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Politiszkos žinios.

Balkanų pussalis.
Ant karės lauko terp Grekijos 

ir Turkijos terp regulariszkoe ka
riaunos musziai dar neprasidėjo, 
bet visgi karės galo dar ne gali
ma matyti. Europos pasiuntinių 
Stengimaisi pertikrinti sultan? 
atsisakyti nuo dabar turkų užim
tos Tęs sali jos neiszduoda ^vai
siaus: Turkija reikalauja, idant ta 
provincija butu jai atgal sugražin
ta. Matyt, kad derybos negreit pasi
baigs, bet ar negalint susitaikyti, 
karė vėl neprasidės, to dabar 
negalima įspėti. Tūli Europos 
laikraszcziai tiesiog kaltina Wo- 
kietijfi, buk jos pasiuntinys kal
bina sultan? ne atsisakyti nuo 
Tessalijos.

Nors musziai terp regulariszkų 
kariaunos pajiegų pasiliovė, bet 
užtai užpuldinėjimai ant turkų 
grekiszkų liuosnorių, teiposgi 
užpuldinėjimai turkiszkų teip va
dinamų baszibuzukų (turkiszkų 
kazokų) ant krikszczioniszkų kai
mų ne pasiliovė. Tos turkų pa- 
jiegos mat ir sultano įsakymų 
ne klauso. Isz Atėnų ateina ži
nios, buk turkai užpuldinėja ant 
grekiszkų gyventojų Epyre; už
puolė ant grekiszkų moterų, su
vedė jas į bažnyczi? ir ten isz- 
gėdino. Panasziais darbais atsi
žymėjo turkai Tessalijoj, apie 
jų užimt? miest? Lariss?.

t Isz Konstantinopoliaus ateina 
žinios, kad keli pulkai bulgarisz- 
kų liuosnorių, ties Kossana per 
rubežių įsiveržė į Turkij?. Į t? 
kraszt? likosi jau iszsiųsta skait
linga kariauna; teiposgi už pas
kutinį maiszt? Albanijoj turkai 
kaltina tiesiog Montenegro ku- 
nįgaiksztį, buk jis, norėdamas at
rasti prog? įsikiszti į karę terp 
Grekijos ir Turkijos, tyczia alba- 
nieczius buvo priesz Turkij? su
kėlęs. Maisztai ežia vienok grei
tai pasiliovė, todėl ir proga ant 
pradėjimo karės ne atsirado. Mas
kolija, pagazdinusi sultan? įsi- 
kiszimu Bulgarijos į karę, priver
tė jį apstabdyti muszius ir 
pradėti tarybas. Jeigu dabar 
į Turkij? įsiveržė bulgariszki 
liuosnoriai, matomai t? padarė 
ant Maskolijos įsakymo, kuri 
tuom persergėdama sultan?, no
ri jį priversti sumažinti savo 
reikalavimus.

į Angliszkas pasiuntinys Peter
burge praneszė savo randui, kad 
jis kalbėjo su Maskolijos užrube- 
žinių dalyku ministeriu, Muraw 
jevu. Tasai pasakė, kad jisai 
stengiasi prikalbėti car?. nors 
ant to prireiktu ir visų Maskoli
jos pajiegų, įsikiszti į tarp? Gre
kijos ir Turkijos, su tokiu jau 
praszymu atsiliepė prie caro ir 
maskolit-zkas “Szvencziausias Si
nodas”. Taigi mat, jeigu Turkija 
nenusilenks priesz Europos reika
lavimus, jeigu ji ne sumažys sa
vo reikalavimų, tai Maskolija 
pasirengusi yra jį prie to privers
ti nors ir per kare. Pradėjusi ka
rę, žinoma, ne tiek jau rūpintų
si apie Grekij?, kiek apie savo 
reikalus. Užbaigus karę, nuplesz- 
tu vėl kokį nors Turkijos krasz- 
t?. Žinoma, kad tam turėtu 
priesztarauti kitos Europos viesz- 
patystės, labiausiai gi Austrija ir 
su ja susidraugavusios: Wokieti- 
ja ir Italija. Koks nors įsikiszi- 
mas vienos Europos vieszpatys- 
tės į tarp? Turkijos ir Grekijos 
gal pagimdyti karę visoj Euro 
poj. Argi j? drystu dabar jau 
pradėti Maskolija? Tokiu budu 
nejokios tarybos Europos viesz- 
patyszczių ne gal praszaliuti pa
vojaus didelės Europoj karės.

Iszpanija ir jos valdybos.
Po musztyuių Iszpanijos sena

te, pasiuntinių bute visi pasiun
tiniai liberaliszkos partijos atsi
sakė imti dalyvum? parlamento 
darbuose. Iszpaniszki ministeriai, 
matydami, kad negalės palaikyti 
valdžios, atsisakė nuo savo vie
tų. Dabar vienok ateinanezios isz 
Iszpanijos žinios paduoda, buk 
karalienė praszė tų paežių minis- 
terių vėl paimti valdzi? į savo 
rankas. Todėl ežia ne galima grei
tai laukti kokių nors žymesnių 
permainų. Liberalai pa 
siuntinių bute, sykį privertę mi- 
nisterius pasitraukti, gal vėl prie 
to priversti.Daugelis laikraszczių 
teiposgi ir sąnarių pasiuntinių bu
to reikalauja atszaukimo nuo 
Kubos jenerolo Weylero. Neži
nia dabar, ar jis ežia, pasiliks ar 
taps atgal į Iszpanij? sugražintas. 
Iszpaniszkos valdžios ant Kubos, 
už ilgai besitraukianezius 
maisztus, kaltina Suvienytas 
Wieszpatystes Sziaurinės Ameri
kos. Laikraszcziai sako, kad 
maisztus palaiko tik amerikonisz- 
ki liuosnoriai. Įnirszimas ežia 
teiposgi didelis priesz ameiiko- 
niszkų laikraszczių raszėjus, kurie 
tyczia melagingas garsina žinias, 
kaltina ir amerikoniszkus konsu- 
Iiu8, ypacz gi konsulių Lee, buk 
jis savo agitacijomis sukelia gy
ventojus priesz iszpaniszkas val
džias. Iszpaniszki vienok minis
teriai, žinoma dabartiniai, sten
giasi gyventojus pertikrinti, kad 
prezidentas McKinley prilaukus 
yra Iszpanijai. Ant muszio lau
ko ant Kubos nieko svarbesnio 
neatsitiko, arba nors apie tokius 
atsitikimus nė jokios žinios ne 
atėjo

Ant Filipinų salų maisztinįkai 
paėmė 27 katalikiszkus zokonin
kus ir dėl atkerszyjimo iszpanijo- 
nėms, perkalė per gyvus bam- 
busines lazdas ir paskui sukdami 
isz palengvo ant ugnies, juos 
iszkepė. Pirmutinės žinios buvo, 
buk iszpanijonys t? padarė, bet 
žinios tos buvo neteisingos, 
kadangi zokoninkus iszkepė ne 
iszpanijonys, tik maisztinįkai.

