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Politiszkos žinios.

Balkanų pussalis.
Karė terp Grekijos ir Turkijos 

Tfabkiasi tbhatte, BMffėkmfemt 
visgi nesiseka; prieszingai, juo 
toliaus, juo sunkesnis jų padėji
mas. Isztraukusiai priesz Turkus 
kariaunai trūksta maisto, todėl 
daugelis kareivių apleidžia eiles; 
kaip pranesza, prapuolė isz syk 
net viena kariaunos dalis suside
danti isz 10000 žmonių: ji aplei
do savo vietą ir pasislėpė į kai 
nūs. Ilgai dar laikėsi grekiszka 
kariauna įsiveržusi į turkiszką 
provinciją Epyrą. Dabar vienok 
ir ežia juos pradeda turkai musz- 
ti. Turkų vadovu yra ežia pagar
sėjęs 1877m.karėj apginėjasPlev- 
nos, Ocman Pasza. Po Griboro 
15,000 grekonių užpuolė ant tur- 
kiszkų pajiegų Osmano Pasaos, 
bet likosi sumuszti; turkai nuvi- 
jo juos nuo kalnų. Ateinanczios 
isz Atėnų, taigi nuo grekonių, ži
nios paduoda, kad muszyje poGri 
boro grekonys nužudė 558 karei 
vių, o tame skaitliuje 33 oficierus. 
Isz tikro vienok tos nuotrotos 
turi būt didesnės, kadangi, kaip 
pasirodė, grekonys slepia sawo 
nepasisekimus. Nuo Kretos gre
konys jau su visu teipoegi pasi
traukė ir Wasoso kariauna jau 
sugrįžo į Grekiją. Europos viesz- 
patystės atsiszaukė į Turkijos 
randą, idant paliautu karę tiors 
ant tūlo laiko. Ant to sultanas 
atsakė,kad jis ne gal karės paliau
ti, kol Europa nesutiks ant Tur
kijos reikalavymo. Reikalauja gi 
ji nuo Grekijos labai daug. Reika
lauja ji: idant Grekija atiduotu 
Turkijai Tessaliją, toliaus 50000 
000 dol. karės kasztų. Nuo to 
Turkija ne atsisako. Gavę tokį 
atsakym ąEuropos vieszpatyszczių 
ambasadoriai susirinko aut rodos, 
bet ką nutarė, iki sziol dar neži
nia. Mat Turkija ne nori klausyti 
Europos įsakymų. Ji gerai žinoį 
kad Europa ne drys griebti esi 
priewartos ginklų, o vėl jos žo
džių ne klausys nė Grekija, ka
dangi terp vieszpatyszczių nėra 
tikros sutarties, bet vien viens 
kitai nepasitikėjimas. Jeigu ko
kia nors isz Europes vieszpatysz- 
czių panorėtu su sawo kariauna 
priversti Turkiją arba nors Gre
kiją pildyti įsakymus, toksai 
įsikiszimas galėtu pagimdyti karės 
gaisrą visoj Europoj. Nuo to ga

Anglija žino ir todėl ji visaip 
stengsis užbaigimą karės terp 
Grekijos ir Turkijos stabdyti. 
Keno'czia bus viražus, pamatysi
me vėliaus.

M&isztai Iszpaniszlrose 
waldybose.

Ant Kubos iszpanijonys vėl 
gavo į kailį. Aut iszpaniszkos ka
riaunos,provincijoj Pinar dėl Rio, 
netikėtai užpuolė jenerolas Go- 
mez ir ją iszvaikė. Muszyje krito 
500 iszpanijonų, Isz to matyt, 
kad susirėmimas turėjo būt smar
kus ir muszyje diktai kariaunos 
isz abiejų pusių ėmė dalyvumą. 
Isz Amerikos atėjo Julio Sang- 
villy su liuosnoriais, kurie lai
mingai iszlipo porte San Juan de 
las Pleyas. Juos pasitikti atėjo 
kubieczių vadas Roloff su 1000 
savo žmonių. Dažinojęs apie tai, 
jenerolas Weyler liepė suaresz- 
tuoti visus kariszkų laivų kapi
tonus užtai, kad jie ne dabojo sa
los krantų ir daleido iszlipti liuos- 
noriams. Washingtouo senate 
traukiasi begalo kalbos apie Ku
bus reikalus. Wieni isz senatorių 
reikalauja Amerikos įsikiszimo 
į tarpą maisztinįkų ir iszpanijo
nų, kiti gi bijodami, idant sykį 
įsikiszus, Amerika nagų ne nu
pliktu, stabdo tokį įsikiszimą. 
Kubiecziai rods norėtu, idant A- 
merika jiems padėtu, bet jie ne 
nori, idant vietoj iszpanijonų pa
tektu po Amerikos valdžia. Jie 
pakėlė maisztą ant iszriliuosavi- 
mo nuo svetimos valdžios, o ne 
ant suteikimo Amerikai progos 
užimti Kubą po savų valdžia. 
Dabar isz Amerikos siunezia pa- 
szelpą amerikoniems ant Kubos 
apsigyvenusiems, kurių turtai 
likosi isznaikiuti. Paszalpą tokią 
daleista Amerikos konsuliams da
lyti terp jos reikalaujanczių ame- 
rikieczių.

Ant Filipinų susirėmimai, ku
rie buvo lyg pasiliovę,vėl prasi, 
deda. Neseniai iszpanijonys pa
veržė nuo maisztinįkų miestą 
Ternate, kurį tie karsztai gynė. 
Muszyje 57 maisztinįkai likosi 
užmuszti, iszpanijonys gi turėjo 
25 užmusztus ir 226 pa-zautus. 
Maisztinįkai paszautuosius su sa
vim paėmė.

Amerika ir Europa.
Tūlose Europos vieszpatystėse 

kyla balsai priesz Ameriką. Prie
žastis tokio užpykimo ant Ameri
kos yra — rengiami dabar ežia di
deli muitai ant kitų krasztų isz
dirbimų. Muitai tie buvo perkra- 
tinėjami Wokietijos parlamente 
ir daugumas pasiuntinių reikala
vo atlyginimo, taigi reikalavo, 
idant ^Vokietijoj butų pakelti 
muitai ant Amerikos grudų, mė 
sos, kerosi no ir kitokių tavorų. 
Austrijos sostapilėj, Windotonoj, 
fabrikantai turėjo savo susiva
žiavimą. ant kurio susirinkę nu
sprendė reikalauti, idant Austri
jos randas susitartu su Europos 
ir kitų krasztų vieszpatystėmis 
ant atitolinimo pavojaus, galin- 
czio pasiekti Europą ir kitus 
krasztus dėl tų rengiamų Ameri
koj didelių muitų. Jeigu toksai 
susitarimas isztikro galėtu atsi
tikti, tas sunkiai turėtu atsiliepti 
ant Amerikos, kadangi jos visa 
užrubežinė prekyba turėtu apsi
stoti. Uždėjus didelius muitus Eu
ropoj ant Amerikos grudų, far- 
meriai ne turėtu kur siųsti savo 
laukų vaisių. Isz to, žinoma, dau
giausiai pelnytu tik Maskolija, 
kadangi sziądien ji per daug turi 
javų ir jų neturi kur parduoti. 
Per daug dideli muitai, kur tik 
juos bandė per daug pakelti, ne
pakėlė vienok niekur gyventojų 
turtingumo: ką vieni per juos 
pelnė, kiti nužudė ir tai tų nužu
džiusių buvo daugiaus, negu pel
niusių. Tuojaus po Prancūzijos

lima apsisaugoti vien tąsyk, jei
gu nė vien^ į tarpą su sawo pa- 
jiegomis nesikisz.

Daugumas Europos laikrasz- 
czių, už dabartinę karę Grekijos 
su Turkija, kaltina Angliją; sako 
buk ji pakurszcziusi G rėk i ją siųs
ti sawo kariauną ant Kretos, kas 
paskui jau pagimdė ir karę su 
Turkija. Anglija mat nesitikėjo, 
idant Turkijai teip lengvai atsei 
tu Grekiją pergalėti: ji tikėjosi 
kad, užgimus karei terp Grekijos 
ir Turkijos, kils maisztai visose 
paskutinės provincijose ir kad 
ant Turkijos užpuls ir mažos Bal
kanų pussalio vieszpatystės. Įsi- 
kiszimą tų vienok suvaldė Mas- 
kolija ir Austrija ir tokiu budu 
palengvino Turkijai pergalėti 
Grekiją. Anglija gi žadėjimu pa
geltos įstumuąi Grekiją į karęx ti
kėjosi, kad prie jos prisidės kitos 
wieszpatystės ir isz to užsidegs 
karė visoj Europoj, kas jau iszeitu 
tikant Anglijosuaūdos. Prasidėjus 
karei Europoj, Anglija galėtu at
likti savo reikalus kitose swieto 
dalyse, arba nuo pergalėtos kitų 
sau pasisawinti jos valdybas. Ka
da kitos Europos wieszpatystės 
butu karės sunaikytos, Anglija į 
ją nesikiszusi, nieko ne aukauda
ma, pakeltu tik savo galybę. Už
stojus karei prekybaar iszdirbys- 
tė kituose krasztuose apsistotų; 
Anglija apimtu lengvai tuos 
krasztus, isz kur jos iszdir- 
bimus iszstumė kiti krasztai. 
Ar teisingi vienok tie Anglijos 
apkaltinimai, sunku žinoti. Jeigu 
jos randas prie tokio sukurstymo 
karės neprisidėjo, tai vienok nė
ra abejonės, kad prie to prisidėjo 
teip anglijonys. Jeigu ežia butu 
pasisekę, randasbutu ir pasinaudo
jęs.

Europos kietžemio wlesz 
patystčs ir Anglija.

Maskoliszki laikraszcziai dabar 
visokiais*balsais garbina Austri
jos ciecorių; Austrijos gi ir Wen- 
grijos laikraszcziai garbina mas- 
koliszką carą. Isz to matyt, kad 
per atsilankymą Maskolijoj Au
strijos ciecoriaus pasisekė susitai
kyti tiedviem kaimyniszkom 
vieszpatystėm ir tai teip, kad ta 
sai susitaikymas užganėdina tuom 
tarpu abi susitarusias puse?. Mas- 
koliszko rando iszleidžiamas Pa
ryžiuj prancuziszkoj kaitoj laik
rasztis, “Le Nord”, pranesza,buk 
Austrija ir Maskolija susitarė 
tuom tarpu ne kelti savo klausy
mų Turkijoj, bet tik stengtiesi 
ten kaip norint užsidegusį karės 
gaisrą užgesinti ir neduoti jam 
labiaus iszsiplatinti. Dabartinis 
turkų perga ėjimas Grekijos tą 
darbą palengvina. Nė Austrijai, 
nė Maskolijai, ne labai rupi Gre
kija, bet kad nė Prancūzija, nė I- 
talija ne nori, idant Tur 
kija užimtu Grekijos krasztą, 
taigi todėl ir pirmutinės kalbina 
sultaoą ne bausti per skaudžiai 
pergalėtą Grekiją. Jeigu sultanas 
ne sutiks ant to prikalbinėjimo, 
tariasi suszaukti Europos viesz- 
patyszezių kongresą, ką tasai nu
spręs, tas turės atsilikti. Bet ką 
Europos vieszpatystės darys, jei
gu Turkija, turėdama Grekijos 
krasztą užėmusi dabar, nepanorės 
isz jo ant Europos įsakymo pasi
traukti? Priversti ją Europa juk 
ne turi galės nesinaudodama isz 
savo kariszkų pajiegų, pasinau
dojant gi isz jų, galėtu dideli ka
rė užsidegti.

Sutaikius sziaip teip, jeigu tai 
bus galima, Grekiją* ir Turkiją, 
Wokietija, Austrija, Maskolija ir 
Prancūzija, kaip sako, sutarė pa
reikalauti, idant Anglija pasi
trauktu isz užimto Egipto ir tai 
ant Praucuzijos naudos ir kad 
atsisakytu su visu nuo savo vir- 
szinįkystės ant Transvaaliaus re 
publikos, pietinėj Afrikoj. Apie tą 

su vokiecziais karės, prekyba 
Prancūzijos užėmė antrą vietą 
terp viso svieto vieszpatyszczių. 
Kaip tik prancūzai pradėjo krau
ti per didelius muitus ant svetimų 
krasztų iszdirbimų, kiti tuom pa
ežiu atlygino ir Prancūzijos užru
bežinė prekyba pradėjo mažiniie- 
8i, iszdirbystė teiposgi nepakilo. 
Sziądien Prancūziją jau pralenkė 
Amerika ir VVokietija. Panaszius 
vaisius gal iszduoti ir Amerikoj 
rengiami dideli muitai.

Japonija ir Maskolija.
Angliszki laikraszcziai garsina, 

buk Japonija drutina savo ka
ri szkas pajiegas ant žemės ir ant 
vandens, nes ji rengiasi į karę 
su Maskolija, Japonija, kaip sako 
tie laikraszciai, skubinasi į karę 
todėl, kad dabar,* kol dar didysis 
Si beri j os geležinkelis ne pabaig
tas, daug lengviaus Maskoliją 
pergalėti negu paskui, kacįa į 
dvi tris sanvaites ji galės -gele
žinkeliu pargabenti į rytinę Azi
ją savo kariauną isz Europos. 
Sziądien jį tą gal padaryti vien 
jūrėmis, apkeliaudama aplink vi
są Aziją, ant ko reikia dviejų 
trijų mėnesių, Privežimą isz Eu
ropos kariaunos maskoliams Ja
ponija gal nedaleisti, kadangi jos 
laivyne yra drūtesnė už masko- 
liszką. Anglija jau nuo^'seniai 
stengiasi su Japonija susidraugau
ti priesz Maskoliją. Mat juo to 
biaus, juo daugi aus atsiranda 
pneszų tosocmų maskolių. Ar 
isztikro vienok Japonija dabar 
jau rengiasi į karę su Maskolija? 
Jeigu teip butų* tai ji nusilenktu 
Amerikai ir nesikisstų visai į 
Kavai salų reikalus. Tuom tarpu 
ji drąsiai stoja už savo vientau- 
czius ant tų salų gy venanezius, 
visai nesirūpina ar tas užstojimas 
Amerikai patiks ar ne.

‘ L ---------------
Rando kariauna Urugvajuje, 

Pietinėj Amerikoj, sumuszė 
maisztinįkus. Muszis traukėsi 8 
valandas, tot ant galo maisztinį
kų pajiegos turėjo pasitraukti 
prie Brazilijos rubežių. Randas ti
ki, kad tuom sumuosimu, maisz- 
tas liekasi galutinai pergalėtas.

Jeigu )auUe*l ne»welku. imk *1enaCASCAR 
ETS. o i*zgjd,* Uwj, u* 10 ir 20c. —

Isz Lietuwos.

Lietuwos žemės plotai y; 
lenkų rankose.

