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Politiszkos žinios.

Balkanų pussalis.
— Ant karės lauko terp turkų ir 

grekonių nieko naujo ne atsitiko. 
Užėmus turkams Pharsalę ir Do 
mokos, ant Maskolijos pareikšta 
vymo, Turkija sutiko ant tūlo 
laiko paliauti muszių, idant tokiu 
budu galima būt pradėti derybas 
apie galutiną užbaigimą karės. 
Turkija pareikalavo vien, idant 
įsiveržę į Epyrą grekonys su 
grįžtu atgal į Grekiją. Sultanas 
iszdavė paliepimą Edhemui Pa- 
szai saugotiesi muszių ir pradė
ti tarybas su Grekija. Sunkus ežia 
vienok susitaikymas, kadangi 
Turkija reikalauja, idant Grekija 
atiduotu visą dabar turkų užim
tą Tessaliją ir iszmokėtų karės 
kasztus, tuom tarpu Grekijos ran
das sako, kad jis^neduos Turki
jai nė žemės kraszto, nė pinįgų, 
sutinka vien atsisakyti su visu 
nuo Kretos. Ant tų iszlygų, ma- ( 
tomai, kariaujanezios vieszpatys
tės nesusitaikys, reiks ant ap- 
stabdymo karės Europai įsikiszti 
ir priversti sutikti ant iozlygų, 
kokias užgirs Europos vieszpa- 
tystės. Europos ambasadoriai 
Konstantinopoliujegavo nuosavo 
randų įsakymą tartiesi su Tur- , 
kijos randu, arba, kitaip sakant, , 
tiesiog įsakyti sultanui, ant ko
kių iszlygų turi užbaigti karę su 
GrekijtL Ką vienok darys am- ' 
basadoriai tąsyk, jeigu sultanas 
ne panorės tų įsakymą klausyti? 
Pasirodė, kad Wokietija turi Tur
kijoj didelę įtekmę ir ji, užsto
dama už Turkiją, prikalbinėja ją ne 
klausyti Europos, įsakymų. Tai
gi, nors Europos ambasadoriai į 
įsakymus iazduoda neva juos pir
ma apkalbėję, bet slapta Wokie- 
tija kalbina šaitaną nepasiduo- 
ti tiems neva visų užgirtiems 
įsakymams, Grekiją vėl kursto ‘ 
Anglija. ‘

Dabar tik pasirodo, kad Gre- 
kija visai ne buvo pasirengusi į 
karę, jų vadovai netikę ir tai 
teip, kad tulus reikėjo po sudu 
atiduoti. Wirszinįkas kariaunos ' 
įsiveržus i os į Epyrą, Manos, li
kosi į geležinius panezius apkau
stytas ir dabar jį gabena į Atėnus, 
kur bus pavestas kariszkam šū
dui.

Negana,kad Grekijos pajiegoms 
nesiseka musziuose, bet dar prie- 
szinįkai karaliaus reugia revoliu-

ciją, norėdami jį ne tik nuo sos
to prsszalinti, bet dar nubausti 
už nelaimingą karę. Alenuose 
susekė sukaibį ant karaliaus gy
vasties. Atėję neva į pagelbą 
Grekijai tūli liuot>n<friai, kaip da
bar pasirodo, ne tiek pagelbą tu
rėjo ant mislies, kiek suskubini 
mą revoliucijos. Atėnuose ran
das labinus bijosi tų europeiszkų 
liuosnorių negu turkų. Aut ka
rės lauko isz sostapilės randas 
buvo iszsiuntęs ir žandarus, da
bar vienok, bijodamas revoliu
cijos, sugiąžino juos atgal į sos
tą pilę. Įsakyta jiems susodyti 
ant laivų ėsitnezius Atėnuose 
liuosnorius ir iszgabenti juos ten, 
isz kur jie atėjo. Liuosnorių da
lis Bertheto, kaip sako, susideda 
vien isz anarchistų; jie nuo mu
szio lauko norėjo sugrįžti į Ate 
nūs, idant pakelti ežia revoliuci
ją, bet randas juos iszsiuntė į Ar 
tą, kur nuo jų atėmė ginklus ir 
liepė keliauti namon. Kadangi 
jie nenorėjo klausyti, taigi prie- 
szais jų norus, susodino ant laivų 
ir iszvežė į Briudisi.

Wisi laukia dabar Grekijoj 
kruvinos naminės kovos. Euro
pos vieszpatystės atsiuntė karisz- 
kuslaivus į Pireus, ant apgynimo 
savo pavaldinių ir karaliaus szei- 
mynos, jeigu isztikro (evoliucija 
užgimtų.

Isz Londono vėl pranesza, buk 
apie Van užgimė krikszcziouių ar- 
menieczių pjovynės. Nusileidę 
nuo kalnų kurdai užpuolė ant 
armeniszkų kaimų ir iszpjovė 
daug žmonių. Maakoliazkas kon- 
sulius pareikalavo kariszkųlaivų 
ant apgynimo krikszczionių.

Iszpanija ir jos waldybos.
Dabartinis Iszpanijos randus 

juo tolinus, juo daugiaus randa 
prieszų paezioj Iszpanijoj. Iki- 
sziol liberaliszka partija tylėjo, 
dabar gi ir ta stoja priesz randą. 
Ant senato susirinkimo Madride, 
liberaliszki senatoriai nupeikė 
randą, kaltino už jo bauginimasi 
SuvienytųWieszpatyszczių Sziau- 
rinės Amerikos ir nusiledkimą 
priesz jas ant Kubos. Senatorius 
Camos savo kalboje užgavo da
bartinį Iszpanijos užrubežinių da
lykų ministerį, kunįgaiksztį Te- 
tuan. Tas perpykęs, pribėgo prie 
kalbanczio, kirto kelis kartus į 
veidą, nutraukė nuo kalbinyczios 
ir parmuszė jį ant žemės. Sūnūs 
Camoso pribėgo ant pagelbos tė
vui ir kelis kartus drožė minis- 
teriui su kumszczia į szoną. Mi- 
nisteris potam papraszė, idant jį 
paliuosuotų ntio urėdo, bet paa
kinus atėjusios žinios paduoda, 
kad jo dimisijos nepriėmė ir jis 
tolinus pasiliko ant savo urėdo. 
Tas atsitikimas, žinoma, dar la- 
biaus turi suerzinti liberaliszką 
partiją; nesutikimai tie privers 
aut galo dabartinius ministerius 
atsisakyti nuo savo vietų. Tą
syk valdžia pereitų į rankas libe
ralų. Musztynės senate suerzino 
ir sąnarius pasiuntinių buto. Czia 
tiesiog reikalauja pasitraukimo 
nuo urėdo dabartinių ministerių; 
jeigu jie nepasitrauks, parlamen
tas neužgirs nė jokių randui rei
kalingų pinįgų.

Suvienytų Wieszpatyszczių 
kongresas užgyrė $50000 ant su- 
szelpimo, nuvargusių per maisz
tus, ant Kubos apsigyvenusių a- 
merikoniszkų pavaldinių. Prane- 
szimai vienok Amerikos konsulių 
nuo Kubos parodo, kad czia pa
vargusių amerikoniszkų pavaldi
nių yra daug daugiaus, taigi kad 
kongreso paskirtos pagelbos toli 
neužtenka. Įsikiszimo į Kubos 
reikalus, nors daugelis Washing- 
tono senatorių reikalauja, bet tei- 
posgi daugelis bauginasi tokio į- 
sikiszimo, todėl isz begalinių kal
bų visgi nieks neiszeina. Kaip 
sako, prezidentas McKinley tei-

posgi tokio įsikiszimo, kuriasi 
galėtų pagimdyti kūrę su Iszpnni- 
ja, ne nori. Matomai, ant Kubos 
pasibaigimo maiszto dar ne greit 
sulauksime.

^Vidurines Europos wiesz- 
patystfcs.

Widurinės Europos vieszpa- 
tystėse kyla nepasitikėjimas gy
ventojų valdžioms. Wokietijoj, 
laužytojais tiesų tankiai pasirodo 
pats ministeriai. Ciecorius savo 
neatsargioms kalboms priesz savę 
sukėlė daugelį gyventojų. Laik 
raszcziai, kurie priesztarauja, isz- 
kritikuoja ciecoriais kalbas, bū
va baudžiami už įžeidimą valdo
no garbės. Toki atsitikimai su
kėlė priesz ciecorių ir jo ministe- 
rius net sąnarius pasiuntinių bu
to. Socijdistų ir progresistų pa- 
siutiniai pareikalavo visai isz 
Wokietijos tie^darysUis iszmesti 
paragrafus, kuriais prokurato
riams duota tie^a atiduoti į sūdą 
kritikuojanezius ciecoriaus dar
bus. Jeigu kas raszte, arba kai 
bose, įžeidė ciecoriaus garbę, tuos 
ciecorius privalo pats skųsti ir a- 
sabiszkai stoti į sūdą. Parlamen 
tas to reikalavymo rods neužgy- 
rė, bet jau to, kad tokį klausymą 
galėjo pakelti, užtenka, idant ma
tyti, kad VVokietijos siąc<>riu8 žu
do meilę savo pavaldinių.

Wokietijos gvardijos strielczių 
batai i jonams suteikė dabar naujus 
karabinus ant iszbandavojimo. 
Szuviams pajiegą suteikia ežia ne 
parakus, bet sutirsztyti gazai; 
sykį užjjrovyjus isz naujo karabi
no galima szauti kelis kartus; 
vamždžiat nuo szuvių neįszyla. 
Pamatą szitiems karabinams, jau 
keli metai atgal, iszrado prancū
zas Giffard; vokiecziai, matomai, 
tą prancūzo iszradimątik pageri
no.

Austrijoj dar nenutilo priesz- 
taravimai vokieczių priesz isz- 
platinimą tiesų czechiszkos kalbos 
Czechijoj ir Moravijoj, o jau pakilo 
maisztai kituose krasztuose. Wo- 
kieczių ir magyarų skriaudžiami 
slaviszkos kilmės gyventojai pa
sistengė savo skraudėjams pasi- 
prieszinti. Laike rinkimų pa
siuntinių į provincijonaliszką sei
mą, kroatai, kuriuos su kariau
na magyarai stengėsi iszvaikyti, 
idant nedaleisti iszrinkimo slavų 
pasiuntinių, pakėlė maisztus. Pul
kas vyriszkių ir moterų apsiautė 
kareivius ir pradėjo į juos mėty
ti su akmenimis. Kariauna grie
bėsi ginklų ir į krūvą l*eginklių 
žmonių paleido daug szuvių. 
žmonių likosi užmusztų, o 
pasirodė sunkiai sužeistų.

ratilo pajiegas. Muszyje krito 
per tūkstantį rando kareivių.

Brazilijoj randui ne geriaus se- 
kasi.Czia teiposgi rando kariauna 
L kosi maisztinįkų antrąsyk sumu- 
azta, nors randas sutraukė tiek 
savo pajiegų.kiek tik galėjo. Nuo 
praszalinimo nuo sosto Brazilijos 
ciecoriaus, czifl naminė karė* sykį 
užgimusi,iki sziol tikrai nepasilio
vė. Jeigu pasiseka maisztus Vienoj, 
provincijoj apstabdyti, kyla jie 
kitoj. Matomai brazllijonys dar 
ne civilizuoti ant tiek, idant nau
dą republikos -suprasti galėtų. 
Nuolatinės naminės karės sunai
kina žmonių turtus, kreditas 
vieszpatystės, jos popieriniai pi
nigai puola ir tas sunkiai atailie 
pia ant visų, gyvenimo, gimdo 
nepasiganėdinimą žmonių savo 
valdžioms. Randus dabar vėl nuo 
parlamento pareikalavo pinįgų 
ant padauginimo laivynės, o ežia 
pinįgų nėra.

keliauti į A.askoliją; U^|K* lei,kHi sakytu, jeigu gyvenan- 
paszpartus jie nieko ne reikalaus ti Warszavoj lietuviai pareika- 
mokėti, už knįgutes gi 
kelių metų) užmokės tik 15

(ant 
kap,

Sunkiai sumuszč.
Senelė 60 metų, ukinįkė kaimo 

Sultaniszkių, netoli Wilniaus, 
9 vai. vakare, ėjo isz miesto na
mon; tfht kelio, girioj, pavijo ją 

< v ienas ukinįkas to paties kaimo. 
Jam pasirodė, kad einanti mote- 
riszkė yra tai jo giminaitė, kurios 
jis už ką ten nekentė. Apsidairęs 
ar keliu nieks dauginus ne eina, 
puolė prie senelės, kelis kartus 
sudavė jai su akmeniu per galvą 
irteipsunkiaisužeidė, kad ji apmi
rusi puolė; paliko ją ant kelio, o 
pats parvažiavo namon. Gulin- 
czią senelę ant kelio tik ant ryto-, 
jaus užtiko, atvežė ją į Wilnių 
ir patalpino į ligonbutį. Apkuli- 
mai ėsanti labai pavojingi.

lautu, idant nors vienoje bažny- 
czioje butu sakomi lietuviszki 
pamokslai? VVarszavoj vienok 
lietuvių yra kur kas dauginus, ne
gu VVisztytyj lenkų. Matomai 
mu»ų kraszto lenkeliai ir sulen
kėję lietuviai, stengiasi visiems 
savo kalbą primesti ir tuose 
staugimuose nesigėdi net kreip
ties! prie maskoliszkų valdinįkų. 
Isz to galima manyti, kad jeigu 
lenkai kokiu nors budu įgautu 
vėl valdžią ant Lietuvos, jie 
ne butų už maskolius geresniais.

taigi (langiaus negu 10% viso 
skaitliaus iszkeliavusių. Žinoma, 
jeigu Si berija nebūtų po masko
lių valdžia, jeigu ten keliaujan
ti trauktu gerai apsirokavę, tu
rėdami ant apsigyvenimo pinį- 
gų, gal ir ne reiktu grįžti atgal 
ir gelėtu jeigu jau nepralobti, 
tai nors duoną teu rasti.
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Afrika.
Anglija matomai nelaukta, kol 

i Europoj pasibaigs tasynės Greki- 
. joa su Turkija, bet pasirengė pra

dėti karę su Transvaaliaus repu- 
blika, pietinėj Afrikoj. Anglijos 

l randas nelaukia, kol pasibaigs isz- 
kilmės apvaikszcziojimo 60 m. 
sukaktuvių karalienės, bet nori 
tuojaus pradėti karę. Isz Anglijos 

I siunezia į pietinį Afriką vis dau- 
i giaus kariaunos. Tuojaus siun- 

czia ten 3 ir 15 huzarų pulkus, 
kuriems pirmi buvo įsakyta 
plaukti į Indiją. Urėdnįkai kal
ba, kad karė šit pietinės Afrikos 
republikoms likosi užgirta. Ką gi 
ant to atsakys Wokietija ir kitos 
Europos vieszpatystės, kurios 
norėtų už Transvaslių užstoti? 
Prancūzija antai tiek padarė, kad 
ji prikalbėjo Abisinijos karalių, 
Meneliką, susidraugauti su dervi 
szais Sudano ir isz vien pasi
stengti stabdyti anglijonis pieti
niame Egipte ir neduoti jiems už
imti Sudano. Abisinija į karę gal 
stumti 300000 savo kareivių; 
visos gi ežia anglijonų pajiegos 
ne siekia nė deszimtos to skait
liaus dalies. Ginklus Abisinijai 
suteiks Prancūzija ir Maskolija. 
Tokiu budu Anglijai prireiks ant 
syk kariauti su daugeliu prieszų; 
tolinus į karę gal įsikiszti ir tūlos 
Europos vieszpatystės. Karė 
sziaip teip apstabdyta Europoj, 
gal užsidegti Afrikoj, kur visos 
turinezios ežia valdybas Europos 
vieszpatystėa pasistengs Anglijos 
pajiegas pergalėti. Keno ežia 
turės būt viražus, dabar negali
ma spręsti.

Pietine Amerika.
Republikoj Urugvay revoliu- 

cijonieriai mat dėl savo mierių 
neniekina nė jokių ginklų. Mies
te Montevideo jau antrą kartą 
bandė nužudyti to kraszto prezi
dentą, Bordeo. Pirmiausiai szg- 
vė į jį koksai valkiozas, dabargi 
atsiuntė isz Argentinijos per 
pacztą dinamito bombą. Ji butų 
turėjusi explioduoti atidarant 
siuntinį. Prezidentas vienok isz 
syk tam ^siutimui nepatikėjo ir 
vieton atidaryti, nusiuntė į poli
ciją, kuri ir persitikrino, kad ja
me buvo pritaisyta dinamito 
bomba.