Wokietija.
Laikant vadžias vieszpatystės 

vežimo Wokietijoj Bismarkiui, 
jis, kaip tai antai yra Maskolijoj, 
sutvėrė sznipukų įrėdnę daboji
mui žmonių nuomonių, idant per
galėti savo prieszus. Sznipukai 
vienok nevisada teisingai elgėsi. 
Kol valdžia buvo Bismarkio ran-

koše, tasai, kaipo suivertojas tos 
įrėdnės, jų bjaurius darbus už 
dengdavo, jeigu tik jų nors ir me
lagingas denuncijacijas ant savo 
naudos apversti galėjo. Pasitrau
kus Bismarkiui, sznipukų vir- 
szinįkas Tausch, papirkdavo že
mai doriszkai stovinezius laik
raszczių redaktorius, su jų pa- 
gelba visaip stengėsi supykinti 
ciecorių su po Bismarkiui užsto
jusiais ministeriais. Tauscho 
pagelbinįkai talpino laikrasz 
ežiuose straipsnius, pasinaudoda 
mi ant to paslaptomis rando ži
niomis, paskui apskusdavo nepa
tinkantį ministerį, buk tai jo rasz- 
tai. Tokiu budu privertė jie pa
sitraukti užstojusį po Bismarkui, 
kanclerį Caprivi, nuo vietos ir 
kėlėt? kitų ministeriu. Tokiu 
jau budu bandė suerzinti ciecorių 
su dabartintu užrul»ežinių dalykų 
ministeriu, Marschall v. Biber- 
steiu. Czia vienok Tauschui ne 
pasisekė: jis pats pateko po sudu. 
Prova traukėsi ilgai ir tik da
bar pasibaigė. Sūdąs Tausch? isz- 
teisino. Dabartinis iszteisinimas 
vienok suerzino dar labiaus priesz 
rand? VVokietijos gyventojus. 
Daugelis kaltina rand?, kad vi- 
somis savo pajiegomis stengiasi 
uždengti piktus savo tarnų dar
bus. Kaip paskutinės isz Berlyno 
žinios paduoda, ciecorius pei
kia užrubežinių dalykų ministe- 
rį už atidavim? po sudu Tau
sch?. Todėl laukia czia pasitrau
kimo visų, jeigu jau ne VVokieti
jos ministeriu, tai nors prosiszkų.

Berlyne, laike kariaunos paro
dos, prie kurios buvo ciecorius, 
atsitiko maisztai teip, kad cie- 
coriui reikėjo grįžti į savo rum?. 
Minios tuom dar nepaaiganėdino, 
bet koliojo važiuojantį ciecorių, 
mėtė į jo kariet? popieros gromu
liais. Matomai ciecorius Wilhel- 
mas juo tolinus, juo labiaus žudo 
savo pavaldinių meilę ir pasi- 
tikėjim?.

Austrija.
Dabartini Austrijos ministeri

ja grafo Badeni, ne galėdama 
permalduoti vokieczių parlamen
to pasiuntinių, kurie vieton dar- 
buotiesi ant vieszpatystės labo, 
parlamento susirinkimuose visaip 
kolioja ministeriu perdėti n į, graf? 
Bkdenį, už sulyginim? tiesų czechi- 
szkos kalbos Czechijos urėduose, 
paleido su visu parlament? ir pa
skyrė kitus rinkimus. Taigi vo
kiečiams nepasisekė; dabartinis 
jų priesztaravimas pripažinimui 
tiesų czekiszkai kalbai Czechijos 
urėduose, dar labiaus pakėlė dva 
si? Austrijos tautų slaviszkos 
kilmės, bet kad czia slavų dau
ginus, taigi galima tikėtis, kad 
per rinkimus slavų pasiuntinių 
pereis dauginus negu jų buvo pa
leistame parlamente. Per fana- 
tiszk? neužkant? slavų, vokie- 
cziai savo valdymui Austrijoj 
pats duobę kasa: valdžia czia 
turės pereiti į rankas slaviszkos 
daugumos. Iki sziol vokiecziai, 
sėdami nesutikimus terp slavų, 
galėjo Austrijoj savo virszinį- 
kystę užlaikyti, susidraugavę 
slavai j? isz vokieczių rankų tu
rės ant galo paveržti.

Anglija.
Anglijoj dabar rengiasi iszkil* 

mingai apvaikszczioti 50 m. su
kaktuves valdymo karalienės 
^Viktorijos. Delegatai isz visų 
krasztų keliauja ant tų iszkilmių; 
isz Amerikos iszkeliavo jenero- 
las Milės, kurisai dabar yra Gre- 
kijoj, bet isz czia keliaus į Lon- 
don?. Susipykimas terp Anglijos 
ir Pietinės Afrikos republikų su
simažino. Prezidentas Transvsa- 
liaus apgarsino, kad czia teipos
gi bus iszkilmingai apvaikszczio- 
tos sukaktuvės Anglijos karalie
nės. Raudas i szplatino tiesas sve-

Musztynės kareivių su 
teip žmonėmis.

Ant vienos ūkė*, netoli Wende- 
no, Latvijoj, atsivilko trys mas- 
koliszki unteroficįeriai stowinczio 
mieste pėksztinįkų regi m en to ir 
žinoma, kaip tai maskoliai moka, 
savinosi sau visk?, k? tinkanezio 
rado. Ukinįkai nenorėjo duoti; 
isz to ir užgimė kruvinos musz- 
tynės. Dažinojęsapie tai jefreiteris 
kazermėse, atsivedė du ka
reiviu su karabinais, idant gelbė
ti savuosius. Ukinįkai vienok 
nenusigando, tik szoko prie ka
reivių ir iszveržė vienam karo- 
bin? ir su juom dūrė atėjusį czia 
musztynėms prisižiūrėti, kokį 
ten Prudnikov? į krutinę, kurioj 
ir pasiliko nusikabinęs nuo vamz
džio durtuvas, per plauczius per- 
lindęs, iszlindo per nugar?. Pru
dnikov vienok pats isztraukė isz 
krutinės durtuv? ir nuėjo į ka- 
zarmes, kur apžiurėjo jo sužeidi- 
m? ir isz czia nugabeno į ligoti bū
tį. Daktarai ne tikėjosi jo iszgy- 
dyti, bet jis netikėtai į dvi san- 
vaiti iszgijo. Įdūręs jam ukinįkas 
už tai pateko po sudu. Rygos 
sūdąs nusprendė jį į kalinį ant 3 
mėnesių.

Miestų autonomija.
Maskoliszkaa randas rengėsi 

dar szį met? pripažinti vietinę 
autonomij? Lenkijos miestams, 
taigi ir miestams lietuvių apgy
ventos Suvalkų gubernijos, teip 
antai, kaippripažintacziakaimie- 
cziams saviszkai rėdytiesi valsz- 
ežiuose. Dabar vienok ateinan
ezios isz Peterburgo žinios garsinaf 
kad ministerija nusprendė dar su 
įvedimu czia tokios 'autonomijos 
palūkėti. Projektas reikaling? 
reformų likosi jau ministerijos 
apdirbtas, bet jo neužgyrė, tik 
nusiuntė ant nusprendimo War- 
szavos jeneral-gubernatoriaus. 
Paskui jau drauge su jo nuomo
nėmis bus jis paduotas į vieszpa
tystės rod?. žinoma, per tai į- 
vedimas tų reformų turės pasi
vėlinti.

Naujos kratos.
Kaip pranesza “Vienybė”, pa

gal nurodym? suimto už platini* 
m? lietuviszkij knįgų, buvusio 
Senapilės pacztoriaus, Jono Lie- 
tuvnįko, buvo 13 d. Balandžio, 
antro kartu daroma krata pas dar-

timtauezių, taigi praszalino prie
žastį nesutikimų su Anglija. Isz 
to matyt, kad dnę^ne laikas pra
dėti karę Pietinėj Afrikoj.

Brazilijos rando kariauna, su- 
drutinta naujais regimentais, su- 
muszė maisztinįkus po vadovys
te Consel beiro ėsanezius. Mu 
szis atsitiko netoli Cauados, pro
vincijoj Bahia; maisztinikų buvo 
czia susirinkę 8000. Pasiprieszi- 
nimas jų buvo labai smarkus. Ar 
tuom vienu sumuazimu pergalėjo 
su visu maiszt?, galima abejoti. 
Czia maisztai iki sziol niekada 
greitai nepasibaigė.

Likosi galutinai nuspręsta, kad 
Prancūzijos prezidentas, 25 d. 
Liepos, atsilankys pas maskolisz- 
k? car?, Prezidentas, idant ne 
reiktu keliauti per Wokietij?, 
keliaus jūrėmis; su juom keliaus 
teiposgi ir Prancūzijos užrubeži
nių dalykų ministeris, Houotaux.