Laikrasztis, “Przegląd Wszech 
polski”, surinko žinias apie dau
gumą žemės L;etuwoj, kurią val
do lenkai dvarponiai. Pasirodo, 
kad ežia jos lenkų rankose yra 
per daug ir tai teip, kad jeigu 
lietuviai įgautu ežia didesnę liuo? 
sybę, tai jie visgi butu lenkų pria-' 
pausti. Wilniauagubernijoj, v aas 
plotas dvariszkos žemės turi 
1605637 desiatinų, isz ko 1108367 
dės. taigi 69% yra lenkų dvar
ponių rankose; Garteno gub. isz 
viso dvarai turi 1047111 dės. isz 
to 531133 dės. arba 50% priguli 
lenkams dvarponiams. Kauno 
gub., dvarai užima 1750641 dės., 
isz ko 1266420 dės., arba 72% 
yra lenkų rankose. Minsko gub. 
dvarų plotai 4563386 dės., isz ko 
2072781 dea., arba 45% yra len 
kų rankose; Wilebsko gub. dva
rų žemės yra 1778151 dės., isz 
ko 657335 dės., arba 37% pri
guli lenkams. Isz viso ploto 
iemės trijose Lietuvos gub.,ėsan- 
ežios privatiszka savaszczia (ne 
ukinįkų žemė, kurią ukinįkai j- 
gavo 1864m.)« taigi isz 4403089 
dės., lenkų rankose yra 2905920 
dės., arba 66%. Pasirodo, kad 
laike lenkų vieszpatavymo, len
kai per didelius Lietuvos žemės 
plotus sau pasisavino ir tuos 
plotus valdo ir dabar.

Wilniau8darbo ir musų 
emigrantų namai.

Per paskutines dvi sanvaites 
Balandžio mėnesio szių metų, isz 
dėžių . bažnycziose, cerkvėse ir 
kirkėse miesto Wilniaus, ant nau
dos Wilniaus toturezių darbo 
namų surinko isz viso 28 rub. 24 
kap. Wilniuje bažnyczių, cerk
vių ir luteroniskų kirkių yra 
apie 40. Lietuvoj katalikiszkų tik 
bažnyczių yra deszimts syk dau- 
giaus, nors su aukomis, mums 
rodosi, noriai prisidėtu ir kalvy
nai ; taigi, jeigu dėžės bažnycziose, 
parengtos ant rinkimo aukų ant 
užlaikymo emigrantų namų at
gabentų tiek jau, kaip ir dėžės 
ant naudos Wilniaus darbo namų, 
tai visose Lietuvos bažnyczio-e 
an| to galėtu susirinkti vidutinisz- 
kai po 600 rublių ant mėnesio. 
Su tiek pinįgų drąsiai galima būt 
rengti ir palaikyti musų emi
grantų namus Reiktu ežia vien, 
idant Lietuvos kunįgai tokias 
dėžes bažnycziose įrengti norėtų 
ir idant pasirūpintu prikalbinėti 
žmones dėti į jas aukas.

Lietuvos žydai amatnįkai 
Kijewe.

Wilniaus rabinas gavo laiszką 
nuo pirmsėdžio oficierų ekono
mikos draugystės Kijeve, kad 
ta draugystė, nors Kijeve žy
dams apsigyventi yra uždrausta, 
gal parsikviesti žydus amatnįkus 
isz Lietuvos, tik apie priėmimą 
draugystė turi praneszti atsakan- 
ežioms valdžioms, teiposgi ir apie 
pasitraukimą, idant valdžios 
galėtu kontroliuoti isz kitų 
krasztų atkakusius į miestą žy
dus ir kaip tik jie paliovė dirbę 
dėl eficierių ekonomiszkos drau
gystės, taigi kaip tik nužudė 
tiesą gyventi Kijeve, idant val
džios galėtų juos tuojaus isz 
miesto iszvyti. Todėl minėta 
oficierų draugystė atsiszaukė į 
Lietuvos rabinus su praszymu 
praneszti apie tai žydams sziau- 
cziams ir kriaueziams, ar terp jų 
ne atsiras norinti atkakti į Kijevą 
ant darbo į aną draugystę.

Lietu wos ponai.
Lenkiszkas laikrasztis,v “Prze- 

igląd Wszechpolski”, pranesza, 
kad dvarponis, savinįkas Lan- 
dvaravo,garsusLietuvoj didžtur
tis, grafas Wladislovas Tyszkie- 
viez, ant grabo Lietuvos budelio, 
Orzevskio,atsiuntė puikų vainiką. 
Už ką?Ar užtai, kad Orzevsky per 
kelis metus lietuvius kankino, ar 
užtai, kad dėl jo kvailumo lietu
vių kraujas tekėjo? Pasirodo, kad 
savo kovoje su maskolių neteisy
bėmis, lietuviai ne gal nieko 
gero laukti nuo lenkiszkų dvar
ponių Lietuvos duoną valgan- 
czių ir ežia sau turtus kraunan- 
czių.

Wigystos Panewežio pa- 
wietyj.

Apie Naująmiestį, Panevėžio 
pavietyj, tiek priviso arkliava
gių, kad gy ventojai nežino kaip 
nuo jų gintiesi; arkliavagy stos 
ežią nesiliauja, bet prieszingai, 
juo toliaus,juo labiaus auga ir ke
roja sL Pradžioje Balandžio, va
giliai, "Uzardę stogą, įsiveržė į 
svirną ukinįko Docevycziaus, 
radę gzia 7 rublius, amerikonisz- 
ką laikrodėlį ir degtinės stik
linę, tuom nepasiganėdino, 
bet tokiu jau budu įsirangė į ki
to kaimyno svirną; ežia vienok, 
nors visur iszjieszkojo, pinįgų 
nerado. Ant rytojaus užtėmyję 
vagystą, ukinįkai pėdomis nuse
kė į vieną butelį, kur gyveno 3 
vyriazkiai, atėję ežia nuo Keidai- 
nių, suėmė juos visus ir nugabeno 
pas uriadnįką.Tą paezią sanvaitę, 
vagiliai, vienam ukinįkui kaimo 

JVaiszvilių, pavogė porą arklių, 
, kitam gi paszlavė vežimą. Su ar- 

j kliais isz namų iszsekė ir szuwa, 
matomai su juom gerai pasipaži
no vagiliai. Szunį ukinįkas rado 
paskui Panevežyj, bet arklių ne 
rado. Kitame vėl kaime piemuo, 
suskaldęs tarnaitės skrynią, paė
mė isz jos 6 rubl. ir su jais iszdu- 
mė nežinia kur. Naujamie^tyj, nuo 
kaimyno uriadnįko, vagiliai pa- 
szlavė arklį; netolimam dware- 
lyj pavogė karvę, tą vienok su
rado jau vagilių parduotą Pne 
ve. Tiek vagystų buvo vieną 
tik sanvaitę.

Patžudystė.
Maszinistas Peterburgo- War- 

szaviaio geležinkelio, Wasilke- 
viez, neseniai pasitraukė nuo 
tarnystes Wilniuje ir isz ežia isz 
važiavo į Samarą, kur gavo 
vietą ant tenykszcziu geležinke 
lio, bet iszbuvęa ten pusę metų, 
sugrįžo vėl į Wilnių, kur gyve
no jo tėvai, tikėdamas ežia kaip 
nors ant geležinkelio įsisprausti, 
bet tas nepasisekė. Iszėjo jis pas
kui isz savo namų ir daugiaus 
jau nesugrįžo. Tėvas isz syk 
tikėjo, kad jis iszkeliavo kur 
nors vietos jieskoti. Neseniai ra
do ant kapinių Rosso negyvėlio 
kūną; atėjo pažiūrėti to negyvė
lio ir Wasilkeviczio tėvas ir 
pažino, kad tai yra jo sūnūs.

Žydų musztynes.
Per maskoliszkas Welykas, Lie- 

tuviszkame Minske atsitiko žy
dų musztynės. Pradžią padarė 
pasigėrę ant szvenezių krikszczio- 
nys, paskui jau prisidėjo ir ne 
gi rti. Musztiesi pradėjo ant Apati
nės Rinkos ir nuo ežia musztynės 
persikėlė į aplinkines miesto dalis. 
Policija ir paszaukta į pagelbą 
kariauna, ne daleido toms peszty- 
nėms perdaug iszsikeroti. Yra 
Vienok gana sužeistų isz abiejų 
pusių; tuos reikėjo gabenti į li- 
gonbuezius. Žydų namuose krik- 
szczionys iszdąužė langus.

kasbu8 wietoj Oržewskio?
Maskoliszkas laikrasztis, 

“Graždanin”, pranesza. buk Wil- 
niuje tuom tarpu ne bus paskir
tas jeneral—gubernatorius į vie
tą dabar pasimirusio Orževskio; 
tuom tarpu bus Lietuvoj tik 
gubernatoriai, kurie kiekvienas 
valdys tik savo gubernijoj. 
Matomai jau ir augszcziausi caro 
tarnai isz palengvo pradeda per
sitikrinti, kad daugybė visokių 
maskoliszkų paszlemėkų, kokiems 
duoda valdž’ą Lietuvoj, ne 
tik jų valdžiai pavestam krasz- 
tui (apie to labą carai mažiau
siai tesirūpina), bet ir carams 
naudos ne atgabena.

Ir žydas geru užmokėjo.
Neseniai neturtingas žydelis 

isz Warszavos keliavo namon į 
Lietuviszką Brastą, kur szaukėsi 
jo urnai apsirgusi pati. Neturėda
mas kiek reikta ant kelionės pi- 
nį<rų, jis tikėjosi*, kaip Maskolijoj 
taikiai daro, keliauti pigiai į- 
brukdamas kiek trūkio kunduk- 
toriui į delną; tas vienok ne
pasisekė, kadangi konduktorius 
atsisakė priimti į vagoną be bi
lieto. Žydelis tąsyk įėjo į vagoną 
pirmos kliasos ir radęs ežia dvi 
moteriszkes, kreipėsi prie jų su 
praszymu daleisti jam slapta ke
liauti, palindus po sėdynėmis. 
Moterys pasigailėjo ir daleido. 
Ant pirmutinės stacijos, į tą va
goną įėjo koksai vyriszkis dra
bužiuose maskoliszkopulkaunįko 
ir gret a su moterim s susėdęs, pra- 
dėjo-sznekucziuoti ir paskui pasiūlė 
moteriszkėms pabandyti jo ken 
džių. Tos, nieko pikto neprijaus- 
damos, paėmė po kiek ten tų sal
dumynų, bet nuo jų tuojaus ir 
užmigo, kadangi tie šaldumynai 
buvo su miegžolėms sutaisyti. 
Tasai neva pulkauninįkas, tikė
damas, kad vagone nieko dau

gi aus nėra, atplėszė užraktus nuo 
moterų skrynuezių ir isz jų 
iszėmė pinįgus ir visokias bran
genybes. Ant stacijos Naujo 
Minsko pulkaunįkas norėjo isz 
sėsti. Bet tupintis po sėdynėms 
žydelis matė visą jo darbą, todėl 
sugriebė aną nevą pulkaunįką 
už skverno, pakėlė riksmą, ant 
kurio subėgo geležinkelio tarnai 
ir stacijos žandarai. Žydas papasa
kojo, ką ansai pulkaunįkas pa
darė. Likosi jis suaresztuotas; ant 
prikėlymo užmigusių moterisz- 
kių reikėjo szaukti gydytoją, ku
ris jas, po ilgam darbui ir pri
kėlė. Dasižiįlojusios apie tą, kas 
atsitiko, jos anam žydeliui isz- 
pirko jau kelionės bilietą vagone 
I kl. iki pats Brastai..

Didelis gentaroszmotas.
Karaliaucztaus Prūsų Lietu

voj) muzejus gavo dabar didelį 
gentaro szmotą sveriantį apie 8 
svarus. Toki dideli szmotai retai 
pasitaiko, jie brangus ir labai 
retai patenka muzejams, kadangi 
isz tokio szmoto galima daug viso
kių iszdirbimų' padirbti. Dabar 
muzejui paaukautą szmotą isz- 
griebė isz Betiko jūrių.

Sudegč wežimas su tawo- 
rais.

Wežėjas isz miestelio Szirvin- 
tos, Wilniausgub., Friedland, at- 
kako į Wilnių ir ant Wilkmer- 
gės ulyczios sustojo su savo ve
žimu prikrautu visokiais tavo- 
rats, ant kurio ir buvo kethri 
žmonės; ežia Bruno dibtuvėj 
pirko keturis siūlų pakus. Bede
dant į vežimą tuos siulus, vežė
jas netyczia sumuszė didelę 
stiklinę, kurioje buwo pusė 
pūdo benzinos, kuri ir isztekčjo 
ant ulyczios, kur pasidarė bala. 
Tuom tarpu kas ten isz praeivių, 
užsidegęs popierosą, metė degan
tį briežiuką į tą benzinos 
balą. Benzinas po vežimu už
sidegė, ugnis greitai užėmė veži
mą sziaudų ir tavorų prikrautą; 
sėdinti ant jo pasažieriat spėjo 
nuszokti, arklius gi vežėjas spėjo 
nupjauti ir nuvesti nuo 
deganezio vežimo, tot užtatai 
pats vežimas ir visi ant jo su
krauti tavorai sudegė. Wežėjas 
pertai turi nuotrotos apie 400 ru
blių.

Paliuosavintas norintiems 
dirbdinti trumpus ge

ležinkelius.
Idant norinti dirbdinti savo 

kasztais, vienstoviai žmonės arba 
kompanijos, trumpas,privažiavi
mui prie didelių geležinkelių, li
nijas, ne butų stabdomi, masko- 
liszka kelių ministerija pavedėgu
bernatoriams tiesą davinėti ant to 
daleidimus, nesikreipiant į minis
teriją. Isz to, rodosi, jau sykį ga
lėtu pasinaudoti Tiszkievicz, 
Plater ir kiti Lietuvos didžtur- 
ežiai, kurie dar 20 metų atgal 
{tedavė praszymą, idant jiems bu
tų -daleista nutiesti savo kasz- 
tais geležinkelio liniją nuo Ma
žeikų į Palangą. Iki sziol vienok 
tos linijos visgi dar nėra. 1’ .1;'

Sumuszė akczyžnįkus.
Plungėj, Kauno gub., akcyžnį- 

kai jieszkojo,ar ne ras kur mieste 
žydų ant Welykų parengtos vy
no dirbtuvės, kokiose, kaip pa
prastai, žydeliai daro sau ant 
szvenezių vyną isz rozinų. J*-z 
tikro surado ežia dvi tokias pas- 
laptas dirbtuves; vienoje gi 
vietoje dar, apart tokios vyno 
dirbtuvės, surado ir kontraban
dą. Pamatęs, kad akczyžnįkai ren
giasi ir paką su kontrabanda pa
imti, namų savinįkas suszaukė 
viso miestelio žydus; susirinko 
apie 200 žydų, apstojo namus, 
kur buvo akczyžnįkai. Tie pama
tę pavojų, stengėsi isz namų isz-



f bėgti, bet kaip tik iszėjo ant uly- 
I Czioa, szoko ant jų susirinkę žy

dai ir pradėjo muszti; prasimu- 
szė per žydus tik vienas akezyž 
nįkas, Wojciechovski, kitus gi 
sulaikė žydai. VV ienas akezy žnį kas, 
Kovczugo, teip likosi sumusztas, 
kad puolė be žado antulyczios. 
Tąsyk žydai apleido gulinti ir 
griebėsi kitų; tie spėjo iszsitrauk- 
ti szobles, bet negalėjo isz jų pa- 

! - <s i naudoti, kadangi žydai jas grei
tai paveržė. Pergalėję galutinai 
caro tarnus, žydai pradėjo ekir- 
stytiesi; tąsyk tik atsirado szim- 
tinįkas su kriszczionims, bet jam 
likosi jau tik sumusztus akezyž 
nįkus nuo ulyczios nuneszti kur

I į pastogę.

vaszczia, todėl Steiner apskundė 
randą, reikalaudamas 50,000 dol. 
Prova traukėsi ilgai, ant galo 
vienok Argentinos randas prato- 
szė provą ir turi nukentėjusiam 
iszmokėti 50,000 dol. Steiner gy
vena dabar Altonoj, III. ir gavo 
jau žinią, kad tie pinįgai bus jam 
iszmokėti.

