tarnavo Buffalloj na
muose Robbinso, pn. 870 Terry 
ul.N edelios dieną, Robinsai iszėjo 
į bažnyczię, Ona gi pasiliko na- 
mieje pietus virti. Prikimszo pe- 
czių popierų ir aplaiszcziusi jas 
kerosinu, padegė. Popieros ūmai 
užsidegė, bet drauge užsidegė ir 
drabužiai merginos. Nežinodama 
ką daryti, bėgiojo po visus kam
barius, nuo bėgiojimo vienok 
drabužiai dar smarkiaas degė. 
Ant galo puolė ant žemės, bet 
uguis užgeso tik tąsyk, kada dra
bužiai su visu sudegė. Subėgo

Tvanai.
•Sztetuose Ohio ir Indiana ilgai 

traukėsi lytus, dabar isz to užgi
mė tvanai. Trukiai Pensylvanija, 
Baltimore & Ohio geležinkelių 
ne gal bėgti isz Louisvilles. Tu
nelis Cumberland Gap, ant Louis
villes & Nashvilllesgeležinkelio li
kosi pagadytas. Greitasis trūkis, 
bėgantis iszChicago į Louisvillę ir 
Cincinnati, netoliShelby,Tnd., isz- 
szoko isz rėlių. Szeszi vugon&t su 
lokomotyvą nusirito nuo paplauto 
kelio, bet ant laimės,isz važiuojan
ezių tik trys mirtinai susidaužė. 
Missippi ir į ją įpuolanczios upės 
užliejo Lousvilles paupio miesto 
dalis.

Dayton, Oh. Damas nuo upės 
Miami likosi vandens nuplautas, 
vanduo urnai įsiveržė į mi^estę. 
Sziaurinėj miesto dalyj ulyjezios 
apsemtos ant 3 pėdų giliai.

Ateina žinios teiposgi apie di-

• T Nev York. Cigarų dirbtu
vėj Davis & Co. numažino darbi- 
nįkų uždarbį ant 10%.

*1 Lynn, Mas. 200 darbinįkų 
czebatų ir czeverykų dirbtuvės 
VVilliamso Clark paliovė dirbę.

Tf Oakland, Me. Wilnų ver
pi nyczia pradėjo vėl darbę; 250 
darbinįkų sravo joje darbę.

T Nev Yorke paliovė dirbę 
darbinįkai prie namų statymo; tą 
patį nusprendė padaryti ir tokių 
darbinįkų organizacijos Chicagoj.

1 Dumber, Pa. Kokso dirbtu
vėj Rayneso expliodavo garinis 
katilas. Expliozijos likosi užmusz- 
tas inžinierius Haxengeigh. Dirb
tuvė likosi uždaryta.

T Cleveland, Oh. Sztraikas 
darbinįkų “Globė Iron Works” 
pasibaigė; darbinįkai susitaikė 
su darbdaviais ir sugrįžo prie 
darbo.

5 McKeesport, Pa. Dirbtuvės 
National Tu be Works Co. numa
žino darbinįkų uždarbį ant 10%.

Lietnvviszkos spaustuvės 
reikaluose.

“Vienybė” toliaus agituoja saJ 
vo užmanymą uždėti lietuviszkę 
spaustuvę Tilžėj. Užmanymas 
patsai iki sziol, jeigu neranda 
pritarimo, tai teiposgi ir prieszi- 
nįkų ne turėjo; tik “Kardas” jį 
paskutmiame savo numaryje prie 
fantazijų priskyrė. Kad Ameri
kos lietuviams reikalingesni emi
grantų namai ir akailinyczios, to 
nieks ne užgina, bet isz kitos pu
sės negalima reikalauti, idant vi
si visjda to paties norėtu: kam 
malonesni emigrantų namai, tas 
ne dės ant spaustuvės Tilžėj, kol 
ne atliks savojo užmanymo, tas 
vėl, kuris norėtu Tilžėj matyti 
lietuviszkę spaustuvę, stengsi-* 
pirma savo užmanymą įkūnyti. 
Emigrantų namai reikalingi A- 
merikai, lietuviszka gi spaustuvė 
Maskoiijos Lietuvai, bet kaip 
vienas, teip ir kitas užmanymas, 
abelnai imant, reikalingas lietu
vystei. P. Jankus savo raszte 
sako, kad Amerikos lietuviams 
sunku būt, pagal Prūsų tiesas, į- 
rengti Prūsuose spaustuvę. Kad 
amerikiccziams sunkiaus ją už 
dėti, tas tiesa, nes svetimi pa
valdiniai, uždėdami spaustuvę, 
turi padėti kauciją, iš kurios 
vieszpatystė, nusikaltus kuom 
spaustu vei,galėtu uždėtą ant spau
stuvės bausmę paimti. Apart vien 
to apsunkinimo, kitos tiesos yra 
tos paezios dėl vietinių pavaldi
nių, kaip ir dėl svetimtauezių. 
Žinoma, jeigu vietiniai lietuviai 
spaustuvių savinįkai, konkuren
cijos dėlei, neužkęstu svetimtau
ezių uždėtos spaustuvės arba 
teip vadinamų “kudykiszkų spe
kuliacijų” ir pradėtu skundus 
siunliuėti, ko Tilžėj kaip kada 
griebiasi, tąsyk žinoma, prusisz- 
ka policija pasistengtu praszalin- 
ti isz czia svetimtautį spaustuvės 
savinįkę. Kad ant uždėjimo 
spaustuvės daugiaus reikia kapi
talo negu jo pridėjo dabartiniai 
lietuviai spaustuvių savinįkai, 
tas suprantama, dėl to mažo lie
tu viszko kapitalo juk lietuvių 
spaustuvės ne gal pasikėsinti 
konkuruoti su vokieczių spaus
tuvėms.

Panorėjo lietuw|szkų do- 
liarų.

JerseyCity. Po nr. 185 ant 
Bay str. atėjo kokia tai žmogys
ta, kuri savę pavadino Kun. 
Barszczu, suszaukė lietuvius ir 
kalbino dėti jam aukas ant pasta
tymo lietuviams emigrantų na- 
mo, prie jo bažnyczios arba koply
tėlės ir restauracijos. Rodė neva 
charterį ir sakė, buk kitiems ne
valė • statyti emigrantų namo, 
tik jam vienam. Ar atsirado kiek 
lietuvių, kurie butų pinįgus da
vę,tikrai ne galima pasakyti, bet 
daugumas pusi prieszi no, labai 
iszmintingai sakydami, kad lietu
viai turi savo Susivienyjimę, 
kurisai privalo pasirūpinti apie 
įrengimą emigrantų namo. Jeigu 
Barszcz bandė Jersey Cityje rink
ti nuo lietuvių pinįgus, gal ban 
dys ir kitur. Tegul todėl lietuviai 
nuo jo apsisaugoja. Antai lenkisz- 
ki laikraszcziai teiposgi perserg- 
sti savo skaitytojus prieš kunį- 
gą Burszczę ir laiko jį už priga
vėję. Tegul todėl lietuviai sau
gojas! davinėti kam norint neži
nomam aukas ant emigrantų na
mo arba ant ko kito.

Daugžinys.

Broad Brook, Conn.
7 d. Kovo szio m. buvo laiko

mas susirinkimas Sz. Izidoriaus 
Dr-tės. Kaip jau žino “Lietuvos” 
skaitytojai,pereitą metę mes, cz'o 
nai gyvenanti lietuviai, uždėjo- 
me lietuviszkę draugystę po 
virsz minėtu vardu. Isz karto 
prisiraszė 22 sanariai, bet potam 
kas mitingas piadėjo mažiulis 
musų skaitlius, vietoje daugini
mosi. Taigi tuom paskutiniu 
mitingu ir užbaigėm draugystės 
amiį, ne^ pamatėme, jog negali 
czia užsilaikyti draugystė dėl ma
žo skaitliaus sąnarių (asz manau, 
kad tamsybė, neapsiszvietimas 
tam dideliai kenkia).

Pinįgų liko sudėtų Szv. Izido
riaus Dr-ės 135,55c. taigi buvo 
įnešta vieno sąnario: ant ko 
reikia paskirti tuos turtus, t.y. 
ant “Emigrantų namo”, ar ant 
“Tėvynės Mylėtojų Dr." paau
kauti. Daugumas sąnarių vienok 
nesutiko ant to; taigi nutarėm 
laikyti tuos pinįgus iki kur ap
linkinėse statys lietuviszkę baž
nyczię, tai tenais atiduoti.

' M. J. B.