Sijamo karalius atkako į Ita- 
lij?. Ryme ant geležinkelio laukė 
jo Italijos karalius. Ant rytojaus 
atlankė jis ir popiežių, kur iszbu* 
vo apie pusę valandos.
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Isz Lietuvos.

žinįk? Skrinck?. Pirm? kart? at
silankė pas jį žandarai ir zem- 
skiai pradžioje Balandžio, bet 
kad atėjo vieni, be kaimo szalty- 
sziaus, kaip pagal ėsanezias tie
sas turi būt, Skrinckas kratyti 
ne daleido. Už tai' darydami 
krat? antru syk, iszkratė ne tik 
būt?, bet klėtį, tvartus, daržinę 
ir klojimaitį, iszbadė sziauduose, 
bet nieko nerado. ĮJž nedalei- 
dim? kratyti pirm? kart?, Skrinc
kas likosi atiduotas po policijos 
priežiūra ant dviejų mėnesių.

Paliuosawiniai miestams.
Didžiausi? dalį Lietuvos mies 

tų surinkimų suėda užlaikymas 
policijos, kuri labai maž? mies
tams uaud? atgabena. VVirszinįau 
policijos yra ne miesto urėdnį- 
kas, bet paskirtas Peterburgo 
ministerijos, taigi miestai ne turi 
tiesos davinėti policijai įsaky
mų, bet tik ant jos užlaikymo 
pi n įgils paskirti. Kad toksai surė 
dymas neteisingas, suprato ant 
galo ir maskoliszka ministerija. 
Dabar ji rengiasi paliuosuoti 
miestus nuo užlaikymo policijos, 
kalinių ir kitokių užvedimų, isz 
kurių miestas ne turi nė jokios 
naudos; užlaikym? jų paims pats 
randas. Kad teip suprastu ran
das ir kitus neteisingus savo pa- 
davadyjimus!

Patžudystė Wilniuje.
Wilniuje, ant teip vadinamo 

Užupio, namuose Nemzero, gy
veno pagelbinįkas buchhalterio 
akezyžios užveizdos, Antanas 
Budlevski. Gyveno jis vienas, 
laikė vien virėj?, o teip nieks pas 
jį ne atsilankydavo.20d.Gegužio* 
pakilęs anksti, paraszė laiszk? 
vienam draugui ir jį padavęs 
tarnaitei, liepė nuneszti. Ta paė
musi laiszk? iszėjo, bet sugrįžusi, 
rado Budlevskį gulintį ant sofos 
kraujų baloje, bet dar gy v?. Tar
naitė iszbėgo persigandusi laukan 
ir pakėlė riksm?, ant ko subėgo 
kaimynai, viens isz jų szoko pa
kviesti gydytoj?, kuriasi atkakęs 
liepė nugabenti paszaut? į ligon- 
būtį, bet ir tas jau nieko negalėjo 
padaryti. Budlevski paleido sau 
tris szuvius: du į krutinę ir vie- 
n? į smilkinį. Nugabentas į ligon- 
butį, jis neužilgio ir pasimirė, 
Priežastis patžudystės nežinoma.

Pats | sawo kilpas pateko.
Pas vien? ukinįk? Luderno 

valszcziaus, Wendeno pavietyj, 
Latvijoj, užėjo koksai piktadarys; 
ukinįko namieje t?syk ne buvo, 
tik 7 metų mergaitė. Piktadarys 
isz to pasinaudojo: jis paszlavė 
dvi maszneles su pinįgais, bet to 
dar neužteko: panorėjo mat dar 
pakarti ir vionaitinį savo darbo 
liudytoj?, taigi an? 7 metų mer
gaitę. Jis pasistojo ant kėdės ir 
pradėjo kiszti virvę per balkį, 
idantpsskui, padarius kilp?, paka
binti ir mergaitę. Tuom tarpu 
vienok kėdė parpuolė ir jis pasi
kabino ant rankos. Kada sugrįžo 
mergaitės tėvai, rado po balkiu 
kybantį vos gyv? patį piktadarį.

Isz Wisznewo, Vilniaus 
gub.

Miestelyj Wiszneve, Aszmenų 
pavietyj, Wilniaus gubernijoj, 
siautė smarkus gaisras. Ugnis 
pasirodė apie 10 vai. isz ryto, o 
11 vai. degė jau 15 namų. Aut 
pagelbos prie gesinimo atbėgo 
užveizėtojas dvaro Wisznevo su 
žmonimis ir gesinimo prietaiso- 
mis. Gesinimas buvo sunkus, 
kadangi pasirodė, kad miestelis 
neturi nė jokių gesinimo pritaisų. 
Iszdegė isz viso 19 namų.

14 d. Gegužio, ties Wisznevu 
ir aplinkinėse siautė smarki au
dra su ledais. Mieste "ledai iszdau- 
žė daug langų, aplinkinėse gi jie 
padarė daug blėdies laukuose.

Isz paskutinio Maskolijos 
žmonių suskaitymo.

Isz paskutinio Maskolijos žmo
nių suskaitymo maskoliai persitik
rino, kad skaitlius gyventojų žy
miausiai pakilo Maskolijos pa- 
kraszcziuose, taigi Lietuvoj, 
Lenkijoj, ant Kaukazo, Turkesta 
ne, Siberijoj, bet ne tikrai mas- 
koliszkosc apygardose. Isz viso 
Maskolijoj pasirodė 129211000 
gyventojų. Isz to 50 europinės 
Maskolijos gubernijose 94000000. 
Ant Kaukazo 9723553, Lenkijoj 
9442540, Siberijoj 5731732, Tur
kestane 4175101. Terp viso 
skaitliaus gyventojų buvo 64 
594833 moterų ir 64616280 vy- 
riszkių. Gubernijose europinės 
Maskolijos ant 1300000 moterų 
daygiaus, bet užtai Siberijoj, ant 
Kaukazo, arba Turkestane moterų 
yra mažiaus. Isz visų gubernijų 
daugiausiai gyventojų turi 
Kijevo gub., nes 3564433; isz 
musiszkių tik viena Minsko gub. 
turi 2156343 gyventojų, kitos gi 
mažiaus 2 milijonų. Isz Lietu
vos ir Latvijos miestų, daugiau 
šiai turi gyvetojų Ryga, nes 282 
943, toliaus eina jVVilniue su 
159862. Daugiaus 70000 gyven
tojų turi Minsk, Dinaburg, Kau
nas. Skaitlius visos Maskolijos 
gyventojų pasidaugino nuo 1851 
m. ant 93%. Pasidauginimas vie
nok ne visur vienodas. Finlan- 
dijoj pasidaugino cnt 140%; 
Lenkijoj, nežiūrint ant didelio 
tirsztumo, pasikėlė aut 94%, ant 
Kaukazo ant 117%,Siberijoj gi ant 
130%. Lietuviszkuse gubęrnijose, 
Wilniau8 ir Grodno pakilo ant 
100%, taigi pasidvigubiuo, Min
sko gi gub. pakilo ant 130%. Ka- 
slink grynai ma&koliszkų rėdybų, 
czia pasidauginimas gyventojų 
daug mažesnis, o antai gub.: Tū
los, Riazaniaus, Penzos, Orlovo, 
Kursko, Worenežo, Tambovo, 
nuo 1851m., su visu nepssidau- 
gino. Nė vienoj grynoj maskolisz- 
koj rėdyboj ne pakilo ant tiek 
skaitlius gyventojų, idant galė
tų ligintiesi su pasidauginimu jų 
kokioj nors isz pakraszczių guber
nijų. Didelis pasidauginimas skai
tliaus gyventojų pakroszcziuoee ne 
tiek paeina nuo pasidauginimo 
vietinių tų krasztų gyventojų, 
kiek nuo atėjimo isz maskoliszkų 
krasztų daugelio maskolių.Kasliuk 
paskirstymo skaitliaus gyventojų 
pagal jų tautiszk? kilmę ir kalb?, 
dar tokių paskirstymų ne apgar
sino Peterburgo statistikos komi
tetas.