CASCARETS audrutis* kepeni*, lakatu* ir 
pilim. Niekad neskauda. lOo.

Isz Amerikos
Atidengimas Washingtono pa

minklo.
Philadelphia, Pa. Pereitą su- 

batos dieną, su didelėms iszkil- 
mėms atsibuvo ežia atidengimas 
paminklo tėvo Suvienytų Wiesz- 
patyszczių Sziaurinės Amerikos, 
Washingtono, iszliuosuotojaus jų 
nuo Anglijos valdžios. Ant isz- 
kilmių atkako prezidentas, vice
prezidentas ir daugelis ministe- 
rių, teiposgi keli svetimų krasztų 
ambasadoriai.

Kiek Amerika iszveže cidabro ir 
aukso.

Pereitą sanvaitę isz Nev 
Yorko iszvežė į Europą: cidabro 
už 899000 dol. cidabriniais pinį- 
gais 2860234 dol. Aukso gi isz- 
gabeno už 3750234 dol. Nuo 1 
Sausio szių metų Amerika isz- 
gabeno aukso už 12962746 dol. 
Pereitą gi metą, į tą patį laiką, 
iszvežė už 28059938 dol. .

Nekaltai nusūdytas.
San Fbancisqo, Cal. Likosi 

czia ant nužudymo nuspręstas 
Durrant, apskųstus už užmuszi- 
mą Blanche Lemont Apginėjai 
tvirtina, kad tą žmogžudystę pa
pildė ne Durrant, bet koksai 
John Rosenberg, kurisai už pa
vogimą arklių sėdi dabar kalinyj 
San Quentine. Sako, buk Rosen
berg prie liudytojų prisipažino, 
kad jis bažnyczioj “Emmanuel” 
užmuszė Blanche Lemont ir kad 
prie to jis buvo pi įkalbėtas ir už 
tą žmogžudystę gavo 700 dol. 
Rosenberg yra maskoliszkas juri- 
nįkas, atkako į Ameriką ant lai
vo isz Hamburgo. Durranto ap
ginėjai stengiasi iszderėti atnau
jinimą provos. Jie ne abejoja, 
kad pasiseks su visu iszteisinti 
nekaltą Durrant ą.

Užpuolimas ant trūkio.
San Antonio, Tex. Netoli Lo- 

zier plėszikai sustabdė expresinį 
Southern Pacific geležinkelio 
trūkį. Plėszikai sudaužė szėpą 
Wells Cargo Expres Co., pa
ėmė pinįgus, nuszoko nuo trū
kio ir pabėgo. Plėszikai buvo 
trys; jie sudaužė dvi szėpas; pi
nįgų gi jose galėjo būt: vienoje 
3000, kitoje gi apie 8000 doliarų. 
Paczto siuntinių ne krutino, nes 
ir be jų gerai apsikimszo.

tavorinį trūkį Lake Shore & 
Miehigan Southern geležinkelio 
ir jį iszplėszė, iszsiuntė policijan- 
tus ant Miehigan str., laukti 
plėszikų, kurie turėjo keliauti 
ant geležinkelio trūkio bėganežio 
į vakarus. Policistas Christenson 
buvo ant sau paskirtos vietos. 
Nuo trūkio nuszoko du vyrisz- 
kiai: Miller ir Boots. Christenson 
norėjo juos suimti, tuom tarpu 
isz kitos pusės trūkio stovintis 
ten detektyvas paleido szu- 
vį, kurisai ir užmuszė ant vietos 
policijantą. Millerą suėmė kiti 
policistai, Boots gi pabėgo.

Didelis gaisras.
San Francisco, Cal.

degė czia skurų iasdirbinyczia 
Patricko & Co., ant Sixth avė. ir į 
dvi valadas ugnis beveik suviau 
isznaikino visas iszdirbinyczos 
ir daug aplinkinių triobų. Blėdį 
ugnies padarytą skaito ant 500 
000 dol; triobos tos buvo aseku- 
ruotos vos ant 250000 dol. Su
degė isz viso 11 visokių triobų 
aplinkinėse tos skurų iszdirbiny- 
czios. Tuojaus po tam užgimė 
gaisras ant Telegraph Hill, kur 
iszdegė 5 namai. Blėdį gaisro 
czia padarytų skaito aut 75000 
dol.

Uisi-

Rado negyvėliu kūnas.
Netoli Rochester, N. Y., ant 

mažos fanuos prie sziaurinio 
miesto rubežiaus, bekssant sode, 
rado žemėj žmogaus kaukalį. 
Darbinįkai nusigandę to radinio 
iszbėgiojo, dabartinis tos faunos 
savinįkas praneszė apie taį į po
liciją. Atkako czia karoneris irliepė 
kasti toliaus—atkasė paskui visą 
žmogaus skelėtą, truko vieno 
dviejų szonkaulių. Kaulai buvo 
teip iszdarinėti, kad ant to pasi
rėmę sprendžia, buk juos darinėti 

rv turėjo koksai gydytojas. Isz rasz
tų persitikrino,kad 25 metai atgal, 
ant tos farmos gyveno daktaras 

į. Brentford ir jis tai turbut darė 
czia visokias bandavones, bet ar 
jas atliko ant numirėlių, ar ant 
gyvų žmonių, to susekti jau ne 
galima, kadangi d-ras Brentford 
jau pasimirė. Sako, kad kasdami 
czia toliaus, rado ir daugiaus 
žmonių skeletų. Tos farmos, ant 
kurios tuos negyvėlius rado, bau
ginasi visi aplinkiniai gyvento
jai, kuipi vietos, kur naktimis 
trankosi dvasios. Gyveno czia 
seniai koksai Thomkins, kurisai- 
paskui pasikorė. Aplinkiniai gy
ventojai tiki, kad jo dvasia czia 
trankosi. Neseniai apsigyveno 
koksai Shurve, kurisai nesibau- 
gindamas dvasių ir dabar ant tos 
farmos gyvena.

I

Skaitlius ateiviu in Ameriką.
Skaitlius ateivių per 9 mėne

sius, iki 1 Balandžio szių metų, 
sulyginant su kitais metais, dik- 
tai sumažėja Per tuos 9 mėnesius 
į Suvienytas VVieszpatystes 
Sziaurinės Amerikos atkako isz 
viso 142941 ateivys; pereitą gi 
metą, į tą patį laiką, atkako 209 
630 žmonių. Taigi szį metą buvo 
jų ant 66689 mažiaus. Balandžio 
mėnesyj atkako ant 11439 ateivių 
mažiaus negu pereitą metą. 
Skaitlius ateivių isz Maskoiijos 
teiposgi sumažėjo, bet tasai su
mažėjimas puola ypacz ant žydų, 
kūnų daug mažiaus dabar į Ame. 
riką keliauja; ‘pasikėlė gi vien 
skaitlius galicijonų, kurių dabar 
daug į Kanadą keliauja,

Nelaime ant geležinkelio.
Admore, I. T. Pasažierinis To- 

peca & Santa Fe geležinkelio trū
kis, netoli Admore, užbėgęs ant 
tilto, su juom įližo ir nupuolė į ur
vą 3 sieksnių giliai. Penkiolika 
pasažierių ir geležinkelio tarnų 
yra sunkiai apkultų. Ant vietos 
užmusztų rods ne pasirodė, bet 
terp sužeistų yra sužeisti ir mirti
nai; tie turės mirti. Szeszi vago
nai su visu susidaužė; iszliko 
vien vienas miegojimui vagonas 
ir lokomotyvą.

' Kruvinas Muszis.
San Augustine, Tex. Du ne

grai darbinįkai, dirbanti ant far
mų brolių Johnsonų, atėjo į gy
venimą ir pradėjo su darbda
viais bartiesi. Kiti Johnsonų 
szeimynos sanariai ir prie to pri
sidėjo. Negrai iszsitraukė revol 
veri u s ir pradėjo szaudyti, John- 
sonai griebė karabinus ir prasidė
jo smarkus muszis. Kada viskas 
pasibaigė, pasirodė, kad koksai 
Theodor Noble likosi mirtinai pa- 

- szautas, jis neuiilgio ir pasimirė;
George Johnson turi pavojingai 

, sužeistą galvą; Aronas Johnson 
turi tris, oFeliks Johnson dvi kul
kas. Wienas ^isz negrų, White, 
turi perskeltą galvą ir kulką 
krūtinėj; yra dar vienas negras 
paszautas, bet tas pasislėpė.

t

Ir nelaime kaip kada p^lną atga
bena.

Koksai Steiner, kulisai 8 metai 
atgal gyveno Argentinoj, kelia
vo ten geležinkeliu, bevažiuojant 
užsidegė prairijos ir ugnis apsiautė 
bėgantį trūkį, daugelis keliaivių 
sudegė, Steiner gi apdegė teip, kad 
ilgai turėjo gydy tiesi. Argenti
noj geležinkeliai yra rando sa-

Nužudytas.
Poxton, III. 14 d. Gegužio, 

likosi ežia nužudytas žmogžudys 
Friedrich Hollman. Nužudytasis 
buvo tai garsus žmogžudys; nu
žudė jis, kiek susekė, 10 moterų, 
visos jo aukos buvo teipjau, kaip 
ir pats žmogžudys, vokietės; 
daugumą užmuszė jis, rodosi, be 
Jokios priežasties.

Audra.
Waoo, Tex. 16 d. Gegužio 

siautė ežia baisi audra su ledais. 
Mieste ir aplinkinėse ji labai daug 
pridirbo blėdies. Daugelis triobų 
likosi pagadytų arba su visu isz- 
griautų. 12 metų Sam. Knoxą 
užmuszė sugriuvę namai, keletas 
gi yra sunkiai sužeistų žmonių; 
javai laukuose, ties kuriais 
perėjo audra, yra su visu isznai- 
kinti.

alriszku merginu.
Ant garlaivio “Teutonic”, at

kakusio dabar isz Europos j 
; !ie v Yorką, atkako vėl 550 airisz- 
kų merginų. Wisos, kaip sako, 
jaunos ir gražios; senesnių kaip 
25m. ne buvo. Keliauja jos į 
visokius Amerikos krasztus, kur 
tikisi greicziaus sau vyrą gauti 
negu Airijoj.

Lyncziawo 2 moteris.
Huntsville, Ala. Netoli viesz- 

kelio einancz’o isz JefTerson į 
Hnntsvillę pakorė ant medžio 
dvi jaunas marginas, negriūtos: 
Mellie Smith ir Mandy Franka. 
Susirnko 20 isz aplinkinės vy- 
riszkių, paveržė isz kalinio mi
nėtas merginas, iszvedė ant 
vieszkelio ir ežia jas pakorė. Jos 
buvo apskųstos už nunuodinitną 
szeimynos O’Kelley. MallieSmith 
likosi suaresztuota, kada stengėsi 
slapta parbėgkti į Tenneeee, 
Mandy Franks suėmė jos namuose 
ir ji tai, kaip sako, prisipažino ir 
iszdavė savo tavorszką. Du mė
nesiai atgal pasimirė nuo nuodų 
O’Kelley; į kiek laiko paskui ap
sirgo ir kiti tos szeimynos sanariai 
teiposgi nuo nuodų; juos vienok 
gydytojui pasisekė-iszgelbėti. 
lynezuotos vienok negriutės 
davė nuodų, tikrai nežinia.

Ar 
už-

t Knoxville, Ten. Likosi ežia 
suaresztuota visa kompanija susi
dedanti isz 7 vyriszkių ir vienos 
moteries. Kompanija ta turėjo 20 
darbinįkų ir geras jiems algas 
mokėjo; darbas vienok jų buvo 
ne paprastas: darbinįkai turėjo 
vogti ir už tą darbą kompanija 
jiems algas mokėjo.

t Lakiotojas po orą, Leo Ste
kens, kurisai neseniai iszlėkė į 
padanges ant baliono, drauge su 
savo broliu Pranciszkum ir dar 
su kokiu ten Lestaendu, nupuolė 
į jūres ir netik jis, bet visi trys 
prigėrė.

t Kastynėse Pinckney, Ten. 
30 mylių nuoFlorence, Ala., atsi
tiko dideli nelaimė. Nupuolė di
delis elevatorius ant dirbanezių 
apaezioj darbinįkų. Užmuszė 10 
darbinįkų ir kelioliką sunkiai ap
kūlė.

t Isz Middlesboro, Ten. raszo: 
besitraukianti per dvi dieni lytus, 
vėl padarė ežia daug blėdies: pa
gimdė vėl tvanus, kurie užliejo 
daugel tukstanezių akrų laukų.

t Reading, Mo. Douso parako 
dirbtuvėj atsitiko smarki 
expliozija, kurios trys darbinįkai 
likosi sunkiai sužeisti, vienas gi 
isz jų yra sužeistas mirtinai.

t Lenkiszkoj bažnyczioj, Mc 
Adoo, Pa. atsitiko musztynės. 
Ant suvaldymo reikėjo szaukti 
'įroiiciją.

Isz darbo lanko.

t Pereitą sanvaitę Suvieny
tose Wieszpatystėse buvo isz 
viso 264 nusibankrutinimai, Ka
nadoj 31; pereitą metą buvo jų 
tą paezią sanvaitę tik 224 Suv. 
Wieszp. ir 33 Kanadoj. Apie dar
bus Suvienytose VFieszpatystėse, 
)unoagentūra sziteip atsiliepia: 

tolesnis gerinimas! darbo isz- 
lygų likosi apstabdytas, kadangi, 
dėl rengiamų didelių ant ‘sveti
mų iszdirbimų muitų, per daug 
ant syk sugabeno visokių 
užrubežinių iszdirbimų i p tas su 
gabenimas turėjo atsiliepti ant

Nuszove policija tą.
South Bend, Ind. Miesto poli

cija dažinojusi, kad netoli Elk- 
hard plėszikai tyczia sudaužė Amerikos dirbtuvių. Bankų ope-

racijos Kanadoj pereitą sanvaitę 
buvo didesnės ant 7,7%, negu tą 
paezią sanvaitę pereitų metų; 
Suvienytose gi Wieszpatystėse 
jos buvo ant 1.8% mažesnės, o jau 
Chicagoj net ant 7,5% mažesnės 
negu tą paezią sauvaitę pereitų 
metų.

T Joliet, III. Darbinįkai 
akmenų skaldinyczių užgyrė pa
kelti sztraiką. Jie reikalauja už- 
mokesnio po $1.50 ant dienos, 
skaldinyczių gi savinįkai sako, 
kad jie ne gal mokėti nė po $1. 
25c. ir jeigu darbinįkai reikalaus 
pakėlymo užmokesnio, tai skal- 
dinyezios liks su visu uždary
tos.

5 Isz Gedanijos (Dancigo), 
Prūsuose, raszo, kad czia porte, 
ant iazkrovimo atėjusių isz sve
tur laivų, trūksta darbinįkų; lai
vų savinįkai muka ant dienos 
po 6 markes, bet ir už tokį už
mokėsiu ne gauna tiek darbinįkų, 
kiek reikia.

Biddepord, Me. Bovelni
nių iszdirbimų dirbtuvėse, “York 
Cotton Mills” pradėjo vėl dirbti. 
Dirbtuvės tos beveik per isz 
tisus metus buvo uždarytos.

1 Florence, Mas. Everett 
Cotton Mills, nuo ežios sanvaitės, 
dirba po^.52| Valandas ant san
vaitės. Iki dabar dirbo czia tik 
45 valandas.