Rando pajiegoms,matomai,vie
nu sumuszimu revoliucijonierių 
nepasisekė pergalėti; jie tik 
nuo muszio lauko pasitraukė prie 
Brazilijos rubežių, isz kur sugrie
bė daugiaus žmonių, ginklų ir a- 
mumeijos. Rando pajiegos nu
traukė paskui eumueztus. Rewo« 
liucijonieriai susidrutinę vėl pa
rengė pasiprieszinimą. Musziai 
ežia traukėsi per keletą dienų, 
kuriuose daug žmonių isz abiejų 
pusių krito ant muszio lauko, bet 
ant galo maisztinįkai pergalėjo

Jeigu jautiesi ne«weiku. imk arlenaCASCAR 
ET8, o iszgydys tawj, ui 10 ir 20c.

Isz Lietuvos.

Rando dowana.
Maskolijos žemdarbystės minis

terija nuo savę-i paskyrė ant do
vanų ukinįkams už geriausius 
gyvulius ir namų iszdirbimus, at
gabentus ant dabar atsihunan- 
czios Wiluiuje žemdarbystės pa
rodos: vieną rankinę kulemają 
masziną, vienąozystijim'ui grudų 
masziną ir szeszis geležinius plū
gus. Tokios dovauos isztikro 
daug geresnės, negu apdovanoji
mas keliais arba ir kelioliką rub-, 
kaip tai iki sziol būdavo.

Dideli beproezių namai.
Lietuvoj iki sziol. nebuvo be-, 

proezių namų teip, kad iszėjus 
kam isz proto, sunku buvo jį kur 
nors patai pyti, labai daug reikėjo 
truso ir kasztų paneszti, kol jį 
kur nors priėmė. VVilniuje antai 
yra dalis dėl beproezių prie Sz. 
Jokūbo ligonbuczio, bet ežia ga
lėjo patilpti vos kelesdeszimts 
žmonių, tuom tarpu visoj Lietu
voj iszėjusių isz proto yra keli 
szimtai. Dabar maskoliszka vi
durių ministerija rengia didelius 
tokius namus, į kuriuos galėtų su
tilpti, jeigu jau ne visi, tai nors 
didesnė dalis Lietuvoj besitran- 
kanezių beproezių. Ant to nori 
apversti triobas po panaikintam 
stacziatikiszkam kliosztoriui 
Bokčįįviecze, netoli Giliosios,Dia
nos pavietyj, ^Vilniaus gub.

Lietuvos ponai garbina 
carą.

Lenkiszki dvarponiai Garteno 
gub., ant parodymo savo dėkin
gumo už nuėmimą nuo jų spran
do kontribucijos mokeszczio, 
kaip pranesza maskoliszki laik- 
raszcziai, nusprendė surinkti ka
pitalą, nuo kurio nuoszituczių no
ri parengti, visokiose gubernijoj 
ėsaneziose mokslainėse stipendijas 
vardo ciecoriaus Mikalojaus II. 
Ant to apverėzia tiek, kiek isz- 
neszė per pusę metų minėtos kon
tribucijos mokestis. Matomai mu
sų lenkai dabar jau bueziuotu net 
purviną caro koją; jie užmirsz- 
ta, kad nuėmim s to mokeszczio 
tai ne kokia nors kiauliszko caro 
malonė, liet nuėmimas vienos isz 
daugelio jo neteisybių. Už tokius 
paliuosavimus nieks neprivalo 
garbinti, tik stengtiesi, idant ir 
kitos carų neteisybės butu teipos
gi nuo žmonių sprando nuimtos. 
Tų neteisybių Lietuvoj yra dar 
gana; taigi ar už jas žveriszkus 
carus garbina Lietuvos dvarpo
niai? Tie pats dvarponiai Mažru- 
sijoj sudėjo net 100000 rublių, 
kuriuos nori apversti ant paren
gimo manko! inimuimažrusiųmas- 
koliszkų mokslainių. Mat lenkai 
dvarponiai, kaip galėdami, sten
giasi mynioti lenkų garbę, kuria 
jie teip priesz kitus pucziasi.

Arklių paroda.
4 dieną Sėjos, szių metų, prasi

dės miestelyj Lubczoj, Minsko 
gub. Naumiestėlio pav., ukinįkų 
arklių paroda; daugiausiai arklių 
tinkanezių ukinįkams prie darbų. 
Ant dovanų ukinįkams paskirta 
300 rublių. Dvarponiai gi pinįgų 
ne gjus; jiems kaipo dovanas už 
geriausius darbo arklius parodos 
parengėjai paskiiia: vieną cida- 
brinį, du bronzinius mede'ius ir 
tris pagyrimo laiszkus.

Isz Balstogės.
Gyventojai Baltstogės (Bialo- 

štoko), Garteno gub., nuo seniai 
pruszo maskoliszko raudo, idant 
mieste parengtų moteriszką gim
naziją, kur jų dukterys galėtu 
mokintiesi. Turtingesni miesto 
gyventojai ant to paaukavo tuo- 
jaus 10000 rubl., miestas paskyrė 
20000 rubl. Ar maskolisz.kas ran
das norės isz savo pusės pridėti 
trukstanezius?

Miestas sutarė jau su Kijevo 
elektriszka draugyste, kuri Balt
stogėj parengs elektriszkus žibu
rius. • ’B

Nauji Maskolijos (statai 
apie paszpartus.

7 d. Balandžio szių metų, Mm- 
kolijos vieszpatystės rodos lį- 
kosi užgirti nauji įstatai apie 
paszpartus. Pagal naujus įstatus, 
visi Maskolijos gyventojai, iszė- 
mus Lenkijos, liekasi paliuosuoti 
nuo visokių mokeszczių už pasz
partus, žinoma, vidurinius; pasz
partus ir visokius rasztus jie 
gauna be užmokesnio. Tokiu bu
du, paprastus paszpartus davinės 
dykai; už paszpartines gi knįgu- 
tes reiks mokėti tik 15 kap., tai
gi tiek, kiek jų atspaudimas 
kasztuoja. Gyventojai Lenkijos, 
taigi ir Suvalkų gubernijos lie
tuviai, teiposgi svetimų krasztų 
pavaldiniai vienok isz to paliuo- 
savimo iszskirti; užrubežiniai 
paszpartai bus iszdavinėjami 
teip kaip ir iki sziol buvo. Pa- 
liuosavimas tas siekia tik lietu
vius Kauno, ^Vilniaus, Garteno 
gub., teiposgi latvius norinezius

PadegO žydų sinagogą.
3 d. Gegužio szių metų, 9 va

landą vakare, kada Imvo susirin
kę žydai ant maldos, užsidegė 
medinė siena žydų sinagogos ant 
priemieszczio Antokoliaus, Wil- 
niuje. Paszaukė ugnasargius, bet 
kol tie spėjo atkakti, ugnį užlie
ję pats žydai. Atkakęs prie ug
nies policijantas Markauckas, ap
žiūrėdamas degusią sieną, rado 
į tarpą lentų įspraustą skudurą 
pavilgytą į kerosiną ir beveik 
jau sudegusį. N$o tos vietos isz- 
tikro siena ir užsidegė. Matomai 
ežia kas nors tyczia sinagogą pa
degė, bet kas tą padarė, iki sziol 
dar nesusekė.

Lenkų teisingumas.
“Ukinįkas” paduoda, kad ne

seniai sulenkėję Wisztyczio (Su
valkų gub.) mieszczionys, susitarę 
nuraszė pas Warszavos jeneral 
gubernatorių praszydami, idant 
prisakytu Wisztyczio bažnyczioj 
kas antrą nedeldienį sakyti pa
mokslus lenkiszkai. Jeneral-gu- 
bernatorius, gavęs tą praszymą, 
liepė Suvalkų gubernatoriui su
rinkti žinias apie Wisztyczio 
lenkus ir paskui, ant tų žinių pa
sirėmęs, davė atsakymą praszyto
jams, kad bažnyczioj lenkiszka 
kalba yra nereikalinga: parapi
joj1 gyvena beveik vieni lietu
viai, , o jei ir yra kiek lenkiszkai 
kalbanczių mieszczionių, tai tie 
gerai supranta Itetuviszkai. Ką

Numažinimas ugnapi- 
n|gin-

Maskolijos? vidurių ministerija 
iszdavė įsakyjną, idant guberni- 
juliszkos nuo ugnies asekuracijos 
draugystės Kauno, Wilniaus ir 
Witebsko gub. numažintu imamą 
už asekuravimą žmonių turtų 
mokestį: Kauno gubernijoj ant 
i, Wilniaus gi ir VVitebsko gub. 
ant pusės to, ką jose dabar žmo
nės moka. Ministerija tiki, kad 
sumažinus tą mokestį, daugiaus 
žmonių asekuruos nuo ugnies 
savo turtus ir per tai, atsiti
kus gaisrui, mažiaus kentės pa
degėliai.

Žuwingumas Baltiko jū
rių.

Latvijos žvejai skundžiasi, 
kad Baltiko jūrėse žuvys susi
mažino. Atsiszaukė jie į masko- 
liszką žuvių augintojų draugystę 
ir praszo, idant atkaktu Dras 
Grimm ant užtirimo prieiasz 
ežių žuvių sumažėjimo ir jeigu 
tai galimą, parodyti kelius, kaip 
galima jų daugias priveisti.

Gaisrai W H niaus gub.
. Pirmoje pusėje Balandžio mė

nesio szių metų, Wilniaus gub. 
atsitiko isz viso 26 gaisrai. Isz 
to skaitliaus užgimė: nuo ne at
sargumo paežių padegėlių 7, nuo 
nevalytų suodžių kaminuose 2, 
nuo padegimo ir nuo nesusektų 
priežaszczių 14. Wisuose tuose 
atsitikimuose ugnelė pridirbo 
blėdies ant 21071 rublių. 4 d. 
Gegužio užsidegė namai prigu
linti katalikiszkai bažnycziai 
Szventėnuose ir beveik su visu 
sudegė.

|] Pagal paskutinį, neseniai pa
baigtą Maskolijos žmonių suskai- 
tymą iszpuola, kad Maskolija turi 
isz viso 127 milijonus gyvento
jų. Pridėjus prie to Finlandiją, 
kurioj dabar suskaitymo ne bu
vo, iszpuls 130 milijonų žmonių 
visoj Maskolijoj. Atskirose Lie
tuvos gubernijose dar skaitliai 
neapgarsyti. Isz miestų vienok 
pasirodė, kad Wilniuje, be ka
riaunos, buwo 159000 gyvento 
jų; pridėjus prie to kariauną,isz- 
puls per 170000, taigi netoli tiek 
kiek Karaliaucziuje, kuriame yra 
176000 gyventojų. Rygoj gi pa
sirodė 276000 g va.

|| Goldapėj, Prūsų Lietuvoj, 
szeimynoj darbinįko Mazurkevy- 
cziaus, ne buvant vyrui namieje, 
motina iszėjo į miestą ko ten nu
sipirkti, namieje gi paliko 4 me
tų sūnų ir 12 metų dukterį. Duktė 
ne ilgai iszkentė namieje, bet 
iszėjo pas kaimyną. Pasilikus 
vienas bute, 4 metų sūnūs į- 
puolė į statinę su vadeniu ir pri
gėrė.

Iszeiwlai Į Si beri ją.
Daugelis lietuvių, ypacz 

Garteno ir VViluiaus gub., iszke- 
liavo į Si beriją, tikėdami ten 
laimę rasti.Rods sulyginant, lietu
vių ne daugiausiai iszkeliavo; 
dangumas iszsikrauszcziusių į 
Siberiją iszeivių buvo mažrusiai. 
Laimės ten vienok ne rado, dau
gelis, iszleidę ant kelionės daug 
skatiko, dabar vėl grįžta atgal isz 
anos maskolių garbinamos žemės. 
Maskoliszko rando laikrasztis, 
“Pravitelstvennyj Wiestnik”, 
pranesza, kad per asztuonis mėne
sius pereitų metų sugrįžo atgal 
18120 žmonių, kurie buvo į Sibe
riją aat apsigyvenimo iszkeliaVę,

isz
|| Karaliaucziuje, apkaltintas 

už užmuszimą savo numylėtinės, 
mėsinįkas Gudelis isz Fossartų, 
sūdo nuspręstas ant 5 metų kalė
jimo, kalinyj pasikorė.

Juokai.
Pas dantų gydytoja.

— Katrą dantį jums skauda?— 
Paklausė gydytojas atėjusio su 
isztinusiu veidu.

— Isz tikro ne žinau-—atsiliepė 
paklautas, bet palūkėkite, eisiu 
namon ir paklausiu savo pac^ios.

VVedėjas kalnuose: — Dabar 
eikte atsargiai; cz*a ne vienas 
jau sprandą nusisuko.

Wyras į moterį: — Eik 
pirma, mano mieliausia.

tu



Stebuklinga ola.

Isz Rosvell, N. Mes. raszo, kad 
czia žmonės nusiminę laukia svie- 

K; to pabaigos: atsisako nuu viso
kių pasilinksminimų, pardaviny- 
ežias uždarė teip, kad wisoki biz
niai pasiliovė. Priežastis to yra 
ta, kad Pecos klonyj mexikonisz- 

Bį ki piemens užtiko olę, isz kurios 
girdėt giesmės ir muzika. Apie 
tę stebuklingę olę papasakojo 
jie atkakę į miestą ir pasakė, kad 
joje turbut aniuolai gieda. Ola 
ta yra deszimts mylių į vakaru* 
nuo Rosvell. Žinia ta sukrutino 
wisę miestelį, czia dabar jau 
nieks ne abejoja, kad turės užsto
ti svieto pabaiga.

Iszpradžių rods tam piemenų 
pasakojimui neįtikėjo, bet atsira
do drąsuoliai, kurie panorėjo 
isztirti. Jie nuėjo į piemenų pa
rodytą vietą ir surado ne tik 
olę. bet ir girdėjo žingeidžią mu
ziką ir giesmes isz jos vidurio; 
giesmė ir muzika paskui pėrėjo į 
pažystamą melodiją vienos baž
nytinės giesmės; iszrodė kaipi 
kad tę meliodiję griežtu cziela 
isz daugelio muzikantų susidedan
ti orkestrą. Nė viens isz atėjusių 

I" vienok ne dryso į olę įeiti, idant 
susekti, isz kur tie stebuklingi 
balsai iszeina. Jie sugrįžo atgal 
į Rosvell ir su aszaromis papa
sakojo, kad viskas, kę anie mek- 
sikoniszki piemens pasakojo, y- 
ra teisybė, kad jie girdėjo tei
posgi puikię muziką einanezią 
isz po žemės. Szimtai žmonių kas 
dienę traukia dabar isz visų ap
linkinių prie tos stebuklingos o- 
los paklausyti koncertų nežinomų 
po žeme giedanezių giesminįkų. 
Kas vienok po žeme tuos balsus 
gimdo, iki sziol nežinia; turbut 
negreitai to prižastis suseks, ka
dangi visi bijosi į tą stebuklin
gę olę įeiti.

Urednykas pasisavino sau 
plnygus.

CfNCiNNATi, Oh. Pereitę metę 
George Halson likosi czia paskir
tas į sūdo klerkus. Priesz tai sze- 
sz's metus buvo jis rekorderių 
Hamiltono pavietyj. Peržiūrė
dami jo knįgas, kaipo rekorderio, 
užtiko, kad jisai per szeszis me
tus prisisavino sau 60000 dol. 
Užtikę sžBlmystas senojo Halsono 
tarnystoj, griebėsi ir naujos vie
tos: czia peržiūrėdami sūdo knį
gas, užtiko nedateklių 23454 dol. 
Į’pu^ę metų tarnavymo sude, 
klerkas mat mažu nepasiganėdi- 
no. Kad griebti, tai jau griebti 
daug!

Perkūno užmuszti.
Radfield. Du vaiku Augusto 

Muetzo, gyvenanezio 12 mylių 
nuo czia, užmuszė perkūnas. Au
dra czia pasibaigė debesų praply- 
szimu, kurisai daug pridirbo blė- 
dies laukuose.