Isz Brocton, Mas.
Broctono kastynėse kasė gil'ę 

ant 10 pėdų olę; žemė buvo su- 
szalusi ir darbinįkai pasikasė po 
ja ant sieksnio į szalį. Krantas 
vienok ne iszlaikė, griuvo ant 
dviejų darbinįkų. Atkasė juos 
dar gyvus ir nugabeno į ligon
butį. Wienas buvo lengviaus su
žeistas, kits gi, lietuvys Jonas 
Bakutis, likosi sunkiai sumanky
tas ir turėjo uulaužtę kairięję rau
kę. Tos nelaimės vienok dar neuž
teko; kaip tik atkasė užgriuvu
sius, prie Bakuczio priėjo, neva 
gelbėti apmirusį, vienas isz czia 
dirbusių darbinįkų, teiposgi 
lietuvys, kuris sawę vadino 
Maika Pokieturis, ir teip karsz- 
tai prie gaivinimo darbavosi, 
kad isz kiszeniaus apmirusio Ba
kuczio isztraukė 40 dol. ir su tais

Žingeidi sala.
; Tankiai atsitinka, kad po žemės 

drebėjimui iszkyla kur nors ant 
jūrių žemė ir sutveria naują sa
lą; kaip kada tokia sala po smar
kių žemės drebėjimų vėl nuskęsta 
ir isznyksta, bet iki sziol ne bu
vo pptėmyta atsitikimo, idant 
tokia susitvėrusi sykį ir paskui 
vėl nuskendusi sala vėl iszkiltu. 
Toksai atsitikimas neperseniai 
pasitaikė Oceanijoj su sala 
Falcon, priskaityta prie Tonga 
salų surinkimo arba archipelago. 
1881m. ji pirmą kartę pasirodė ir 
buvo jau trijų vieazpatyszczių 
valdoma per tus 15 metų iki da
bar, bet visgi nuo užėmusių 
vieszpatyszczių ję paveržė be 
karės drūtesnė už skaitlingiausią 
ir galingiausią kariauną gamtos 
pajiega: ji tiesiog nuo Europos 
vieszpatyszczių sa'ę pakavojo, 
užklodama ją vendeniu., 1889m. 
pirmiausiai užėmė ją anglijonys. 
Tąsyk ant salos buvo puikios 
paimu ir karaztų krasztų medžių 
girios; vidurys jos buvo ant 50 
metrų, arba apie 165 pėdų iszkilęs 
nuo jūrių vandens paviršiaus. Po 

kmetų Anglijos valdymo isz salos 
pasiliko tik iszkilusi nuo vandens 
pavirsziaus uola ir matoma bu 
vo, kad su ja pasidarys tas pats, 
kas atsitiko su saloms Late ir To- 
sua, prigulinezioms tai paežiai 
salų krūvai; isztikro ir ta uola 
su visu paskendo ir anglijonys 
turėjo atsisakyti nuo jos valdy
mo. 1892m. prancuziszkas ka 
riszkas laivas vėl rado ję kaipo 
puikiai žaliuojanczię salą ir užėmė 
po Prancūzijos valdžia. 1894m. 
jau vėl gamtos pajiegos paver
žė ją nuo naujų valdytojų: sala 
vėl paskendo ir tokių budu 
Prancūzijos valdybos susimažino 
ant poros szimtų kylometių. Bet 
;|r jai paskirta buvo jau amžinai 
jūrių gelmėse pasilikti?Ne. Dabar 
ji treczią karią pasirodė ir iszkilo 
unt 50 pėdų augszcziau jūrių pa
virsziaus. Jau ją užėm**‘ karaius 
salų Tonga. Ar tas ilgiaus ją vai 
dys už Angliję ir Prancūziją ir 
kas su rala Falcon toliaus atsi
tiks, dabar negalima žinoti—tą 
vėliaus pamatysime.

• Svetimi Balsai.
Maskoliazkas Orževskio 

krasztis, “Wilensky Wiestnik”, 
užpuola ant dvasiszkų katali
kiškų seminarijų Maskolijoj; 
reikalauja jis didesnės kontrolės 
rando ant tų mokslainių, reika
lauja platesnės spragos, per 
kūrię galėtų įlysti į seminarijas 
visokį Ąpuchtinai arha Sergie 
jevskiai. “VVilensky Wiestnik” 
szaukia valdžias geriaus prižiū
rėti mokinimą steinanezių kunį- 
gų katalikiškos* seminarijose ir 
užkirsti kebą platinimui piktų, 
ne maskoliszkų idėjų. Laikrasztis 
sziteip ragina prie to valdžią.

„Klausymą tą geriausiai pakelti 
dabar. Paskutiniuose laikuose, 
ypacz Kauno gub., terp kunįgų 
apsireiszkė nekentimas masko- 
lystės ir staeziatikystės. Sztai 
kunįgas uždraudžia lankyti kata
likui bažnyczię, atsisako pildyti 
bažnytines pareigas tiems, kurie 
tarnauja “vilko lizde”, taigi 
pas maskolius. Sztai visas pulkas 
kunįgų uždraudžia besimokinau 
tiems mokslainėse katalikams 
mokintiniams, nežiūrint ant aug 
szcziausio įsakymo, lankyti cie- 
ooriszkose dienose stacziatikisz- 
kas cerkves, arba besimeldžiant, 
pradedant mokslą, kreiptiesi prie 
stacziatikiszko abrozdo. Sztai 
kiti kunįgai, prieszais augsz- 
cziausię norą, stengiasi- prie 
mokinimo tikėjimo iszvaryti ma- 
skoliszkę kalbą. Sztai kunįgai su
griebti ant platinimo terp žemai- 
ežių uždraustų lietuviszkų knį
gų. Ar už tokius kunįgų darbus 
ne atsako dvasiszkos semina
rijos?”

1 ai-

Czia sunku su “Wilensku 
Wiestniku” susitaikyti: kę jisai 
vadina terp kunįgų peiktinu, 
mes tę vadiname pagirtinu. Prie- 
szinimasi kunįgų valdžių įsaky
mams gimdo ne kas kitas, tik 
kvailumas tų įsakymų ir augsz 
cziausiu ciecoriaus paliepimų. Ne 
užtenka, kad kvailas paliepimas 
ciecoriaus iszduotas taptų geru ir 
iszmintingu, jeigu jis isz tikro 
kvailas. Ciecorius iszduodantią 
kvailus įstatus pats kvailu 
žmonių akyse pasirodo. Perser
gėti priesz kvailumę tokių įsa
kymų žmonis, yra tai priderysto 
kiekvieno teisingo žmogaus. Su
pranta tę gal ir tūli maskoliai, 
bet ne tie, kurie stovi arti val- 
dinįkų eilių—tie jau nuo seniai 
nužudė supratimę teisingumo ir 
neteisingumo. “Wilensky Wiest- 
nik” bara kunįgus už tai, kad jie, 
nežiūrėdami ant augszcziausio 
ciecoriaus paliepimo, draudžia ka
talikams mokintiniams lankyti 
cerkves ciecoriszkose dienose. 
Mes czia paklaustume, kas sutei
kė ciecoriams tiesę tokį kvailę , 
paliepimę iszleisti? Tikėjimiszki . 
ir bažnytiniai reikalai paeina 
vien nuo žmogaus saužinios; lau
žyti ję su prievarta nė joki carai 
ne turi tiesos. Užveizėtojas žmo
gaus saužynios yra vien Dievas, , 
o ne žmonės; jeigu carai kisza 
czia savo sutersztus nagus, tai 
jie neteisingai pasisavino die- 
viszkę valdžia—taigi ir toki jų- 
įsikišimai yra neteisingi, bjau
rus, uzurpatoriszki. Tokių nieks 
neprivalo klausyti, bet privalo 
nedorai uzurpatijai prieszintiesi, 
vis tiek, kas neteisingai uzur
puoja neprigulinezię jam val- 
džię. Jeigu kunįgai platina už- 
ruheliuose iszleistas lietuviszkas 
knįgas, laikraszcziųs, taigi szvie- 
sę terp žmonių, kurios teip bau
ginasi maskoliszki carai ir jų 
tarnai—tokį darbę kiekvienas lik 
gal pagirti, o ne nupeikti. Pla
tina gi užrubežių iszleidimus 
todėl, kad idiotiszka carų val
džia uždraudė lietuviams jas iez- 
leidinėti namieje. Žmogus 19 am- 
žyj ne gal apsieiti be knįgos, o 
czia maskoliszkos valdžios, per 
savo idiotiszkus padavadyjimus, 
3 milijonams lietuvių uždraudė 
iszleidinėti knįgas s.avo pri
gimtoj kalboj. Jeigu knįgų ne
platintu terp lietuvių kunįgai, 
turėtu jas platinti ne kunįgai, 
kadangi lietuviai negal be knįgų 
apsieiti. Ne užrubežiuose iszleistos 
knįgos sukelia lietuvius priesz 
maskoliszkas valdžias, bet kvaili, 
beprofiszki padavadyjimai pa
ežių valdžių ir jų kvailumui pri
tarianti maskoliszki laikraszeziai.

Laikrasztis “Sviet” iszaisz- 
kina visiems ne maskoliams po- 
litiszkę dorę Maskoiijos. Pamo
kinimas puikus, dara tę pati, 
kokios prisilaikė seniai pulkai 
atėję isz Azijos su Tamerliabu 
arba Attilės pulkai. “Sviet” 
sako, kad Maskolijoj tiesas gal 
tuiėti vien maskoliai, ne masko
liams gi palikta vien pildyti pri- 
derystes ant vieszpatyfctės nau
dos. Iszpuola, pagal “Svietą”, 
kad maskoliui daleista yra ne 
maskolių skriausti, nuskriaustam 
gi ne vale teisybės jieszkoti, 
jeigu jį nuskriaudė maskolius, 
nes tas, kaip sako laikrasztis, ant 
tiek užsipelnė, kad turi tiesę ra
miai gyventi ne maskolių kasz
tais. “Sviet” szitokį dailų Ma- 
skolijos surėdymo paveiks'.ę pa
rodo.

“Priderystės pavaldinių—visų 
vienokios, kas. prisiekė savo 
vieszpacziui; bet tiesos visoke- 
ropos, jos visokeropos kaipo pri- 
vatiszkos, jos visokeropos kaipo 
v ieszos, a n t gal visokero pos kai p o 
politiszkos. Maskoliai, sako lai
krasztis. turi būt apdovanoti 
tiesomis valdyti kitus Maskoiijos 
gaivalus, už savo darbus istori-

“Sviet” protestuoja priesz 
visokias tiekas, kokiomis galėtu 
apdovanoti ne moskolius kur nors 
gyvenanezius maskoliszkos val
džios.

Puiki politiszka dorą mssko- 
liszkos valdžios. Ar ne laikas 
mums priesz ję pastatyti kitę—teip 
sakant, dorę Maskoiijos prispaus
tų gaivalų, ant atsigynimo nuo 
neteisybių valdžių. Ant to, mums 
rodosi, vienaitinis kelias: susiar
tinti visiems prispaustiems Ma- 
skobjos gaivalams, teip ne ma- 
skoliszkų krasztų, kaip ir su sil
pna dar maskoliszkų pirmžengrių 
partija. Pęr tai valdžių prieszi- 
nįkai susidrutintu, e tęsyk ir 
“Sviet” nedrystu garsinti savo 
kvailos doros; iszkariantume ir 
mes savo tiesas, “kurių „Sviet” 
mums sziędien nepri pažysta.
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Isz wisur.
|| Prie baudavonių torpėdų, 

ant augliszko kariszko laiwo 
“Gibraltar” , atsitiko torpėdų ex- 
pliozija, kurios keturi jurinįkai 
likosi sudraskyti.