1 Nev York. Kriauczių or
ganizacija “brotherhood of Tai- 
lors” parengė czia sztraiką. Į tą 
organizaciją priguli 35000 kriau- 
ezių.

5 Nevbubg, W. Va. Anglių, 
kastynės Baltimore Coal Co. už
sidegė. Ugnies neįstengia užge
sinti, taigi turės kastynės su visu 
apleisti.

5 Chicagoj kontraktoriai prie 
namų statymo sutvėrė organiza
ciją. Užduotė tos organizacijos 
yra kovoti su darbinįkų organi
zacijoms.

Chicago, III. 1000 darbinį- 
kų “Western Electric Co” rengia 
sztraiką. Reikalauja jie pakėlimo 
užmokesnio už darbą,

5 Nev York. “Haydenville 
Manufaeturing Co.” dirbtuvės, 
Haydenrillėj, Mas. nusibankruli- 
no ir likosi uždarytos.

1 Philadelphia, Pa*. 
kriauczių, sekdami paveikslą 
Nev Yorkieczių, paliovė dirbę.

vienas tik yra kelias—pristoti 
prie darbinįkiszkų organizacijų ir 
su joms isz vien kariauti už 
binįkų reikalus.

dar-
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Darbinfkų reikaluose.
Chicagoj traukiasi toliaus ko

va darbinįkiszkų organizacijų 
su darbi nikais neprigulincziais į 
unijas. Plumberiai prigulinti į uni
jas pakėlė sztraiką tik todėl, kad 
kontraktoriai duoda darbą ir dar
binįkams neprigulinliems j uni
jas. Daugelis koatraktorių isz syk 
sutiko ant unijų reikalavymo, 
bet daugelis vėl prigulinczių į 
“Master PI u m be r Association” 
žada duoti darbą tik ne unijoms- 
tams. Unijonistai vienok netiki, 
idant jiė to griebtųsi, nes tąsyk 
prie kovos prisidėtu organizacija 
•‘Building Trades Council”. Nėra 
abejonės, kad ankszcziaus ar vė
liaus darbinįkiszkos organizacijos 
viražų paims. Tąsyk, žinoma, 
darbinįkams neprigulintiems j 
organizacijas sunku bus kur nors 
darbą sugriebti; jeigu jie ir gaus 
kur, tai tik ten, kur užmokesnis 
per mažas ir tai ne ant ilgo. To
dėl lietuviai darbinįkai, idant 
ne atsirasti dar sunkesnėse sanly- 
gose, privalo kuo greicziausiai 
pristoti į organizacijas ir su joms 
isz vien kariauti už darbinjkų rei
kalus. Chicagos darbdaviai, kurie 
vieton paliovusių darbą unijų 
darbinįkų priėmė ne unijonistus, 
skundžiasi, kad ant naujai priim
tų užpuldinėja ant ulyczių žmo
nių minios, pritarianczios unijų 
darbinįkams. Susiorganizavusios 
darbinįkų draugystės yra tai pą- 
jiega, jos privers ant galo ir A- 
merikos tiesdarius užstoti už jų 
reikalus; neprigulinczio gi į or
ganizacijas visa pajiega yra vien 
jo rankos tinkanczios prie darbo. 
Ką gi jis vienok padarys, jeigu 
toms rankomsniefcs darbo neduos? 
Kuom privers darbdavius, idant 
jie jam darbą suteiktu? Už sąna
rius organizacijų visada užstos 
visa organizacija, už neprigulinti 
gi nieks ne užtars, nieks apie jį 
nesirūpins, todėl ir nieks ne 
klaus,ko jam reikia. Ant apsisau
gojimo nuo bado, musiszkiemsl

Masu wienpusyste.
Musų gyvenime kiekvienas 

gal užtėmyti negeistiną spsireisz- 
. kimą, o tuom yra, kad mes sten

giamės: kitiems primesti sąvo 
nuomones, savo simpatijas ir 
antipatijas. Mes riazame visada 
principus su ypata ir per tai 
principus nereikalingai . žemina
me, vieton kritiszkai isz visų 
pusių viską peržiūrėti. Tikėji
mas, tai asz, sako vieni, kas 
manę užgauna, kas mano darbo ne 
garbina, tas yra bedievis, pla
tintojas bedievystės, kurį kaipo 
piktžolę, reikia iszrauti isz musų 
dirvos! Dailus iszsitarimas, bet ar 
jis sudrutina pamatus tikėjimo? 
Ne/ gimdo vien jo prieszus: 
vienpusyatė apginėjų tikėjimo 
turėjo pagimdyti vienpusiszkus 
jo prieszus, kadangi, kaip kiek
vienas numano, vienpusystė tik 
vienpusystę gimdo; pirmutinis 
principas todėl turėjo pagimdyti 
kitą terp mus partiją, kuri vėl 
«ako: mokslas, tai asz, tikėjimas 
jam kelius užkerta, taigi kas 
laikosi tikėjimo, yra prieszu 
szviesoe, prieszu mokslo, neszio- 
tojumi tamsybes! Wieton steng
tieji susiartinti, mes vis platesnę 
ir gilesnę kasame grabę ir juo to
linus, juo sinkiau* bus mums į 
krūvą sueiti, nors toksai susi
draugavimas butų ne atbutinai 
reikalingas. Jeigu mes neturė
tume nė jokių bėganezių reikalų, 
ant nuveikimo kurių reikalingos 
visos lietuvių pajiegos, galėtume 
laukti, kada pasibaigs karė už 
principus terp mus paežių, bet 
kad mus spaudžia isz visų pusių 
visokios prieszginybės, ant per
galėjimo jų trūksta mums psjie- 
gų, kadangi jos sunaudotos ant 
karės musų namieje, toksai lauki
mas yra vodingas. Sunku 

jnums ką nors nuveikti 
tikrai svarbaus ant visuomenės 
labo, nes musų pajiegos iszskirs- 
tytos, mes viens kito nenorime 
paremti. Keno czia kaltė? Kaltė 
mus wisų. Wienpusystė vienos 
dalies negal isznykti, jeigu kita 
jos ne iszsižadės, jeigu kita savo 
vienpusiszkais apkaltinimais er
zins savo prieszus; paskui va
dovus, seka ir tamsesni broliai. 
Pažiūrėkime į musų laikraszczių 
korespondencijas. Kokios ten po
lemikos terp paežių koresponden
tų! Ką vienas paraszė, kitas tuo
jaus raszo, kad kas toj korespon
dencijoj paraszyta yra melas, ne
teisybė. Taigi rask czia terp tų 
prieszingumų teisybę! Iszpuola, 
kad nė vienam, nė kitam ne 
galima tikėti; rasztai toki paver- 
czia' musų laikraszczius į įnagius 
asabiszkų koliojimų, teisybė gi ir 
visuomenės labas pasilieka szalyje 
Kas gi tą gimdo? Nieks daugiaus 
kaip vienpusystė: vienas sten
giasi įkasti savo brolį prigulintį į 
vieną partiją, kits gi stengiasi 
tuom paežių atlyginti. Ant to juk 
ir teisybės ne reikia. Artai vienok 
geras kelias, paliekame nuspren
dimą jiems patiems. Mokslas su
teikia tautoms pažintį savo rei
kalų ir rodo kelius, kuriais ei
nant, galima juos nuveikti. Taigi 
pasistengkime tą mokslą musų 
žmonėms suteikti, bet ne vienpu- 
siszką, ne tendentiszką kadangi' 
tendentiszkas ne gal būt mokslu 
vadintas, o jau jį įgiję, jie atras 
kelius, kokiais reikia vaikszczioti.

Isz Kanados.
V P. Schmidt raszo “Vienybėj” 

apie farmas, kokias Kanadoj gal 
nuo rando apturėti lietuviai. P. 
Schmidt, norėdamas tikrai apie 
viską dažinoti, atsiszaukė į Ka
nados valdžias su užklausimu, ar 
randas paves žemės plotus, ant 
kurių lietuviai galėtu apsigy
venti ir ar duos dykai kelionę 
per Kanadą norintiems ten kraus- 
tytiesi, kur bus žemė paskirta. 
Ant to rando agentas praneszė, 
kad valdžia sutinka duoti žemę 
kaip ir kelionę per Kanadą dykai 
iki vietai, jeigu butų mažiausiai 
200 lietuvių norinezių ant tų 
plotų apsigyventi; bet kiekvie
nas toksai ateivys turi turėti ma-

iiausiai 100 dol. ant pradiios gy
venimo. Todėl p. Shinidt praszo, 
idant norinti apsigyventi Mani- 
toboj lietuviai, turinti 100 dol. 
pinįgų, paraszytu pas jį laiszką ir 
pranesztu kada ir isz kur mistiną 
iszkeliauti; tąsyk jis, s u ras z ęa 
visų vardus, perduos suraszą 
rando agentui.P. Shmidt sako, 
kad apsigyvenę ant farmų Mani* 
toboj lietuviai nesigailėtu ir nors 
isz syk pamatytu kiek vargo, bet 
su laiku visgi būt gerai, bedar
bių nesibijotu. Waldžia Manitoboj 
parduoda 160 akrų geros žemės 
už 10 dol.'

Motina nunuodino sawo 
waik^.

“Kardas’’ pranesza isz Balti m o- 
rės, kad ežia pati Petro Braduno, 
gyvenanezio po nr. 201 W. Can, 
nunuodino savo keturių mėnesių 
kudykį. Uždavė mat motina jam 
žaliosios parvos (Paris grecen). 
Kaiminka, kokia Sakalauskienė, 
pamaeziusi ant vaiko lupų žalias 
dulkes, suprato, kad vaikas pra
rijo nuodų ir ragino motiną pa- 
szaukti gydytoją, bet ta ne norė
jo klausyti, todėl paszaukė poli
ciją. Atkakusi policija paėmė vai
ką ir nugabeno į Maryland Uni
versiteto ligonbutį, bet jis ant 
rytojaus pasimirė. Motina likosi 
suaresztuota.

Kur traukti musų iszei- 
wiams?

Amerikoj žmonės rugoja, kad 
czia sunkus laikai, kad darbinį- 
kams trūksta darbo. Tie sunkus 
laikai yra ne vien Amerikoj, bet 
visame civilizuotame sviete. 
Sunkus laikai Europoj, sunkus 
Pietinėj Afrikoj, sunkus ir jau
niausioj žemės dalyj, Austialijoj 
ir tai ten aukiaus, kur anksz
cziaus europiecziai atsirado. Se 
niausios czia angliszkos kolioni- 
jos yra: Nauja Pietinė Walija ir 
Wiktorija. Skaitlius gyventojų 
czia greitai pradėjo daugintiesi, 
miestai augo kaip grybai po ly
tui. Kada atrado czia turtingas 
aukso kastynės, žmonės pradėjo 
rinktiesi isz visų krasztų. Toliaus 
vienok pasirodė, kad czia per 
daugžnonių privažiavo, kad vi- 

I siems darboue galima parūpinti— 
todėl, kaip pirma czia traukė gy
ventojai isz visur, teip dabar isz 
czia keliauja szalyn. Miestas Mel- 
bourae, kurisai dar du metai atgal 
turėjo pusę milijono gyventojų, 
sziądien turi jau tik 438,000. Isz 
kolionijos Wiktoria, per paskuti
nius penkis metus iszsikraustė 
82000 žmonių, taigi sulyginant 
su visu skaitliumi tos kolionijos 
gyventojų, iszpuls daugiaus negu 
iszMkrauazcziusių isz savo tėvy
nės lietuvių. Australijoj skait
lius gyventojų pakilo tik jau 
niausios^ kolionijose, kaip antai: 
Queenslande ir ^Vakarinėj Aus 
tralijoj. Jeigu sulyginti skaitlių 
gyventojų Australijos arba ir A- 
merikos ant ploto, tai iszpuls 
czia jų daug mažiaus negu Euro- 
ropoj kokiame nors kraszte, neisz- 
skiriant ir Lietuvos. Antai Bel
gijoj iszpuola ant ketvirtainės 
mylios apie 10,000 gyventojų, 
Amerikoj nėra ant tokio ploto nė 
deszimtos dalies, Australijoj gi 
arba Pietinėj Afrikoj ne iszpuls nė 
szimtines dalies, tuom tarpu antai 
S. W. Amerikos apie 3 milijonai 
žmonių ne turi darbo. Jeigu jaunose 
vieszpatystėse teip sunku žmo
nėms gyventi, tai czia ne žemės 
kaltė, nes žemė czia vaisingesnį 
negu Europoj, bet kaltė viso 
nenormaliszko surėdymo. Lietu
voj antai ant ketvirtainės mylios 
neiszpuola nė 2000 gyventojų, 
taigi penkis syk mažiaus negu 
Belgijoj, tuom . tarpu helgijonys 
už lietuvius turtingesni. Lietu
viai savo tėvynėj ne gal iszmis- 
ti, trūksta jiems darbo namieje, 
bet užtatai Lietuva maitina dau
gelį svetimų darbinįkų. Lietu
viai turi pirkti mažiausią daiktą 
svetur iszdirbtą, kadangi Lietu
voj dirbtuvių teip kaip ir nebū
tų. Cukrų perka lietu vys lenkų 
dirbtuvėse padubtą, audimai vi
sokį paeina isz Lodziaus, ir Ži r ar
do v o. Jeigu mis galėtume nors 
ant tiek iszdirbystę Lietuvoj pa
kelti kaip ji.pakilusi Lenkijoj (ne 
kalbėsime jsu'apie kitus Europos 
krasztus), tai ne (ik lietuviams 
ne reiktu krAustytiesi į svetimus 
krasztus darbo jiėAkoti, bet pri
truktu dirbanezių rankų namieje. 
Ant parengimo dirbtuvių rastųsi 
ir pinįgai; prancūzai ukinįkai,

jeigu prireikia, ir milijtrdus su
deda; mums užtektu jau milijo
nai, kurie juos sudėjusiems gerus 
atgabentu palukus ir pakeltu mu- 
su, tėvynę. Mes - nieko neturime, 
bet užtai tankiai pasitaiko, kad 
isz musų ukinįkų pinįgų kur po 
grindimis pakavotų, kaip kada 
pelės lizdus sau krąuja. Ne kraus- 
tytiesi į svetimus krasztus pri
dera lietuviams, bet pasistengti 
vien pakelti savo tėvynę, o tą
syk visi ras sau namieje darbą.