Žmonių ūgis.
Widutinis visokių žmonių gi

minių ir tautų ūgis ant musų 
žemės yra 4 pėdos 4 coliai iki 5 
pėdų 10 colių. Mažo ūgio tautos, 
taigi turinezius mažiaus 5 pėdų 
augszczio: yra pietinės Afrikos 
buszmenai, gyventojai salos Nau
jos Gvinėjos, Oceanijoj, ir Ugni
nės Žemės salų, pietinėj Amerikoj. 
Maži pulkai atskirų mažo ūgio 
tautiszkų gaivalų yra Kongo 
vieszpatystėj, Widurinėj Afrikoj, 
teiposgi ir terp tūlų malajiszkos 
kilmės gaivalų. Apskritai imant, 
ant musų žemės skaitlius 
mažo ūgio gaivalų yra ne dide
lis, kaip ne daug yra ir augalo- 
tesnių už kitus; isz viso skait- 
iiaus musų žemės gyventojų 99% 
turi daugiaus kaip 5 pėdas augsz
czio. Skirtumas terp agazeziausio 
ir mažiausio ūgio žmonių yra kur 
kas mažiesnis negu tai yra terp 
gyvulių tos paezios veislės, už
tenka pažiūrėti, paveikslan, į 
visokias szunų veisles, kaip di

t Rygos berzė paskyrė 100000 
rublių ant įrengimo czia me
džiams ir lentoms prieplaukos; 
tiek jau ant to duoda ir randas. 
Dalbai prie to neužilgio prasidės.

delis czia skirtumas terp didžiau
sių ir mažiausių; tas pats yra 
terp arklių ir terp kitokių viso
kių krasztų naminių ir laukinių 
gyvuolių. Kaslink žmonių ūgio, 
tai ant to svarbiausiai atsiliepia 
iszlygos jų gyvenimo. Gyvento
jai nevaisingų krasztų, kur žmo
gui sunkiaus msist? sugriebti, pa
prastai būna mažo ūgio, kaip 
autai buszmenai Kalahari tirų, 
pietinėj Afrikoj; užtai polynezi- 
jonys, gyvenanti knt labai vaisin
gų Didžiojo Oceanų salų, daugu
me yra didesnio ūgio negu gy
ventojai kitų krasztų. Gyvento
jai tolimų sziaurių, kaip antai 
eskimosai, arba tolimų pietų, kaip 
antai UgninėsŽemės salų.yra mažo 
ūgio, kaiminystoj gyvenanti pata- 
ganiecziai, ant pietinės Amerikos 
kietžemio užbaigos, yra augaloti, 
augalotesni negu kitų aplinkinių 
krasztų. Priežastis to spsireiszki- 
mo yra ta pati, kaip ir dei busz- 
menų pietinės Afrikos: eskimo- 
sams sziaurinės Amerikos ir pet- 
szeresams Ugninės Žemės salų trū
ksta maisto, ir todėl per eilės amžių 
nedateklius valgio numažino jų 
ūgį. Terp pirmutinių gyventojų 
Amerikos arba Europos užtė- 
myjo, kad kalnų gyventojai, aps
kritai imant, mažesni už gyvento
jus vaisingų klonių arba paupių. 
Terp apszviestų tautų paprastai 
moterys ant 3—4 colių mažesnės 
yra už vyriszkius; terp nuožmių 
tautų toksai skirtumas ne žy
mus. Terp civilizuotų tautų da
bar užtėmyjo pasimažinim? gy
ventojų ūgio; czia tas duodasi ge
riausiai isztirti, kadangi imant į 
kariaun?, vyriszkių ūgis tampa 
gwi iimuut|T~tTeip, paveiks- 
lan. pasirodė visokiuose Pran
cūzijos krasztuose, kad ūgis jaunų 
vyriszkių paszauktų į kariaun? 
beveik ant vieno colio dabar 
mažesnis, negu buvo priesz karę 
su Wokietija, taigi pirm 1871 
m; nuoszimtis dėl mažo ūgio ne- 
tinkanezių į kariaun? teiposgi pa
kilo ant 10%. Sumažėjimas ūgio 
civilizuotuose krasztuose žymiau
sias yra terp darbinįkų. T? gimdo 
sunkios darbinįkų gyvenimo isz- 
lygos.ir darbas virsz žmogelis pa- 
j’egU-

Naujos lietuwiszkos 
knįgos.

Du broliai. Atsitikimas l?z 
paskutines Uurko su Maskoliais 
kares. Verte-A. J. J. K. 1897 m. 
Spaustuweje “Garso Amerikos 
Lietuviu”. Sbenandoah, Pa.

Gaila, kad vertėjas pasakaitėj 
pastatęs net savo kriptonym?, 
lyg gėdisi apgarsinti, isz ko jis 
t? pasakaitę vertė. Apsakytas czia 
atsitikimas Turkijoj, kurdu broliai 
lenkai paszauti, pasipažysta ant 
galoantmuszio lauko: vienas tar
navo maskolių pusėj, kitas gi 
turkų. Tendencija pasakaitės gė- 
ra, tik akcija ne kokia. Pasakai- 
czių tokių daug patelpa į sve
timų kalbų laikraszczius, bet jos 
ne atsižymi raszlavoj.

Birutes kalnas. 1897 m. Spau
stuvėje “Garso Amerikos Lietu
viu”. Sbenandoh, Pa.

Isz pradžių telpa czia gerai teip 
lietuviams, kaip ir lenkams pa
žystama daina, apie Keistuczio 
moterį ir motin? Lietuvos kunį- 
gaikszczio Wy tauto, Birutę. Potam 
eina apraszymas vietos, kur Keis
tutis susipažino su Birute, ant 
kurios szi?dien pastatyta koply- 
czaitė ne toli Palangos, žemaitisz- 
kos Kurszės dalyj. Apraszyta 
sziek tiek ir apie senovės lietu
vių tikėjim?, kadangi Birutė 
buvo vaideliutė, dabotoja 
szvęptos ugnies.

Juokai.
— Mano pati szi?dien pagim

dė, pasakė kimynas kaimynui, 
bet įspėkite k??

— Sūnų?
— O, ne!
— Dukterį?
— Įspėjote ir teip greit! tur

būt kas nors jums pasakė?



Isz Amerikos
Muszis terp lyncriaunyku ir 

kareiviu.

likosi indijonieczių užpulti ir už
muszti ; kiti gi keturi iszsigelbėjo; 
jie spėjo užssokti aut arklių ir 

1 pabėgti.
Urban a, Oh. Pulkas žmonių, isz 

dviejų su virszum tukstanczių, 
apstojo kalinį, kuriame pasody- 
taa buwo 23 metų negras Mit- 
chell, apkaltintas už užpuolimu ii’ 
Sužagimę moteries F. M. Gfau- 
mer; žmonių minios norėjo kalti- 
nįkę paveržti isz kalinio ir lyn- 
CzUoti. Ant apgynimo kalinio li
kosi paszaukta milicija. Kadangi 
žmonių minios ant kareivių įsa
kymo ne nenorėjo iszsisksrstyti, 
kareiviai pradėjo į juos szaudyti. 
Trys žmonės likosi ant vietos 
užmuszti, daugelis gi yra sužeistų. 
Tas dar labiaus įpykino susirin
kusius; jie iszmuszė kalinio duris, 
pagriebę kaltinįkę, beveik su 
visu jį sudraskė; paskui jau ne
gyvu negro kunę pakorė už mies
to; kariauna ne įstengė jo isz- 
gelbėti.

Nelaimingas szuwis.
15 metų sūnūs farmerioSchvat 

tzo, apsi gyvenusio netoli 
Greene, lova, norėjo iszsukti 
szuvį isz savo dvivamzdės. Be
dirbant prie to, karabinas iszsi- 
szovė ir jo szuvis užmuszė ant 
vietos dvi vaikino seseris. Kul
ka pataikė vienai į kaktę, kitai gi 
į krutinę.*

Gaisras.
Alexandria, Va. Užsidegė 

ežia muilo dirbtuvė Bryano. 
Ugnis siautė 8 valandas; isznai- 
kino ne tik minėtu dirbtuvę, bet 
ir daug aplinkinių namų. Blėdį 
ugnies padarytu skaito ant pusės 
milijono doliarų.