Į| Sziaurinėse Iszpanijoa pa
krantėse siautė smarkios wėtros, 
kurios lygiai ant krauto, kaip ir 
aut jūrių daug padarė blėdies. 
Iki sziol žino, kad pakrantėse du 
dideli laiwai susidaužė, prie ko 
prigėrė ir penki jurinįkai.

|| Prancuziszkas garlaivys, 
“Blanche”, laike smarkios vėt
ros, susidaužė netoli San Sab-is- 
tiau, iszpaniszkose pakrantėse ir 
paskendo drauge su žmonims. 
Kiek žmonių prigėrė, nežinia.

| Isz stacijos Spirovo, Mikola- 
jevo geležinkelio, raszo: 80 
melų senelis, girių prekėjas Kru- 
glov, nuszovė paezią savo sū
naus. Tą dieną mat isz PeterbuY- 
go atvažiavo Kruglovo sūnūs 
ir ką ten tėvui pasakė. Tėvas 
paszaukė sunaus paezią ir kaip tik 
ta atėjo, paėmė ant sienos kibantį 
karabiną ir ją nuszovė. Paszaukė 
uriadnįką ir kaip tik tas pasi
rodė, senis, isz to paties kara
bino, pats savę nusiszovė. Kru- 
glovai abudu buvo neapszviesti, 
nuszautoji gi dar jauna, 28 metų 
moteriszkė, buvo apszviesta. 
Prekysta pradėjo nes'sekti, taigi 
už tą ne?isekimą tėvas kaltino 
savo sunaus paezią, nuo kurios 
mat saviszkai jį iszliuosavo.

|| Mieste Roslawliuje, Smolens
ko gubernijoj, ^Vakarinėse Ma»- 
kolijos gubernijose, sudegė kazer- 
uės stovvinczių ežia dragūnų. Ug
nyje pražuwo teipoegi 15 karei- 
wių ir daugelis, arklių, yra tei
posgi daug apdegusių kareiwių.

Nuo aleinanezių mokslo metų, 
taigi nuo ateinanezio rudens, 
maskoliszkas randas nori įrengti 
Lenkijos m estuose keletą naujų 
prekystos mokslainių. Gal uždės 
kokią ir musų apgyventoj Su
valkų gub. Tokia mokslainė 
mums butų labai reikalinga.

|| Berlyne, ardant dar pasili
kusias po pasibaigusiai ežia isz- 
dirbystės parodai triobas, atsiti
ko dideli nelaimė. Per pusę isz 
ardytas boksztas Hildebrando pa- 
wiliono sugriuwo ir puldamas už- 
muszė darbinįkus Rokusę ir Pitz- 
kę, penkis kitus sunkiai ir pavo
jingai apkūlė.

|t Prancuziszkoj valdyboj 
Rytinių Indijų, upė Song—Koy 
netikėtai džtvino ir užliejo di 
delius laukų plotus< isznaikino 
ryžiais užsėtus laukus. Labiausiai 
nukentė gyventojai Hung—Hoa 
apskriezio. Apie paskendusius 
žmonės ne gi įdėt, vanduo vienok 
nuneszė daug namų.

|| 1894ra. visoj Maskolijoj bu
vo isz viso 43000 viorstų gele
žinkelių (ant trissyk mažesnių 
plotų Suvienytų Wieszpatysz- 
czių Sziaurinės Amerikos buvo 
jų deszimts syk daugiaus). Isz to 
viso skaitliaus: 22851 viorstas 
buvo rando rankose, 12442 
viorstai prįvatiszkų kompanijų, 
1418 viorstų geležinkelių pri- 
gulinezių karės ministerijai, 2244 
viorstų Finlandijos geležinkelių. 
Ant dirbdinamų geležinkelių, ant 
1828 viorstų bėgioja jau tru
kiai; visokių privatiszkų gele
žinkelių buvo 2500 viorstų. 
Apart tų, diibdinamą geležin
kelių yra 8137 viorstų ir 1120 
daleistų dirbdinti. Wisi tie gele
žinkeliai bus pabaigti į tris 
metus, teip kad 1900 metuose 
ilgis visų Maskolijos geležikelių 
pasieks 52000 viorstų.

|| Bremos Lloydo gariu i vys, 
H. H. Meier, ant kurio gal ne 
vienas liet u vys į Ameriką 
atkeliavo, grįžtant isz Ne v 
Yorko į Bremą, ant oceano 
užsidegė. Jurinįkams vienok pa
sisekė ugnį neiszleisti isz apati
nių krautuvių. H. H. Meier at 
plaukė į Fahnouthą, Anglijos pa
krantėse, isz kur gavo pagelbą 
ant ugnies gesinimo.

tai žvėris gyvenantis Afrikoj).
— Kam gi asz mislysiu apie 

nosaragį, juk asz jo niekada savo 
amžyj ne maeziau, suszuko isz 
džiaugsmo žydelis.

— Tu jo ne matei?—paklausė 
rabinas,—tai asz tau jį parodysiu. 
Tą isztaręs rabinas atneszė abroz- 
dėlį, ant kurio buvo papiesztas 
nosaragis ir parodė besidžiaugiau- 
ežiam žydeliui.

Žydei is parbėgo namon ir 
tuojaus bandė savo centą ir pil
ną vandens bliųdą paversti į 
auksą, bet aukso niekada ne ma 
tyt, kadangi kiekvieną kartą, 
kada tik pinįsrą leidžia į vandenį, 
lyg tyczia vis užeina ant mislies 
misai papiesztas nosaragis, kurisai 
visą darbą gadina. Žydas keikia 
savo atmintį ir žveiį, bet ne 
dryst* kaltinti rabiną užtai, kad 
jis, uždraudęs mislyti apie nosara
gį, gerai žinojo, kad tuom už 
draudimu pats padavė mislį, nuo 
kurios beturtis negalapsisaugoti.

Žmonių uždarbiai Prū
suose.

Prūsų mokeszczių rinkimo už 
veizda apgarsino žinias apie už
darbius žmonių visokiose viesz- 
patystės provincijose. Isz tų ži
nių matyt, kad vidutiniszkas 
žmonių uždarbis mažiausias yra 
VVakarinių Prūsų provincijoj, 
paskui gi Prūsų Lietuvoj ir isz 
jos Gumbinės apskrityj ir Poz- 
naniaus provincijoj. Widutinisz- 
kas darbinįkų uždarbis miestuose 
Gumbinės apskrityj per metus 
pasiekia tik 199 markių ant gal
vos, Koeslino 185 mark., Brom- 
bergo 184 markių, Poznaniaus 
180 markių, Marienverdero 172 

1 markių. Juo toliaus į vakarus, 
juo uždarbis didesnis. Isz miestų, 
daugiausiai uždirba gyventojai 
miestų Wisbadeno apskrityj, nes 
626 markių, Koelno 417 markių, 
Hanovero 367, Berlyne 549 
mark, Magdeburgo apskrityj 317 
mrk. Isz viso,vidutiniszkas žmo
nių uždarbi Prūsuose pasiekia 
194 markių ant kiekvieno gy- 
ventojaus.

Uždarbis miesto ir lauko dar- 
binįkų žymiai skiriasi. Lauko 
darbinįkai mažiausiai uždirba 
provincijose prie maskoliszko ru 
bežiaus, o kaip antai Prūsų Lie 
tuvoj, jie rodosi dar mažesni ne
gu maskoliszkoj Lietuvoj. Liu 
kų darbinįkai daugiausiai 
uždirba apie didelius mies
tus. Didžiausias uždarbis lauko 
darbinįkų yra Potsdamo (netoli 
Berlyno) apskrityj: ežia iszpuola 
po 191 markę aut kiekvienos 
žmogaus galvos (žinoma, skai
tant ir vaikus), toliaus eina A- 
rensbergo apskritys su uždarbiu 
174 mrk., Duesseldorfo su 162 
mrk., Magdeburgo 149 mrk, Tri- 
ero 133 mrk. Rytinėse gi pi o via 
ei jose uždarbis tas kur kas mažes
nis: Danzigo apskrityj ant žmo 
gaus iszpuola po 59 markes, 
Koeslino 58 markes, Gumbinės 
53 mark., Karaliaucziaus 51 mar
kę.