M. Paul, Miss. Į kruwę grįž- 
tanezių isz mokslainės vaikų 
trenkė perkūnas. ‘'Užmuszė ant 
vietos du vaiku, 5 gi apsvaigino.

Užmusze paezia.
Randsburg, Col. Dovydas 

Davidson atkako czia isz Los 
Angelos pas savo paczię, kuri 
su juom buwo pasimetusi irRand- 
sburge turėjo restauraciją. 
Norėjo ję prikalbėti grįžti atgal 
pas jį, bet kad moteriszkė ne 
sutiko, vyras iszsitraukė revol
verį ir paleistu szuviu užmuszė 
ją ant vietos. Užmuszėją suarsz- 
tavo; susirinkusių žmonių minios 
norėjo jį tuojaus lynczuc- 
ti, bet subėgę policijantai paė
mė jį į savo globę ir nugabeno į 
Mojavę kalinį.

paskui užmuszėjai ant rėlių juos 
padėjo.

Užberti.
Fort Wayne Ind. Miesto dar

binįkai klojanti czia vandens trau
kimo dūdas po žemę, likosi nu- 
slinkusios žėmės užberti. Kada 
juos atkasė, trysdarbinįkai: Den- 
nis, Brovn ir Christie buvo jau 
užtroszkę; vienas gi, Shechey, 
mirtinai sumankytas.

Pražuvo 16 žveju.
Providence, Mas. Atėjo czia 

žvejų laivas “Joseph Johnson”, 
kurisai aut jūrių prapuldė 16 
žvejų. Susėdę į valtis žvejai nu
plaukė nuo laivo ant žvejojimo, 
bet sugrįžo ne visos iszplauku- 
sios valtys, prapuolė ir 16 žvejų. 
Jieszkojo jų žvejojimo vietoj, 
bet nerado. Gal būt, kad paklydo 
ir laivo negalėjo surasti, bet ar 
priplaukė kur prie kranto, neži
nia*

LEVCBTON, Dirbtuvės
“Ca^vel mins issieae j padan
ges, prie ko nekuri daibinįkai li
kosi užmuszti; yra diktai ir su
žeistų. Dirbtuvė likosi su visu 
sugriauta, prietaisoa isznaikytos.

t Mascoutah, III. 70 melų 
farmerys, Georg Griesbaum, ta
po netoli Nev Baden 
pultas, kurios jį teip 
kandžiojo, kad jisai- 
užilgio ir pasimirė.

kiaulų 
sunkiai
nuo to

už- 
su- 
ne

gu tik visi eis isz vien

CABCARETS ludrutin* kepeni*, 
pilvą. Niekad neįkanda. 10c.

lukštu* ir

Isz darbo lauko.

Užmusze lenką.
Mahanoy City, Pa. Angliszki 

. laikraszcziai pranesza, kad vie- 
name szulinyj rado lenko kūną. 
Negyvėlis gulėjo szulinyj Nev 
Bostone per dvi sanvaiti ir žmo
nės isz jo sėmė vandenį. Wie- 
na moteriszkė, semdama vande
nį, užkabino su viedru drabu
žius negyvėlio ir jį isztraukė į 
wirszų. Koroneris, atėjęs ant tiri- 
nėjimo, užtėmyjo, kad negyvėlis 
turėjo didelę žaizdę galvoje. Ta
sai lenkas prapuolė dar pereitę 
mėnesį: iszėjo isz namų atsiimti 
savo uždarbį ir daugiaus nieks 
jo nematė; netoli szulinio rado jo 
kepurę. Kaslink užmuszėjo, poli
cija tiek susekė, kad jis isz dzia 
iszvažiavo į Nev Yorkę; turbut 
iszkeliavo į Europę, jeigu tik pa
veržtų pinįgų ant to užteko.

Užpuolė ant seneles.
Pittsburg, Pa. Į gyvenimę 

100 metų senelės, Rebekos Car- 
ry, naktyj įsiveržė du vagiliai, 
kurie pagazdinę užmusziiru, pa
reikalavo, idant senelė pinįgus 
atiduotu. Ji atidavė 1 dol. ir pa 
sakė, kad daugiaus pinįgų neturi. 
Už tai užpuolikai baisiai ję su- 
muszė teip, kad nežinia ar galės 
iszgyti. Wi'enę isz užpuolikų se
nutė pažino ir dabar abudu yra 
jau policijos rankose.

Bemažo ne užgimė pesztynes terp 
pasiuntiniu.

Sringfielde, III. ant pasiunti
nių szteto Illinois susirinkimo, be 
mažo ne užgimė musztynės. Isz 
pats ryto jiu terp susirinkusių 
pasiuntinių traukėsi nesutikimai: 
vieton perkratinėti visokius už
manymus, pasiuntiniai pradėjo 
koliotiesi. Tuoj aus po pietų, pa
siuntinys Novak praszė balso, 
bet pirmsėdis ne daleido jam kal
bėti. Tas dar labiaus nesutikimus 
pakėlė, pakilo pasintinių bute szau- 
ksmai, kuriuos galima buvo gir 
dėt ir keletę ulyczių toliaus.Novak 
vienok, nors kelis kartus reika
lavo balso, bet visgi jo ne ga
vo; atsikėlė todėl ir prisiartino 
prie kalbanczio Curlino. Republi 
konų* pasiuntiniai mislyjo, kad 
jis nori kalbant į nustumti, pribėgo 
į pagelbę; už Novaką stojo de
mokratai; pasidarė riksmas, ko 
kio czia turbut niekada ne buvo. 
Ant laimės vienok iki musztynių 
ne daėjo, kadangi terp pasiunti
nių atsirado iszmintingesni, kurie 
pasistengė įpykusius pasiuntinius 
taikyti,

nėra abejo
nės, kad darbinįkai laimės.

T Danville, K y. Darbinįkai 
Cincinnati Southern geležinkelio 
anglių kastynių pakėlė sztraikę. 
Kastynių savinįkai norėjo numa
žinti darbinįkų uždarbį ant 15c* 
nuo tonos iszkastų auglių, bet jie 
ant to nesutiko ir paliovė dirbę. 
Dirbo czia 1500 darbinįkų.

5 Ishpoming, Mida. Neseniai 
czia su visu uždarė keletę kasty
nių prie Mesake Range; isz 
kastynių Norie, netoli Ironvood, 
paleido 500 darbinįkų. Kastynės 
Menominee ir Marųuette Range 
mažina teiposgi skaitlių dirban- 
ežių darbinįkų.

5 Cleveland, O. Kaip prane
sza, Rockefeller iszdavė įsaky
mą, idant jo dirbtuvės suvisu ne 
dirbtų nedelioms. Nuo pusiau 
naktų subatoj, iki pusiaunaktų 
nedalioj, ne vale szaukti darbi- 
nįkus ne tik prie darbo dirbtuvė 
se, bet ir prie lai vų isztusztinimo.

1 Milvaukee, Wib. Pradeda

5 Worce8Ter, "Mass. Skaity
damas littuviszkus laikraszczius 
radau pagarsinimus, buk Wor- 
cesteryj darbai eina labai gerai, 
Tuom tarpu tas viskas ne tiesa. 
Žmonės isz bedarbių vietų skubi
nasi į VVorcesterį, tikisi czia dar
kę rasti, nes darbo iszlygas 
iszgiria tūli laikraszcziai, bet at
važiavę pamato, kad tas iszgyrt-
mas buvo melagingas: darbo nie- | czia dirbdinti naujas elektriszkų 
kur gauti ne gal, ant kelionės geležinkelių linijas; bus jų apie 
iszleidę paskutinius centus, baisų 100 mylių.. Prasidės nuo Wauke- 
wargę kenezia. Todėl per laik- sha. Darbus paima Wiliam S. 
rasztį “Lietuvą” persergszcziu Reed & Co isz Chicago; kasztuos 
brolius lietuvius, idant darbo viskas 2 milijonų doliarių.
jieMkoti ... waiiuotų i tvorele- , , Dlr»oIT, M1OT. Miešta, pra- 
rt. nes beveik kiekvi.n, dien, dė)o darbus aut padailinimo Pal- 
dirbtuvž. palodiia uimlu. dar- m(!r p„kOi kur tuom lfc0 
binįkų ir dabar tik ketvirta jų darbiūikų (uri uidurbį. Idant eu- 
dalis turi darb,, kiti labai geistų t^jkįį paazelp, kuo daugiausiai 
norsmenkiausij irmaiiausiaiap. tmonių> konijlK>rilli „ori ka9 ke_ 

turias dienas mainyti darbinįkus.
1 PnrsBORG, Pa. Sztraikas

mer Parko, kur tuom tarpu 1G0

jiems jų prieszai, visur jieszko- 
dami priežaszczių, kaip “dievuo- 
tus” įkasti. Kokią sėklą sėjame, 
tokius ir vaisius renkame! Kitaip 
czia ir būti ne gal. Paniekinki
me pats pirma visokias denunci- 
jacljas, iszmeekime jas isz laikrasz- 
czių skilezių, tąsyk tik turėsime 
tiesę peikti jųapsireiszkimus terp 
tamsuolių. Jie to isz musų laik 
raszczių juk mokinasi! L*z kitos 
vėl pusės, mums rodosi, kad pa
rengėjams baliaus priderėję žino
ti, kad szi akuoti be leisnio yra 
uždrausta. Pinįgai už juos surink
ti neina ant skriaudos vienos 
gyventojų dalies, kaip antai 
Mnskolijoj randas daug jų 
apverezia ant prispaudimo ne 
maskolių, Amerikoj*, mums ro 
dosi, pinįgai už leisnius eina ant 
visuomenisz&o labo, todėl randę 
prigaudinėti, idant draugystės 
kasa pelnytu kelis doliarus, y- 
ra visgi darbu nedoru ir pėikti- 
nu. Tokiu prigaudinėjimu visuo 
menė liekasi ' nuskriausta. Mas- 
kohjoj antai, mes turime tiesę 
prieszintiesi valdžių padavady- 
jimams todėl, kad tie padavadyji- 
mai ne dori, prieszingi teisingu
mui, kad sawo įstatais Maskolija 
mus skriaudžia. Amerikoj gi 
tuom motyvuoti norę prigauti 
valdžię jau ne galima; stengi- 
maisi todėl,visgi bus nedori, peik
tini.

Isz wisur,

Apvogė lenku bažnyczią.
Wėst Hammond, Ind. 21 dienę 

Gegužio, nesugauti vagiliai per 
langę įsikraustė į lenkiszkę baž 
nyczię, sudaužė cyborium, iszmė- 
tė ant grindų indus, hostijas ir 
komunikantus; indus paėmė ir 
wėl per langę iszsineszdino. Va
gilių iki sziol nesurado. Prabasz- 
cziumi minėtos bažnyczios yra 
kunįgas Fr. Byrger.

Dideli nelaime.
Nevcastle, Pa. Pareitos nedė

lios rytą sugriuvo didelis pe- 
czius liejinyczioj senatoriaus liau
nos ir Cameronaso, sugriuvo vi
są trioba ir užbėrė 30 darbinįkų, 
ant kurių, apart sugriuvusių sie
nų, iszsiliejo ir* sutirpusi geležis. 
Wisi likosi sunkiai apkulti ir 
nuplikyti. Mirtinai sužeisti yra: 
darbo užveizėtojas Reis, Samuel 
Moody, Mike Petro, William 
Hanna, Joseph Love ir Frank 
Steard.

Tę paczię dienę užslinko žemė 
ant klojanczių szėnis geležinke- 

' lio Arcade Parke. Kada juos at
kasė, Mikola Kurdy buvo jau 
ne gyvas, o Petras Herynski teip 
sumankytas, kad turbut teiposgi 
turės mirti.

Kb?y. * ■

Paskendo laivas.
Isz Cheboygan, Mich. ateina 

žinios, kad garlaivys “Florida”, 
iszplaukęs.isz Chicago su javais, 
ant tfieto Huron paskendo su 
visais tavorais ir su žmonėms. 
Atplaukęs į Cheboygan laivas 
•♦Carpėnter”, ant vandens, matė 
plaukinėjanczias visokias dalis 
nuo susidkūžusios “Floridos”.

Jūres perplauke, baloj prigėrė.
St. Louis. 62 meti^sodaunįkas, 

Henry Stigling, įpuolė į szulinį 
330 pėdų gilų. Balso jo isz sauli
nio szaukenezio pageltos gana 
ilgai nieks negirdėjo; paskui isz- 
girdo kaimynai ir nuleido jam 
viedrę, bet Stigling negalėjo į jį 
įsi kabyti. Sugriebė jis vienok 
virvę, ėsanti ant virszaus pra
dėjo traukti ir kada jau buvo 
vos an| vieno sieksnio nuo 
žemės pavirsziaus, iszsprudo 
virinė ir jis vėl įpuolė į szulinį,

Iszgriove su dinamitu namus.
Batta, Mont. Namai kastynių 

savifiįko, Fredo Andersono, li
kosi nesusektų piktadarių su di
namitu iszgriauti. Pats Anderson 
ir jo szeimyna vos spėjo iszsigel- 
bėti. Sprendžia, kad dinamitu 
padėjo darbinįkai, kurie sėniaus 
dirbo pas Andersonu, bet likosi 
nuo darbo praszalinti ir ne gavo 
savo uždarbio. Mat tokiu budu 
darbinįkai atkerszyti norėjo už 
savo skriaudę. Wertas papeiki
mo yra toksai atkerszyjimas, bet 
ne galima pagirti ir tokio darb
davio, kurisai palaiko sau darbi
nįkų uždarbį.

Laimingos mokintojos.
Uiveizda mokslainės Canvo- 

dia, Topekoj, Kan. garsina, kad 
reikalauja vaikų mokintojų. 
Keturios neseniai ežia priimtos 
mokintojos jau isztekėjo, likosi isz 
viso dvi, bet ir tos jau susižie
davo. Mums rodosi, kad moks
lainės užveizdai ne ilgai reiks 
laukti, kadangi, kaip pasirodo, 
mokintojos greieziausiai iszteka, 
kad ta mokslainė tai merginų 
laimė. Gaila, kad lietuvaitės 
apsileido ir tarp jų nėra tiek ap- 
siszvietusių, idant galėtu mokin
tojomis tapti. Czia mat greicziau- 
siai sau gėrę vyrą galėtu su
griebti.

Audra.
Indianopclis, Ind. Smarki au

dra ir perkūnija siautė ties miestu 
ir jo aplinkinėse. Wėtra užkilo 
neiszpasakytai smarki; perkūnai 
trenkė be paliovos. Szteto na
muose langai likosi iszdaužyti. 
Wetra nuneszė daugybę stogų. 
Ant kertės Pratt ir Illinois ui. 
buvo parengta arklių ir szunų 
paroda. Wėjas sugriovė triobą 
parodos; susirinkę czia jos lan
kytojai nusigando ir pradėjo 
grustiesi; daugelis žmonių likosi 
sumyniotų arba teip apkultų; 
vienam vaikinui nulaužė abi ko
ji ; keletę moterų iszgabeno apmi
rusių.

Gaisrai.
Meridian, Mis. Užsidegė czia 

visas Southern Hotel blokas ir 
su visu sudegė; ugnagesiai ne į- 
stengė ugnį apstabdyti. Blėdį 
ugnies padarytą skaito ant pusės 
milijono doliarų.

• Toronto, Kanadoj. Sudegė 
cziadidelės krautuvės John Caton 
Co. 30 ugnagesių vos spėjo pa
bėgti nuogriuvanezios sienos; y- 
ra vienok keli terp jų apkulti. 
Blėdį ugnies padarytę skaito czia 
ant 300000 dol.