•
Smarki gazolinos expliozija.
Lyun, Mass. Budoje ežia atka

kusios cirko truppos, atsitiko 
smarki gazolinos expliozija;*prie 
ko 5 truppos sąnariui, o tame 2 
moterys, mirtinai apdegė, dar 20. 
yra lengvinus apdegusių. Ex- 
pliozija ir ugnis iszgazdino susi
rinkusiu publikę ir žvėris mena 
žerijoj; žmonės pradėjo veržtiesi 
per duris. Ant laimės vienok 
pavojingai sumyniotų nebuvo.

< |
Žingeidžios salos.

Netoli Kalifornijos pakranezių 
yra sziędien ne apgyventos teip 
vadinamos Channel salos. Nie
kur gal ant svieto nėra vietos, 
kur surinkta būt tiek žmonių 
kaulų; kiek aut tų salų. Neseniai 
kasztais Stanfbrdo ir Hovardo uni
versitetų likosi įszsiųsti mokslin- 
cziai ant isztyrimo senovės lie 
kanų ant tų salų. Surasti ežia 
žmonių kaulai likosi nugabenti 
į Smithsono institutęir į Hovardo 
universitetę; kaulai tie likosi pri
pažinti už kaulus iszmirusių jau In
dijon ieczių milžinų veislės. Yra 
ežia apart žmonių kaulų ir daugiau 
senovės liekanų; iki sziol isztyrė 
vos vienę salutę, bet tiki, kad 
toki jau kaulai ir senovės lie
kanos yra ir ant kitų salų. Salos 
tos sziędien ne apgyventos, 
bet 1835 m. zokonįkai Sz ventos 
Barboros misijos rado ežia dar 
užsilikusių 10 indijonieczių, nors 
ir ne milžiniszkai didelio ūgio, 
szięndien gi ežia jau jų nėra.

Užgriuvo namai.
Nev York. Ant kertės 51 str. 

ir 12 avė. (netoli North Biver) 
sugriuvo dideli ant 6 lubų namai, 
kuriuose rengė muilo dirbtuvę 
Dovido S- Brovn. Widuryj trio- 
bos dirbo darbinįkai; du isz jų 
likosi labai sunkiai apkulti, dar 
daugelio nesuranda; gal būt, kad 
tie likosi po namų griuvėsiais už 
muszti.

Užsidegė kalinys.
Leaventvorth, Ks. 4 d. Sėjos, 

apie 9 vai. vakare, užsidegė ežia 
kalinys, kuriame buvo apie 1000 
kalinių; ugnis užgimė siuvėjų 
dirbtuvėj ir greitai platinosi. Sė
dinti kalinyj meldė iszleisti 
juos isz po užrakto. Kada jau 
ugnis teip iszsiplatino, kad atsi
rado pavojuje visos triobos da
lys, užveizda paleido 50 kalinių, 
idant jie padėtu gesinti. Jie isz- 
tikro szoko prie gesinimo ir nė 
vienas ne bandė isztrukti. Ant 
galo pasisekė ugnį apstabdyti.

Indijonieczių užmuszti.
D-ras Darline isz Akron, O. ga

vo žinię, kad du jo broliai, ir dar 
vienas vyriszkis, iszkeliavę į 
Wasahchy indijonieczių rezerva
ciją, Kalifornijoj, aukso jieszkoti,

Sztraikieriu maisztai.
Minonk, III. Kalnakasiai ežia 

ėsanezių anglių kastynių pakėlė 
sztraikę; kastynių savinįkai, vie 
ton paliovusių dirbti, parsikvietė 
kitus darbinįkus. 8 d. Sėjos, 100 
lenkiszkų darbinįkų atėjo $ kas- 
tynes, idant prikalbėti dirbau- 
ežius jų vieton pamesti darbę. 
Darbo užveizėtojas, Morgan, lie
pė jiems iszeiti isz kastynių, bet 
kad ne paklausė, paleido jis pir
miaus du szuviu į žemę, paskui 
gi vienę į Jonę Watoskį, kurį 
ir užmuszė ant vietos. Potam 
visi Watoskio draugai puo
lė prie Morgano ir baisiai jį sumu- 
szė nuo ko tas pasimirė.

Baisi garinio katilo expliozija.
Knįgų spaustuvėj brolių Norie- 

go, mieste Puebla,Meksike,atsiti
ko baisi garinio katilo expliozija, 
prie ko 20, ar gal dar dauginus 
žmonių, likosi užmusztų. Wiena 
iszlėkusio katilo dalis nupuolė 
ant stogo netolymų namų, jį pra- 
muszė ir užmuszė viename vir- 
szutinių gyvenimų kambaryj 
vienę senę vyriszkį ir trejetę vai
kų. Trys blokai nuo spaustu
vės, kita katilo dalis ant ulyczios 
nutraukė vienam darbinįkui gal 

t Vę,

Nelaimes ant geležinkelio.
Phareburg, W. Va. Dvi 

myli nuo ežia, ant upės Ohio tilto 
užbėgęs tavorinis geležinkelio 
trūkis iszszoko isz rėlių; prie ko 
susidaužė du rezervoarai su ga
zoliną. Nuo vagonų virszaus 
nupuolė vienas vagonų siabdėjas 
su deganezia liampa, nuo ko 
expliodavo gazoliną. Prie to du 
geležinkelio tarnai likosi sunkiai 
apdegyti.

t Netoli Hudson, Wis., susi- 
muszė tavorinis su vežaneziu 
darbinįkus Chicago, St Paul, O- 
maha geležinkelio trukiai. Prie 
to penkios žmogystos likosi už 
musztos ir kelios sunkiai sužeis
tos;, terp sužeistų, du yra mirti
nai pažeisti.

Chiniecziai ateiviai.
HKrmosillo, Meksike. Rado 

netoli nuo ežia akmenissu iszkal- 
tais chiniszkais rasztais, isz kurių 
pasirodo, kad vakariniai Meksi
ko krasztai jau priesz 2000 metų 
buvo chinieczių atlankomi, taigi 
daug pirmiaus, negu Kolumbas 
atrado Ameriką. Kolumbas at
rado pirmiausiai 1492 m. dabarti
nę Kubę, bet Sziaurinės Ameri
kos pakrantės jau priesz Kolumbo 
atradimu buvo pažįstamos Dani
jos ir Norvegijos jurinįkams, tai
gi kad Kolumbas neteisingai sau 
pasisavino kitų nuopelnus, visai 
teip, kaip ir dabar daro dar dau
gelis Amerikos iszradėjų. Pasi
rodo vienok, kad ne tik Kolum
bui, bet ir ne daniecziams priguli 
garbė Amerikos atradimo, kadan
gi ję priesz europieczius pažinojo 
jau chiniecziai. Tūli mokslincziai 
rodį seniaus užtėmyjo giminingu 
męterp senovės meksikcniszkų 
leikanų ir dabartinių chi iszkų, 
bet jie negalėjo tikrai surasti nuo 
ko ta giminyste paeina, Dabar 
gi liekasi susekta tikra to priežas- 
tiso, tuomyra—įtekmė chiniszkos 
civilizacijos, kuriat atgabeno į 
Meksikęchiniszki ateiviai priesz 
2000 m., taigi priesz krikszczio- 
niszkę metskaitlį.