Jeigu gi imti drauge miestų ir 
kaimų gyventojus, tai vidutinis 
žmonių uždarbis, ant kiekvienos 
galvos, pagal provincijas sziteip 
skirstosi: Wisbadeno apskrityj 
351 markių, Koelno 288 markių, 
Duesseldorfo 255 markių, Hano
vero 250 markių, Opolės 100 
markių, Koeslino 93 . markių., 
Brombergo 93 mark., Poznaniaus 
83 mrk., Marienverdero ir Gum
binės 77 mark. Taigi mažiaus as 
yra žmonių metinis uždarbis Prū
sų Lietuvoj.

|| Charkovo, Pietinėj Masko
lijoj, Technologiszkame Institute 
atsitiko žmogžudystė. Sugrįžęs 
namon tarnaujantis prie Institu
to sargas Chochlov ir jo pati, 
rado namieje užmusztus tris savo 
vaikus. Piktadariai žmogžudystę 
papildė apie 8 valandą vakare. 
Žmogžudžiai paszlavė skrynutę, 
kurioje Chochlov laikė pinįgus; 
buvo jų isz viso 160 rublių ir 
keletas auksinių daiktų. Chochlo- 
vai buvo tą vakarą kliube, ku
riame Institutas parengė balių; 
matomai piktadariai žinojo, kad 
tą vakarą užmusztų vaikų tėvai 
ne bus namieje. Žmogžudžiai 
jki sziol ne surasti; matomai jų 
buvo mažiausiai du: vienas ka
pojo vaikus su kirviu, kurį rado 
ežia jau kruviną, kits gi badė 
juos su smailiu grąžtu. VVienas isz 
vaikų dar gyvas, bet be žado. 
Nėra vienok nėjokios vilties, 
idant galėtų iszgyti—turi jis 
apie 20 gilių sužeidimų.

|| Pagal apgarsinta* kardinalo 
Vaughano žinias, Anglijoj ir 
■Szkotijoj yra 26 katalikiszki ar- 
chivyskupai ir vyskupai, 3090 
kunįgų ir 1812 bažnyčių ir ko- 
plyczių. Pereitą metą buvo: 24 
aichivyskupai ir vyskupai, 3014 
kunįgų ir 1789 bažnyczių ir kop- 
lyczių. Per paskutiniu* 15 mėne
sių—15,000 anghjonų protesto- 
niszko tikėjimo perėjo į katali
kystę.

|| Wienas maskoliszkas 
kraszti-, iszeinantis Irkucke, 
Siberijoj, paduoda. Isz Irkucko 
kalinio neseniai pabėgo 15 poli-, 
tiszkų nusikaltėlių, o tame skait
lį uje ir dvi moterys. Iszbėgę isz 
kalinio jie mat norėjo prisigriebti 
kur nors prie ruliežiaus; ant kelio 
vienok užtiko juos baisi dargana, 
teip kad eiti toliaus negalėjb— 
taigi susėdo ant žemės, bet ežia 
juos užbėrė sniegas, teip kad visi 
suszalo. Iszsiųsti jų jieszkoti 
kazokai rado 12 negyvėlių; 3 
tiuko, bet tuos turbut vilkai 
sudraskė.

lai-

H Isz prancuziszkos Alpų kal
nuose tvirtynės, Redoute Ruinee, 
iszėjo į Seez viena dalis karei- 
wių, teip vadinamų Alpų striel- 
czių. Ant kelio, ties Embrasures, 
bėganezio kalnais ant 6600 pėdų 
augsztai, ant kareivių nuo kalno 
nusirito baisus suiego gromulys 
ir pagriebė isz eilės 6 kareivius. 
Pasilikę tuojaus iszsiuntė tele
gramą pas komendantu ir ant ry
tojaus tas isz tvirtynės iszsiuntė 
20 kareivių su ofieteriu jieszkoti 
sniego pagriebtų kareivių. Kasė 
per wisą dieną ir naktį, pakol už 
bertus surado: trys kareiviai bu
vo dar gyvi, kitus gi tris rado 
jau ne gyvus.

|| Spiritistų laikrasztis, “Vor- 
derland”, patalpino szitokię, pa
gal musų nuomonę, juokingu ži
nią. Spiritiste Burbank isz Bris
bane, Austrabjoj, neseniai wieną 
naktį nukeliavo ant planetos 
Marso pažiūrėti, kaip ten žmonės 
gyvena. Sugrįžo ji atgal ir pa 
sakoja, kad ant tos planetos jau 
szeszi metai kaip traukiasi baisi 
karė, kuri skaitlių planetop gy
ventojų sumažino ant deszimtos 
dalies. Skaitlius užmusztų karėje 
esęs teip didelis, kad kūnų ne 
galima jau palaidoti ir užmuszti 
džiūsta ant saulės. Žtngeidu žino
ti ar terp spiritistų yra nors vie
nas, kurisai tam ponios Burbank 
pasakojimui tikėtu? Jeigu teip 
lengvai galima būt užmigus sa 
vo dvasiu nusiųsti ant kitų pa- 
svieczių, kaip tą daro poni Bur 
bank, tai kamgi mokslincziai 
džiovintu savo smegenis ant vi
sokių mokaliszkų tirinėjimų,— 
užtektu tik užmigti ir pasiųsti be 
kūno savo dvasiu, kaip tai daro 
spiritistai ir tojė vriską Uztirtu. 
Gaila, kad poni Burbank neparsi
gabeno grįždama nė jokių tele
gramų nuo karės lauko, tąsyk 
bent žinotume, ar ir marsiecziai 
teip jau dailiai meluoti moka, 
kaip ir musų žemės žmonės, 
ypacz gi moterys.

mo-

Juokai.
Ant egzamino mokslainėj.
Mokintojas klausia vieno 

kintiiiio:
— Jeigu Anglijos karalienė 

butu pasimirusi vaiky s tos amžyj, 
kas butu jos įpėdiniu ant sosto?

— Jos vyriausiasis sūnūs,atsa
kė tuojaus mokintinis.

irĮ] Lvovo rusiniszkas laikrasz
tis “Dilo” szitokią paduoda ži
nią: Pas žydiszką rabiną vieno 
Galcijos miestelio, pagarsėjusį 
terp žydų savo stebuklais, atėjo 
beturtis žydelis ir praszė rabino 
jam turtus suteikti. Rabinas davė 
jam centą ir liepė jį įleisti į pilną 
vandens bliudą, o tąsyk teip cen
tas, kaip ir vanduo persikeis į 
auksą, bet tas tik tąsyk atsitiks, 
jeigu metant pinįgus į vandenį, 
jis ne pamislys apie nosaragį (yra

VVienas ponas pirko dvarą 
pirmą syk atkako jį apžiūrėti.

Privažiavus prie vartų, juos 
atidarė jaunas, gražus vaikas.

— Keno tu? Paklausė ponas.
— Baltraus Gumbio.
Begrįžtant vėl tas pats vai

kas atkėlė vartus. Ponas padėka- 
vojo ir vėl, nepažinęs jo, pa
klausė :

— Tu kenO?
— Asz ėsu sūnūs to paties 

tėvo, ką ir isz ryto, atkirto vai
kas.

EOGRAFIJA
ARBA

MOKSLAS APIE ŽEME
I DALIS

Apart to, laike sausos, giedros dienos vanduo garuoja, 
greieziaus todėl, kad ore nėra dar tiek vandens garų, kiek 
jis jų gal iszlaikyti. Jeigu oras drėgnas, jeigu jis turi tiek 
vandens garų, kiek jų prie tos temperatūros (arba szilu
mos) gal iszlaikyti, garavimas yra labai silpnas, arba su 
visu pasiliauja. Kiekvienas žino, kad skalbti drabužiai ne 
visada į tokį jau laikę iszdžiusta: sykį jie džiūsta labai 
greitai, tai vėl ant to ir sęvaitės neužtenka. Kaip kokioje 
dienoje oras greitai ir smarkiai įgeria vandens garus, tai
gi visokį dregnumę ir sakome, kad tai sausas oras ir tęsyk 
tai skalbinys urnai džiūsta. Teip atsitinka tankiausiai, ka
da oras yra sziltas, vėjas puczia, tęsyk tai su kiekvieno vė
jo paputimu ateina szviežia oro vilnis, paima isz szlapio 
skalbimo reikalingę jai drėgnumų, pasitraukia ir palieka 
vietę kitai sausai vilniai, kuri teiposgi pagriebia atsakan- 
czię drėgnumo dalį. Kitę vėl dienę oras ne gal paimti 
daugiaus vandens garų, užtenka jam to, kę jau turi ir 
per tai skalbiniai padžiauti isz ryto, vakare būva teip jau 
szlapi, kaip buvo džiaujant.

Matote todėl, kad ore yra nematomi vandens garai, 
nors jų, sulyginant su daugumu oxygeno arba azoto musų 
ore yra ne daug, bet imant ant visos musų žemės atmosfe
ros, yra ir jų gana daug. Mokslincziai iszskaitė, kad visa 
dauguma vandens garų, kokia pakila į orę, susilaszėjusi, 
tai yra pavirtusi į vandenį, užklotų tokį krasztę kaip visa 
Prancūzija ani 1600 metrų (5280 pėdų) giliai. Garai kyla į 
orę isz visų vandenų, isz ažerų ir jūrių ir sulaszėję vėl 
grįžta ant žemės kaipo lytus, sniegas arba dar kitokiuose 
pavidaluose.

Rasa, migla, debesys.
Žinote, kad nusileidus saulei, jeigu naktis yra graži, 

žvaigždėta, tankiai ant žolės puola rasa. Rytmety j galite 
matyti, kad rasa yra ant medžių, pievų, kalnelių ir kaip 
žinote, nyksta ji isz palengva pakilus saulei. Kiekviename 
laike galite matyti, kaip tveriasi debesys, kaip jie nyks
ta, kaip permaino savo pavidalę ir didumę. Wiskas tas su
teikia jums geriausię paveikslę, kaip susilaszina vandens 
garai. Pažiūrėkime kaip tas darosi.

Susilaszinimas vandens garų, kaip matėme, paeina 
nuo atauszimo oro. Susilaszėję vandens garai ne iszsyk 
persikeiezia į skystę vandenį. Szalta sklėnyczia įneszta į 
kambarį, užsidengia isz syk plona rasos eile ir vėliaus isz 
smulkios rasos darosi žymesni, didesni vandens laszai. Isz 
tikro migla susideda isz labai smulkių vandens laszelių, 
kurie besijungdami tveria vis didesnius laszus. Taigi 
gamtoj isz pradžių susilaszėjimo vandens garai pasirodo 
kaipo migla. Jeigu pamatysite miglę arba debesį besida
rau ežius ant dangaus arba ant žemės, žinote kad oras, 
kuriame buvo vandens garai sutirpę, dėl kokių nors prie- 
žaszczių atszalo teip, kad jis jau ne gal palaikyti visos tų 
gani daugumos ir jos dalis susilaszina ir pavirsta į miglę.