Debesų praplyszlmal.
Denver, Col. apskrieziuose 

siautė smarki audra su debesų 
praplyszimais, nuo ko pasidarė 
czia toki tvanai, kokių nuo seniai 
ne buvo. Wėtra ir ledai ėjo su 
audra, tvanai pagadino kelius; 
nors audra buwo dienę, bet teip 
sutemo, kad toliaus trijų žingsnių 
ne galima buvo matyti. Perkūnas 
trenkė į namus East Denver High 
School, bet žmonių neužgavo.

t Spiritistai szteto Indijanos 
rengiasi, mieste Anderson, įrengti 
kclegiję, taigi augszcziausię sa
vo mokslo įrėdnę. Bus tai pir
mutinė tokia mokslainė ant visos 
musų žemės. Spiritistų rods daug 
visur, bet augszcziausios savo 
mokslainės jie dar niekur neturė
jo-

t Joliet Įll. Ant kelio į Lock-
Pervažiavo geležinkelio trūkis, v . . . t ,. port, vagonas elektnszko karo

Geležinkelio trūkis, bėgantis 
isz Chattanooga į Knoxvillę, ne
toli Mouse Creek, Ten., pervažia
vo du kunu padėtus ant kelio 
rėlių. Turbut jie pirma buvo ko
kių ten žmogžudžių užmuszti ir

X. ■'■ ■■■• v'' ''A’

susimuszė su buggiu, kuriame sė
dėjo du broliai Kruegerai. Susi- 
muszimas buvo smarkus, buggy- 
je važiuojanti likosi ant vietos 
užmuszti.

mokamą, bet ir tokių czia nėra.
’ Antanas Rinkevyczius.

i i * nionimu, ra. oziraiKua
t Pereitęs.invaitęSuvienytose darbinįkų stiklo dirbtuvių pasi- 

Wiet>zpatystėse atsitiko 248 nui-i- baigė. Sztraikas tas traukėsi per 
bankrutinimal; Kanadoj gi 37; metus. Isz 7500 darbinįkų, 
pereit, roetp, ta p.czi, ..nv.ite, l«k» epleido ..ttaik,, 
J . o x 400 pasimirė. Kasztavo lis dar-buvo jų: buvienytoee Wieszp». j rai|ijoilf doliar’ų
tystėse 277; Kanadoj 28. Duno
agentūra apie darbo sanlygas szi- 5 Youngstovn, Ohio. Darbi• 
te>p ata.hpm: v.sose darbo ir Co„ nilo pereito punedėlio, prmlfr. 
prekybos dalyse žymiai pagerėjo J jo dirbti po 14 valandų ant die- 
ir reikia tikėti, kad toliaus pasi- nos. Malūnai tiek turi reikala- 
gerys dar labiaus. Bankų opera- wvmų, kad negal visko į laiką

atlikti. U

Boone, Ia. 1000 anglekasių 
anglių kastynių apie Milford, 
Fraser ir Lehigh paliovė dirbę 
todėl, kad kastynių savinįkai 
numažino jų uždarbį.

5 Nanticoke, Pa. Darbai ka- 
stynėse eina silpnai: dirba vos 
dvi, daugiausiai tris dienas ant 
sanvaitės. Wargasterp darbinįkų 
yra didelis.

5 PET6R8ON, N- J- 800 audėjų 
dirbtuvių Ashley & Baley, ku
rie iki; sziol sztraikavo, sugrįžo 
vėl prie darbo.

oijos, sulyginant su pereitais me
tais, pakilo ant 9% ; Suvienytose 
gi Wieazpatystėse tik ant 2%; 
Chicagoj vienok jos ant 8, 5% 
mažesnės negu pereitę metę. Ant 
to pasirėmę, galime spręsti, kad 
isz visų Amerikos krasztų, darbo 
ir prekybos sanlygos Chicagoj y- 
ra dabar niekiausios.

5 Chicago. S kuru iszdirbinį- 
czių darbinįkai Chicagoj sztrai
kę praloszė. 2000 sztraikierių Į 
darbinįkų stengiasi dabar gauti 
darbą ant kokių nors iszlygų. 
Dirbtuvių savinįkai sako, kad 
jie nepraszalins nuo darbo nepri- 
gulinczių į unijas darbinįkų, 
straikuojanezių gi tik tiek prii
ma, kiek atsiras vietų. Teipoe- 
gi žada numažinti darbinįkų už
darbį ant 10%.

Sztraikas darbinįkų Steamfi- 
ters organizacijos, turbut, teipos
gi pasibaigs. Darbdaviai 'sutin
ka ant unijų reikalavymo, nori 
vien, idant unijos ne reikalautu 
pakėlimo užmokesnio už darbą 
iki l Liepos szių metų.

5 Anglijoj anglių kastynėse 
dirba 640000 darbinįkų, kurie 
iszkasė pereitę metę 164000000 to
nų anglių. Amerikoj gi tokių dar
binįkų yra 363000, kurie iszkasė 
beveik tiek jau anglių kiek ir 
angliszki; taigi czia ant vieno 
darbinįko iszpuola beveik du
syk tiek. Uždarbis vienok* ame- 
rikoniszkų kalnakasių nėra du
syk didesnis už uždarbį anglisz- 
kų; anglys gi Anglijoj pigesnės 
negu Amerikoj.

1 Nev York. Meyer Schoen 
feld, vadovas sztraikuojanczių 
kriauezių, apgarsino iszlygas, ant 
kokių kriaueziai sugrįž prie dar
bo. Reikalauja jis, idant darbinį
kai dirbtu po 59 vai. ant san- 
vaitės ir kad užmokesnį gautu 
už nedėlios darbą, o ne nuo sztu- 
kos, teiposgi idant darbai butu 
duodami tik prrgulintiems į uni
jas kriaueziams. Užmokesnis už 
darbą turi būt ant i didesnis negu 
dabar.

5 Nev York. Sztraikas siuvė
jų czia, kaip rodosi, pasibaigs su 
jį pakėlusių nauda: daugelis di
desnių fabrikantų ir pardaviny- 
ežių sutiko ant darbinįkų reikala
vimo, todėl keli tukstaneziai siu
vėjų sugrįžo atgal prie darbo. 
Siuvėjai progresistai ir4000 lietu• 
viszkų nusprendė paliauti dirbę 
nuo pradžias ssioa sanvaitės. Jei-

i I '

Pamestas kudykis.
Pereitos sanvaitės pėtnyczioj. 

kaip paduoda “Vienybė’, Pit- 
tstone,Pa. lietuviszkoj bažnyežioj 
rado pamestę vieno mėnesio ku- 
dykį; rado padėtą sėdynėse, 
priėjo buvo prisegtas rasztelis, 
nepratusiu prie raszto ranka raszy- 
tas. Rasz-<nti, turbut motina, pra 
szė lietuviszkos parapijos kunį 
go, idant jis vaikę paimtu ir 
darytų su juom kę nori. Kunįgas 
Szedvydis atidavė jį į beturezių 
namus. Prie jo rastas rasztelis bu
vo raszytas lietuviszkai, taigi ir 
vaikas turbut lietuvės motinos, 

^■bet keno jis isz tikro, iki sziol neži- 
! nia.

|| Į Odesę, 20 d. Balandžio, at
kako grekonis, Raftopulo, ir ap
sigyveno kambaryj N-15 kotelio 
“Imperial”. Isz pradžių jis retai 
iszeidavo įsz savo kambario ir 
pas save nieko ne įleisdavo. 
Neseniai anksti jis^iszėjo isz savo 
kambario ir paėmė su savim ir 
raktę ir daugiaus' jau nepasirbdė. 
Ryt mėty j, savinįkas auksinių ir 
deimantinių daiktų pardaviny- 
czios kotelio apaezioj, Silberger, 
atidaręs pardavinyczię, užtė
myje, kad jo pardavinyczia ap
vogta, pinįgų kasa iszplėszta ir 
isz jos paimta 450 rubl., trys 
žemeziuginių karielių eilės ver- * 
tės 5000 rubl. ir su tuom paimti 
ir raktai nuo didės ės kasos. Sil
berger szoko prie didėsės kasos 
ir persigandęs pamatė, kad ta 
yra tuszczia ir isz jos paimta dei
mantų vertės 70000 rubl. Pa- - 
szaukė policiją. Atkakę policijan
tai susekė, kad vienoj jjzėpoj isz- 
pjauta skylė, tokia jau skylė bu
vo ir sienoj isz Auderskio par- 
da viny ežios. Policijantai subėgo , 
į tą pardavinyczię ir rado lubose 
iszpjautę teiposgi skylę, o lubos 
tos buvo ties 15 nr. hetelio 
Imperial, kuriame ansai grekonis 
gyveno. Subėgo prie durų to 
kafnbario, bet jas reikėjo isz- 
muszti. Czia pasirodė po kamoda 
iszimtos dvi grindų lentos ir pa
daryta dideli skylė, per kurię 
grekonis virve nusileido į Au- 
dersko pardavinyczię ir isz czia 
iszmuszė skylę sienoje, prisigrie
bė į Si Ibergero pardavinyczię, isz 
kurios paszlavė aksinių iszdirbi- 
mų ir deimantų ’ vertės 80000 
rubl.Wagilius nesuimtas; policija 
praneszė į visus parubežinius 
nuėstus apie vagystę ir iszsiunti- 
nėjo apraszymę ano grekonio. 
Gal pasiseks jį nuimti.

Įkurituw6s {nauju trukių
28 valandas in "Nev Yorką;

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

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

J. Y. Calahan, Generaliszkas 
Agentas, 111 Adams Str. Chica
go. III. reikalaujantiems duos 
visa informacija, kaslink naujų 
trukių.

Isz Arkanso farmų.
Pavasaris su metę pas mus 

gražus; ant laukų avižos ir kiti 
javai iszrodo labai gražiai; žie
minių kvieczių mažai czia sėja, 
bet kas jų turi, ir tie iszrodo gra
žus ir tai teip, kad rodosi geresni 
ir negal būti. Kai bos buk Arkanso 
farmos turi nevaisingą žemę yra 
neteisingos: žemė czia gera, tik 
vargas mums, kad mes, pradėda
mi farmerauti, pinįgų per mažai 
turėjome. Į*engwas butu czia gy
venimas, jeigu už žemę nors būt 
užmokėta, mes gi pirkome žemę 
ant iszmokeszazio ir nežinome ar 
galėsime už ję iszsimokėti, ar ne.

A. Linauskas.

Apdegė waikas.
We8T PittstOn, Pa. Mažas vai

kas lietuvio Podukaiczio, palik
tas vienas aamieje, sugriebė brie- 
žiukų dėžutę ir braukydamas juos 

Kada
sun- 
Porę

uždegė savo drabužius, 
ugnį užgesino, vaikas teip 
kiai buvo apdegęs, .kad į 
valandų ir pasimirė.

ISZ 
Lietnwiszku dirwn 

ameriko.
Skundėjai.

'Rytas’pranesza isz Nev Haven, 
kad antrę Wefykų dieną, tenyk- 
sztė Szvento Pranciszkaus lietu- 
viszka draugystė iszkėlė balių, 
ant ko prisipirko alaus ir kito
kių daiktų. Kada paskui pradė
jo dalyti alų norintiems atsiger
ti, netikėtai užėjo policistai, par- 
davinėjanezius alų suėmė ir nu
vedė į sudnamį ir per tai baliaus 
parengėjai nužudė 100 dol. Sa
lė mat ąeturėjo leisnio ant par
davinėjimo gėry m ų, o Szvento 
Pranciszkaus draugystė turėjo 
prieszę, vieną jos buvusi sanarį, 
kurisai ir užvedė policiję. De- 
nuncijacijos, kokios jos ne butu, 
yra bjaurios, bet isztikro, muszda- 
miesi į krutinę, paklauskime 
pats savęs, ar mes stengiamėsi 
jas naikinti IPrieszingai, mes pats, 
lietuvių vadovai, jas platiname. 
Pažiūrėki m ė į musų laikraszczių 
korespondencijas, ar juose nera
sime gana denuncijacijų ir tan
kiai isz syk motomai melagingų 
apskundimų. Ponai Didinskai ir 
jiemspanaszus visursznipinėjapa
sislėpusių bedievių, bet nerasda
mi tikrų, griebia pirmą patiktą 
ir apekundžia priesz visuomenę. 
Tuom paežiu, žinoma, atmoka ir

Atsiliepimas.
Atsiliepiu į brolius lietuvius 

seniai Amerikoj apsigyvenusius, 
bent priesz 1869 metę, kad butu 
teip malonus, apraszyti savo į 
Ameriką kelionę ir pirmus metus 
gyvenimo Amerikoj ir tuos ap- 
raszymus man prisiųstu.

Malonėcziau, kad laiszkuose 
butu atsakyta ant szių klausinių: 
Kokioj vietoj ėsate gimę? Dėl 
ko isz tėvynės ifczkeliavote—nuo 
kariaunos,ar dėl ko kito? Isz kur 
dažinojote apie Ameriką, gal jus 
kas į ten kvietė? Gal per nekurį 
laiką gyvenote Prūsuose, Pran
cūzijoj ar Anglijoj? Apraszykite, 
jei buvo kas akyvo jūsų kelionėje? 
Kuom pirmiausiai Amerikoj užsiė- 
mėte? Kur- ir kaip gyvenote? 
Kokį darbą dirbote? Ar buvo 
toj vietoj, kur jus apsigyvenote, 
ir daugiaus lietuvių? Kokios jų 
pravardės ir isz kur jie buvo at
keliavę? Gal kę akyvo apie juos 
žinote?

Apraszę visą tą, prisiųskite 
apraazymus ant saito adreso:

Rcv. J. Žilinskis,
P. O. B. 103. MfCarmel.Pa.

U Nachtczevaniuj, ant upės 
Dono, pietinėj Maskolijoj, atsiti
kę dideli nelaimė. Darbinįkų už- 
veizėtojas vilnų mazgojimo į- 
rėdnės Melinkbvo, Staniszevs- 
ki, kėlė darbinįkus per upę 
į dirbtuvę ir nors buvo di
delis vėjas, vieton 10, su
sodino į valtį 30 su virszum dar- 
binkų, daugiausiai jaunų mergai- 
czių nuo 16—20 metų, teip kad 
buvo czia vos tiek ruimo, kad 
jos susikabinusios galėjo stovėti. 
Darbinįkės rods baildė prieš z ta
rauti ir nurodė pavojų, betStani- 
szevski, pagazdinęs pawarymu 
nuo darbo priesztaraujanczias, 
greitai jas nutildė. Tūloms tru
ko vietos valtyj, tos sustojo ant 
jos krasztų. Wos pervažiavo Do
ną ir įvažiavo į prūdą, ant kurio 
buvo vilnų plovimo vieta, į val
tį pradėjo veržtiesi vilnys. Nusi
gandusios merginos isz iszgasz- 
czio szoko į vandenį ir griebėsi 
valties krasztų ir ję apvertė, vi
si iszpuolė, o vieta buvo beveik 
ant 5 sieksnių gili. 20 žmonių 
spėję iszgelbėti, bet devynios 
merginos ir trys vyriszkiai prigė
rė, o terp tų ir tas, kurisai tę vi
są nelaimę padarė,taigi darbo pri
žiūrėtojas, Staniszevski. Stani- 
szevski mat gerai mokėjo plauk
ti, iszvirtus valcziai, jis vande
nyj persirėdė ir plaukė prie krasz
to, bet už kaklo užsikabino jam 
viena isz skęstanezių dęrbinįkių, 
kuri ir jį į gelmę patraukė.

Kiekvienas teip sako:

**»**?<;. pr****Hna perinlims, gydo galw<S
eka drugy » w M oriu

ElrlL d«iln1tS C. C. C, Mitdtea, 10, K, 60 mn- 
w *°** *Pu’ko**‘r <»•-

H Europoj daugiausiai patžu- 
dyszozių atsitinka Saksų žemėj, 
nes po 35 ant kiekvieno 100000 
gyventojų; antrę wietę užima 
Danija, kur ant to paties gyven
tojų skaitliaus iszpuola po 25 
patžudystės. Patžudystės Euro- * 
poj visur pradeda didintiesi; pa- 
sididinimę jų stato ant pasididi- 
nimo terp žmonių girtuoklystės. 
Tas vienok neteisingas, kadangi 
paveikslan, Wokieti joj arba Ang
lijoj, kiekvienas to kraszto gy
ventojas iszgeria po 12 kvortų 
spirito, Danijoj gi iszpuola po 11 
kvortų, bet paskutinėj daugiaus 
buvo patžudyszczių. Švedijoj 
patžudystės teiposgi pasidaugino, 
bet girtuoklystė sumažėjo. Terp 
patžudžių Danijoj pereitę metą 
buvo: 78% vyriszkių, o tik 22% 
moterų. Daugiausiai patžudysz
czių (netik Danijoj, bet visur) 
atsitinka pavasaryj; isz patžu
džių 33% buvo ukinįkų kaimie- 
ezių.