Žingeidi žmonių welsl6.
Ant neseniai atsibuvusio susi

rinkimo Peterburgo geografisz- 
kos draugystės, draugsanarys 
mokeiiszkos ekspedicijos Robo- 
rovskio povidurinę Aziją,p.Koz- 
lov, turėjo skaitymą apie kelionę 
Gobi tiruose, vidurinėj Azijoj. 
Czia seniaus maskoliszkas tirinė- 
tojas, Przevalsky, atsilankė, bet 
visgi tie krasztai Azijos mažai 
dar isztirti. Gobi tiruose yra dar 
laukiniai arkliai, kupranugariai ir 
asilai; jie czia neprisavinti nami
niai gyvuliai; iszžmonių czia at
silanko kaip kada kirgizai su savo 
avių bandomis.Kirgizai pasakoja, 
kad czia tirų viduriuose gyvena 
laukinių žmonių veislė; visas 
kūnas jų apžėlęs susigarbiniavu- 
siais palszais plaukais, su juodais 
ilgais plaukais ant galvos, tam
sių akių. Maitinasi jie žolių szak-' 
nelėmis ir gyvena ir vaikszczioja 
vien porose. Balsas jų, jeigu at
siranda pavojuje, panaszus į 
szvilpimą szvilpynės. Bėgioja la
bai greit, teip kad civilizuotas 
žmogus jų pavyti ne gal. Jie ne 
pakenezia, jeigu kas į juos žiuri. 
Wieną kartą, sako Kozlov, kir
gizai suėmė vieną isz tų laukinių 
žmonių ir paskui vėl jį paleido 
toli su savim nusigabenę; czia 
tuojaus atsirado ir iszliuosuoto 
tavorszczius, kurisai su paleistu 
poroj gyvena; matomai tas sekė 
paskui kirgizų karavaną. Kirgi
zai pasakoja, kad žiemos laike ne 
sunkų tą laukinių veislę patikti 
ir galima lengvai suimti; vasarą 
gi jų niekada ne matyt. Kaip sa
kėme jau, jie krūvoms arba szei- 
mynoms ne gyvena, bet tik po
romis. Waikus augina mato
mai motinos, bet su joms vy
rai ne gyvena; poros gi, kokias 
patinka, yra vien isz vyrisikuj. * 
Moterų nė vaikų ne teko dar nė 
kirgizams matyti.

Naujausios lietuwiszkos 
knįgos.

Kristijono Donelaiczio rasztai. 
Iszleista kasztais kunigu: A. 
Burbos ir A. M. Miluko, 1897m. 
Spaustuvėje “Garso Amerikos 
Lietuviu”. Shanandoah, Pa

Pelną isz szito iszdavimo isz- 
leistojai paskiria ant premijos dėt 
sutaisymo geriausio Lietuvos 
žemlapio.

Kristijonaė Donelaitis yra 
vienasiszsvarbiausių lietuviszkų 
raszėjų; terp jo rasztų augsz- 
cziausią užima vietą eilėms susta
tytos Metų dalys. Apie tą veika
lą saaito lekcijas universitetuose, 
kur tik yra katedros lietuvisz- 
kos kalbos. Isz lietuviszkų poezi
jų yra tai gal vienaitinė, kurią < 
vertė ir į svetimas kalbas. Metų 
dalis pirmiausiai isz eido vokie- 
cziai, paskui jos likosi iszleistos 
Peterburge. Už rankrasztį Metų 
dalių Peterburgo ciecoriszka bi
blioteka užmokėjo 10000 rublių, 
taigi tasai Donelaiczio rankrasz- 
tis ir dabar yra Peterburgo bi
bliotekoj.

Daugelis Donelaiczio rasztų 
pražuvo, bet isz jų visgi turbut 
pirmą užima vietą Metų dalys. 
Dabartiniame iszleidime telpa; 
Metų dalys, taigi: I, Pavasario 
linksmybės, II, Wasaros darbai, 
III, Rudenio gėrybės, IV, Žiemos 
rupeszcziai. Apart Metų dalių, 
telpa ežia teiposgi kelios Done
laiczio paraszytos pasakos, kaip 
antai: 1, Lapės ir gandro czes- 
nis; 2, Rudikis ir jomarkinįks; 
3, Szuo Didgalvis; 4, Wilks pro- 
winįks; 5, Anžuolo gyrpelnys ir 
6, Priczkaus pasaka apie lietu- 
viszką svodbą.

Donelaitis, kaipo musų poetas, 
užima lietuviszkoj raszlavoj to
kią vietą, kaip Mickievicz len
kiszkoj, Puszkin maskoliszkoj, 
Schiller vokiszkoj, arba Hugo 
prancūziškoj. Todėl jo rasztai tu
rėtu rastiesi kiekvieno lietuvio 
namuose, teipjau kaip Hugo 
rasztai arba Schilerio randasi na
muose kiekvieno beveik pran
cūzo arha»vokieczio.

Saugokitės wagilių!
Tarley, Mass. 16 Gegužio, Juozas Za- 

kraw*kis isz Kaunogub. ir kitas.Juozas 
(prawardė nežinoma), isz 8uwalku gub. 
pawogė nno Baltramiejaus Paplausko 
$12.00 ir kamaszus ir kito wyro marsz- 
kinius Ir nakties laike iszbSgo. Jeigu 
jie kur atsibaladotu, tai apsisaugokit ir 
duokit žinią ant adrese.

Antanas Mackewicze,
Farley, Mass.



Tsz wisur.
U Isz Waitzen, Wengrijoj, ra 

szo: viename tamsiame užkabo
ry]’, ant wiszkų franciszkonų baž- 
nyczios, užtiko negyvėlio kunp, 
kurį pripažino už kuup zokonįko 
Martyno. Jis per szeszis metus 
iszbuvo šitame kliosztoriuje, 
bet paskui persikėlė į m i nori tų 
kliosztorių kitame komitate. Ne
seniai atgal jis sugrįžo į Waitzen 
ir niekam nieko nesakęs, prisi
taisė sau isz sziaudų guolį tam
sioje vietoje ant viszkų. Ant sie
nos ties tuotn guoliu, ant kurio 
rado jo kunę, buvo paraszyta: 
“Kiek kryžuczių asz pabrauksiu 
ant sienos, tiek dienų asz iszken- 
-cziau badę ir iroszkulį”. Po tais 
žodžiais rado ant sienos pabrauktus 
9 križuczius, taigi pasirodo, kad 
jis ežia 9 dienas tszbuwo be wal 
gio ir be gėrymo, pakol ant gulo 
ne numirė. Kūnas jo buwo su 
visu iszdiiuvęs teip, kad pasi
liko tik sudiiuvusi oda ir kaulai. 
Zokonįkas Martynas turėjo 
53m. amžiaus. Buvo tai žmogus 
nelaimingas, užgimęs kaime 
Waitzen. Turėjo jis audimų par 
davinycziji, bet su tuom uusi- 
bankrutino. Isz savo gimtinės 
iszkeliavo į Wengrijos sostu pilę 
ir ežia dirbo kaipo dienos dar- 
binįkas, bet kad buwo silpno su 
dėjimo, sunku jam buwo uždirb
ti ant maisto. Pastojo į klioszto
rių, kur iszbuvo 15 metų, bet kad 
ir ežia jo nekentė, taigi sugrįžo jis 
į savo gimtinę ir ežia mat isz 
geros valios badu nusimarino.

|| Daugelyj vietų Europos, 12 
dieua Gegužio iszpuolė daug 
sniego, buwo dideli szalcziai, ku
rie daug blėdies pridirbo soduose 
ir laukuose. Pavasaris Europoj 
szį metę buwo ankstybas, žiema 
gana szilta, o autai kaip Pran
cūzijoj, žiemos beveik kaip ne 
buvo; todėl ežia anksti pradėjo 
sėti vasarinius javus, taigi tuos 
gerai sudygusius dabar ir nuszal- 
nojo. Anglijoj, apskrieziuose: 
Laucastershire ir Heresfordshire 
iszpuolė daug sniego. Szkotijoj 
buvo smarkus sniego pustymai, 
paskui iszpuolė ledai, oras atsza- 
lo, szalnos užstojo tokios, kaip 
Lapkrity]. Dideli szalcziai, ledai 
ir audros buvo ir ant Europos 
kietžemio. Szalnos daug blėdies 
pridirbo soduose vakarinėj ir 
pietinėj Wokietijoj, teiposgi 
Austrijoj. Smarki sniego dar
gana su rytiniu vėju perėjo nuo 
Hamburgo, per Koloniję į Pran- 
euziję. Nuo sniego ir szalczio nu- 
kentė Prancūzijos vynyczios: Bor 
deaux, Angouleme, Burgundijos 
ir kituose krasztuoae. Sziaurinės 
Prancūzijos szalnos ne užgriebė.

[ Į kaimę Bekoi, Grazno pa- 
viotyj, ant Kaukazo, atkako 
cziabuvys Szamilev, kulisai 12 
metų atgal užmuszė keletę žmonių 
ir paskui pasislėpė į kalnus, už
silaikydamas isz plėszimų. Polici
jos virszinįkas, apie tai dasiži- 
nojęs, surinko policijantus ir su 
jais atkako į Bekoi suimti plėszi- 
kę. Apstatos policijos ir kaimo 
gyventojų, Szamilev užsidarė 
bute vieno kaimieczio ir nors visa 
to kaimieczio szeimyna praszė 
pasiduoti, jis nusprendė ežia gin- 
tiesi iki nakeziai, pasitikėdamas, 
kad tamsoj pasiseks į kainus pa
bėgti. Prasidėjo szaudynės isz 
abiejų pusių, kurios traukėsi iki 
vakarui, Szamilev likosi kelis 
kartus paszautas, bet ant to ne
žiūrėjo. Pradėjo- temti. Policija 
padegė namus, kuriuose plėszikas 
buvo pasislėpęs. Jis isz ugnies 
iszszoko per langę ir norėjo prisi
griebti arklio, bet. likosi teip 
sunkiai paszautas, ked puolė ant 
žemės; tęsyk jau su peiliais jį 
pribaigė. Trys isz policijos pusės 
likosi užmuszti ant vietos laike 
szaudynių, trys gi sunkiai pa- 
szauti, isz kurių du paskui pasi
mirė.

pinįgus, liepė užburtas kelines 
nuneszti ant kapinių ir ten ja* 
užkasti; paskui žadėjo duoti žo
lių, kurios jau burtus isznaikys. 
Ūkinįkas iszėjo su kelinėms ant 
kapinių, bet kada sugrįžo, jas už
kabęs, jau czigonų-ne buvo. Lau 
kė jų dar ant rytojaus, bet kad 
nepasirodė, nuėjo kelines parsi
nešti, atkasęs vienok duobę, 
jau ežia ir kelinių ne rado.

|| Angliszkas elektrotechnikas, 
profesorius Forbes, kurisai dabar 
sugrįžo isz Egipto, iszdirbo pla
una, kaip sunaudoti p »jiegę upės 
Niliaus vandenų puolimo ant pa
dirbimo elektrikos teip, kaip an 
tai Amerikoj sunaudojo Niaga
ros puolimo pajiegę. Forbes sako, 
kad Niliaus kataraktų pajiega už 
tenkanti ant padirbimo elektrikos 
dėl varymo geležinkelių, med
vilnės verpinyczios,cukraus dirb
tuvės ir aut užliejimo laukų (E- 
gipte, kaip žinote, lytus labai re 
tai puola, tankiai ir per 10 metų 
jo ežia nemato, taigi jeigu gyven
tojai ne užlietu savo laukų, nieks 
ežia augti ne galėtu; tuom tarpu, 
nors ežia beveik niekada ne lyja, 
kviecziai atgabena 150 grudų 
permetus); teiposgi ta pjjiega 
d ratais- bus iszvadžiota po visas 
apliukinėse iki szimtui augliszkų 
mylių ir tai padarymas elektrikos 
kasztuos mažiaus, negu ant to 
vartojant anglis.

|| Miestelyj Grajeve, Lomžos 
gub., maskoliszki parubežiniai 
sargai užpuolė ant arendatonaus 
žuvinįkystės, norėdami pinįgus 
paveržti ir sunkiai ji su kalavi
jais apkapojo. Ant riksmo kapo
jamo, pabudo jo pati, bet masko
liszki rubežiaus saugotojai puolė 
ir prie jos ir tę sunkiai subadė į 
kaklę. Paskui pabudo sūnūs ir 
atėjo tėvams į pagelbę, bet vos 
spėjo peržengti slenkstį, masko
liai jį perdūrė teip, kad vaikinas 
cziajau ir pasimirė. Užpuolikai 
paėmė 800 rubl., bet iszgirdę at
važiuojanti keliu vežimę, iszbė- 
go. Wienę isz užpuolikų pažino, 
ir tas iszdavė ir kitus savo drau
gus. Arendatorius ir jo moteris 
teip sunkiai sužeisti, kad tuibut 
jie turės mirti. Genis mat tarnus 
ir rubežiaus saugotojus turi mas- 
koliszkas caras! Teisybę sakant 
ir visi jo urėdnįkai ne kę gėrės 
ni.

U Antrę maskolių Welykų die 
nę, 4 vai. isz ryto, kaime Slobod- 
skoje, Nižnenovgorodo gub. 
užgimė gaisras; pirmiausiai už
sidegė namai vieno ukinįko vi
duryj kaimo. Gyventojai buvo 
susirinkę ant pasilinksminimų, 
kokius maskoliai parengia per 
Welykas, todėl namieje ne buvo 
nė kam ugnį gesinti, nė neszioti 
žmonių gėrybės isz deganezių 
triobų; daugelis ukinįkų, vėliaus 
subėgusių prie gaisro, nespėjo nė 
savo gyvulių iszvaryti, kurie ir 
sudegė tvartuose. Su visu isz- 
degė ežia 50 ūkių su visoms 
trioboms; ugnyje pražuvo ir 
viena ukinįkė.

i _____________
|| Iki sziol sužeidimus szirdies 

laikė už neatbūtinai mirtinus ir 
paprastai sužeisti į szirdį pasi m ir
davo, kadangi gydytojai ne dry 
80 griebtiesi reikalingos operaci
jos ant apstabdymo kraujo. Dak
taras Rohn isz Frankforto vie
nok dabar iszgelbėjo vienę vai
kinę, kuriam prieszas su peiliu 
perdūrė szirdį. Daktaras perpjo 
vė krutinę, atidengė szirdį, už
siuvo žaizdę ir ję atsakaneziai 
apriszo. Kraujo tekėjimas apsis
tojo ir ligonis iszgijo; daktaras 
Rohn atsigabeno jį dabar ant 
chirurgų kongreso į Berlynę.

iaz to skaitliuos 2000 gražina at
gal, kadangi jie neturi reikalingų 
raszlų. Argi jau valdžios nega
lėjo jų isz vietos neišleisti, kodėl 
laukė, kol tie nelaimingi atkako 
į Siberiję?

|| Nižnenovgorode, rytinėj 
Maskolijoj, vagiliai iszpjovę me 
dinę Menę, įsiveržė į bankę, isz 
kurio iszneszė skrynię su 45,000 
rublių. Kaipo ženklę savo atsi
lankymo, palikojie porę zomezinių 
p rsztinaiczių. tuszczius nuo deg
tinės buteliu*, likuczius užkan
džio ir popierosų dėžutę. Wagi- 
liai į bankę prisigriebė nuo szale 
ėsanezių pardavinyczių, į kurias 
įsigriebė iszmuszę skyles sienoj.

0 Bremene, už skolę buvo į 
sudę apskų-tas tepliorius Blass. 
Sudžia Arnold iszdavė nuspren
dimu ant ne naudos Blasso, už 
kę tas teip įpyko, kad iszsitrau- 
kė isz kiszeniaus revolverį ir pa
leido sudžiai szuvį tiesiog į kak- 
tę. Kada sudžia puolė ant grin
dų, Bla*s, pasinaudodama isz su- 
misziino, stengėsi isz sūdo pa
bėgt', bet likosi sulaikytas.

t Pietinėj Auctralijoj buvo 
gana smarkus žemės drebėjimai. 
Per tris dienas atsitiko 90 sykių 
žemės drebėjimai. Mieste Kings- 
ton daugelis triobų suskilo; gy
ventojai iszsikraustė isz savo 
gyvenimų ir būva dabar ant lau
ko, bijosi grįžti į savo namus, 
kolaik su visu nepasiliaus tie 
žemės drebėjimai.

|| Isz Pietinės Italijos raszo, 
kad isz ugnakalnio Wezuvijaus, 
netoli Napolės, pradėjo verž- 
tiesi ugninis skystimas, 
kurisai teka nuo kalno į apaczię. 
Apaczios gyventojai apleido sa
vo namus ir iszbėgiojo isz baimės, 
idant tas skystimas jų ne užlie
tu.

|| Mieste Sumuose statė dide
lius mūrinius namus ir jie jau 
beveik buvo gatavi; apatiniuose 
gyvenimuose statė kakalius (pe- 
czius). Kaip tik iszėmė ramsz- 
czius nuo Inbų, visi namai su 
griuvo ir tai ant dirbanezių dar- 
binįkų; 5 isz jų likosi ant vietos 
užmuszti.