Kasa. *
Teip vadina dregnuVnę arba vandens laszus, koki ren

kasi vakarais arba naktimis ant žolės, ant lapų, o kaip ka
da ir ant žmonių plaukų. Nekartę gal patėmyjote žvil- 
ganezius rasos laszus, kybanezius ant medžių lapų, arba 
ant iszsipliekusių ant pievų vortinklių. Supratote, kad tie 
laszai ne paeina nuo medžio arba nuo vortinklio siūlo; vi
suose atsitikimuose, kur jie nesirinktu: ant žolės, medžių 
lapų, vortinklių, žmogaus plaukų, ant akmens, paeina 
ųųp oro, kurisai atauszo; yra tai apsireiszkimas panaszus į 
tę,. kokį užtėmy jame tada, kada sziltas oras susiduria su 
szaltu stiklinės pavirsziumi. Pasidariusi ant stiklinės pa- 
virsziaus rasa tveriasi tokiu jau <!5udu, kaip ir ta, kuri 
naktimis apgula žolę arba,medžių lapus.

Giedroje naktyje, kada ant dangaus nėra debesų, že
mė labai smarkiai leidžia szilumos spindulius, arba tiesiog 
sakant, smarkiai spinduliuoja, taigi apdalina ta sziluma, 
kurię per dienę sugriebė nuo saulės, szaltus ruimus. To
dėl tai jos pavirszius greitai auszta, apie kę greitai gali
te persitikrinti tverdami vakare už lapų arba akmenų pa
virsziaus. Eilės oro, atsiradusios prie atauszusio žemės pa
virsziaus, atauszta žemiaus sulaszėjimo punkto ir todėl da
lis vandens garų, kurių atauszęs oras negal iszlaikyti, ren
kasi paveiksle rasos laszų ant lapų arba žolės.

Todėl tai tę temperaturę, prie kurios susilaszina van
dens garas, vadina temperatūra rasos tverymosi.

Migla.
Antras būdas su kurio pagelba atszalęs žemės pavir

szius gimdo susilaszinimę vandens garų, atsitinka tankiau
siai kalnuose. Kada sziltas ir drėgnas vėjas puczia ant at- 
szalusios kalno virszunės, oras atauszta ir garai jame esan
ti susilaszina ir pasirodo paveiksle miglos arba debesų. 
Galite tankiai matyti, kad toksai debesis nesijungia Ski
tais, panaszus greieziaus į tę patį kalnę, kurio virszunę už
dengia kai pi su kepure. Geriausiai tę tėmyti rytmety j. 
Kylant saulei, jos spinduliai vis smarkiaus kaitina žemę 
teip, kad kalnas ne szaldo jau oro prie jo besiglaudžian- 
czio ir todėl tai migla vėl sutirpsta ore, pavirsta į garę ir 
jo jau ne matome. Bet prisiartinus vakarui, kalno virszu- 
ne vėl mažiaus sugriebia szilumos Spindulių, pradeda per 
spinduliavimę žudyti savo locnę szilumę, kokię apturėjo 
nuo saulės, tęsyk, jeigu tik oras turi diktai garų, migla 
tveriasi vėl isz naujo ir kalno virszunė .vėl užsidengia savo 
miglos kepure.

Szaltas oras, teip kaip ir atszalusi žemė, sulaszina van
dens garus kybanezius szaltame ore. Jeigu tėmysite apsi- 
reiszkimę, koksai atsitinka iszilgai upių, pamatysite pats, 
kaip tas susilaszinimas atsitinka. Žemė iszilgai abiejų 
upės krantų, nusileidus saulei, daug greieziaus žudo szilu- 
mę, kokię gavo per dienę nuo saulės, negu upės vanduo 
ir todėl tai ir oras ten greieziaus auszta negu ties vande
niu. Kaip tik szaltesnis nuo krantų oras ateina ties upės 
viduriu užimti vietų sziltesnio ties vandeniu kybanezio, tę
syk garai drėgnume oro esanti susilaszina paveiksle mig
los. Todėl tai teip tankiai matote rytmecziais ir vakarais 
miglę kybanezię ties upėmis.

Debesys.
Svarbiausias vandens garų susilaszinimo apsireiszki- 

mas -atsitinka vienok ne arti prie žemės, tik augsztai at
mosferoj. Nėra paprastesnio apsireiszkimo kaip tvėrimasi 
debesų, paeinanezių nuo susilaszinimo vandens gafrų. De
besys darosi, jeigu drėgnas oras atszala žudydamas savo 
szilumę, kas atsitinka dėl visokių priežaszczių, kaip antai 
dėl susitikimo su szaltesniais oro plotais. Tėmydami į dan
gų, galite matyti, kaip tveriasi debesys.' Isz pats pradžių 
pasirodo baltas bruksznis, isz palengvo tasai bruksznis 
auga ir didinasi, tveriasi vis nauji debesėliai, kurie jun
giasi viens su kitu, ant galo visas dangus užsitraukia de
besiu ir pradeda lyti. Wisi garai, kurie susilaszina besitve
riant debesims, pasikėlė isz vandenų ėsanezių ant žemės 
pavirsziaus. Garai tie iszkilo su sziltu oru, kurisai atszalęs 
negal iszlaikyti tiek kvandens garų, kiek jų turėjo būdamas 
iszilęs, todėl dalis jų susilaszina ir pasirodo musų akims 
kaipo debesys.

ir kitus.

iliavimę žemė žudytu daug daugiaus szi- 
iens garai, iszsisklaidę po orę, ne paimtu 
įdulių. Jeigu vandens garai isz oro isz- 
eito spinduliavimo szilumos nuo žemės

Pagal prof. Archibaldą Geikie

Tokiu jau budu vasaros laike įszyla 
žemė teip įszila,, kad ant jos nuogę kūno 
padėti. Karsztupse I ĮHMI
gu pas mus. Akįnens ir žemė greitai įgeria, įsunkia szilu- 
mę, taigi greitai įszyla, bet greitai ir auszta. Įszilę jie nuo 
saulės spinduliu szildo aplink savę ėsantį orę. Oras ilįgiaus 
užlaiko szilumę aegu akmuo arba žemė teip, kad naktyj, 
kada akmens ir žemė atauszo, oras ties joms būva dar įszi- 
lęs. Isz kitos vėl pusės, atazalus žemės pavirsziui, turi at- 
szalti ir oras tiesį atszalusia vieta. Žemės pavirszius greitai 
auszta ir žudo savo szilumę ir tokiu tai budu žemė kas 
nakt daug savo szilumos siunezia į pasvieczių ruimus.

Per 
lumos, J 
dalį hz i h 
nyktu, t 
pavirsziaus, naktys butu labai szaltos. Todėl tai karsžtuo- 
se ir sausuose krasztuose, kur oras yra sausas, taigi kur jis 
turi mažai vandėns garų, naktys būva szaltesnės negu ki
tuose krasztuose, kuriuose oras dregnesnis. Antai Sacha
ros tiruose, nežiūrint ant neiszpasakyto karszczio dienę, 
naktimis tankiai juva szalnos. Tokiu pats budu debesys 
užlaiko dalį nUo žemės kylanezių szilumos spindulių ir 
juos atgal atmusza prie žemės, ir todėl tai apsiniaukusios 
naktys būva visada sziltesnės negu giedros, žvaigždėtos.

Atmosfera arba žemės oras įszyla arba auszta, tas paei
na nuo to, prie kokių žemės dalių jis glaudžiasi: szaltas že
mės {tavirszius jį tuszina, sziltas gi įszildo; vandens garai 
esanti ore geriausiai užlaiko žemės szilumę ir jie nedalei- 
džia atszalti žemei ir tokiu budu taiso jos klimatę (orę), 
nedaleidžia urnai perszokti isz karszczio į szaltį, kas vodin- 
gai atsilieptu ant sveikatos žemės gyventojų.

Garai ir jų rasojimas arba persikeitimas | wanden(.
Vandens garai esanti ore ne tik nedaleidžia žemei 

urnai atauszti naktyj, užkloja ję nuo perdaug kaitinanezių 
ir žibinanezių saulės spindulių dienę,bet turi dar ir kitokias 
ypatybes, kurias turime pažinti. Pasistengsime iszaiszkin- 
ti kokiu budu vandens garai prisigriebia atmosferos ir 
kokiu budu nuo jos atsiliuosuoja. Czia persitikrinate, kad 
tankiai dideli ir svarbus gamtos apsireiszkimai duodasi 
iszaiszkinti paprastais datyrimais.

Kiekvienas isz jus tiki, kad sziltame kambaryj, kas
dienę kuriamame, kuriame visada yra daug žmonių, oras 
turbut gana sausas. Bet pastatykite tokiame kambaryj 
stiklinę pripiltę szalto vandens, o pamatysite, kad nuo 
lauko visas stiklinės pavirszius užsikloja rasos eile. Po ke
lių minutų ^matysite, kad isz tos rasos eilės darosi dides
ni vandens laszai, kurie nuolatai didinasi teip, kad aut 
galo jie leidžiasi žemyn ant stiklinės pavirsziaus.

Ne kartę patėmyjote gal, kad laike vėsių naktų ap
gyventuose kambariuose, kuriuose daug žmonių gyvena, 
ant langų tveriasi rasa ir isz jos darosi dideli vandens la
szai, kurie slenka žemyn ant ant stiklo pavirsziaus.

Isz kur tuose (atsitikimuose randasi drėgnumas, isz 
kur czia vanduo? Kiekvienas numano, kad jį ne stiklas su
tveria. Pasidaro jis isz vandens garų, kurie yra visados 
ore. Garais vadiname teiposgi vienę miglos veislę, tokię 
kaip antai, kokia vasaros laike pasirodo ant upelių, žemų 
pievų ir t.t. Bet drėgnumas tame paveiksle ne yra jau ga
rais tokiais, kokiais juos vadina mokslas, Wandens garai 
yra ore visada nematomi, tik tada, kada jie persikeiezia 
į vandenį, galima juos matyti. į

Kada nematomi vandens garai, iszsisklaidę i>oorę sto
jasi matomais kaipo rasa, migla, debesys, tęsyk sakome, 
kad jie pavirto į laszus ir tę jiersikeitimę vandens garų 
isz garo į skystimę vadina susilaszinimu.