[| Laikrasztis “Odeskyj Lis- 
tok” sziteip apraszo duonę, kurię

t



minta daugelis kaimieczių Cher- 
soniaus gubernijoj, kurię pereitu 
metę atlankė neužaugimas lau
kuose, todėl ežia gyventojai badę 
kenezia. Laikrasztis sako, kad ta 
žmonių duona baisi, tai ne duo-; 
na, bet kokia tai jouda žemė arba 
molis, kur primaiszyta kiek kly- 
nių, ir szmoteliai tamsaus purvo 
su supjaustytais sziaudais ir dar 
su kokiais ten nevalgomais daig
iais; žodžiu sakant, tokios duo
nos ne tik žmonės, bet ir gyvu
lys, nesigriebs. Nežiūrint ant to
kio vargo, dar pavietinės val
džios paliovė davinėjusios ba 
d uoli am s paszelpę. Toks mat pa
dėjimas caro pavaldinių. O kę 
veikia caras? Jis už milijonu nuo 
žmonių priluptų pinįgų pirko 
kraitį tekaneziai Montenegro kunį- 
gaikszczio dukterei! Jis milijonus 
iszleidžia ant užlaikymo sznipų- 
.kų pulkų!

U Mieste Lodz, Petrokovo 
gub., Lenkijoj, fabrikantas Stei- 
gėrt dawė vietinėj maszidų 
dirbtuvėj Goldamero padirbdinti 
garinį katilu. Katilę tę įmuryjo 
ir padirbusi jį dirbtuvė norėjo 
iszbandyti. Ant bandavonių atė
jo monteris maszinų dirbtvės, 
Steigert, jo dirbtuvės direkto 
rius Pohl, inžinierius Seider ir 
keletas darbinįkų. Kaip tik vie
nok katilą įkūrė,paleido maszinas, 
jis expliodavo ir sutruko į- 
szmotus, szmotai iszlakstė į visus 
krasztus. Wienas lekiantis szmo 
tas užmuszė ant vietos darbinį- 
ką Stupniakę, kurisai sėdėjo 
kampe ir valgė pusryczius, su
žeidė sunkiai kitą darbinįkę, 
Malinovskį, direktorių dirbtu
vės Pohlą, inžinierių Seiderą; 
paežiam gi dirbtuvės savinįkui 
Steigertui su visu nutraukė kojas 
teip, kad tasai į porą valandų 
ir pasimirė.

|| Isz Nižnenowgorodo raszo: 15 
dieną Balandžio, paleidus ledams 
ant Wolgos, netoli Nižnenov- 
gorodo užtėmyjo ant lyties plau
kiantį vaiką 8 metų, kurisai, bė
ginėdamas ant lyties, szakėsi moti
nos. Keletas vyriszkių susėdo į 
valteles ir iszplaukė gelbėti aną' 
vaiką, bet tą stabdė plaukinėjan- 
czios lytis, ant galo gelbėtojai 
prisigriebė prie lyties, kur buvo 
pusiau suszalęs vaikas. Jis vie
nok nesidavė gelbėtojams paimti, 
tik bėgiojo ant lyties ir szaukė- 
si motinos. Ant galo vienok jį 
paėmė ir atgabeno ant kranto; 
nugabeno į hotelį, kur apszildė 
ir pavalgydino. ]sz kur yra tas 
vaikas, nežinia; nuo jo vien tiek 
dažinojo, kad jis ant lyties isz- 
buvo dvi naktis. “Du syk buvo 
tamsu”, atsakė vaikas. Turi jis 
nuszalusias kojas ir rankas, todėl 
patalpino jį į ligonbutį.

|| Mieste Shanghai, Chinie- 
ežių žemėj, chiniecziui Ah Sin 
jo giminės baisią parengė mirtį. 
Ah Sin turėjo mat palinkimą 
prie kazyrų ir užtai jis kelis kar
tus buvo valdžių nubaustas, bet 
loszimų neliovė. Jo skolas turėjo 
iszmokėti giminės, ant ko reikėjo 
apversti beveik visus jų turtus. 
Todėl mandarinai liepė jį suimti 
ir atidavė jį giminėms ant nubau
dimo. Tie isztikro tikrai chinisz- 
ku budu jį ir nubaudė. Pirmiausiai 
sulaužė jam su visu rankas, 
paskui baisiai sumuszė su bam- 
buso lazdoms, ant galo pririszo 
prie stulpo, suszaukė dahgybę 
gyventojų ir tie mėtė į pririsztą 
mažus ekmenėlius teip ilgai, kol 
tas ne iszleido savo dvasios. Kūną 
atidavė paskui valdžioms.

U Persijos sostą pi lėj, mieste 
Teherane, sugriuvo moterų mau
dynių namai ant besimaudanezių 
moterų, kurių ežia buvo apie 
100. Kiek ežia motetų pražuvo, 
negalima tikrai žinoti, nes už
griuvusių nieks nesistengė gel
bėti; po griuvėsiais buvo 
lygiai užmusztos isz syk, kaip ir 
tik užgriuvusios bet ne užmusz
tos. Pagal persų tikėjimą, už
drausta vyriszkiems pamatyti 
nuogą moteriszkės kūną, taigi 
valdžią uždraudė griuvėsius ar
dyti, nes besimaudanezias c^zia 
užgriuvo nuogas. Galės tą pa
daryti tik po kokių 30 metų, 
kada kūnai su visu supus ir liks 
tik kaulai. Jeigu ne tasai tikėji- 
miszkas uždraudimas, gal butų 
galėję pusę arba daugiaus užgriu-

vusių ežia moterų iszgelbėti, o 
dabar pražuvo ežia ir gal su 
visu sveikos, bet tik griuvėsių 
užbertos.

U Wokietijoe konsulius Alek
sandrijoj, Egipte, apskundė į sūdą 
iszleiatoją wieno h rabi sz ko j kalboj 
iszeinanczio laikraszczio ui įlei
dimą wokiszko ciecoriaus garbės. 
Ar Maskolijos konsuliai nepanorės 
megždžioti Aleksandrijos wo- 
kiszką konsulių, kadangi Masko- 
lijos wuldono darbai užrubeiių 
laikraszcziuose labiausiai yra pei
kiami ir iszjuokiami, teisybę sa
kant, tie jo darbai isz tikro yra 
turbūt kiauliszkiausi: nėra gal 
ant swieto nė terp laukinių wal- 
donų kito, kurisai teip ne teisiu 
gai įvaldytu sawokraszte,kaip wal- 
do Maskolijos carai. Turbut nieks 
isz jo tarnų nedrys kreiptiesi į sūdą 
ant apgynimo jo garbės, kadangi 
per sūdą tik dar labinus apsigar- 
sytu carų kiauliszki darbai.

U Isz Wiborgo, Finlandijoj, 
raszo: neseniai ant . farmos 
Štrembergo, netoli miesto, naktyj 
įsikraustė vagilius. Ant kiemo ežia 
buvo didelis ožys, kurisai tuojaus 
ir puolė prie vagiliaus. Tas nega 
lėdamas nuo jo iszsigelbėti, ka
dangi ožys laikė vagį drueziai 
pne sienos priespaudęs, sz»u 
kėši pagelbos. Kada sukilo far- 
merio tarnai, pamatė, kad ožys 
drueziai prie sienos prispaudęs 
stumdė aną vagilių; drabužiai jo 
buvo sudraskyti, rankos su 
kruvintos. Taigi ežia mat ožys 
apsaugojo namus nuo iszplėszi- 
mo.

|| Į namus ukinįkoSkibos, kai
me VVodzierady, Petrokovo gub., 
Pietinėj Lenkijoj, įsiveržė ge
rai apsiginklavusių plėszikų pul
kas/Wienas isz jų įlindo į butą 
per iszimtą langą ir paskui, ati
daręs duris, įleido ir kitus, lau
ke ėeanezius savo tavorszczius; 
prisikėlė miegantį Skibą ir jo 
moterį ir reikalavo pinįgų. Ski- 
ba pasakė, kad pinįgų ne turi; 
vagiliai pradėjo jį muszti ir mu- 
szė teip ilgai per galvą, kol gal
va nesuskilo. Paskui iszmuszė 
duris szėpos ir radę joje porą 
szimtų rub ių, su tais pinįgais 
iszsineszdioo.

Į| Isz Warszavo8 raszo: pas 
vieną ligonę buvo pakviestas 
gydytojas, kuris apžiūrėjęs ligo
nę, paraszė receptą, su kuriuom ir 
nuėjo į aptieką parsineszti vais
tų. Kaip tik juos parsineszė ir 
užgėrė, ligonei pasidarė dar nie- 
kiaus. Paszaukė vėl gydytoją; 
kurisai susekė, kad ligonė nusi- 
nuodino. Padarė analyzą vaistų 
ir susekė, kad aptiekorius pakly
do: vieton gydytojaus užraszy- 
tos kodeinos, jis pridėjo į vaistus 
strichninos. Moterį sz k ė nuo tų 
vaistų ir pasimirė, i

i1. Miestą Gžatsk, Smolensko 
gub., neseniai naktyj netikėtai už
liejo vanduo. Wanduo prikėlė 
mieganezius isz lovų; pasirodė, 
kad visos miesto ulyczios, iki 
pats viduriui, buvo ant 2 mastų 
giliai vandens apsemtos, Truko 
valczių ant gelbėjimo apsemtų 
namų gyventojų, o ežia vanduo 
vis dar kilo augsztyn, apsėmė 
pardavinyczias ir namus miesto 
pakraszcziuose. Ar pražuvo ir 
kiek prie to žmonių, dabar dar 
nežinia; prigėrė vienok beveik 
visų miesto gyventojų gyvuliai.

Į| Miestelyj Kantakuzove, Ni
kolajevo pavietyj, pietinėj Maa- 
kolijoj, atsitiko žydų musztynės: 
beveik visą miestelį isznaikino 
įdūkę ant žydų krikszczionys 
ukinįkai aplinkinių kaimų. Wisi 
žydiški kromai likosi iszdaužyti,o 
tavo r ai isz jų sunaikyti; iszliko 
vien žydų sinagoga. Stengėsi į- 
nirszimą kaimieczių stabdyti vie
tinis popas,bet ir jį ukinįkai sumu- 
Szė.

|| Ant geležinkelio linijos isz 
kastas, ilgio wieno wiorsto, tune
lis, netoli Montmedy, Prancūzi
joj, užgriuwo bėgantį į Paryžių 
geležinkelio trūkį. Antatkasimo 
reiks mėnesio laiko. Tu
nelį tą, laike karės 1871m.,buwo 
prancūzai tyczia iszgriowę, paskui 
paramstė tik sziaip teip wir- 
szų ir tai matomai nė twirtai, jei
gu jis dabar užgriuvo bėgantį 
trūkį.

Ant priemieszcz o Montmartre, 
Paryžiuje, 54 metų maskoliiis 
panorėjo badu nusimaryti. Užsi
darė jis savo gyvenime ir nieko 
pas savę ne įsileido. Kada po 
24 dienų jau susilpnėjo, namų 
gaspadinė užtiko jį auk lovos 
vos gywą, iszdžiuvusį ir iszbadė- 
jusį. Paszaukė gydytoją, kurisai 
ir iszgeibėjo maskolių nuo mir 
ties.

|] Berlyne, strielczius Krueger 
rodė savo mokslą szaudymo, 
žinoma iszi-ipirkusiems bilietą 
žmonėms. Uždėjo savo seseret 
obuolį ant galvos ir stovėdamas 
atbulas, norėjo tą obuolį su kulka 
numuszti; szuvis vięnok pataikė 
ne į obuolį, tik į kaktą striel- 
cziaus sesers ir užmuszė ją ant 
vietos.

|| Berne, Szveicarijoj, masko- 
liszkas studentas, VVladimir Ni
eže vo (pravardė matomai iszinis- 
lyta) nuėjo į maudynę newa iszst- 
maudyti, bet vanoję su britva 
perpjovė sau gyslas. Kada jį su
rado maudynių tarnai, gelbėti bu
vo jau per vėlai.

| Į Brino (Moravijoj, Austri
joj) gidinyczią algabeuo jauną, 21 
melų czechę, Mariją Kreži, hz ne
tolimo kaimo Uržtnov, kuri, no
rėdama nusižudyti, su pavogta 
britva uustpjovė sau nosį. Neži
nojo mat margina, ką reikia pjauti, 
idant nusižudyti.

|| Japonietis, buvęs policistas 
Tsudo Šanzo, kurisai, atsilankius 
į Japoniją dabartiniam maskolisz- 
kam carui, bandė ant ulyczios 
jam galvą nukirsti, bet tik sun
kiai sužeidė, pasimirė dabar kali
nyj. Jisai paskutiniuose laikuose 
su visu atsisakė nuo valgio ir 
pasimirė isz bado.

|| Prūsų provincijoj Silezijoj 
siautė neiszpasakylat smarki au
dra su ledais ir su lytumi. Dau- 
gelyj vietų atsitiko debesų pra 
plyszimai, kurie labai .daug pri
dirbo blėdies; daugiausiai nu- 
kentė apskricziai Greiffenberg ir 
Liebeuthal.

Ii Netoli Szerburgo, Prancūzi
joj, ant prancuziszko kariszko lai
vo “Hoche”, isziro barijera ir 
keletas jurinįkų supuolė į žemai 
kybanezias valtis, o vienas į 
jūres. VVienasjurinįkas užsimuszė, 
trys gi likosi sunkiai sužeisti.

Pamėgink nauja 28 valan
dų trūky t New Yorką. 
Niekei Pinte geležinkelis yra 

dabar per wisus pripažintas 
už geriausią, ir nedėlioj, 30 
Gegužio bus inkurtuvės tos lini
jos naujo trūkio terp Chicagos ir 
rytų. Trukiai puikiausiai įrengti, 
su miegojimo vagonais iszwa- 
žiuos isz Chicagos kas dien 10:35 
ryto, 3:05 po pietų ir 10:15 va
kare. Ant trukių visu keliu 
yra tarnai, aprėdyti uniformose, 
kurie ant kiekvieno pareikala^, 
vimo patarnaus važiuojanezi^m? 
Trumpu laiku ir už x pigut-^^k? 
galima ant szios linijos pasiekti 
visus rytinius miestus.

Apie gersnę informacija atsi- 
szaukite arba adresuokite į J. Y. 
Calahan, Generaliszka Agentą, 
111 Adams Str. Chicago, 111.

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

Lietnwiszkas PiknĮkas
Draugystės Sz. Juozapo isz 

Melrose Park, UI. bus Nedelioj, 
30 Gegužio, 1897. darže Gaden, 
kertė Madison st. ir Desplaines 
avė. Harlem, III. Prasidės 10 va
landą ryto, ir trauksis iki 8 vai. 
vakaro. Įžengs ant piknįko tik 
25c. Harlem yra tai priemiestis 
Chicagos, apie 10 mylių į vaka
rus, prie pat Madison ui. Isz visų 
pusių miesto galima į ten dava
žiuoti sztritkariu tik už 10c. Te
gul ima sztritkarius Madison pi. 
o davažiuos net į vietą. Ant 
pįkniko grajįs puiki muzika ir 
bus kitos gražios zaltovos: delto- 
gi szirdingai užpraszome visus 
lietuvius ir lietuvaites atsilanky 
ti. Su guodone

Komitetas Dr-tes Sz. Juozapo.

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

W i tau to turės didelį balių ant 
naudos emigrantų namo, 31 
Gegužio, 1897m., salėje Caledo- 
nia, po nr, 45 Eliot Str., Boston, 
Mass. Prasidės 2 valandą po pie
tų ir trauksis iki pusiaunaktų. Į- 
ženga vyrams $1.00, o mergi
noms ir moterims 50c. Wisoki 
gėrymai bus už dyką. Dėltogi 
szirdigai užpraszome visus lietu
vius ir lietuvaites atsilankyti.

Su guodone, Komitetas.

Gromatos ant paczto.
54 B»loaikoui* Rafol 
74 Corydn Th o 
88 Enult* Mertbi

101 Genserowloz W.
134 Jugeluki Stanidaus 
136 Jaknuz Makina 
188 Jurlc M loke 
140 Kadusch^witz M.
154 Kasiai JedreJ 
156 Kri»hehluna» A. 
IR'Kulikaaki Andrėj 
173 Uukaie Frano 
176 Hazema H. 
lOONnger 8.