Auginimas pievagrybiu.
Pievagrybius ne tik renka ant 

lauko,bet juos dideliuose miestuose 
tyczia augina tamsiose kelnorėse. 
Paryžiuje ant to augintojai ap
vertė senas, po miestu besitrau- 
kianezias olas po buvusių akme
nų skaldinyczių. Tokiu budu teip 
žiemp kaip ir vasary Paryžiuje 
visada turi szviežius grybus, au
gintojams gi jie gėrę atgabena 
pelnę, kadangi, kaip žinote, y- 
pacz žiemos laike, szvieži grybai 
labai brangus. Amerikoj iki sziol 
auginimu jų ne užsiiminėjo, tik 
dabar koksai vokietys, Dietrich, 
VVeichbilde, netoli Pittsburgo, 
griebėsi auginimo pievagrybių. 
Ant auginimo apvertė jis olas 
senų, sziędien apleistų anglių 
kastynių; iszpradžių jam nepasi
sekė, bet jis, tuom nenusiminęs, 
neapleido darbo; sziądien gi jau 
darbas gėrę atgabena pelnę. Olos 
kastynių yra gilios, todėl visada
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būna jose vienoda temperatūra 
teip žiemę, kaip ir vasary, taigi 
grybai gal būt auginami lygiai 
žiemę, kaip ir vasary.

Didelio butą mat driežo.
Wieaas farmeris isz Oklahomos 

rado suakmenėjusius kaulus vieno 
priesztvaninio driežo. Kaulai lai
kėsi krūvoj; i įgis to driežo isz viso 
300 pėdų (daugiaus kaip szimtas 
žingsnių), Kaulai jo teip 
stori, kaip peczių dūdos, o akys 
rato didumo. Muzejus Chicagoe 
“Academy of Science” nori tę 
driežę pirkti, nors jame nėra tiek 
ruimo, idant galėtu tilpti.

Musztynes sztraikieriu su italljo- 
niszkals seabsais.

Akmenų skaldynėse terp Mal 
deu ir Sangerties, N. Y., dirbę 
ežia darbinįkai pakėlė sztraikę. 
Skaldynių savinįkai, vieton pa
liovusių darbę, parsikvietė itali- 
jonis. Ant einanezių prie darbo 
100 italiszkų darbinįkų užpuolė 
50tykojanczių ant kelio sztraikie- 
rių. Muszis buvo labai smarkus, 
kuriame 3 darbinįkai likosi 
paszauti, penki gi prapuolė, taigi 
nežinia, kas su jais atsitiko.

t Angliukas laivas “Zuleika”, 
įkurisai iszplaukė isz Nev Yorko į 
Wellingtonę (ant salų Naujos Ze
landijos, Oceanijoj), Polliser 
uostoj susidaužė ir paskendo; 12 
jurinįkų nuo jo prigėrė, 9 gi isz- 
sigelliėjo.

Įkurituw6s naujų trukių
28 valandas in New Yorką;

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

Niekei Plate geležinkelio važiuos 
kas dien trys trukiai į ten ir at
gal terpu miestų Chicagos, Ft. 
VVayne, Cleveland, Erie, Buffalo, 
Nev York ir Bostono. Wažiuo- 
janti ant szios 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 
visę informaciję, kaslink naujų 
trukių.

Isz darbo lauko.
T Chicagoj, darbinįkai dir 

banti prie triobų statymo, per 
pakėlimę sztraikų, stengiasi pri
versti kontraktorius, idant jie ne 
priimtu darbinįkų neprigulinezių 
į darbinįkiszkas organizacijas. 
Darbinįkai dirbanti prie taisymo 
namų, po nr. 45 Randolph str., 
paliovė dirbę todėl, kad kontrak- 
toriai priėmė prie darbo kelisdar
binįkus neprigulinezius į unijas. 
Tę patį ir dėl tos paezios priežas
ties, padarė ir darbinįkai dirbanti 
prie namų ant kertės Lake ir 
State ui.

T Oglesby, III. Nuo 1 dien. 
Gegužio, kalnakasiai buvo palio
vę, ežia ir aplinkinėse, dirbti to 
dėl, kad kompanija sumažino už
darbį ant 10%. Paskui vienok 
darbinįkai matydami, kad nieko 
nepelnys, susitaikė su kompani
ja ir dirba dabar už numažintę 
prekę. Kastynėse ežia dirba vos 
vienę dienę ant sanvaitės.

Sadauskas.
T Kalnakasiai Szlezijos kasty

nių, Prūsuose, reikalauja pakėli
mo užmokesnio už darbę ir su
trumpinimo darbo laiko, bed kad 
kastynių savinįkai ne nori ant to 
sutikti, darbinįkai meta darbę. 
Paliovė dirbę darbinįkai Georg 
ir Preinza kastynių (prie Lenki
jos rubežių).

5 Chicago. Geležinkelio “Chi
cago, Burlington & Qenncy Co".' 
neužilgio pradės darbus ant pa 
kėlimo augsztyn kelio ties miestu 
ir iki 20 mylių už miesto. Ant 
darbų tų paskiria apie milijonę 
doliarų. Žinoma, prie darbo reiks 
ežia diktai darbinįkų.

Altona, Pa. Kalnakasiai 
szito apskriezio rengia sztraikę 
todėl, kad savinįkai tūlų kasty
nių numažino darbinįkų uždarbį, 
kiti gi žada'tę patį padaryti. 
Keliose kastynėse jau paliovė dir
bę. .

T Sprnigfield, III. Kalnaka
siai anglių kastynių, prigulinezių 
“Chicago Reading Caol Co”. pa
liovė dirbę todėl, kad kompanija 
numažino jų uždarbį ant 5c. už 
kiekvienę iszkastę anglių tonę.

T Milvaukee, Wi8. Į100 dar
binįkų dirbanezių prie triobų sta

tymo pakėlė sztraikę. Jie reika
lauja^ pakėlimo užmokesnio už- 
darbę ant 25 c. ant dienos ir 8 
darbo valandų.

Nev York, 297 kontrak- 
toriai ežiu susitaikė su siuvėjais ir 
5000 jų sugrįžo jiu prie darbo, 
bet 16000 dar wis sztraikuoja.

T Cleveland, Ohio. Dirbtu
vės “Standard Oil Works” liko 
si uždarytos. Per tai 1000 dar
binįkų ne teko darbo.

CASCARETS ludrutln* kepeni*. inkstu* ir 
pilw». Niekad neskaada. lOo.
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AMERIKO.

Persergčj imas lietuwiams.
“Vienybė” neseniai patalpino 

rasztus kokių tenSchmidt’oir Pe- 
tereiezio isz Kanados, kuriais 
raszėjai kvieczia lietuvius, tu- 
rinezius kiek jrinįgų, atkakti į 
Kanadę aut ap^givenimo ant far- 
mų arba teip ant darbo. Mes tuos 
rasztus' atkartojome ir “Lietu
voj” be patėmyjimų. Dabar vie
nok lenkiszki Galicijos laikrasz- 
ežiai talpina peraegėjimus, idant 
nieks ne norintis prapulti, į Ka 
nadę nekeliautu. Isz Galicijos y 
pacz gi rusinu daug iszkeliavo; 
visokį prigavėjai agentai, vaiksz- 
cziodami po kaimus, visaip isz- 
girdami tę krasztę, prikalbinėjo 
žmones ten kraustytiesi, žadėda
mi viskę, ko tik žmogus gal rei
kalauti. Neseniai vienok vienas 
isz iszkellavusių į anę palai- 
mintę Kanadę sugrįžo atgal į 
Galiciję. Sugrįžęs dabar iaz Kana
dos, ukinįkas Tamoszius Matica, 
pardavęs savo ūkę už 1200 gul
denų, iszsikraustė porę mėnesių 
atgal į anę palaimintę krasztę. 
Sugrįžęs dabar pasakoja, kad 
nors nustojo savo turtų ir nors 
nieko neturi, bet jaueziasi laimin
gu sugrįžęs atgal į Galiciję, kad 
sykį isztruko isz ano kanadiszko 
pragaro. Kanadoj iazeiviai nelai 
miugi, isz.skirstyti vienas nuo ki
to terp svetimtauezių, kurie be 
mielaazirdystėa juos visaip 
skriaudžia. Newa paskyrė jiems 
žemės plotus, tot lie plotai tai 
klampynės arba pieskynės, nors 
žadėjo duoti vaisingę žemę. 
Tuos, kurie ne gal sugrįžti į 
tėvynę, laiko ten už pražuvu
sius; turinezių gi dar sziek tiek 
turto valdžios neiszleidžia. Ma
tica tik per melę isztruko isz ka- 
nadiszkų valdžių rankų, pasisa
kė jis, kad turys namieje paczię, 
atkakęs gi su numylėtine, taigi no- 
rys numylėtinę pargražinti, o 
paimti paczię ir vaikus. Wal- 
dž'<os ant tokio pasokojimo ne tik 
kad jį paleido, bet iszdavė dar 
ant raszto pažadėjimę sugražinti 
kelionės kasztus, sugrįžus su 
szeimyna atgal į Kanadę. Laisz- 
kai raszyti neva iszeivių isz Ka
nados ėsę melagingi, ne tikri, 
bet agentų tyczia paraszyti. Apie 
gėrę isz Kanados raszyti negalima, 
kadangi ten nieko gero nėra. 
Taigi keno czia teisybė? Maticos 
ar p. p. Schmidto ir Petereiczio 
visaip girianezių Kanadę?