Daugumas vandens garų ore ne visada vienokis, tas 
l>aeina nuo oro, nes sziltas oras daugiaus gal priimti van
dens garų negu szaltas. Galite apie tai sziteip persitikrin
ti: kvėpuodami iszpucziate dalį vandens gani; jeigu oras 
sziltas, tų garų ne matote, jie tuojaus susimaiszo su oru 
ir jame jiasilieka. Bet kaip tik garas, iszėjęs isz jūsų lupų 
atszalo, tęsyk tuojaus pavirsta į mažus miglos laszelius ir 
juos kvėpuodami matote isz burnos iszeinant. Paimkite, 
I>aveikslan, veidrodį ir pustelkite ant jo poliruoto pavir
sziaus, persitikrinate, kad vandens garai, iszėję isz jūsų 
plauczių, užkloja smulkia rasa veidrodžioi>avirszių; tas at
sitinka todėl, kad oras prie szalto veidrodžio pavirsziaus 
yra szaltas ir ne gal užlaikyti teip daug vandens garų; to
dėl tai dalis jų susilaszina, pavirsta į smulkius laszelius. 
zJemę, ant pamatymo vandens garų nereikalaujate ne 
veidrodžio, nes apskriejantis jus isz visų pusių szaltas 
oras tuojaus sulaszina vandens garus, kaip tik jie iszeina 
isz burnos, tveriasi reta migla paveiksle mažo debesėlio 
iszeinanczio isz žmonių ir gyvulių nasrų.

Juo oras labiaus atszala, juo mažiaus pakelia vandens 
garų. Jeigu tik oras ant tiek atauszo, kad ne gal iszlaikyti 
viso drėgnumo paveiksle garo, tęsyk dalis jo susilaszina, 
stojasi matoma. Temperatūra, prie kokios tas atsitinka, 
vadinasi priminimo punktu, arba prisotinimo temperatūra.

Norite gal žinoti, isz kur atsiranda tie garai, kurių vi
sur yra ore. Pats pamatysite. Įpilkite truputį vandens į 
bliudelį ir padėkite adaroj vietoj; persitikrinate, kad po 
kelių dienų daugumas vandens biudelyj sumažėjo. Oras 
iszgėrė jo dalį, iszgers jis ir visę vandenį, jeigu tik jį pa
liksite ilgiaus. Tas, kas atsitiko su vandeniu bliudelyj, at
sitinka visur ant kiekvieno vandens pavirsziaus, kur tik 
jis ant žemės ne butu; vanduo garuoja isz kiekvienos ba
los, kiekvieno upelio, ažero, net ir isz jūrių ir oceanų. 
Wanduo nuolatai persikeiezia į garę, kurį oras paima ir 
užlaiko. Tas apsireiszkimas vadinasi garavimu, o apie van
denį sakome, kad jisai garuoja.

Bet kad, kaip sakėme, sziltas oras daugiaus gal per
imti vandens garu negu szaltas, tai ir garavimas turi būt 
smarkesnis dienęnegu naktyj, didesnis vasara negu žiemę. 
Patėmyjote tę ir pats, žiūrėdami į ulyczię po smarkiam lytui 
Jeigu saulė szvieczia, tai ant iszdžiuvimo užtenka vienos, 
dviejų daugiausiai valandų; jeigu gi oras szaltas, tai pur
vynas po lytui gal užsilikti per czielas dienas arba ir nedė- 
lias. Pirmame atsitikime sziltas oras greitai griebia kylan- 
cziusnuoszlapiosulyczios arba kelio vandens garus;antrame 
atsitikime, taigi szaltoje, apsiniaukusioje dienoje paima 
jų mažę dalelę.

i

žemė; kaip kur 
žemė teip įszila,; kad ant jos nuogę kūno dalį ne galima 
padėti. Karsztuūse krasztuose žemė dar labiaus įszyla ne-

(Toliaus bus)



Wietines Žinios.
— Nedėlios dien? užsidegė 

skurų dirbinyczia Huch ir bu
mus, ant kertėj Blackhavk ir 
"**" i avė. Gaisras užgimė ma-( 
szinų namuose ir greitai iezsipla- 
tino.Blėdį ugnies padaryt? skaito 
ant 7500 dol. Nuo ko užgimė 
ugnis, nežinia tikrai; mena, 
buk ugnį užkrėtė pats darbinį- 

I ‘

— Policijos virszinįkas Ba- 
denoch iszdavė jau policijai įsa- 
kym? daboti popierosų pardavi
nėtojus, nes naujas padavadyji- 
mas, apsunkinantis jų dirbina? ir 

f* pardavinėjim?, nuo 15 Kovo turi 
būt pildomas ir norinti cigaretus 
dirbti ir pardavinėti turi užmo
kėti 112.50 už lai k? iki 1 Gegu
žio; nuo Gegužio gi iki galui 
metų 100 dol.; kas ne užmokės, 
ne turi tiesos jų nė dirbti, nė par
davinėti.

— Namuose po nr. 2487 ant 
I Evanston avė.,kada namų savinį 

kė,Hendersonienė buvo kitoje na
mų dalyj, palikta jos maža duktė, 
Hulda, pagriebė briežiukų dėžutę 
ir pradėjo braukyti, nuo ko už- 
sidegė ne tik brieiiukai, bet ir 
mergaitės drabužiai. Kada ant 
deganezios rėksmo atbėgo mo
tina, mergaitė buwo jau be žado; 
paszaukė daktar?, bet ir tas 
nieko negalėjo padaryti; mer
gaitė neužilgio pasimirė.

— Koksai Robert Gardner, 
barzdaskutys, matomai gavo 
proto sumaiszym?. Pasakojo ji
sai, kad pasirodė jam dvasios, 
kurios liepia per tul? laik? nieko 
ne valgyti, o galėsęs stebuklus 
daryti, jeigu iszkęs 52 dienas. 
Isz Ch:cago iszkeliavo jis į Los 
Angelos ir pradėjo savo pasnįk?. 
Per isztisas 52 dienas isz tikro 
nieko ne valgė, tik kada nekada 
gėrė vandenį, bet stebuklų visgi 
daryt neiszmoko, tik policija apie 
tai dažinojusi, Gardner? suėmė 
ir nugabeno į Highlando bepro- 
czių namus.

— Isz areszto ant policijos 
stacijos Sheffield avė. stengėsi 
iszbėgti pasodyti kalinyje: Glom- 
ski, kurisai jau vien? syk bovo 
iszbėgęs, bet paskui vėl pateko 
į policijos rankas, Frank Ruszk, 
Frank Stillmann, Konrad Rež- 
kovski ir Juozas Gizguski. Pa- 
tėmyjo v euok t? policijautas; 
tai gi kad ne g 
nors bandyti isztrukti, pergabeno 
visus į pavieczio kalinį.

— Namuose po nr. 292 ant 
Aberdeen str. vežėjas James Po- 
vere nuszovė savo paczi?, o 
paskui ir. pats savę. Terp vyro 
ir paezios atsitikdavo tankiai ne
sutikimai ir baroys ir dėl tų 
nesutikimų moteris buvo sykį 
savo vyr? apleidusi ir apsigy
veno pas tėvus. Wėliaus vėl 
susitaikė ir moteris pargrįžo pas 
vyr?. Apie 11 vai., vakare, kai
mynai iszgirdo barnis Poverso 
namuose, o paskui szuvius. Kada 
subėgo ir iszvertę duris įsiveržė 

- į gyvenim?, rado Poversienę ne 
gyv? ant kėdės, szale gi, kraujų 
baloje gulėjo jos vyras.

— Frank Woolf, savinįkas 
saliuno ant kertės Laflin str. ir 
Washburn avė., pasiliko vienas 
saliune; : t?kart atsivilko ežia 
keturi plėszikai ir pareikalavo 
atiduoti pinįgus. Woolf ne 
siprieazino, taigi vagiliai paėmė 
isz kasos 86c., nes daugiaus nebu
vo, rengėsi eiti laukan, bet sa- 
liuninįkas urnai pakilo ir norėjo 
bėgti paskui. T?syk vienas isz 
vagilių atsisukęs szovė ir kulka 
pataikė saliunįkui tiesiog į kak- 
t?, bet nuo kaulo atsimuszė ir 
susiplojusi nupuolė ant žemės. 
Kiet? mat saliunįkas turi gal-

K
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genaus, taigi viskas pasibaigė 
vien ant baimės. Uitai Emma 
Johnson davė sau pažadėjim? 
daugi aus niekada tokių ne ias* 
mintingų bandavojimų ne dary
ti. Neužtenka mat matyti k? nors 
kitus, iszmintingus darant ir jų 
darb? megždžiotr, bet reikia ant 
tokių darbų turėti ir atsakantį 
mokai?.

Lietu

susirinkę 
didelio

Protestas Chica gos 
wiq. 

(Atsiųsta*).
Chicagos Lietuviai, 

skaitliuje 2500 ant
susirinkimo (Mass-Meeting) pe
reit? nedeli?, ant parapij.nės salės 
prie bažnyozios Sz. Jurgio ant 
Bridgeporto, nusprendė ir priėmė 
vienu balsu žemiau paraszytji 
protest?:

Jog lietuviai nuo seniausių lai
kų buvo ir dabar yra iszpažinto- 
jais ir sūnumis musų motinos 
Sz-tos R. Katalikiszkos bažny- 
czios, ir visada buvo paklusnais 
Jos galvai, tai yra perdėtiniui 
Szventam Tėvui ir Jo Wysku- 
pama.

e Jog svitomis dienomis terp tū
lų lietuvių ezetonas, su pagelba 
maskoliszkų samdinįkų, pagimdė 
vaisiu herezijos ir paklydimo 
per uždėjini? atskalūnų bažny- 
czios, kitaip vadinamos nepri- 
gulmingos (niezaležny), kurios 
tai bažnyczios vadovais būna 
iszkeikti katalikiszki kunįgai ar
ba toki, kurie įszventytais ku
nigais niekada ne buvo 
yra.