192 Ofinn Joaepb 
194 Pniio* FVter
200 Plmow»kt I.
201 PUauk Vludimir

i 206 Ruti» Jom f 
810 Rleni-ki. witz Felika 
212 Roroanoricr Antoa
247 Sx*udawB Wnjcteh
248 Szydlowakl George
249 Tara,r.k a VVojclech 
261 Tonis Johanu
253 Votruba Kari 
258 Wa»llewkl Adam 
269 Ziolowzynaki John

GEOGRAFIJA
. Jeigu pasakytume, kad vįsas žemės pavirszius, kalnai, 

uolos ir akmens trupa, tas gal jums pasirodytu teip žingei
dus, kad bandytumėte persitikrinti, ant kiek tiktai galima. 
Prisižiūrėkite senoms trioboms, paminklams, tėmykite uolas 
ir jūrių krantus, jeigu tik jūsų kraszte jie yra. Pamatysite, 
kadapaezioj uolos ant žemės voliojasi szmoteliai uolos, akme
nėlių, kurie nupuolu ant žemės, nutrukę nuo uolos ir po 
szaltai žemiai atrasite ir szviežius ženklus ant uolos, pama
tysite, kad nuo jos nutrupėjo nauji szmotai. Užtėmyję to
kį atsitikimą jūsų apgyventuose krasztuose, galėsite spręs
ti, kad ir kiecziausios uolos, iiors jos teip drūtos iszrodo, 
trūksta ir truj>a kaip ir paprastos minksztos žemės grums
tas. Vienu žodžiu, kur tik uola yra po oro įtekme, teip 
kaip ir triobos žmonių rankomis statytos, trupa, genda. 
Pažiūrėkime dabar, kokiu budu ir kodėl tas atsitinka.

Pirmiaūsiai atsimykite, ką kalbėjome apie ypatybes an- 
glerugszties ir kitokių rugszczių. Atmenate gal, kad lytų 
vanduo paima isz oro dalį anglerugszties, ją sutarpina ir 
kad tasai vanduo, įsigerdamas į žemę, gal labiaus įsigraužti 
į uolą. Tas pats bus su lytaus vandeniu lygiai- stovineziu, 
kaip plaujanczių uolas ant žemės Į)avirsziau8 ėsanezias. 
Vanduo toksai isz palengvo sutarpina tas uolos dalis, ku
rias gal su savim pailsti. Tūlos uolos, kaip antai kalkių ak
muo, su visu sutirpsti, kitų vėl uolų sutirpsta tik medega 
jungianti dalis ir kaip tik sutirpo, visa uola sutrupa, 
pavirsta į paprastą žemę arba į pieską, kurią vanduo nusi
gabena. V iena todėl isz priežaszczių, kurių dėl uolos trupa, 
yra anglerugsztis sutirpusi lytaus vandenyj.

Apart to ir oxygenas oro, esantis teiposgi nupuolusia- 
me su lytum vandenyj, ne mažai prisideda prie uolų trupi
nimo. Jeigu mes padėsime ant oro geležies szmotą, jeigu 
tik oras bus drėgnas, tai pamatysime, kad po tūlam laikui 
tas geležies szmotas užsidengė rūdimis. Gerai žinote, kad 
po ilgesniam laikui rūdys su visu pergraužia geležies 
sztangą. Rudys yra tai kūnas ne vienodas, bet sudėtas: su- 
išdeda jis isz oxygeno ir geležies. Darosi jis tolaik, kolaik 
geležis yra czysta, nesurudijusi, kadangi kaip tik nenu- 
mazgosime vieną rudiee eilę, tuojaus užsideda kita, nes vėl 
geležį naikina oxygenas. Tas. kas atsitinka su geleže arba 
su plienine peilio geležte, tas pats atsitinka ir su tūloms 
uoloms, nors ežia oxygenas ne naikina jų teip greitai, kaip 
geležies. Uuolos tos vienok jx> įtekme oxygeno teiposgi ru- 
dyja. Ant jų jiavirsziaus pasidaro uolos rudžių eilė; kaip 
tik ją nunesz lytų vanduo, tai naują uolos eilę vėl užgrie
bia oro oxygenas ir teip kaip geležį, vėl įgraužia ir nai
kina.

Ant galo reikia pridurti, kati uolas ir visą žemės pa
virszių trupina teiposgi szaltis. Gal užtėmyjote, kad laike 
didelių szalczių dūdos vandens traukimui, teiposgi visoki 
stotkai su vandeniu trūksta nuo virsziaus apaezios link. 
Priežastis to aj*ireiszkimo yra vandens ypatybė: vanduo 
szaldamas1 skecziasi, užima didesnį ruimą. Ledas užima di
desnį ruimą negu vanduo, isz kurio jis pasidarė. Todėl be
sidarydamas ledas spaudžia szonus stotko, arba kanalų ku
riuose susirinkęs; szonai nuo to spaudimo trūksta, jeigu 
jie ne ant tiek drūti, idant galėtu iszlaikyti visą vandens 
spaudimo pajiegą.

Matėte jau, kaip lengvai vanduo persisunkia per že
mes ir uolų eiles. Ir kiecziausios uolos turi skylutes, į ku
rias susirenka vanduo. Todėl tai rudenyj ne tik žemė, bet 
ir uolos turi daug drėgnumo; užstojus szalcziams, vanduo 
susirinkęs akmenų skylutėse užszala. Prie to kiekviena 
vandens dalelė szaldanta užsilaiko teip jau, kaip ir van
duo dūdose arba stotkuose. : Nėra ežia nė jokio skirtumo 
ar vanduo yra stotke, uolų plysziuose, arba terp uolos ir 
žemės dalių: szaldamas jis stengiasi iszskėsti sienas duo
butės, kurioje szala.

Jeigu prisižiūrėsite keliui didelių szalczių, pamaty
site, kad maži akmenėliai likosi isz gilesnių vietų į virszų 
iszstumti ir kad visas kelio pavirszius užsidengė dulkėmis. 
Szahis isžskirstė pieskos grūdelius ir molio daleles; sutrupino 

kaipi grūstuve. Todėl tai, kaip matote, szaltis paleng
vina žemdarbio darbą, trupina žemę ir padaro ją tinkan
ezia augmenų augimui. Szalant uolai, szala ir vanduo su
sirinkęs plysziuose ir duobutėse ir todėl drueziai spaudžia 
krasztus uolos. Dalys, isz’kurių yra uola, berods drueziaus 
susijungusios terp savęs negu dalys dirbamos žemės, todėl 
jos labiaus gal prieszintiesi szalanczio vandens spaudimui. 
Žinoma, kad skylėtos uolos, arba tokios, į kurias daugiaus 
vandens susirenka, smarkiaus būva szalanczie vandens nai
kinamos ir tokios ne gel tai vandens pajiegai prideraneziai 
pasiprieszinti.,Suskilusias uolas, arba tokias kaip antai 
pieskinis akmuo, greitai sutrupina. Szaltis naikina vieną 
po kitai jų eilę, arba naikina sujungimą terp savęs dalelių, 
kurias jiaskui vanduo pagriebia.

Vanduo suszala ne tik terp dalelių, isz kurių susidėju
si uola, bet ir visuose jos plysziuose. Gal patėmyjote uolo
se arba akmenų skaldynėse, kad per uolas arba akmenis 
bėga tamsesni brukszniai, besitęsianti nuo virszaus apaezios 
link; paprastai uolos ir akmens trūksta iszilgai tų bruksz- 
nių paveiksle keturkampių stulpų. Apie tuos bruksznius 
jau paminėjome, kalbėdami apie kelius, kokiais lytų van
dens prisigriebia į žemės gilumą. Numanote, kad jeigu ply- 
sziai yra siaurueziai, tąsyk juose ne daug vandens susirenka, 
bet nuolatai jie-didinasi ir juo toliaus, juo daugiaus juo
se vandens susirenka. Kiekvieną kartą, kada tik vanduo 
szala tuose plysziuose. besidarantis ledas stengiasi tuos 
plyszius iszplatinti. Po kelių žiemų ledas įstengs ant galo 
sziek tiek juos iszplatinti, tąsyk jau į juos subėgs dau
giaus vandens ir jam szalant, jair ledo pajiega bus dides
nė, teip kad ant galo ledas nuskels visą uolos dalį/ Jeigu 
tas atsilieka ant uolos pavirsziaus, tai nuskilusi dalis atsis
kiria ir nusirita į apaezią.

Ant augszcziaus stovinezio paveikslėlio parodyta, kaip 
trupa uolos. Uuolos tos, kaip matyt, suskilusios; plysziai 
nuolatai vis labiaus skėtėsi ir ant galo dideli szmotai nu- 
® krito ir tie toliaus 

sutrupėjo į mažes
nius. Szaltuosė kra
sztuose, po kiekvie
nai szaltai žiemai 
daug uolų suskyla.

Apart angle
rugszties, oxygeno ir 
szalczio yra dar ir 
kitokios priežastys,' 
kurių dėl trupa že
mės pavirszius: žino
te, paveikslan, kad 
sziltoje vasaros die
noje, saulės spindu
liai įkaitina uolos 
pavirszių, naktyj gi 
vėl jos žudo urnai 
savo szilumą per

kiasi, susitraukia. Toksai skėtimasi ir susitraukimas, kokį 
gimdo persikeitimas temperatūros, silpnina susijungimą 
terp savęs dalelių, per tai uolos trupa, arba nuo jų nusky
la czielos eilės viena po kitai. Sausuose krasztuose sziluma 
ir nupuolimas temperatūros naikina uolas greitai. Vėjas 
prie naikinimo uolų teipjau prisideda: jis nunesza smul
kias nutrupėjusias daleles ir nesziodamas pieską, kuri susi- 
duodama į kietą uolų pavirszių, iszmusza ant uolos duobu
tes ir tokiu budu prisideda teiposgi prie jų naikinimą^ 
Pieska Sacharos ir kitų didelių pieskynų pasidarė isz su
trupėjusių uolų, sutrupėjimą tą pagimdė žymus skirtu
mas terp dienos ir nakties temperatūros; paskui gi vėjai 
ežia sunesziojo į vieną vietą tų sutrupėjusių uolų daleles.

Matote todėl, kad uolos padaranezios žemės plutą, dėl 
visokių priežaszczių, persikeiezia ir trupa. Kioecziausias ak
muo kaip ir minkszcziausias turi ant galo sutrupėti. Ne vi
si vienok vienaip genda ir sutrupa. Jeigu prisižiūrėsite sie
noms senų triobų, pamatysite, kad ne visi tos sienos sudė
tiniai akmens lygiai sugedo. Vieni akmens sugedo labai 
mažai teip, kad to sugedimo beveik ne galima užtėmyti, 
kiti beveik su visu sutrupėjo. Tas, ką patėmyjome ant se
nos triobos, yra gamtoj: vienos uolos trupa greieziaus, ki
tos gi labai isz palengvo.

Ne vienas gal ežia užduoti klausymą, kokiu budu pa- 
virsziai kietžemių gal sunykti? Svietas rodosi teip gražus, 
kad net ne norite tikėti, idant kokia nors pajiega drystii tą 
svieto gražumą naikinti. Tas vienok trupėjimas žemės pa- 
virsziaus yra reikalingas, per tokį trupėjimą žemė darosi 
geriaus tinkanezia augimui augmenų, gyvenimui visokių 
sutvėrimų ir žmonių. Isz sutrupėjusių uolų ‘ir akmepų pasi 
daro vaisinga žemė tinkanti javų auginimui, o nuo to juk 
paeina gyvulių ir žmonių gyvenimas.

PaveiktkelU H. Trupėjimą* uolu.

spinduliavimą, taigi dieną uolos skecziasi, naktyj gi rau-

Kas pasidaro su dalelėms sutrupėjusių uolų ir kaip 
pasidaro waisinga žemė?

Paimkite saują žemes nuo sukastos lysvės ir gerai jai 
prisižiūrėkite. Isz ko susideda ta ženiė? Matote ežia szmote- 
liūs sutrupėjusių akmenų, daleles pieskų ir molio ir trupu
tį augmenų szaknelių; tamsi parva tos žemės paeina nuo 
puvanezių augmenų ir gyvulių dalelių joje įsimaiszusių. 
Pažiūrėsime, kaip tie augmens ir gyvuliszkos medegos toj 
žemėj atsirasti galėjo.

Grįžkime vėl prie to, ką kalbėjome jau apie gedimą 
ir trupėjimą kietžemių. Tą vadina purpėjimu; isztikro, 
nors uolos nuolatai trupa ir per tai darosi^ vis mažesnės, 
vienok kiekybė medegos, isz kurios pasidarė musų žemės 
pavirszius, pasilieka vis ta pati, jos neprapuola nė mažiau
sia dulkė. Medega, isz kurios pasidarusios uolos, persikei
ezia, bet ne isznyksta. Perkeiczia vien savo pavidalą. Pa
žiūrėkime, kas pasidaro su medega sutrupėjusių uolų.

Kiekvienas lytaus laszas, nupuolęs ant žemės, dirba ant 
perkeitimo pavidalo jos pavirsziaus. j Matėte jau chemiszka 
lytaus darbą, tarpinantį uolos dalis; Kiekvienas lytaus la- 
szas graužia uolą. Bet apart tokio darbo, lytus naikina uo
las ir mechaniškai.

Pažiūrėkite, kas darosi nupuolus ant lygaus pieskos 
pavirsziaus lytaus laszui. Kiekvienas nupuolęs laszas įmu- 
sza ant to pieskos pavirsziaus mažą duobutę. Taigi lytaus 
laszas nustumia į szalis pieskos kruopeles. Pakalnėse, kur 
nupuolę laszai gali jungtiesi viens su kitų, jie nesza nusi
leisdami nuo kalno dalelės pieskos arba molio. Tokį la
sui darbą vadina mechaniszku darbu. Taigi kiekvienas 
lytaus laszas atlieka ant žemės lygiai chemiszką darbą, nai
kina uolą chemiszku ir mechaniszku budu.

Dabar ^odėl gal jau supratote, kodėl lytus teip smar
kiai uolas gadina? Lytus netik sutarpina uolų daleles, bet 
ir su savim nesza sutrupėjusias dalis ir tokiu budu atiden
gia naują uolų vietą naikinimui tolesnių lytaus laszų. To
kiu budu viena dalis medegos nuo sutrupėjusių uolų ren
kasi lomose arba pakalnėse, kita prisigriebia upių, kurios 
tą medegą nesza į jūres.

Dalys, pasidarusios isz iszpurpęjusių ir sutrupėjusių 
uolos sudėtinių, susimaiszusios su apmirusiais augmenų ir 
gy vuolių likucziais,- tveria visas musų laukų dirvas, ant ku
riu sėjame auginamus grudus. Dirvos tos pagal veislę uo
lų, isz kurių jos pasidarė, turi visokeropą žemę: isz pies- 
kynės uolos pasidaro pieskynai; kalkinis akmuo duoda 
pradžią kalkinei*žemei, molis—molinėms dirvoms.

Jeigu uolos nepurpėtu, ne trupėtu ir nepersikeistu į 
vaisingą žemę, ant žemės pavirsziaus negalėtu augti aug
menys, kadangi augmenys isz žemės traukia dalį reikalin
go sau maisto. Nuoga uola, ant kurios nėra sutrupėjusių 
dalių, negal suteikti augmenų szaknelėms reikalingo mais
to. Tas atsitiks tik tąsyk, kada uolos pavirszius supurpės 
ir sutrupės, kada isz iszkilusios uolos pasidarys lyguma su 
vaisinga ant savo pavirszius žemės eile.