U Jerozolimoj rengia dabar e 
lektriszkas sztrit karių linijas; 
isz Jerozolimos bus teiposgi nu
tiestas elektriszkas geležinkelis 
per Betlehem ir Hebron,prie Mir
ties jūrių. Wisoj Palestinoj iki 
sziol niekur dar elektriszkų gele
žinkelių ne buvo.

|| Mieste Baku nuo kelių dienų 
dega kerosino fontanai, isz viso 
szesziuose szuliniuose. Wienas isz 
deganezių fontanų, Beikate, duo
davo ant dienos 1 milijonę pūdų 
kerosino. Užsidegė ir kerosino 
ažerss Zybalovo. Ugnis matyt 
ant 50 viorstų į visus krasztus.

t Indijose, Bengaliaus pa
krantėse, smarkus taifūnas, su 
trioboms ir su gyvuliais, nuneszė 
visę kaimę. Prie to 13 žmonių 
nustojo gyvasties. *

t Ant Baltiszko geležinkelio 
susimuszė du trukiai; viename 
vežė kareivius. Du oficierai ir 84 
paprasti kareiviai likosi užmusz- 
ti; 93 gi yr& sunkiai sužeisti.

|| Mieste Dorohobuž, Smolens
ko gub. siautė smarkus gaisras. 
Ugnis Su visu isznaikino 70 na
mų, dvi bažnyczias ir miesto 
namus.

|| Pietinėj Amerikoj, republi- 
kos Peru provincijoj Cavabaya, 
surado naujus aukso plotus, kur 
žemė labai didelį duoda aukso 
nuoszimtį.

GEOGRAFIJA 
ARBA 

MOKSLAS APIE ŽEME.
> I DALIS.

Pagal prof. Archibaldą Gelkie ir kitus.

Vanduo nuo lytaus, arba nuo sutirpusio sniego, prisi
griebęs į žemę arba į uolų vidurį ten neapsistoja. Jeigu 
iszkasite gilię duobę, tai pamatysite, kad vanduo esantis 
terp žemės dalelių pradės varvėti nuo duobės szonų ir 
rinksis ant jos dugno. Jeigu jį iszseinsite, tai pamatysite, 
kad po valandai vėl ant dugno susirinks, taigi kad nuo szo. 
nų privarvėjo vėl daugiaus. Tas jums rodo, kad vanduo 
stengiasi susirinkti tenį kur randą liuosą kelią.

Uolos, kurios apart to, kad yra skylėtos daugelyje 
vietų, kaip antai pieskinis akmuo, turi dar plyszius. Kaip 
kada tie plysziai labai siaurueziai, panaszus į tuos, ko
kius matome perskilusiuose languose, bet būva ir’ platus, 
kaipi urvai arba tuneliai. Tuos plyszius uolose sunaudoja 
vanduo, per juos prasimusza ir daro sau kelią. Taigi uola, 
nors kieta ir tirszta teip, kad per ją vanduo ne gal pereiti, 
bet kad ji turi plyszius, daug vandens per tuos plyszius ir 
persigriebia. Kalkių akmuo, paveikslan, yra labai kie
tas, per jį labai mažai vandens gal pereiti, bet kad ir ja
me būva plysziai, tai per tuos plyszius ir kaip kada persi
griebia daug vandens.

Ant augsztų kalnų, kur.žemės neapdirba, ji daugelyj 
vietų yra drėgna, būva ežia tankiai net purvynai, nors ly
taus ir nuo seniai ne buvo. Kas žingeidziausia,- nežiūrint 
ant karsztos ir sausos vasaros, visada yra vanduo. Isz kur 
jis ežia galėjo atsirasti? Auszku, kad ne isz atmosferos, nes 
tąsyk žemė ir aplinkui turėtų būt drėgna ir teiposgi van
dens prisisunkusi. Vanduo tas paeina isz apaczios, o ne 
isz virszaus. Sunkiasi jis isz žemės ir todėl ežia visada 
szlapia. Kitur vėl vanduo nesisunkia isz žemės, bet tveria 
kaipo mažas grabutes; prisižiūrėję tokioms grabutėms, jus 
persitikrysite, kad jos teka isz po žemės, kaipo szaltiniai.

Szaltiniai todėl gražina antpavirsziaus vandenį, koksai 
įsigėrę į žemę po smarkių lytų. Norite gal žinoti, kodėl 
tas vanduo vėl veržiasi prie žemės pavirsziaus, kokios po- 
jiegos jį prie to priverezia?

Du ežia paduoti paveikslėliai parodo uolų eiles, ko
kias patinkate beaikasdami giliai į žemę. Uuolos tos, kaip 
matote, eina plonoms eilėms viena ant kitos. Daleiskime

Paveiki tolia 10. Pradtia izaltlnlo.

kad b yra uolų eiles neperleidžianczios vandens, pa- 
veikslam molio, a gi eilė reiszkia uolą skylėtą, paveikslan, 
pieską. Lytus nupuolęs ant žemės, perbėgęs per vir- 
szutines eiles, liks sulaikytas eilėmis ajiatinių uolų ne- 
perleidžianczių vandens ir arba ežia apsistos, arba nuplauks 
iszilgai tos eilės ne perleidžianczios vandens. Jeigu apaezia 
klonies bus žemiaus pavirsziaus tekanezio perleidžiamose 
eilėse vandens, tai vanduo sunksis isz jos krasztų, arba musz 
į viražų, kaip tai ant paveikslėlio rodo c, per plyszius uo
los.

Pavraikilelii U.

Kasant žemę matome, kad neperleidžianczios vandens 
eilės turi plyszius ir kaipi gyslas. Toms gysloms ir ren
kasi isz visų krasztų vanduo į didžiausią, kuria vėl prisi

griebia žemės pavir
sziaus. Vanduo te
kės po visas gyslas, 
kokias ant savo kelio 
patiks; tokias gi gys
las ras visur, kadan
gi, kaip jau paminėjo
me, uolose yra plysziai 
ir kanalai.

|| Pas wienę u kinį k ę netoli 
Dombrovos, pietinėj Lenkijoj, už
ėjo czigonai. Ūkinįkas ir jo mote
ris pradėjo skųstiesi, kad jiems 
nesiseka: tai javai neužauga, tai 
vėl gyvuliai stimpa ir praszė 
czigonų rodos. Czigonams to ir 
reikia. Pamatę? kvailę žmogų, 
sumislyjo isz jo kvailumo pasi
naudoti. Pasakė jie, kad visa ne 
laimė paeina nuo to, kad ukinįko 
Sz ventadieninės kelinės ėsanezios 
užburtos; už nuėmimę burtų pa
reikalavo 16 rublių. Žmogus pi- 
nįgų neturėjo, todėl pasiskolino 
nuo kaimyno. Czigonai paėmę

U Ant salos Kubos, netoli Altą, 
provinc. Siutą Clara, nuo bėgan- 
ezo tavorinio geležinkelio trūkio 
nusikabino keturi paskutiniai va 
gonai. Kelias ežia bėgo ant kalno, 
taigi nusikabinę vagonai su ne- 
isz pasakytu greitumu pladėjo 
ristiesi žemyn: tuom tarpu rė- 
lems bėgo pasažierinis trūkis, su 
kuriuom ir susimuszė besiritanti 
vagonai. Maszinista trūkio ir 
penki pasažieriai likosi užmuszti; 
sunkiai sužeistų pasažierių yra 
27.

|| Netoli Geroldstein,ant Reino, 
Prūsuose, iszszoko isz rėlių gele
žinkelio trūkis, kuriuom važiavo 
į Mecę 1000 rezervos kareivių. 
28 žmonės likosi užmuszti.

Kiekvienas teip sako:
CASCARBT8 CANDY CATHARTIC yra ui 

itebuklingianiloa gydyk tol ixio imiliui iaara- 
dlmuote, tari girdu smoki, gydo ligninai ir 
tikrai lakštui, kepeni*. pl)w| ir czyityja *t*f 
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Pirk deiiutf C. C. C. *xl|dton. 10, 86, 60 cen
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Gal atsitikti, kad dalis įsigėrusio į žemę vandens te
ka žemiaus klonies pavirsziaus, o kaip kada net žemiaus 
jūrių pavirsziaus. Ir tąsyk vienok, nors vanduo tekėtu ant 
kelių mylių giliai po žeme, turi jis ant galo iszeiti vėl ant 
žemės pavirsziaus. Idant tą suprasti, temykite nupuolusį 
ant žemės ir į ją įsisunkusį vandens laszą. Laszas toksai, 
nupuolęs su lytumi, įsisunkia į žemę, ten susilieja su ėsan- 
cziu jau gysloje vandeniu arba su tekaneziu platesniame 
kanale per uolų skyles. Tuom keliu vandens laszas nusi
leidžia ant kelių tukstanezių pėdų giliai, pakol ant galo 
nepasiekia su visu neperleidžianczios uolos. Toj kelionėj 
paskui ,tą l’aszą sekė ir kiti įsigėrę laszai, kurie teiposgi te
kėjo prie tos neperleidžianczios vandens apatinės uolos ei
lės. Visi tie laszai, susijungę į krūvą, sutvėrė kaipi rezervoa- 
rą, kurio pavirazių spaudė nauji ateinanti laszai. Negalė
damas nusileisti dar giliaus, vanduo turėjo jieszkoti sau 
kitokio kelio. Spaudimas tekaticzio nuo virazaus vandens, 
iszstumia susirinkusį apaezioj į plyszius ėsanezius isz krasz
tų ir tokiu budu jis tais plysziais iszsiveržia vėl ant žemės 
pavirsziaus paveiksle szaltinių.

Tokiu budu, daugelis besiveržianezių isz žemės szalti- 
nių pertikrina, kad vandenų tekėjimai būva teip ant že
mės pavirsziaus, kaip ir jos viduriuose. Apie teisingumą 
to, ką apie tekėjimą vandenų žemės gilumose kalbėjome, 
galite persitikrinti ir isz žmonių iszkastų olų. Olos tos yra 
tai szuliniai, kuriais ir veržiasi 'vanduo susirinkęs žemės 
gilumose. Kastynės, duobės prisipildo besisunkianeziu isz 
krasztų vandeniu teip, kad reikia jį praszalinti. Tekėjimas 
vienok vandens po žeme atsibuna teip smarkiai, kad sun
ku ji, paveikslan, isz kastynių praszalinti, o kaip kada ir 
su visu negalima.

Taigi pasirodo, kad nors szaltinių vanduo iszrodo czysz- 
cziausias, bet jis ne czystas, kadangi po iszgaravimui pa
lieka dumblą, kurio, rodosi, vandenyj ne buvo.

Jeigu todėl puolantis su lytum vanduo būva beveik 
czystas, įsisunkęs į žemę atlieka savo požeminę kelionę ir 
vėl kaipo szaltiniai iszteka ant pavirsziaus, kurių vandens 
turi daugiaus ar mažiaus svetimų sudėtinių, tai tie sudė
tiniai tūri paeiti nuo uolų, per kurias vanduo turėjo per- 
sigriebti. Tų svetimų prisimaiszymų vandenyj mes negali
me matyti, nes jie su vandeniu chemiszkai susijungę. Pa
dėkite szmotelį cukraus ant bliudelio ir užliekite ant jo 
vandens, tai pamatysite, kad cukrus vandenyj sutirps ir 
prapuls. Cukrus chemiszkai susijungė su vandeniu. Ne 
galite to pasileidusio vandenyj cukraus matyti, bet kad jis 
ežia yra, rodo tas, kad vanduo nu jo pasidarė saldus.

Vanduo perbėgdamas per uolas arba per žemės eiles 
sutarpina dalį medegų, isz kurių pasidarusios uolos ir su
tirpusią medegą isznesza ant pavirsziaus. Gal ant to atsaky
site, kad cukrus arba druska lengvai tirpsta vandenyj, 
kietos gi uolos su visu ne tirpsta; kaipgi todėl uolos dalys 
galėjo atsirasti szaltinių vandenyse?

Žinote gal, kad vienu isz svarbiausių sudėtinių atmos
feros oro yra anglerugsztis, paeinanti nuo augmenų ir gy- 
vuolių, į kuriuos ji vėl grįžta. Lytaus vanduo, puldamas 
ant žemės, turi porbėgti per orą ir paima su savim mažą te 
gazo dalelę. Bet kad ore yra anglerugsztis, dulkės, suo
džiai, vodingi sveikatai smulkus, neužmatomi liuosomis 
akimis organizmai, ligas gimdanezios bakterijos ir kitoki 
daiktai, taigi puldamas lytus paima ir tas medegas ir tokiu 
budu iszvalo truputį orą, daro jį sveikesniu negu buvo 
priesz lytų. Jeigu gyvenate mieste, galite apie tai pats per
sitikrinti, Paimkite ant gerai iszmazgoto balto bliudelio 
truputį puolanczio lytaus vandens ir duokite jam iszgaruo- 
ti, arba virinkite jį teip, idant garas pereitu per stiklinę len
tutę. Lentutė ta nuo garo susitersz; per gerai padidinantį 
stiklą žiūrėdami pamatysite, kad ant jos užsilaikė dalelės 
dulkių, suodžių, o gal ir krisztolėliai druskos ir kitokių 
medegų.

Bet lytus paima visokias dulkes ne tik isz oro, daug 
visokių medegų paima prisigriebęs jau žemės pavirsziaus. 
Jeigu paimsite žemės grumstą, pamatysite, kad jame yra 
puvanezios szaknelės ir "augmenų dalelės. Yra jame ma
žiaus ar daugiaus organiszkų medegų, arba visokių gy vuo- 
lių dalelės, o su joms anglerugsztis ir kitoki daiktai. Jeigu 
žemės szmotelį padėsite ant įkaitytos geležinės blėtos, su
deginsite organiszkas medegas esanezias žemėj, iszkils į orą 
anglerugsztis ir per tą atsiskyrimą ir parva žemės persi
keis.

Turintis daug anglerugsztiee, paimtos isz oro, o dau
giaus dar tos paezios ir kitokių rugszczių pa^inanezių nuo 
puvanezių medegų, kurias paima isz žemės, lytaus vanduo 
gal įsiėsti į kietą uolą ir dalį jos sutarpinti, o czystas van- 
duoto padaryti ne gal.

Vanduo, kuriame bus rugsztys,matomai,turi įtekmę ir 
ant kiecziausių uolų. Sutarpina jis dalį jas tverianezių me
degų ir nesza su savim. Toksai vanduo, puldamas ant krei
dinės arba ant kalkinės uolos, beveik su visu jas sutarpi
na, bet iszrodo czystas ir permatomas. Vietose, kur yra 
daug kalkinių arba kreidinių uolų, vanduo jose iszgriaužia 
kelią; tokiose vietose szaltiniuose teka visada kieta# van
duo, taigi jame buvo sutirpusios mineraliszkos medegos; 
lytinis gi vanduo, arba tekantis isz szaltinių, kurių vunduo 
ne turi mineraliszkų dalių vadinami minksztu.