Jog tie tarnai szetono, O F
po priedanga kokios ten 
gulm ingos bažnyczios
suvadžioti szi?dien? ir mus lietu
vius, atitraukdami nuo tikėjimo 
musų t vų ir prosenių, tai yra 
nuo mokslo Jėzaus Chrystaus, už 
kurį jie buvo kankyti, praliejo ir 
dar lieja savo krauj?, kaip tai at
sitiko Kražiuose. Dėl to:

Mes ežia susirinkę, skaitliuje 
2500 lietuvių, atvirai paniekino
me t? atskalūnų bažnyczi?, kaipo 
nuo paties szetono ir maskoliszkų 
pragarų iszmislyt? po draug ir 
tuos, kurie isz lietuvių prie anos 
priguli arba su j? sėbrauja, laiko
me už maskoliszkus szuipukus ir 
pardavikus Dievo ir tėvynės.

Užginame, idant kiekvienas 
toks lietuvys, kurs į j? prigulėtu 
arba kokiu nors budu j? szelptu, 
į nėjoki? bažnytinę draugystę ne 
butų priimtu, o jeigu jau priguli, 
idant butu isz los iszmestasir 
kiekvienas geras .katalikas lietu-

ir neb

lenkai, 
nepri 

pradėjo

galėtu vėl kad^^*Syiwal° Baugotiesi ir ne su 01/4 £*41 oti ioici ba i la nvtrrulisidėti su tais, k? į j? priguli,* 
kaip nuo užkrėsto maru arba 
pikta liga, parodydamas per tai 
jos prakeiktom? ir nedorybę.—

Ant pabaigos atsiliepiame į 
visus vienius praszydami, idant 
melstųsi prie Pono Dievo, kad 
jisai atverstu juos atgal ant ge
ro kelio ir sugražintu prie savo 
senos R. Katalikiszkos Bažny- 
nyczios.

Juozapas Gurinskas, prez.
J ui. Astraukas, sekretorius 

parapijos susirinkimo.
*) Už atsiųstus rasztus redakcija ant 

sawes atsakymo ne ima, Už juos atsako 
tie, kurie tuos rasztus atsiuntė ir po 
jaispasirasze.

Padekawone.
Mes, sanariai Dr-tės Simą no 

Daukanto, siuneziame per laikra- 
sztį '.“Lietuv?” szirding? aeziu 
aktoriams ir aktorėms, kurie 14 
d. pereito mėnesio teikėsi mus ir 
visus Chicagos lietuvius palinks- 
myti atgrajinimu puikios teatra- 
liszkos sztukos: “Pinįgai Galva- 
sukiai”. Wisi aktoriai ir aktorės 
atliko savo užduotę kuo gražiau
siai ir užganėdino žiūrėtojus, už 
k? yra verti didžiausio pagyrimo. 
Lyginai iszreiszkiame musų pa- 
dėkavonę guod. Dr. M. J. Stup- 
nickui, autoriui minėtos sztukos, 
kuris nepasigailėjo savo vargo 
ir darbo pridėti prie labo mu
sų Draugystės. Su guodone. 
Sanariai Dr-tės Sim. Daukanto.

—S 
Mitingai.

Subatoj, 13 Kovo, 8 valand? 
vakare, salėj Kerulio, 749 W. 
22nd str. Liet. Republ. *lGiubis 
9tos vardos laikys savo extra 
miting?, ant kurio szirdingai už- 
praszo visus lietuvius susirinkti.

J. K. Chmielauskas, sekr.

Subatoj, 13 Kovo, 8 valand? 
vakare, salėje F. Majausko, 3301 
Laurel St. Liet. Polit. Republ. 
Sueivienyjimas laikys savo mi
tingu, ant kurio delegatai isz 
visų liet. Kliubų yra užpra- 
szomi pribūti.

J. P. Jonaitis, prez.

Nedėlioj, 14 Kowo, 7 waland? 
vakare, salėje 4500 Paulina str., 
kertė 45tos ui., Liet. Republ. 
Kliubas Keistuczio laikys savo 
miting?, ant kurio szirdingai už- 
praszo visus lietuvius susirinkti.

Stan. Mahcinkevicze, prez.

Pa|ieszkojinial.
Pajieszkau sawo draugo, Antano Mu- 

teikaiezio, paeinanezio isz kaimo Ūsų, 
Lukszių parap. Naumieszczio paw., 
8uwalkų gub. Jis pats, ar kas kitas, 
teiksis duoti žinia ant szito adreso: 
Baltr. Namekaitis, Alderson, Ind Terr.

Pajieszkuu sawo szwogerio, Antano 
Stankaus, paeinanezio isz Kauno r^d., 
Rėseinių paw.. Jurbarko wolst. Kaimo 
Maotwilų. Pirmiau jis gyweno Tailor- 
ville. III. Jis pats, ar kas kitas, teiksis 
man duoti iinią ant saito adreso:

Antanas Mockewicze, 
Box 81, Farley, Mass.

NAUJA KNĮGA.
“Lietuvos” redakcijoj szioms 

dienoms iszėjo isz po spau
dos nauja knįga po var
du “HYGIENA”, arba mokslas 
apie užlaikytu? sveikatos. Szita 
nauja knįgele privalo rastis 
kiekvienuose namuose, nes kas 
j? su atyda perskaitys, pataikys 
apsisaugoti nuo tukstanezių vi
sokių ligų, pataikys užlaikyti 
czielybėje savo sveikatą, pailginti 
savo amžį ir mokės užauginti 
sveikais ir tvirtais savo vaike
lius. Jos prekė tik 35c.

Prisiųsdami pinįgus, uždėkite 
szitokį adres?:

A. Olszevskis, 
924 33rd st., Chicago, 111,

Reikalingas geras zece- 
ris, iszmanantis darbut prie presos 
ir knįgų sulauiimo. Atsiszaukti 
į “L;eluvos” redakciją Atsiszau- 
kiantis tur paraszyti kur dirbo, 
kaip ilgai ir paliudyjim? prisiųsti

Jei^u kam reikia kur 
iszwažiuoti isz Chicagos, 
arba ka parkwiesti ( Chi- 
cagą, tai Tikietus ant wi- 
su geležinkelių gali gaut 
“Lietuvos” redakcijoj, 
924 33rd st-

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

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

Augustas Kileviczius 
3301 Laurel Str. kertė 33-ios.

Arba ant 3252 Laurel St.,
Pigiausiai iszwažioja:

ANGLIUS ir MALKAS.
Teipegi užsiima perk rausly m u (per- 

mufawimu) wisokių daiktų, permainant 
wietęsawo gywenimo. Priimau?praszy- 
mus ir per gromatas isz tolymesnių 
dalių miesto, kas ko reikalaujate, tegul 
paraszo,.o tuojaus pribus. Wiska atlieka 
pigiau kaip kiti.

“RYTAS”

Iszsiuncziame in wisns miestui ir miestelius wisoi A- 
•netiltos wiaokius daiktus, kaipo tai: Maszinas dėl siuvi* 
mo, Maszinasdel drukawojimo grotnatu, Siutus. Ovcrkc 
tuk, ^Vargonus, Armonikas, Orajyjamas Dėžutės, Klarne- • 
tas. Fleitas, Base t les, Sk ripkas, Gitaras, Trintas, Žiūro
nus, Britvas, Peilius, Widelcius, Szauksztus, Striolbas, 
Revolverius, Laikrodžius, Laikrodėlius, Lenciugclius, 
Kompasus, Žiedus. Auskarus, Abrozus ir visokius kitus 
daiktus. Teipogi padidiname fotografijas, dirbdiuame 
luksztus dėl laikrodėliu jr t. U Prisiuncziame katalioga 
kotnam dykai, Adr«8awokit teip:

Kelpscli, Noreiko & Co., 
6« FiftilAve., CHICAGO, ILL.

A. SILHA & CO.
551-555 Blue Island Avė

kerte 18-tos ir Loomis ui., CHICAGO.
Užlaiko didžiausi ji krautuvę

Didelis sztoras pilnai užverstas rietu 
vems naujausių vasarinių paltų, žiponų, 
kelnių, kepurių, skrybėlių, marszkinių, 
czeverykų, ir t. t., o prekės pigiausios 
kaip visur. Prie to užlaiko visokiu 
kufarėlius, dėžiutias-(valizas). Paran
kiu yra privažiuoti, nes streetkariai pri
eina isz visų dalių miesto.

Lietuvys Kazimieras Ramanauskas, 
kurį czeant fotografijos matote, yra kler
ku toje krautuvėje ir lietuviams, tena 

perkantiems, patarnauja isz szirdies. Parodo tikrus ta vorus ii 
paduoda teisingas prekias, per k? kiekvienas perkantis gali būt 
tikru, kad gaus teisingu tavor? ir nė ant vieno cento nebus ap
gautu. .

Ben. Hatowskis.
" 627 S.Cana erte Jadd, Cbicuon, II

Dirba, taiso ir parduoda: 
LAIKRODŽIUS, LAIKRODĖLIUS 
lenciūgėliu^, Žiedus, Špilkas, auskarus

Kas nori ira’.i gaut puikių 'M Ii". 1 1 ku 
Karatų, ant 15 akmenų su tikrais Elgino w

e/.iu, I“' " '

Kas tik ko reikalaujcte ateikite pas . mane, 
pirkaite wiskj pigiau kaip kitur.
Ziegorela czistyimaa 50c. Sprendzyna 50c. Styklas ir skazupkoa 10<

Szlubinej jzied^j 56 ir 72 prabos nog |3 iki |6. Sidabrini
“Elginf ziegorej 17.00. Wyska garantavoje ant metu.

lW,t ' - ----------------------------------

dabar asz gywenu po nr.
544 Blue Island Avė., kertė 18tos ui., Chicago.