Bet kad purpė j imas ir trupėjimas uolų atsibūva be 
apsistojimo, nuolatai, taigi nuolatai ir darosi ant žemės pa
virsziaus vis naujos vaisingos žemės vietos ir tai ne tik plo
na eilė ant uolų pavirsziaus, bet vis giliaus. Jeigu butu 
kitaip, taigi jeigu uola užsidengtu tik plona eile sutrupė
jusių dalelių ir jeigu jau giliaus ne trupėtu, tai ta plona 
eilė negalėtu iszmaityti iszaugusių ant jos ir jau iszsikėro- 
jusių augmenų, nes jie isztrauktų visas maitingas mede- 
gas ir dėl nedatekliaus tokių medegų turėtu isznykti. 
Teip vienok atsikti negal, kadangi vaisinga eilė nuolatai 
atsinaujina, isz dalies purpėjimu aplinkinių uolų ir akme
nų, kaip ir per trupėjimą apaezios. Kaip tik vandens ir vė
jai nuneszė virszutinę vaisingos žemės eilę, darosi tuojaus 
ant uolos nauja jos eilė ir tai juo toliaus, juo giliaus, to
kiu budu vaisingos žemės pavirszius atsinaujina teip isz 
virszaus, kaip ir isz apaezios. Net ir pavieni akmens esanti 
žemėj su laiku teiposgi sutrupa ir padidina eilės vaisingos 
žemės. Per tokį uolų purpė j imą, vaisingos žemės eilė nuola
tai, nors isz palengvo, atsinaujina ir tokiu budu augan
tiems ant jos augmenims suteikia vis szviežią maistą.

Pats augmens teiposgi prisideda prie atnaujinimo ir 
pagerinimo eilių vaisingos žemės. Augmenų szaknys nusi
leidžia gana giliai į žemę, į plyežius uolų ir tokiu budu tei
posgi prisideda prie jų trupinimo. Puvanczios augmenų 
dalys suteikia anglerugsztį, kuri iszėda uolą; jos teiposgi 
duoda didžiansią dalį organiszkų medegų ėsanezių eilėse 
vaisingos žemės. Net ir vabalėliai, kuriuos matote žemėj 
ir tie yra naudingi, kadangi jie iszknisa žemės eiles, isz- 
stumia į pavirszių medegas, kurios buvo giliai ir tokiu bu
du atnaujina visą žemės pavirszių.

Tėmydaini gerai tokį atsinaujinimą musų žemės persi
tikriname, kad visas kietžemių pavirszius slenka isz pa
lengvo prie jūrių. Dalelės nupuolusios nuo kalnų virfizu- 
nių ir nuo jų krasztų gal ant atlikimo tokios kelionės rei
kalauti szimtąarba ir tukstanezių metų, gal jos per tūlą 
laiką užsilikti pakalnėj; gal nusiristi į klonis, ten padaryti 
eilę vaisingos žemės, bet visgi ant galo kada nors /jos prisi
griebs upės ir joms nuplauks į jūres.

(Toliaus bus)
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užlaikau didžiausiaKrautuwia Mebliu, 
kaipo tai;

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

Naujas 28 walandq trūkis 
{ NewYorką.,

O 30 walaadu in Bostoną.
Dabar Niekei Pinte geležinke 

lis gali duoti pervažiuojentiems 
geriausię vigadę. Trys trukiai va
žinėja kas dien į abi pusias terp 
Chicago ir rytų. Pietiniai vago
nai ru geriausia tarnyste, o pre
kės pigesnės kaip ^nt kitų linijų. 
Trumpiuose linija į rytus. Wa 
žinodamas sziai linija užezedysi 
pinįgus ir laikę. Atsiszauk arba 
adrisuok į: J. Y. Calahau Gene 
ral Agent, 111 Adams St.,Chi< a- 
go III. '

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

Amerikos indijoniecziai 
ir lietuwiai.

Nuožmi Amerikos indijonie 
ežiai juo tolinus, juo labinus ci- 
vilzuojasi teip, kad jie beveik 
lietuvius jau pralenkė. Skaitlius 
indijonieczių Suvienytose Wiesz- 
patystėse Sziaurinės Amerikos ne 
daug didesnis už 250000, teigi 
beveik tiek jau, kiek yra lietu
vių Amerikoj. Pažiūrėkime vie 
nok kokias ežia jie vietas užima? 
73 indijoniecziai yra policijos 
ofteierais, 850 policijantų, 123 
sudžios, 63 vertėjai, 11 kancelie- 
tų, 2 kopistai, 4 daktarai, 30 kal
vių, 24 dailidės, 73 farmeriai, 
daug jų yra mėsinįkų, ra- 
czių, 1500 indijouieczių tarnau
ja kaipo urėdnįkai. Mokslainėse 
yra 422 indijoniecziai mokintojai. 
Moterys teiposgi griebiasi moks
lo. Neseniai indijonietė Singh lai
kė daktaro egzaminę Nev Yorke; 
try* indijonietės, pabaigusios 
reikalingę mokslę, pastojo į Oi ta
vos ligonbutį kaipo daktarų pa- 
gelbinįkės. Duktė vadovo indi
jonieczių Pavne giminės, mergi
na Wood, pabaigė universitete 
tiesdarystos mokslus ir užsiima 
kaipo advokatas. Senovėj, kaip 
dabar pasirodo, indijoniecziai 
teiposgi ne buvo teip tamsus, 
kaip apie juos kalba. Daugelį 
baltveidžių pastatytų miestų 
Kaasase tankai naikina ciklonai, 
pasitaiko ir teip, kad užkilęs ci
klonas su visu iszgriauja ežia czie- 
lus miestelius. Tuose krasztuose 
yra vietos senovės indijonieczių 
kolionijų. Dabar persitikrino, 
kad tos senovės kolionijos yra 
tokiose vietose, kurių ciklonai 
niekada nė atlanko. Kaip indijo
niecziai, ne turėdami nė tiek 
mokslo, nė atsakanezių prietaisų, 
mokėjo tokias vietas iszsirinkti, 
kokių mokyti baltv aidžiai ir 
sziędien surasti ne moka.?

Isz to matyt, kad nuožmi in
dijoniecziai mus pralenkia. Paim
kime vien mokintojus; indijonie
czių mokintojų yra 422. Mes 
rods turime kaip kur parapijines 
mokslai nes, bet kiek mokintojų 
tose mokslainėse moka sziaip teip 
gramatiszkai lietuviszkai ra- 
azyti? Daugumas isz jų, pats ne 
mokėdami, ne gal ir vaikų mo 
kinti: gal jie iszmokinti vaikus 
literas statyti, ant iszmokinimo 
vienok raszto reikia, idant mo
kintojas pats gerai lietuviszkai 
raszyti mokėtu. Jeigu mes visada 
teip rūpinsimės apie protiszkę 
pasikėlimę, tai ant galo mus tu 
rėš buszmenai ir papuazai pra
lenkti ir mes tapsime visų pa
minti ir paniekinti.Neapsileiskime 
todėl, bet kaip galėdami stengki- 
mės sawo protę pakelti! Pasikėlę 
protiszkai ir mes galėsime geres
nes užimti vietas, tęsyk darbda
viai paliaus lietuvius už gyvu
lius laikę, nuo kurių tik fiziszkų 
pajiegų reikalauja.

dabartinių sanlygų. Paliuo- 
savimų vienok ežia mažai: da- 
laifta vien skaityti mokintiniams 
klasikus, bet su pasarga, idant 
isz jų butų iszbnuktos tūlos vie
tos; tuom tarpu juos mokintiniai 
be jokių iszbraukimų priverstinai 
turi skaityti gimnazijose.

Kaslink laikrsszczių, pagal 
naujus įstatus, uždrausta yra skai
tyti tuos laikraszczius, kurie nuo- 
tatai užpuldinėja ant tikėjimo ir 
ant krikszczioniszkos doros; 
uevale kunįgams kę nors talpinti į 
tokius laikraszczius, arba į juos ra- 
szyti. Apart to, yra naujuose įsta
tuose dar vienas prisakymas, ku
lisai sunkiai gal atsiliepti ant gy
venimo nužudžiusių politiszkę 
Ii uosy bę tautų. Pagal tę uauję 
konstituciją, uždrausta yra kunį- 
gui kę nors spaudinti be daleidi 
mo vyskupo. Tokiu būda kuni
gai riet svietiazkuose darbuose 
atsiranda su visu po .vyskupo 
valdžia. Daugelyj pajnusztų krasz 
tų vyskupais yra svyfetimtaucziai; 
antai Szlezijos ir Warmijos vys
kupus lenkai kaltina, buk jie sten
giasi paversti bažnyczię į įnagį 
suvokiecziavimo lenkų; už t ę pa 
tį kaltino ir pasimirusį Pozna- 
niaus arei vysk upę Dinderę. Lie
tuvoj teiposgi vyskupai tankiau
siai lenkai arba sulenkėję, lietu 
viams ne prilaukus. Tokiu 
budu neprilaukus pamuszliems 
gaivalams vyskupai germaniza 
toriai arba polonizatoriai gal su 
visu kunįgams, lenkams Prūsuo
se, lietuviams Lietuvoj, nedaleis 
ti nieko ant žmonių labo spau
dinti, o jau žinoma nedaleis 
priesztarauli savo padavadyji- 
msms, jeigu jais bus skriaudžia 
ma viena gyventojų dalis.

Nauji popiežiaus (statai 
apie spaudą.

Laike reformacijos, taigi laike 
smarkiausios kovos katalikystės 
su užgimusiu protestoniszku 
tikėjimu, popiežiai iszdawė įsta
tus apie spaudę, kuriuose tilpo 
suraszai knįgų, kokių katalikai ne 
gal skaityti, (statai dabar užsili
ko tie pats, tik prie jų priraazy- 
davo kas metę vis naujas už 
draustas iszėjusias knįgas. Iszly- 
gos vienok dabar jau yra kito- 

. kios, negu tęsyk, kada-tie įstatai 
Likosi iszduoti, taigi laike Triden- 
to soboro; tęsyk, poveikslan, 
laikrsszczių dar ne buvo, taigi 
apie laikraszczius ežia nėra nieko 
pasakyta. Jau laike Watikanisz- 
ko soboro 1880 m., praneuzisz- 
ki ir vokiszki vyskupai buvo 
užmanę permainyti tuos įstatus 
ir pritaikyti juos prie sziędieninių 
sanlygų, bet nieko tęsyk ne bu
vo nuspręsta, Dabartinis popie
žius, Leonas XIII, prie senų į- 
statų pridėjo keletę naujų įsaky
mų ir tokiu budu pritaikė prie

Ciwilizacija ir žmonių 
weisiės.

Ant mokslinczių susirinkimo 
Paryžiaus etnografiszkoj drau
gystėj buvo perkratiuėjamas 
klausymas apie įtekmę civlizaci- 
jos ant tautiszkų tipų; ypacz gi 
buvo kalbos apie japonieczius. 
Wisi žino, kad japoniecziai nese 
niai priėmė europeiszkę civiliza
ciją ir ant tos dirvos,į umę laikę, 
padarė milžiniszkus žingsnius. 
Drauge su priėmimu įlos euro 
pėiszko? civilizacijos, užtėmyjo 
terp japonieczių ir kitokį labai 
žingeidų apsireiškimę, taigi 
fiziszkę persi keitimę japonieczių 
tipo. Mokslinczius, Al bert Gaul- 
lard užtėmijo, kad daugelis japo
nieczių priėmusių vakarinių krasz 
tų kulturę, taigi europėiszkę ap- 
szvietimę, žudo savo mongolisz- 
kę tipę: akys jų darosi tokios 
kaip ir europieczių, o ne kreivai 
įsodytos, kaip kitų mongo- 
liszkų tautų; atsikiszimas veidų 
kaulų nyksta,; apart to, daugelis 
japonieczių vaikų, užgimusų 
paskutiniuose laikuose, neturi jau 
priplotos nosies, bet tokię, kaip 
ir europiecziai; persikeitė ir jų 
veido parwa, geltonumas veido 
nyksta terp gemanczių. Teiposgi 
ęzia užtėmyjo, kad tūli europie
cziai, kurie ilgai Japonijoj gy
veno, perkeitė savo pirmutinį ti
pę ant japoniszko: įgavo jie 
kreivai įsodytas akis, isznyko ir 
daili raudonai balta jų veido 
parva. Adhemar Lee I ere jau 
šeniaus užtėmyjo, kad prancūzai 
ilgai iszgy venę Indochinuose, ry
tinėj Azijoj, nužudė savo pran- 
cuziszkę tipę ir prisiartino prie 
tipo cziabuvių gyventojų. Dar 
seniaus užtėmyjo, kad portuga 
liecziai, gyvenanti kolionijose 
pietinės Afrikos, virsta isz palen- 
gwo į negrus. Ant to pasirėmę 
Prancūzijos mokslincziai spren
džia, kad tautiszkas tipas, pavir 
szutiniszkas žmonių veislių pa- 
wizdis paeina nuo daugelio prie- 
žaszczių, kad civilizacija labiau
siai ant persikeitimo tipo atsi
liepia.

liko, iszsiuntė telegramos į visas 
stacijas ir į policiję; sugrįžęs, į 
Chicagę p ra n e sz ė ir ežia į polici
ję. Tuom tarpu trūkyje maipėti 
pasažieriai, bet nieks pundelio ne 
ėmė. Ant stacijos Jolliet, darbi- 
nįkas Pollard, valydamas vago
nus, rado paliktę pundelį, paė 
mė jį namon, idant ant rytojaus 
atiduoti savo perdėtiniui. Na- 
mieje, iszvynioję* pakelį, pamatė, 
kad ežia yra daug pinįgų, todėl 
tuoj >us nugabeno telegrafistui, 
idant palaikytu per naktį, ant ry
tojaus gi atidavė viskę į policiję. 
Policjos virszinįkas iszsiuntė 
telegramę Brigsui, kad jo pinį
gai atsirado. Yra mat dar ir A 
m e r ik oj teisingi žmonės, bet to
kių, turbut, daugiaus terp betur- 
czių.

— Chicagoj yra tiesos, pagal 
kurias, kiekvienas, kuris butu 
sumusztas pasigėrusių musztynė- 
se, turi tiesę užtai skųsti tę, ku
ris girtuokliui gėrytnus davė. 
Užtai dabar Karolina Klingbeil 
skundžia szinkorių Millerę. 1893 
m. vyras jos, būdamas girtas, 
susipeszė kareziamoj su kitu gir- 
tuokliumi, Ferdinandu Schveikle. 
Muštynėse Klingbeil su peiliu 
mirtinai perdūrė savo prieszę, 
už kę likosi nusūdytas ant 14
li etų kalėjimo, bet kalinyj pasi- juom nesimatęs. Jis pats, arba kas kitas, 
mirė. Naszlė dabar apskundė ‘ 
szinkorių užtai, kad jo karezia- 
mnj vyras pasigėrė ir girtas pa- .

• u. . . j . «i i : - Pajiežzkau savo draugų, Francai-pildė imogiudy»tS. Reikalauji j< k,u, it AnUM P’,„uskū.
nuo szinkoriaus 10000 dol. Pro : Kauno gub.,Grinkiszkėsparap. 1 
wa 1
tano. Žingeidus ežia bus sūdo nu
sprendimas. Tegul ežia ir mūsiš
kiai szinkoriat atsargiaus dalina 
gėrymus gerai užsitraukusiems.

— Detektyvas Northvestern 
geležinkelo, Leonard, užtėmyjo,
kad keturi plėšikai kraustosi į sužeistafn 832 ir guod., kun. Balcewi- 
alaus leidinyczię Rabato, ant ker- c,iui lsx "llke’ Barre’ ir J°

J r 1 n.anVawima ftl 7 fM) Tncrnl

Iszsluncziame in visns miestus ir miestelius visos A- 
merikos visokius daiktu*, kaipo Ui: Maazinas dėl siuvi- 
mo, Masainas dėl drukavojimo gromatu, Siutus, Ovcrkc 
tus, Wargonus, Armonikas, Orajyjaiųas Dėžutės, Klarne:' 
tas, Fleitas, Base ties, 8k ripkas, Gitaras, Triubas, Žiūro
nus, Britsras, Peilius, Widelcius, Szauksstus, Slriolbas, 
Revolverius, Laikrodžius, Laikrodėlius, Lenciugęlius. 
Kompasus, Žiedus, Auskarus, Abrozus ir'visokius kitus 
daiktus. į ^Taipogi padidiname fotografijas, dirbdiuame 
1 u kutus dėl laikrodėliu je t. t. Prisiuncziame katalioga 
kožnam dykai Adr«sawokit teip:

Kelpscb, Noreiko & Co.,
56 Fifth Avė., CHICAGO, ILL.

Pa|ieszkojiiuai.
PajiežzkAU sawo tSvo, Jono Jsnuszo,, 
z Kauno r<d.. Reseinių paw., Czepa-

I ežių kaimo; jau 10 metų kaip esu sn 

teiksis man duot žinia ant ežio adreso: 
Antanas Janusz, Norvood, Mass. 