Prowa “Saulės” iszleisto-
Jo-

Provę su paczto užveizda, isz- 
leistojas “Saulės” ptaloszė. “Gar
sas” pranesza, kad liudinįkai nuo 
“Saulės” pastatyti, beteisindami 
patilpusius tame laikrasztyj 
straipsnius, visaip dergė lietu 
viszkas merginas ir moteris. 
Tas negerai, bet musų moterys ir 
merginos terp svetimtauezių ir 
priesz provę ne gėrę Amerikoj 
turėjo garbę. Moterų mes turime 
mažai, bet jeigu terp jų yra keletas 
nedorai besielgianczių, tos terszia 
garbę ir kitų musų moterų. Tei
sybė, nors ji karti, bet jeigu nors 
isz dalies teisinga, visgi geresnė 
už slėpimę pikto. Norint kę nors 
pataisyti, reikia pirma tę piktę 
pažinti. Pažinę dabar, kad musų 
moterų garbė stovi žemai, pasi- 
stengkime tę jų nupuolusię garbę 
pakelti. To vienok ne padarysime 
vien žodžiais jas gindami, 
bet tik pakeldami musų moteris 
doriszkai, o tęsyk jau, savo pa- 
veikslingu pasiėlgimu jos paezios 
atgaus nupuolusię savo garbę. 
Rasztai lietuviszkoj kaitoj, koki 
jie ne butu, nė pakels, nė ne nu- 
puldys terp svetimtauezių musų 
moterų garbės, kadangi tę gal 

žti ikti vien paczioe moterys savo 
pasielgimu.

Mus ir slawų nekenezia 
Amerikoj.

Tūli sanariai komiteto, atsiųsto 
antisztirimo priežaszczių sunkaus 
kalnakasių padėjimo Pannsylva- 
pijos katynėse, iazsitarė, kad 
tę kalnakttsių vargę gimdo susi
grūdimas slovakų ir lenkų (prie 
tų daugelį lietuvių priskaito), 
kurie, kaip sako, tamsus, nepri
pratę prie geresnio būvio, dirb
dami kuo pigiausiai ir pagimdė 
tąrp kalnakasių didelį vargę. Tū
li tos komisijos sanariai, kaipo 
geriausię vaistę nuo vargo, už 
manė sulaikyti su visu ateivystę 
slaviszkų gaivalų į Suvienytas 
\Vieszpatystes. Mums rodosi, kad 
darbo prekes mažina nu darbinį 
kai slaviszkos kilmės, ne lenkai, 
lietuviui, arba slovakai, bet susi- 
dedanezios isz Amerikos milijo
nierių kompanijos. Ne darbo pre
kės kaltos, jeigu milijonai dar
binįkų nė už mažiausię prekę 
daębo ne gauna. Czia reikia jiesz- 
koti kitokių priežaszczių, one tų, 
kokias surado sanariai anos komi
sijos.

Nauja Lietuwiszka Drau
gystė.

“Rytas” prauesza, kap Tor- 
rongtone, Conn. užsidėjo nauja 
lietuviszka pageltos draugystė, 
po vardu; “Szv. Wincento Lie- 
tu^iszka Broliszkos Pageltos 
Draugystė, Torringtone, Conn”. 
Sanariai mokės po vienę dol. ant 
menesio, o laike ligos gaus po 5 
doj. Mokestis, kaip matyt, yra 
didesnis, negu kitose panasziose 
draugystėse. Draugystė aiszki- 
na tę tuom, kad ji nori isz syk 
sus drutėti, idant susidrųtinusi, 
butų naudingesnė patiems jos są
nariams. Dideli mokeseziai gal 
rods sudrutinti draugystę, bet 
tik tęsyk, jeigu į ję sąnarių daug 
pristos, ta pati priežastis gal dau
gelį nuo pristojimo sulaikyti, be 
jų draugystė negalės atlikti savo 
pažadėjimų.

Pesztynės.
“Garsas A. L.” pranesza apie 

pesttynea atsitikusias Pittstone, 
Pa. Pereitos sanvaitės pėtnyczioj 
ir subatoj buvo pėdės, todėl dar
binįkai sugriebę įnagį pasirami- 
nimui, nedėlioj pradėjo, viename 
saliune pesztiesi.

Abisiniecziai.
Abisinija pagarsėjo paskuti

nėje, neseniai pasibaigusioje 
karėje su Italija. Civilizuoti itali 
jonys likosi pergalėti nuožmių 
abi«nieczių, nors Italija yra vie 
na isz didžiųjų Europos Wieszpa- 
tyszczių. Taigi ne vrienas norėtu 
žinoti, kas tie teip pagarsėję abi- 
siniecziar? Nežiūrint ant pagarsė
jusio abisinieczių vardo, jie 
visgi vienok dar mažai europie- 
cziams pažįstami, kaip ir pati 
Abisinija. Laike paskutinės karės 
į Abisiniję buvo nukakusi viena 
dalis maskoliszko “Raudonojo 
Kryžiaus draugystės”, ant gy
dymo ir apžiūrėjimo musziuose su
žeistų kareivų. Buvęs Abisinijoj 
studentas mediszkos Akademijos, 
Fedorov, ant susirinkimo Peter
burgo antropologiszkos draugys
tės, neseniai turėjo skaitymę apie 
darbus maskoliszko “Raudonojo 
Kryžiaus draugystės” Abisinijoj 
ir apie paczięAbisiniję. Skaitymę 
tę patalpino paskui laikrasztis 
“Russkyj Invalid”, isz kurio 
mes ir pasinaudojame. Fedorov 
sakė, kad beveik visi abisinie
cziai yra kariaiviais, žemdarbyste 
užsiima vien jų pamuszti galasai 
ir somalijonys. Abisiniszka ka
riauna ne pažysta disciplinos. Per
galėjo jie muszyje italijonis tik 
todėl, kad jų buvo ant muszio 
lauko daug daugiaus negu italijo- 
nų ir kad jie turėjo geresnes sto
vyklas. Apsirėdymas abisinieczio 
yra marszkiniai su siauroms ran
kovėmis ir kelnės; kojų apavi
mo ne vartoja. Ant drabužių 
vartoja medvilnės audimę jų 
paežių iszaustę. Muzikaliszko su
pratimo jie neturi, nors vyrisz- 
kiai, praleisdami laikę be darbo, 
tankiai linksminasi skambindami 
ant ypatiszko muzikaliszko 
instrumento panaszaus į 5 striunų 
gitarę. Eidami į karę jie vartoja 
fleitas ir triubas. Gaidos jųmono- 
toniszkos. Laike dievmaldystos 