Tūlos medegos, sutirpusios vandenyj, yra labai naudin
gos augmenims ir gyvuliams. Kalkės, druska, ir geležis, 
paveikslan, yra labai reikalingos. Kalkės suteikia medegą 
ant pasidarymo ir drutinimosi kaulų žmonių ir gyvuolių, 
geležis gi reikalinga kraujui. Didesnę dalį tų medegų mes 
paimame su visokiais valgiais, bet ir szaltinių vanduo, ku
riame yra tos medegos sutirpusios’, geresnis yra ant gėrymo 
ir ant virime negu minksztas lytinis vanduo, kuriame 
tų medegų nėra.

Kiekvienas szaltinis isznesza ant žemės pavirsziaus vi
sokias medegas, taigi uolos daleles sutirpusias vandenyj ir 
kadangi tą daro nuolatai, tai tų isznesztų dalių turi susi
rinkti labai daug. Galite todėl numanyti, kiek tai po žeme 

turi būt tunelių, kana
lų, urvų, per kuriuos 
szaltinių vandens teka: 
kadangi vanduo po že
me teka be apsistojimo, 
nuolatai mazgoja ir 
graužia uolas, per ku
rias plaukia, taigi pla
tina nuolatai plyszius, 
paverezia juos į pla- 
ežius kanalus, tuos gi 
į urvus. Tokiu budu 
daugelyj žemės vietą 
tekanti szaltinių van
dens iszgraužė dideles 
olas, augszczio kelių 
sieksnių, o ilgio ant 
kelių ir keliolikos 
viorstų. Kaip kada to
kių uolų viražus ne gal 
užsilaikyti, griūva ir 
padaro didelius, gilius 
urvus; upės tekanezios 
tokiose požeminėse olo
se teka jose nematomos 
nuo pavirsziaus labai 
toli, pakol ne iszplau- 
kia vėl ant žemės pavir-

Pavcikitolia 13. Urvą* wandem padirbta* SZiaUS.

U Padėjimas ateivių norinezių 
apsigyventi Siberijoj labai sun
kus. Czelabinske (pradinė stacija 
Sibeįijos geležinkelio) susirinko 
jų daug, bet naturi kur prisi
glausti; nakvoja szeimynos su 
vaikais ant lauko. Kovo mėne
syj atkako ežia 3000 ateivių, bet

‘Gromatos ant paczto. u
1001 Adrepi K.
1008 Antoni Ki-wicx
1015 Kialk Anton
1090 Borkin Br
1088 Bando Rebedikt
1042 Doy* Vojcialr 
1048 Ooboreiaiki SL
1044 Dnbtoenka Mis.
1045 Dybata Jaoob
1053 Fenilui Frlti 
1067 Frinoiikowicx S.
1073 Oruca Jin

KNSJirtek Martini 
i 118 Laton J»hn 
1133 Melleu Frank 
1186 M i vargi niki Juaef 
1136 Mlnilka Alex. 
1151 Palanki Kalt 
1154 Petro wicu Jan 
11M Rrkowiky Adam 
1160 Rodzak Jaoob 
llUSegigka Anna 
1808 Sinola Jozef
1814 Surlyk Joxef

1974 Guglidmovto Niek 1836 Vojner A agni t
1001 Junoirskl Konstans 1841 Zlnndy Franciaka

Wandens darbas po žeme.
Czyszcziausias vanduo rodosi mums tas, kurisai teka 

isz szaltinio. Vanduo chemiszkai czystas turi susidėti isz 
oxygenq ir hydrogeno, be kitokių primaiszymų. Bet szal
tinių vanduo, nors jis iszrodytii czyszcziausiu, turi dar ir 
kitokius sudėtinius. Jeigu paimsite chemiszkai czyst% van
denį, tai jį virindami galite visą paversti į garą teip, kad 
nieks ant dugno neliks. Vanduo puolantis isz debesų pai- 
ima isz oro teiposgi visokias medegas. kurios jį suterazia, 
bet nežiūrint ant to mažo suterazimo, jis gal būt laikomas už 
visai czystą. Jeigu jus szaltinių vandenį pa versite į garą, 
tai po jo iszgaravimui pasilieka ant dugno kaipi dumblai.

Trupėjimas žemės pavirsziaus.
Jeigu kokia nors akmeninė trioba stovi ilgai, peveik- 

slan, kelis szimtus metų, tai sienos darosi sziurkszczios, ne
lygios. Akmeny j darosi skylutės ir visokio pavidalo grabu
tės; visokį iszpjauti paveikslėliai per ilgą laiką teip pagen
da, kad net nežinia ką gal reikszti toki iszkalti, arba ir isz 
medžio iszpjaustyti paveikslai. Tą galima visur matyti la
bai senose triobose.

Ant kapinių matome, kad juo ant kapo pastatytas 
akmuo arba kryžius yra senesnis, juo jis labiaus sugedęs. 
Paraszai /ant murmulinių lentų, nors jie ir nelabai seniai 
iszkalti, J^et jeigu stovi ant oro, ne po uždanga, teip būva 
pagedę, kad negalima perskaityti ne pravardės pasimiru- 
sio.

Tokį uolų trupėjimą nuolatai matote. Bet ar kada pa- 
mislyjote, nuo ko tas paeina? Kokia*pajiega naikina ak
menį ir kas isz to iszeina?

(Toliaus bus)



4 LIETUVA

Lenkai ir kiti gaiwalai,
Iszeinantis Lvove lenkiszkas 

laikrasztis,“Przeględ Wszechpol 
sk i”, pa talpi n o straipsnį apie tie
sas ne lenkų. Rods tas pats 
“Przeględ Wszechpolski” ne kar
tę garsino pasididžiuodamas, kad 
lenkai niekada nespaudė Lenkijoj 
ne lenkiszkų gaivalų,bet užtatai, 
kaip seninus raszė apie Lietuvę, 
kad joje, jeigu kada i ors įgytu 
ji neprigulmyatę, lenkiszka kalba 
turėtu būt oftcijaliszka, teip da
bar užgina tautiszkas tiesas Gali
cijos rusina m s. Laikrasztis sako, 
kad lenkai privvalo kariauti už 
savo kalbę, reikalauti lenkiszkų 
mokslainių ir lenkiszkos kalbos 
urėduose visur, kur tik lenkai 
gyvena, bet rusinai to reikalauti 
neturi tiesos,prieszingai, laikrasz
tis sako, kad rusinai per 
daug turi tautiszkų tie.-ų, per 
daug mok šiainėse mokina rusi- 
niszkos kalbos. Lenkai turi tiesę, 
sako laikrasztis, reikalauti len
kiszkų mokslainių todėl, kad 
juos ne gal užganėdinti nė 
vokiszka, nė maskoliszka, rusi
nama gi naudinga lenkiszka 
kalba, todėl reikia juos versti 
prie jos mokiuimosi, kadangi 
jų literatūra daug menkesni už 
lenkiszkę. Mums rodosi, kad ly
giai teip stovi rusiniszka literatū
ra prie lenkiszkos, kaip lenkiszka 
prie vokiszkos, todėl,prisilaikant 
to paties principo, kokį platina 
“Przeględ Wszechpolski”, wokie- 
cziai turi tiesę versti lenkus prie 
savo kalbos, juos vokiecziuoti. 
Maskoliai teiposgi jau lenkus 
pralenkė, ant jnoksliszkos dirvos 
pralenkė juos net czechai, taigi 
iszpultu, kad lenkai su visu ne
turi liesos kariauti už sawo kal
bę. Jeigu pažiūrėsime į lenkisz
kę literaturę szio amžiaus, tai 
pamatysime, kad tie, kurie aug- 
szcziausiai ję pakėlė, ne buvo 
czysto kraujo lenkais; jeigu jie 
griebėsi raszymo lenkiszkoj kal
boj tai todėl, kad kalbos tų tau
tiszkų gaivalų, isz kurių paėjo 
tie raszėjai, likosi lenkų pamin
tos, paniekintos. Kurgi apsireisz- 
kia ta augszta lenkiszka civiliza
cija?. Ateiviai atkakę isz lenkų 
valdomos Galicijos į Amerikę di- 
diiaus ę duoda nuoszimtį nemo
kau ežių skaityti ir raszyti ;czia A- 
merikoj, nors savo vientauezių 
lenkiszki laikraszcziai skaito apie 
2 milijonu su^virszum, lenkai nė 
tokios neturr įtekmės, kiek de- 
szimta to skaitliaus dalis czechų. 
Wieton sapnuoti apie lenkinimęne 
lenkiszkų gaivalų, apie lenkiszkę 
supremaciję, lenkiszki raszėjai ge- 
riaus padarytų rūpindamiesi apie 
kulturiszkę pakėlymę savo kai- 
mieczių, kurie sziędien dar že- 
miaus stovi už lietuvius arba už 
rusinus. Tautų būvis nesiremia 
ant mažo skaitliaus literatų, bet 
ant milijonų žmonių; jeigu tie 
nepakils, jeigu tuos vargins kaip 
vargino lenkiszka bajorija, tas 
mažas skaitlius raszėjų, giesminį- 
kų, muzikų, tepliorių nepakels 
lenkų vardo. Nė Reszkai, nė Pa 
darevski, nė Kontski, juk Ame
rikoj nepakėlė lenkų vardo, ku
rie czia visų gaivalų yra neken- 
cziami už savo tamsumę.Ne sako
me,kad lietuvių arba rusinu butų 
garbė geresnė,bet ir tę mes isz da
lies kalti ėsame lenkams.Tuli len
kiszkų laikraszczių raszėjai kalti
na lietuvius arba rusinus už jų 
ne prilaukumę lenkams, už ardy 
mę unijos, bet tę uniję labiaus už 
mus ardo pats lenkai, tūli jų ra
szėjai, besistengdami visiems pri
mesti lenkystę, lenkų supremaci- 
ję.Kur tik jie atvirai kalba, pasi
rodo, kad jie doriszkai už masko
lius ne stovi augszcziaus; tuom 
vien nuo tų skiriasi, kad spausti 
kitų, teip kaip norėtu, neturi ga
lės.

Lietawlszkas Piknikas
Draugystės Sz. Juozapo isz 

Melrose Park, III. bus Nedalioj, 
30 Gegužio, 1897. darže Gaden, 
kertė Madison st. ir Desplaines 
avė. Harlem, III. Prasidės 10 va 
landę ryto, ir trauksis iki 8 vai. 
vakaro. Įženga ant piknįko tik 
25c. Harlem yra tai priemiestis 
Lhicagos, apie 10 mylių į vaka* 
rus, prie pat Madison ui. Isz visų 
pusių miesto galima į teu daįva
žiuoti sztritkariu tik už 10c. Te
gul ima sztritkarius Madison ui. 
o davažiuos net į vietę. Ant 
pįkniko grajįs puiki muzika ir 
bus kitos gražios zabovos: delto- 
gi szirdingai užpraszome visus 
lietuvius ir lietuvaites atsilanky 
tL Su guodone

Komitetas Dr-tea Sz. Juozapo.

Ne rūkyk tabako ir nesRjaudyk, 
nes tai trumpina tawo aniži.

. Jeigu nori aUipratyt nuo tabako ant wi>adoe 
ir paitoU «w*iku. cwirtu ir eylingu, imk gydyk
lai wadlnamai NO-TO-BAC,kurti perdirba itlp- 
nua žmoni! in twtrtua. Daugeli*, kurie pamėgino 
•šiai gydyklas, in deezimts dienojau iwere de- 
azimts awara winzaui, Apie 400,000 iatonip tapo 
Užgydytais. Pirk NO-TO-BAC nuo sawo aptie- 
konaua, au gwarancija, už 50c. arba ui gl.OO Ap- 
raizymua ir prabai gausi dy*--‘ - ----------  *-
Sterfing Remedy Co., Chicago

Wietines Žinios,

— 1 d. Gegužio prapuolė mo
teris Chicagos didžturezio, Adolfo 
Luetger, gy venanezio po nr. 1501 
ant N. Hermitage ui., kurisai 
turėjo didžiausiu Amerikoj desz- 
rų dirbtuvę. VYyras nesirūpino 
apie prapuolusiu savo paczię. 7 
d. Gegužio atvažiavo brolis pra- 
puolusios moteriszkės; terp szvo- 
gerių užgimė barnys ir tik po 
tam Luetger praneszė į policiję 
apie prapuolimu moteries Poli- 
cijjL pradėjo jieszkoti ir susekė 
pėdsaku, Luetger likosi suaresz- 
tuotą s. Dabar policija skundž a, 
kad jis pats užsmaugė savo paežiu, 
paskui kunę įmetė į vienę isz 
katilų dirbtuvėj ir isz jos padir
bo: isz mėsos deszras, isz kaulų 
gi extraktę. Policija katile rado 
dar žiedę, špilkas ir likuczius 
kaulų. Turbut ne labai gardžios 
buvo tos deszros. Žmonės pa 
sakoja, kad Luetger nunuodino ir 
pirmę savo paczię.

— Lenkelis, Pranciszkus Le- 
manoviez, būdamas Waukegane, 
III. pavogė ten savo draugui 45 
dol. ir laikrodėlį ir iszvažiavo 
į Chicagę. Czia vienok aut gele
žinkelio stacijos likosi suimtas 
ir policijantas Doyle gavo įsaky
mu nugabenti vagilių atgal į 
VVaukeganę. Susėdo abudu į trū
kį, bet neteli stacijos Mayfair, 
Lemanovicz pasipraszė daleisti 
eiti jam į klozetę vagone. 
Doyle daleido ir pats atsistojo 
prie klozeto durų. Po valandai 
iszgirdo, kad Lemanovicz atsi
daro langę, atidarė greitai klo
zeto duris, bet pamatė vagilių 
szokantį jau per atidarytu langę. 
Trūkį tuojaus sustabdė. Rado 
Lemanovicz^ gulinti ant szėnių 
su nulaužtoms kojoms ir rankoms. 
Nugabeno jį į Mayfair ir isz czia į 
Dunningo ligonbutį. Apsikulimai' 
jo pasirodė mirtinais.

— Į gyvenimę Marės Kra- 
somskienės, po nr. 1427 Haman 
avė., apie 6 valandą vakare, įsi
kraustė vagilius.Namieje buvo tik 
vienaKrasomska. Wagilius, pama
tęs vienę tik moteriszkę, dręsiai 
pareikalavo pinįgų. Ta ne tik ne 
paklausė, bet szoko prie vagi
liaus, sugriebė jį už gerklės ir 
parmuszė ant grindų. Tas vienok 
isz po jos iszsirito, sugriebė plak
tuku ir kelis kartus sudavė su 
juom moteriszkei per gatvę ir 
apsvaiginęs, isz jos rankų isztru- 
ko ir pabėgo. Tuom tarpti subėgo 
kaimynai ir rado gulinezię ant 
grindų Krasomskienę; paszaukė 
gydytoję, kurisai ję atgaivino. 
Sudavimai, nors sunkus, bet ne
pavojingi. VYagilius gi pabėgo.

— Lane Forest, mažuose na
meliuose, gyveno du broliai d v y- 
nueziai 67 metų, Richard ir 
James Svantonai. Kaimynai ti
kėjo, kad jie turi diktai pinįgų 
Wakare užėjo pas juos koksai 
Charles Johnson ir tuojaus parei
kalavo pinįgų. Broliai ant to 
atsiliepė, kad pinįgų neturi. Už
tai atėjėlis pradėję senelius musz- 
ti; butu gal juos užmuszęs, bet 
tuom tarpu pas kaimynę kas ten 
užėjo ir pradėjo į duris baladoti; 
Johnson nusigando ir per užpa
kalines duris iszdumė. Svansonai 
sumuszti pavojingai ir gal turės 
mirti.