The Golden Gate Wine & Liąuor Co.
Mes turimedldę daugybę wiaoklų Wynų. Likierių ir Cigarų: mes parduoda- 

megeriausi? tairorą. pigiausios prekės kaip wisur kitur. Ndpirk kitur, pakol 
ne pamatysi musų tawora.

' Su guodone M. Rubln, 544 Blue Island Avė., kertė 18tos ui-

Naujas
Lietuwiszkas Šaitanas.

Fel. Majausko 
3301 Laurel 
kerte 33czio« ui.

Užlnikau *wieila 
b«war»ka Alų. ge-

Bj lr pulkl»u»lu« Cię»- 
ru*'Prie naliuno tu- 
riu pulke didelia 
s^le ant mitingu, 

bailu ir tvesiaBju.
Ateik broli pamatytie ir to wi#o 

pabandytie.
Felixas Majauskas, 

3301 Laurel st., kerte 33czios ui, 
CHICAGO. ILLINOIS.

Siuvėja Emma Johnson, 
apsigyvenusi po nr. 5543 lugle- 
side avė., pamaeziusi kur, kaip 
teip vadinami hypnotizeriai už
migdo žmones, pradėjo pati to 

z paties budo bandyti. Kelis kartus 
tas garai be kliuezių pasisekė. 
Nedėlios vakar? pas j? susirinko 
keletas sveczių ir priesz juos 
mat siuvėjt norėjo su savo 
mokslu psirodyti. Iszsirinko sau 
savo giminaitę, 17 metų Sadie*. 
Užmigdyti pasisekė, bet su pri
kėlimu nepasisekė; užmigdytus 
negalėjo prikelti. Paszauktam 
tuojaus gydytojui tas pasisekė

Siuneziu szirdlnga padėkavonę 
Kelpsch Noreiko &Co. už laikrodėlį, len
ciūgėlį ir žiedus, kuriuos man prisiun
tė'. Labai yra geri ir gražus už tuos 
pinįgus. Su godone. Ant. Mikuliczus, 

Pi t tston. Pa.

Asz, Antanas Rėklys, siuneziu szir- 
dingiausią aezių Dr-tei St. Jono, Kr. 
Baltimorėje. kuri teikėsi suszelpti manę 
nelaimingu <5.00, už k} užmokės Jums 
Augszcziausias Dievas. A. Rėklys,

GromatOB aut paczto.
Amyorosi B*rbora 
AnJraka Antoni 
Awiiu* Gustov 
Balihamky L. 
BartaazinK Joną 
Bobutke F. 
Cocaair Thco 
Docaioli C. 
Draku* Johan 
Dabaaor Joh«n

807 Gos po Ji Stavanum

00 
02 
08 
74

M

127 Jaaajtia Karnnaa
129 Jonas Ric
170 Melaen Mathlaa
172 Maraan Meris
174 Matdrawski 3. A.

180 Piwiu Johan
198 Rambotb John
190 Ramia Fred
201 Rnh.u* Emma
204 Relkin Joaepo
206 Remyjra Zuza nua
210 Ryaka Jonrf
234 Siomicina Raaalina 
236 Szutelionia 3.
242 Sobajti. Kle)dy 
253 Turim Barbara 
882 Weotra Eleonora 
270 Wobaaka M.

274 Zielewlcx Anumi
275 ZimoDt Autos
278 Ziknodn Albrrt

Laikrasztis
ISZ EINA

flATERBŪRI, MH.
Yra tai vienas gryniausiu, kas 

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

Aatmeta tiktai $1.
Welitina kiekvienam jį skaityti. 
Ruzykitir pinįgus siųskit ant adreso:

Rev. J. Zebris,
34 John St., Wa te r būry, Conn.

PIGIAUSIAS KROMAS 

Czebatu ir Czeweryku 
pas 

M.W.Goodin«na,593 N. Gay St.
BALTIMOBE, MD.

Per aslai* N diena taria iazpadaotie wi»a» 
mano Sleminie* taurom*, kaip tai: Caebatu* 
Cierreryko* dėl wyru. moterų, valke Ir kūdi
ki*. Uitai teip labai lem.imaala prekias, kad 
wiaka pa* mane dabar gali pirkti beveik u2 pu
te preke*. beito atkreipia atyda visu aplinki
niu ir paiyatamu ir praazaa ateit pamegyt, o 
periitlkryrito kad teip pigiai niekur ueraaite, 
Kaip pa* mene SU GUODONE

M. W. Goodman.

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

Telefonas Yard 70V

HILLE’S FOTOGRAFAS, 
3462 8. Halatod uL

Nulini* puikia* Fotografija*, ui tutina UkUi 
$2.00

kn weteliu ir kitokiu reikalu nujima Fotogra 
tija* koputk auaei.

Preke pinigų
Ruskas rublis po.......... .
Prusiszkos markės po...........24jc.

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

53c.

E. ZAN1EWSK1S.
924 33rd Street, Chicago.
Lietawlszkas kriauezius.

Užlaiko puikiausi? kriaucziszk? 
Sztor? ir gertausei padirba viso
kius vyriszkus drabužius: siutas 
ktnlnes, bruslotus ir tt. Siuva 
drapanas kuo greieziausei, isz ge
riausių gelumbių, ir už pigesnę 
preke kaip perkant gatavas. Tei
pogi taiso ir czystyja visokius 
drabužius. Darb? atlieka gerai, 
gražiai, greitai ir pigiai.

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

838 W. 18ih Str.
Priima ligonis* aė/hose: nuo 9 iki 12 prieti plot 

ir nuo 0 wakara. TelephoBM: tanai 127.

Wanted-An Idca
»Wa*hto«on, D. 0^ for thair 21400 prt»* offer 

wv UrtaI oot thooaaad in raattoo* vantad.

Gazeta Haodlovo-geograficzna, 
organ Polakiego Towarzystwa 

Handlovo-geograficznego 
(pnedu-m italv , 

dodatek “Prreglfdu W*<echpol*ki«go'') 
vrycbodzi 1. i 15 každego miesiaca.

Prenumerata roezna 
v Ameryce pčlnocnej

P6!roezna. .BiiI, ____
“Gazeta Handlowo-g»ogeaficzna” 

będzie podavač ddktadne spravozdania 
o potoženiu naszych rodakdv po zagra- 
nicami kraju. oraz W8ka«5wki i infor- 
■ACTE DOTTCZ?CE EMIORACYI IKOLONIZA- 
cn, oraz ekonomieznego atanu .rdžnych 
krajov, a zvlaszcza lych ziern, do ktd- 
rycn ludno4^ vychodcza nasza podąža. 
dėlėm gazety rtSvniež będzie popieranie 
przemyalu i handlu polskiego.a zwlasz- 
cxa wywozowego (eksportu) przez do- 
atarezanie najSviežszych wiadotno4ci o 
bandlovych stosunkach zagranicy.— 
Oprčcz tego, “Gazeta Handlovo-geo- 
oraficzna” umieezczač będsie wyczer- 
pujęce spravozdania z najnovszego ru- 
obu naukowo geografieznego.

Redakcya i Administracya: 
Lw6w (Lembsrg-Austria) 

ulica Mochnackiego 1.12.

vynosi
. ...$2.

“LIETUVA”
Nedelinis Laikrasztis

Iszeina Chicagoje kas subata ir paduoda žmonėms 
SKVARBIAUSIAS IR TEISINGIAUSIAS ŽINIAS 

isz Amerikos, Lietuwos ir wiso paswieczio.
“Lietuva” kasztuoja ant metų tik 12. Kas abu do- 

liarus užsimoka isz virszaus, gauna puikę knįgelę, vertės 50c., 
dovanų. Kas užsimoka |1, gauna knį?elę už 25c. Knįgelę gali 
sau iszsirinkt isz musų kataliogo kas koki? nori, kad tik nebran
gesnę per 50c. o prisiusime dykai.

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

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

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

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

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

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

Ofisas “Lietuvos" esti kasdiefl atidarytas nuo 7tos walandos ryto iki 9 va
karo. o nedėliomis nuo 12tos vidurdienio iki 6 vakaro. Chicagiecziai turinti 
kokius reikalus, teiksis atsilankyti minėtose valandose.'

“GARSAS
AMERIKOS UETUWin,

yra pigiausias nedelinis laikrasztis.
Iszeina Szenadorije kas su- 

bata, kasztuoja tik wie- 
na dolery ir 20 et. 

ant metu, 
60 centu už pusmety,

TALPINA puikias istorijas ir apraszymus isz lietuvių gyve
nimo; teipgi žinias isz Lietuvos ir viso svieto; Garse daugiausiai 
galima rasti žinių it-z Amerikos apie darbus.

Jei nori žinoti kas sviete darosi; jei nori pasiskaityti puikių 
istorijų, jei nori dasižinoti apie darbus kituose miestuose—-parsi- 
kwiesk “Gars?”. Prisiųsk savo adres?, tai gausi por? nume
rių ant pažiūros už dyk?.

Mus Adresas "Garsas''Plllllisllillg Co.
SHENANDOAH, PA.

W. SZYMANSKI
624 Blue Island Avė: __-rrr —

didžiausi*

Kraotūiia Mebliu,«r 
kaipo tol; I_ _

Stalų, Szėpų. Lowų, Peczių, Lem- 
pų, Divanų ir t.t. o parduodu 
visk? pigiau kaip visi kiti szto- 
rai.Teipogi parduodu ir antmėne- \W 
bintų arba nedėlinių iszmokesczių. JB 
Pamėginkit pas manę, o pamaty- 
site, kad daug geriau ir pigiau 
pirkaite visk?, nė kaip kur pas 
kokius žydus. jLARGEST STOVE PIANTIN THEWORID|

JEWEL 
STOVĖS 
*4 N G E?' 
nr - .4 c.

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

Ofisas: 4 Li Sille St., Raimis 620. Gyrenimas: 112 W. DiYision St.
Atlieka provas visuose suduose, iszdirba visokias popieras__

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

Gali sueiazneket lenkiszkai.
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