(39-5)

Pamegyk dėžutė CA8CARET8 už lOo., ge
riausia sutaisytoje plauciiu ir wi,u viduriu.

Wietines Žinios.
— Agentas, Henry E. Briggs 

isz Chicagos, pereitu subatę isz- 
keliavo Rock Island geleži ūke
liu. Wagone pasidėjo szale savęs 
pakelį, kuriame buvo 12000 dol. 
pinįgų ir užmigo. Kada konduk
torius szuktelėjo: “Normai Sta- 
tion”, Briggs pabudęs, i szėjo, bet 
užmirszo paimti anę pinįgų pun
delį. Uitėmyjęs, kad pinįgus pa

“LIETUVA”
Nedelmis Laikrasztis

Iszeina Chicago j e kas subata ir paduoda žmonėms 
SVARBIAUSIAS IR TEISINGIAUSIAS ŽINIAS 

isz Amerikos, Lietuwos ir wiso paswieczio.
szka Aptieka Juozo Leszczynsko, 
po nr. 3315 Laurel st., kuri užlai
ko geriausias gydyklas czionyksz- 
czias ir iš Europos ir teisingiau- 
sei iszpildo receptus, o prekes 

KarenujP’g®80?8 ka5P kitur‘ Aptiekoj*

to iki 2 po pietų D-ras M. F. 
Božyncz, o D ras M. P. Kosakaus- 
kss randasi Czetvergais ir Nedė
liotus 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 noru ir kožnoje 
valandoje. Teipogi ant pareikala
vimo iszsiunczeme y vairias gy- 
diklas visur, atsakome laiszkus 
yvairioee kalbose ir gydome Jy 
gas per laiszkus.

Telefonas Yard 709

-vi. * • ftnuuu guu.,uriuKia£K'*3 pnrap. naicuu , • o • i j« j 11
ta yra dabar pas sudžię Bren- kaimo. Jiedu gyveno Forest City, Pa. raudasi kasdien noadynos 11 ry

ti r r I . . L.._ . m .. ...._____ .... ♦« 1V1 9 r»n niAtn Ikras \1 Kdabar nežinau kur. Teiksis atsiszauktl 
I ant szito adreso: Mike Poszkevicze,

Marųuetta, III.

I>a<lekawone.
Siuncziu szirdingiausi) padėkavonę 

guod., kun. Burbai isz Plymouth, Pa. ir

jonams už paaukawimą 117.00. Tegul 
jiems Augszcziausias Dievas užmoka 
ui jų geras szirdia.

Su guodone A. Rėklys.

tės Grand avė., ir Desplaines str. 
Kada plėszikai pakėlė langę, 
detektyvas iszszoko ir norėjo 
juos suaresztuoti. Wisi keturi, 
perpykę, kad darbę pagadino, 
szoko prie Leonardo, vienas szu- 
vė isz revolverio, bet ne patai
kė. Detektyvas teiposgi iszsitrau
kė savo ginklę ir prasidėjo isz 
abiejų pusių azaudynės, bet szu- 
viai nė vieno ne užgriebė. Aut 
galo pasisekė Leonardui suimti 
du vagiliu, kuriuos ir nugabeno

, *. , . . *. I Naujieji** trukiai, kurie pi--------------licija suėmė dar vienę, ketvirta- ti ŪUJO įdėlio*, 30 Gegužio, :_____
8iS ei pabėeo. . paaažieriams abiejų klMU: pirmo* ir

® r ° tres pavėlinimę Apsistoti tenai ant

— Į alaus

Niagara Wandens Puoli
mas.

(Niagara Failu.)
Niagara vandens puolimo sawo 

gražumu yra didžiausiu stebuklingu
mu kas met patrauki* būrius žmonių. 
Nėra visoje Amerikoje tokio* vietos, 
kur teip gerai, puikiai ir vlgadnei ke
leiviai galėtų praleist a*wo vasarinę 
vakacij*. Trukiai Niekei Plate Geležin
kelio, su miegamais Ir pietiniais vago 
nais, su visa reikalinga tarnyste, va
žiuodami isz Chicago į Nev Yorka ir 

ant policijos stacijos. Paskui po Bostoną, pravažiuoja pro pat ta wietę.
____x_x j_____:___ i__a_!_a_ Į Naujieji* trukiai, kurie pradės kursuo- 

_____________ _ __ _ lo, duoe savo 
I paaažieriams abiejų klasų: pirmos ir an
tros pavelinimę apsistoti tenai ant 10 
dienų ir atlankyti ta stebuklingę vielę.|pardawįnyczię 'Pjūklai iBzvažiuoja isz Chicagos kas- 

Jameso Wolfo, po nr. 759 Root dien 10:30 ryto, 3:05 po pietų ir 10:15 

ui. atsivilko trys gerai užsitrau W. Odahan, Generaliszkas A- 
ke vyriškiai ir pareikalavo po gentas, 111 Adams St. Chicago, III. duos 

. O • l • *. . kiekvienam Informacija norincziam ap-atiklę alau*, bzinkonus jiems pn- sistoti ant 10 dienų Niagara Faile, 
pylė du kartu, bet kad jie geidė 
gauti dar po treczię, jis pareika
lavo, idant pirma užmokėtu už 
iszgertus stiklus, ir kad su užmokė- 
sniu nesiskubino, liepė jiems eiti __________
laukan. Užtai girtuokliai puolė Lietuvos vadovų laikrasztis;* talpina 
prie szinkoriaus ir gana skaudžiai puikias apysakas bei moksliezkus ruz- 
i. r . i • j • tus. “Varpas” į Amerika ant metų, su
jį sumusze; paskui dar vienas pri,iuntlmu7 kLztuoja 1 dolarę. 
isz girtuoklių iszitraukė peilį ir , , , „ . .

• j x i* • - - * “Ūkininkas”, Lietuvos ūkininkųsu juom dūrė W(>lfui į szonę ir pa- mėnesinis laikrasztis, Iszeina 8 metai, 
bėgo. Du to girtuoklio draugu teippat Tilžėje. Talpina įvairius rui- 
suėmė. VVolfę nugabeno į Mercy tU8, ®P|e i*ętuwl1 Pri8p?ud'niipo F'J’J’l 
!• L A- ° -. L- r. valdžia, bei pamokina, kaip reik nuo jų
ligonbutį, bet nepasitiki ten jį gintis.“ apysakM, pamokinimus isz sve- 
nuo myrio iszgelbėli. timų szalių, bei apie ligas, nuo kurių

gali pats žmogus pasigelbėti, neėsant
— Netoli tilto ant Ashland arti daktaro.

avė, ant teip vadinamo “Mud “ŪKININKAS”, į Amerikę, ant metų 
Lake”, susirinkę vaikai isz lent- kasztuoja tiktai wienędolar|. Norin- 
galių susiraisziojo sau troptę ir "
ant jo susėdo szeszi vaikai. Stū
mė tę savo padirbtę troptę su 
smaigais, kol galėjo duguę pa
siekti. Užplaukė ant gelmės ir 
su smaigais jau dugno ne 
galėjo pasiekti, ežia pagriebė 
juos srovė ir neszė į upę. Szau- 
kėsi pageltas, bet nieks jų balso 
ne girdėjo. Wienas isz vaikų, 
John Honis, szoko į vandenį ir 
laimingai priplaukė ant kranto; 
kiti norėjo sekti paskui, bet tru
ko pajiegų, penki prigėrė.

— Į “Chambers of Cotnmer- 
ce”, pereito utarnįko rytę, atėjo

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

F. P. Bradchulis, 
630 8o. Canai 8t., CHICAGO, ILL.

“Lietuva” kasztuoja ant metų tik f 2. Kas abu do- 
liarua užsimoka isz vir8zauat gauna puikę knįgelę, vertės 50c., 
dovanų. Kas užsimoka |1, gauna knįgfelę už 25c. Knįgelę gali 
sau iszsirinkt isz musų kataliogo kas kokię nori, kad tik nebran
gesnę per 50c. o prisiusime dykai.-------------- i

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

“Lietuvos” spaustuwė spausdina visokias knįgas. 
konstitucijas ir visus kitus drukus: lietuviszkai, 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, siuuczia pinįgus į Lietuvę ir visas dalis svieto. 
Pinįgai per mus iszsiųsti greieziausiai su vaikszczioja kaip isz wisų 
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 gremžtose arba per “money order”, tai nie

kada ne pražus. Iszpirkę “money order” nelaikykite jį kiszeniuje, bet tuojau* 
prisiųskite mums: siuneziant “money orderį”, gremžta registruoti nereikia, 
prisiuskite prastoje grothatoje, nes ant jo nieks, be mus,‘pinįgų isz paczto ne
ilsiais.

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

isz girtuoklių iszitraukė peilį ir

Apgarsinimai.
“Varpas**, literatūros, politikos ir 

mokslo dwi mėnesinis laikrasztis. iszei- 
na jau 9 metas Tilžėje. “V’arpas” yra

valdžia, bei pamokina, kaip reik nuo jų 
gintis, apysakas, pamokinimus isz swe- 
timų szalių, bei apie ligas, nuo kurių 
gali pats žmogus pasigelbėtl, neesant

“ŪKININKAS”, į Amerikę, ant metų 
J ” 'U w|enę dolara. Norin

ti iszairasayti wir*s minėtus laikrasz- 
cziu*, pinigus gali siųsti registrawoto- 
se gromaUise ant szito adreso (10—7) 

Hekkn Dr. Bruaži*, 
Tilsit, (latpreussea

S ■ Germany.

Wisokias knygas, 
lietuwiszkas, teip dwasiszkas kaip ir 
moksliszkas, teipgi it laikraszczius, kai
po ui: “Varpą**, “Ūkininką” ir 
“Tewynes Sargą’% wisus tris kartu 
.----- . —- .jgiunczju ui g3 00.

= * j . ikraszczius ant pa-
prisluncziu dovanai. UžprMzant 

knygas arba laikraazczius, reikia sykiu 
ir pinigus priaiųst. i (31— 

Jurgi* Lapinas
Tilžėje — Tilsit, Ostpr.

Germany.

E ZANJEWSK1S.
n* 33rd str., 
Lietu wi«zkas 

kriaueziu*.
Pigausia dra- 

Knų krautuvė.
ra u oda viso

kius drabužius 
kuo no pigiau
siai. < Teiposgi 
dirbi ant orde
rio ui pigesnę 
preke kaip vi
sur. Wiengen- 
cziai, praszom 

atsilankyt, o 
persi tik rysi te.

Naujas
Lietinviszkas

baliu ir vešiai i j u.

rlelkas, 
Vyną, 
Llkieritt 
ir puikiausius Cice
ru*.

Prie s&liuno tu
riu pulke didelis 
sale ant mitingu,

Saliunas.
Fel. Majausko 
3301 Laurel 
kerte 33czios ui.

UžlAikau «wleži* 
bawar*kB Alų. šė
riau* iu*

Ateik broli pamatytie ir to wiso 
pabandytie.

Fellxas Majauskas, 
3301 Laurel st., kerte 33czios ui, 

CHICAGO, ILLINOIS.

koksai vyriškis, užlipo aut pats Nerūkyk tabako ir nesRjaudyk,
virszutinių, teigi 13 lubų, irzsi- 
traukė isz kiszianiaus revolverį 
ir paleido sau hulkę į galwę; to 
dar neužteko, perszoko per gele
žinę barijierę ir uuszoko ant uly- 
czios nuo 200 pėdų žemyn. Žino
ma, kad atliko ant vietos. 
Patžudysyra WilliamsMittmann, 
turintis szokių mokslainę po nr. 
631 ant N. Clark str. Priežastis 
patžudyatėe, kaip persitikrino isz 
palikto laiszko, buvo nesutikimai 
su paežiu.

PASARGA. Jau kelintM atsiazau- 
kia į mus, kad mes Jam prisiųstume gy
dyklai NO-TA-BAC. Ant tokių už- 
klausinSjimų neduosime jiokio atsaky
mo^ Ant apgarsinimo matote adresę, tai 
atsiszaukite po tuom adresu, o ne į mus. 
Mes tik priėmėme apgarsinima į laik- 
ntsztį,o ne pardavlnejimęgydyklų.Rkd.

STOVE PLANTINTHEVYORLDI

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

Ofisas: 4 La Šalie St., Raimis 620. Gyvenimas: 111 W. Dlvision St
Atlieka provas visuose suduose, iszdirba visokias popierasį— 

dokumentus; o labjttusei užsiima provomis už sužeidimą ir užmu- 
szima geležinkeliu, fabrikuose ir t.t. Kiekvienas turintis kolei 
reikalu, tegul pirmiausei pas jy rodos pasiklausė.

Gali susiszneket lenkiszkai.

7 * uiv., m. iauuku ir nespjauuyK, 
nes tai trumpina tawo aniži.
JeiKunorl ipntyt sao tabako ant wl*Mo« 

o. cwirta ir *jrlln<n. Imk gydyk* 
NO-TO-BAC.kuri* perdirba ,ilp- 
twinoa. Daugeli*, kurie pamėgino 
, lb deszlmt* dienu iau «were de- 

■au*. Apie 400000 Amoniu tapo 
NO-T0-BAC nuo *awo aptie- 
ncija,«*BOc. arba u* (1.00 A p. 

>u<* gaust dykai. Paraazyk. in: 
y Co., Chicago, arba New York.

ia* vadina 
nu* Amoni* 
nia* gydyk 
■ximt* *waru 
Užgydytai*, 
konau*. *u i 
raazyi 
Sterili

HILLE’8 FOTOGRAFAS,
3452 8. Hateted nL .

Nujitna paikla* FotoKrafija*. užtntlna tiktai

Ad we*eliu U kitokio relkahi oujima Fotogr* 
flja* kopų Ik *OMl.

Jeigu kam reikia kur 
18zwažiuoli isz Chicagos, 
arba ka parkwiesti j Chi- 
cagą, tai Tikietus ant Ki
šu geležinkelių gali gaut 
“Lietuvos” redakcijoj, 
924 33rd st.

PIGIAUSIAS KROMAS

Czebatu ir Czeweryku
M.W.Goodmana,&93 N. Gay St. 

BALTIMORE, MD.
Per salai* 80 dienu turiu iazpsduotle visus 

mano vasarinius tavoms, kaip tai: Csebatus 
C*ewerykus dėl wyru, motoru, valku Ir kūdi
kiu. Užtai toip labai sumutinau lu prekias, kad 
wlska pas mane dabar Kali pirkti bevelk ui pa
se prekes Dėlto atkreipiu atyda wlsu aplinki
niu ir pažystamu ir praasau ateit pamegyt, o 
persitikrysito kad teip pigiai niekur nerasite, 
kaip pas meno SU GUODONE

M. W. Goodman.

Ben. Hatowskis
627 S.Cana urte Jndd, Cbicuon, I]

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

ir teip toliau.'
Km nori gali gaut puikių ‘‘Gold Fielled”, 14-ko 

Karatų, ant 1B akmenų, su tikrais Elgino v 
viduriais laikrodCtį nuo t!7 iki S20 ant iszmokes 
ošiu, mokėdamas tik po vienę doliery ant nedS 
ios.

Kas tik ko reikalaujeta ateikite pas mane, 
pirksite viskę pigiau kaip kitur.

Ziegorelaczistyimas50c. Sprendzyna 50c. Styklas ir skazupkoa 10< 
( Szlubinej ziedaj 56 ir 72 prabos nog $3 iki $6. Sidabrini 

“Elgin” ziegorej 17.00. Wysldt garantavoje ant metu.

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

838 W. 18ih Str.
Wanted-An Idea

CALIFOBNIA WINE & LIQUOR C0.
384 Blue lalanti Avė., N. E. Cor. 14th PI. Chicago

Sziuomi praneštame visiems sawo pieteliams ir kostumeriams, kad dabar 
vienatiniu musu agentu ant pardavinėjimo gerymu po namus yra Franciszkus 
Krtszczianas. Wisus orderius, kokius jam duosite, greitai iszpildysime ir 
už labai prieinamas prekias.

Califomia Wine & Liąuor Co.
384 Blue Island Avė., Cor. 14th PI. (Henry St.)

M. Robin, prez
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