— Ant Blachavk ui., netoli 
Ashland avė., pereitos subatos 
dienę atsitiko smarki expliozija. 
Expliozija ta atsitiko vakare, 
kada Johnson degė ant ulyczios 
žiburius. Johnson likosi tuojaus 
į szalį numestas. Balsas expliozi- 
jos ir jos smarkumas buvo teip 
dideli, kad visos aplinkinės 
triobos sudrebėjo, langai iazbar- 
szkėjo, - trotuarai įpuolė į žemę ir 
su juom trys vaikai, bet jie paskui 
iszlipo ir nubėgo. Nuo ko ta ex- 
pliozija atsitiko, tikrai nežinia. 
Ant laimės vienok užmusztų ne
pasirodė.

— Pieno prekėjas, H. Pan- 
kovski, važiojo pienę; pereito 
panedėlio dienę užvažiavus ant 
szėnių geležinkelio ties Wuod ui. 
atbėgęs geležinkelio vagonas su
davė į vežimėlį, sudaužė jį, stot- 
kus su pienu iszmėtė, Pankovski 
gi iszpuolė aut ulyczios ir nusi
laužė porę szonkhulių. Apsikuli
mai jo vienok ne mirtini.

N auja Draugyste.
Chicagoj užsidėjo nauja lie- 

tuviszka draugystė po vardu 
“Lietuvos Broliai”, kuri laiko j 
savo susirinkimus trrczię nedėlip 
kiekviėno mėnesio, po nr. 709 
Milvauke avė., kertė Noble st. ir 
užpraszo visus aplinkinius prisi- 
raszyti; įstojimas pigus.

Komitetas.

Mitingai.
Wakarinėj dalyj miesto Chica- 

gos naujai užsidėjusi draugystė 
po vardų “Lietuviszka Tautisz- 
ka Liuosybės Draugystė” turėjo 
jau du susirinkimu,-ant kurių 
prisiraszė gerokas skaitlius sąna
rių ir iszrinko pilnę administraci- 
ję isz sekanezių uk&ų: J. Petro- 
szius—prez., P. Mauricas— vice- 
prez., A. Radauskas— prot. sekr. 
A. Walius—fm. sekr., M. Banis 
—kasierium. Jau teiposgi turi 
iszpirkę czarterį ir surengtę kon- 
stituciję.

Ateinantį mitiugę laikys Nedė
lioj 23 dienę Gegužio, šulėje 
p. M. Peczu'io, 650 S. Canal 
ui.,terpti5 ir 16tos ui., ant kurio, 
szirdingai užpraszo visus lietu
vius ir norinezius pęisiraszyti pri
būti. Su guodone

J. Petroszius, prez.

Chicagos Dr-tė “Teisybės My
lėtojų” laikys sawo pusmetinį 
mitingę, 29 Gegužio, 786 S. 
Ashland avė., ant kurio szirdin
gai užpraszo pribūti visus sąna
rius ir kitus lietuvius norinezius 
prisi raszyti.

J- K. Chmielauskaę, sekt.

Nedėlioj, 23 Gegužio, 12 vai. 
vidurdienio, salėje F Maujausko, 
kertė Laurel ir 33czios ui., Liet. 
Republ. Susivienyjimas 
savo mitingę, ant kurio 
tai isz visų lictuviszkų 
yra užpraszomi pribūti.

P. J. Jonaitis,

laikys 
delega- 
Kliubų

prez.

Palieszkojimai.
Pajieszkau sawo tėwo, Jono Januszo, 

isz Kauno -rtd., Reseinių paw., Czepa- 
ežių kaimo; jau 10 metų kaip esu sn 
juom nesimatęs. Jis paU, arba kas kitas, 
teiksis man duot žinia ant sxio adreso:

Antanas Janusz, Norvvood, Masa.
(2»-5)

Wokiszka8 Komiui i us Chicagoj pajieaz- 
ko lietuvio, Jodo Kliszencsio, isz Mas- 
koiijoa, kurisai 1896m. gyveno pas savo 
szvogerį, Juozą Szaulį. po nr. 3350 Fisk 
Str. Atsiszaukti ant adreso:

TheGerman Consul. Chicago, III. 
801 Sehiller Bldg.

Szaulį. po nr. 3350 Fisk 
ant adreso:

Pajieszkau savo draugo, Ignaco Ka
valiausko; jis buvo Chicagoj, dabar 
nežinau kur. Paeina isz Reseinių pa v., 
Kelmės parapijos. Teiksis, kas žino apie 
jį, ar jis pats, priduoti man jo adresę, 
nes turiu dėl jo svarbia žinia. 

Knzimier VVaicziulis, 
924 33rd Str. Chicago, III.

Pajieszkau sawo brolio, Selwestro 
Petrausko, isz Kauno rėd., Reseinių 
paw., GirdiszkSs parap. Jis pats, ar kas 
kitas, teiksis man duot žinię ant adreso 
szito: Joseph Petrauskis,Joseph Petrauskis, 

Box 99, Westvllle, III.

Pajieszkau savo draugų, Kazimiero 
ir Stanislovo Kiesunų, abudu paeina isz 
Pajuodbalių kaimo, Juoszvainių parap. 
Kauno r€d., Teiksis atsiszaukti ant 
adreso szito; Kazimieras Maruozas, 

Stamford, Conn.

Didelis Balius!
Boston, Mass. Dr-tė D. L. K. 

W i tauto turės didelį balių ant 
naudos emigrantų namo, 31 
Gegužio, 1897m., salėje Caledo- 
nia, po nr, 45 Ėliot Str., Bostoii* 
Mass. Prasidėa 2 valandę po pie
tų ir trauksis iki pusiaunaktų. Į- 
ženga vyrams $1.00, o mergi
noms ir moterims 50c. Wisoki 
gėiymai bus už dykę. Dėltogi 
szirdigai užpraszome visus lietu
vius irJietuvaites atsilankyti.

Su guodone, Komitetas.

Wisokiq knįgų 
galima gaut pas W. Kalvaitį, 

Tilžėje, Prūsuose.
A dresuok H teip:

W. KALWAITIS, 
Tilsit, Ost. Pr., Germany.

PIGIAUSIAS KROMAS

Czebatu ir Czeweryku
M.W.Goodmana,593 N. Gay St. 

BALTIMORE, MD.
Per iztnis 90 dienu turiu iszpeduotie wisns 

mano wesarinins ta norui, kaip tai: Csebatus 
Czewerykus dėl wyru, moterų, vaiku ir kvdi- 
kiu. Uitai teip labai sumažinau ju prekias, kad 
wiska pas mane dabar sali pirkti beweik u* pu
se prekes. Dėlto atkreipiu atyda wisu aplinki
niu ir pažystamu ir prašiau ateit parnegyt, o 
penltikrysite kad teip pigiai niekur nerasite, 
kaip pas mene BU GUODONE

M. W. Goodman.

Reikalingas Dudoriūs-
Alga $40 aut mėnesio. Tegul 

atsiszaukia tik -toks, kuris turi 
gėrę balsę ir yra gerai apsipaži
nęs su muzika.

Rev. S. Pautienius, 
Mahanoy Avė., Mahanoy Ciįy, Pa.

(29-5)

Iszsiuncziame in visut miestu* ir miestelius visos A» 
merikos visokius daiktus, kaipo tai: Maszinas dėl siuvi- 
mo, Maszi n a* dėl drukavoji.mo gromatu, Siutus, Overkc 
lūs, ^Vargonus, Armonikas, Orajyjamas Detales, Klarne
tas, Fleitas, BĄsetles, 8kripkas, Gitaras, Triubas, Žiūro
nus, Britvas, Peilius, Widelcius, SsSUksztus, JSlriclbts. 
Revolverius, Laikroc^ius, ’ Laikrodėlius, Lenciugeliut, 
Kompasus^Žiedus, Auskarus, Ab'rozusir'vlsokius kitus 
daiktus. | JTeipogi padjA>oams.' fotografijas, dirbdiname 
luksztus dėl ĮaikrodeBu jj t, L Prisitineziame katalioga 
kotaam dykaį, Adr«sawokit teip:

Kelpsch, Noreikų & Co., 
66 TifthAve., CHICAGO, ILL.

A. SILHA & CO 
551-555 Blue Island Avė 

kertė 18-tos ir Loomis ui., CHICAGO, 
Užlaiko didžiausię 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.

Lietuwys Kazimieras Ramanauskas, 
kuri czoant fotografijos matote, yra kler- 

. ku toje krautuvėje ir lietuviams, tena 
perkantiems, patarnauja isz Bzirdies. Parodo tikrus tavorus ii 
paduoda teisingas prekias, per kę kiekvienas perkantis gali būt 
tikru, kad gaus teisingę ta v orę ir nė ant vieno cento nebus ap
gautu.

Ben. Ha t o ws kis.
627 S.Cana Urte Jodd, Cbiceon, II

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

ir tęip toliau.
Kas nori gali gaut puikių “Gold Fielled“, 14-ko 

Karatų, ant 15 akmenų, su tikrais Elgino v 
viduriais laikrodėlį nuo 117 Iki 120 ant iszmokes 
ožiu, mokėdamas tik po wienę ooliery ant nede 
ios.

Kas tik ko reikalaujete ateikite pas mane,
pirkaite vilkę pigiau kaip kitur.
Ziegoreiaczistyimas50c. Sprendzyna 50c. Styklas ir skazupkoa 10< 

Szlubinej ztedaj 56 ir 72 prabos nog $3 iki $6. Sidabrini 
“Elgin” zirgorej $7.00. Wyska garantavoje ant metu. ]

NDY CAIilARTIC
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DRUGGI5T3

CAL1F0RNIA WINE & L1QUOR CO.
384 Blne Island Avė., N. E. Cor. Uth PI. Chicago.

Sziuomi praneszame visiems savo prieteliatns ir kostumeriams, kad dabar 
vienatiniu musu agentu ant pardavinėjimo gėry rpu po namus yra Franciszkus 
Kriszcziunas. Wisus orderius, kokius jam duosite, greitai iszpildysime ir 
už labai prieinamas prekias. , ]

California Wine & Liquor Co.
384 Blue Island Avė., Cor. 14rth PI. (Henry St.)

| M. Robin, prez.

ZAN]EWSK1S.
924 33rd str., 
Uetuviszkas 

kriaueziuN.
Pigausia dra- 

fanų krautuve.
a ra uodą viso

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

atsilankyt, o 
peraitikrysite.

Naujas
LietuwlNzkas

balių ir vešiai Ij u.

Saliunas.
Fel. Majausko 
3301 Laurel 
kerte 33czio« ui.

Užlaikau šviežia 
bawanka Alų. ge- 
riauiias 
ir seniau 
slas A- 
rlelkas,

ir puikiausius Ciga
rus.

Prie zaliuno tu
riu puike dideli* 
žale ant mitingu,

— Geriause lietuviszkai-lenki- 
szka Aptieka Juozo Leszczynsko, 
po nr. 3315 Laurel st., kuri užlai
ko geriausias gydyklas czionyk4z- 
czias ir isz Europos ir teisingiau- 
sei iszpildo receptus, o prekes 
pigesnes kaip kitur. Aptiekoje 
randasi kasdien noadynos 11 >y- 
to iki 2 po pietų D-ras M. F. 
Božyncz, o D ras M. P. Kosakaus- 
kas randa d Czetvergais ir Nede- 
lioms no 10 iki 12 adyn. vidur
dienio ir daktaras W. Statkevi- 
czius randasi kožname laike. Ant 
pareikalavimo gali paszauktie in 
aptieka per telefoną kiekviena 
dakjara, koky kas nori ir kožnoje 
valandoje. Teipogi ant pareikala
vimo iszsiunczeme y vairias gy- 
diklas visur, atsakome laiszkus 
yvairioee kalbose ir gydome )y 
gae per laiszkus.

Telefonas Yard 709

Wanted-An Idea SsS 
Prateet yoar ideas; tbaymay bring jou wr.ith. 
Vilto JOHM WlDPZRBtWnk CO . Pntent Attor- 
neyi, VaahlnMon. D. C, for tbair *1A00 prtu pBsr

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

838 W. 181 h Str.
Priims ligoniui sdynose: nuo • iki 12 prieit plot 

ir nuo S vikare. Telephonas: Canaf 197

Ateik broli p&matytie ir to viso 
p&bandytie.

Fellias Majauskas, 
3301 Laurel st., kerte Bdczios ui, 

CHICAGO, ILLINOIS.

HILLE'S F0T0GKAFAS,
-I M52 8. Hatoted nl.

Itajlma puikiai Fotogrinjaį. ui tuziną tiktai

An ir«Mlhi ir kitokiu reikalu nujlma Fotogra 
njaa kopulk auael.

I lmegyk deiulS CASCARRTS ui 10o., g»- 
rUuiia lutabytojs pHuciin ir wi«a widurin.

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

F. P. Bradcbulis, 
630 8o. Ganai St., CHICAGO, ILL.

t 'llll
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“LIETUVA”
Nedelinis Laikrasztis

Iszeina Chicagoje kas subata ir paduoda žmonėms 
SVARBIAUSIAS IR TEISINGIAUSIAS ŽINIAS 

isz Amerikos, Lietuwos ir wiso paswieczio.
“Lietuva” kasztuoja ant metų tik S2. Kas abu do- 

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

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

“Lietuvos” spaustuvė spausdina visokias knįgas. 
konstitucijas ir visus kitus driekus: iietuviszkai, lenkiszkai ir an- 
gliszkai. Darba padaro gražiai^greitai ir pigiai, nes savo locname 
name turi kuopuikiausiai įrengta visę spaustuvę.

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

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

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*’, gromatę registruoti nereikia, 
prisluskite prastoje gromatoje, nes ant jo nieks, be mus, pinįgų isz paczto ne- 
iszims. •

Ofisas “Lietuvos“ esti kasdien atidarytas nuo 7tos valandos ryto iki 9 va
karo, o nedaliomis nuo 12tos vidurdienio iki 6 vakaro. Chicagiecziai turinti 
kokius reikalus, teiksis atsilankyti minėtose valandose.

“GARSAS”
AMERIKOS LIETDWIU, 

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 įrišo svieto; Garse daugiausiai 
galima rasti žinių isz Amerikos apie darbus.

Jei nori žinoti kas sviete daro#; jei nori pasiskaityti puikių 
istorijų, jei nori dasižinoti apie darbus kituose miestuose—p arsi- 
kviesk “Garsę”. Prisiųsk savo ^adresę, tai gausi porę nume
rių ant pažiūros už dykę.

mu9 Adresas “Garsas” PublisMiig Co, 
SHENANDOAH-

W. SZYMANSKI
624 Blne Island Avė:

užlaikau didžiausiaKrantuwia Meblia.jg
kaipo tai;

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

kpEWEL;;
STOVĖS.Langes'

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

Ofisas: 4 U Šalie St, Raimis 620. Gyientmis: 112 I. Diilsion St
Atlieka provas visuose suduose, iszdirba visokias pjpieras — 

dokumentus; o labjausei užsiima provomis už sužeidimą ir užmu- 
szima geležinkeliu, f abrisuose n* Lt. Kiekvienas turintis kola 
reikalą, tegul pirmiausei pas jy rodos pasiklausė.

Gali sueiszneket lenkiszkai.
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