vartoja jie didelį bugnę ir viso
kius skambalėlius. Ginklai karei
vių yra: kardas, revolveris ir 
ilgas durtuvas. Moterys jų, tie
siog saksnt, yra vyrų vergės; 
sandaros laike jos atlieka viso
kius naminius darbus, kadangi 
vyrai nieko ne dirba, jie tik ka- 
reiviai; laike karės moterys trau 
kia draugia ir daboja ir rūpinasi, 
idant vyrams valgio ne truktu. 
Abisiniecziai apsiveja jaunystė
je. Pas juos yra trejopas apsive- 
dimo būdas: tiesdariszkas, ei vi
li szk a s ir paremtas ant savitar
pinės meilės; paskutinis vienok 
būva daromas ant trumpo laiko 
(kaip kada ant sanvaitės arba 
ant mėnesio). Abisinieczio valgis 
yra: žirniai ir duona iszkepta isz 
smulkiai sutrintų grudų “tefa”, 
į duonę prideda daug raudonųjų 
pipirų. Svaigiuanczių gėrymų jie 
ne vartoja (net kavę, nors ję au
gina, vartoja tik augsztesnės luo- 
mos), iszėmus tik ypatiszkę gėry- 
mę padirbtę isz medaus ir vienos 
vietinės augmenų veislės. Mėsę 
bet ne virtai, žalię, valgo tik ant 
didelių isakilmių. W a įgyti abiri- 
nieczių vąlgio nė joks europietis 
negal, teip jie bjaurus. Kulturisz- 
kai abisiniecziai stovi laimi že
mai. Kaipo smulkus pinįgai var
tojama czia yra paprasta druska, 
priima czia teiposgi senus cidab- 
rinius, nuo laiko ciecorienės 
Marijos Terezijos austrijokiszkus 
tai e rus. Dabartinis Abisinijos ka
ralius, Menelik, davė Paryžiaus 
dirbtuvėj padirbdinti naujus ci- 
dabrinius pinįgus su abisiniszku 
parašau, bet gyventojai, nežiūrint 
ant savo karaliaus stengimosi, 
ne nori jų priimti. Parengė jis sa
vo rūme magazynus visokių 
žmonėms reikalingų daiktų, ku
riuos galinis pirkti tik už naujus 
pinįgus, gyventojai vienok atsi
sako nuo dąugelio jiems reikalin
gų daiktų, kad tik ne reiktų nau
dotieji isz naujų pinįgų.Pagal žmo
nių įtikėjin^ę, kareivių sužeidimus 
gydyti gal (ik patsai karalius.Mas- 
koliszkę ‘(Raudonojo Kryžiaus 
draugystę”:gyventojai patiko su 
nepasitikėjimu, bet paskui persi
tikrinę, kad atėję yra ne prieszai 
jų tėvynės,, noriai kreipėsi dakta
rų pageltos jieszkodami. Karalius 
Menelik visada stengėsi prisižiū
rėti visokioms daktarų operaci
joms, darė savo patėmyjimus, isz 
ko maskoliszki daktarai persi
tikrino, kackjis isz tikro numano 
apiedaktariszkas aperacijasir apie 
žmonių ligas.

Rieszutai kola.
Rieszutai kola yra tai vaisius 

medžio mokslinczių praminto 
Sterculia acuminata, auganezio 
pakrantėse vidurinės Afrikos. 
Cziabuviai tųkrasztų gyvento
jai tiki, kad tie rieszutai turi ste
buklingas, sudrutinanezias žmogų 
ypatybes: pasakoja, paveikslan, 
kad cziulbiant tęriėszutę, žmogus 
gal gesinti troszkulį gerdamas sūrų 
vandenį, užlaiko jie nuo page
dimo dantis, valgant gi teip 
sudrutina žmogaus organizmę, 
kad jis to jokio maisto, užlaiko 
savo fiziszkaspajiegas, iszkenczia 
ilgai to gėrymo, sudrutina vi
sę žmogaus organizmę, o tame už
laiko anergiję ir lytiszkų organų. 
Krasztuose kur auga Sterculia a- 
euminata, jo rieszutai vartojami 
yra kaip pas mus pinįgai: už 
juos viskę galima pirkti.

Iszgirdę apie tokias ypatybes 
kola rieszutų, europiecziai pasikė- 
sė juos iszbandyti ir persitikrinti, 
kiek tuose pasakojimuose yra tei
sybės. Europeiszki keliaiviai pa
sakoja, kad vidurinės Afrikos 
gyventojai, be jokio maisto, ant 
neiszpasakyto saulės karszczio, 
cziulbdami tik kolarieszutę, įsten
gia perbėgti kelię po 80 viorstų 
ant paros, kę net arkliams sunku 
padaryti. Bandavones darė Pran
cūzijoj kareiviszkos valdžios ir 
turbut persitikrino apie naudin- 
gumę tų rieszutų, jeigu dabar 
dirba tyczia pyragaiezius maiszy- 
dami į juos po truputį kola rie
szutų ir dalina juos terp kareivių 
laike ilgų marszų ir kaip pasakoja, 
jų užkandę, be pailsimo gal perei
ti daug ilgesnį kelię negu papras
tai. Panaszias ant kareivių ban
davones darė ir anglijonys Indi- 
jose; kareiviai, kuriems iszdalin- 
ta buwo po truputį minėtų rie
szutų, to valgio lengvai atliko 
ilgus marszus ne jausdami pail
siu, kuriuose pavalgę pusryczius 

vos kojas vilkti galėjo. Dabar 
su tais rieszutais daro bandavo
nes ir maskoliszkos kareiviszkos 
valdžios. Profesorius Peterburgo 
mediszkos akademijos, Janovski, 
sako, kad rieszutai kola yra vie
nu isz geriausiai organizmę sudru- 
tinanezių vaistų, kurisai ne tik 
ne apsilpnina organizmę, 
kaip tai yra su kitais erzinau- 
ežiais vaistais, bet pakelia vi
sas jo pajiegas. Wartojimę ko
la rieszutų randa jis naudingu 
ne tik dėl sveikų, nuo kurių rei- 
kalaujasi daug fiziszko darbo 
prie mažai valgio, bet ir ant už
laikymo gyvybės sunkiai sergan- 
czių ligonių.

Pamėgink naują 28 walan- 
dų trūky j New Yorką.
Niekei Plate geležinkelis yra 

dabar visus pripažintas 
už geriausię, ir nedėlioj, 30 
Gegužio, bus įkurtuvės tos lini
jos naujo trūkio terp Chicagos ir 
rytų. Trukiai puikiausiai įrengti, 
su miegojimo vagonais iszva- 
žiuos isz Chicagoskas dienę 10:35 
ryto, 3:05 po pietų ir 10:15 va
kare. Ant trukių visų kelių 
yra tarnai, aprėdyti uniformuose, 
kurie ant kiekvieno pareikala
vimo patarnaus važiuojaneziam. 
Trumpu laiku ir už pigię prekę 
galima ant szios linijos pasiekti 
visus rytinius miestus.

Apie gerinę informaciję atsi- 
szaukite arba adresuokite į J. Y. 
Calahan, Generaliszkę Agentę, 
111 Adams Str. Chicago, 111.

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

Isz wisnr.
|| Maskoliszkas laivas “Inže- 

nier Avdokov”, prikrautas gele
žies, plaukė isz Liverpooliaus įNi- 
kolajevę. Pirmę maskoliszkų 
velykų dienę, laivas atplaukė į 
Gibraltaro sriuogę. Ant szven- 
czių iszdalino jurinįkams po du 
buteliu koniako ir po į viedro 
degtinės. Žinoma, maskoliszki 
jurinįkai, turėdami isz ko, gerai 
pripylė gėrymais sawo gerklę. 
Apie 40 valandę vakare jau visi 
jurinįkai, iszėmus dviejų, Jegoro- 
vo ir Buturovo, buvo teip gir
ti, jog negalėjo pastovėti; tuodu 
tai ir pradėjo muszti girtesnius’ 
už savę. Ant riksmo besipeszan- 
czių jurinįkų atbėgo kapitonas ir 
jo pagelbinįkai ir norėjo besimu- 
szanezius perskirti, atėmė vienę, 
baisiai sumusztę jurinįkę ir pagul
dė jį į lovę. Už tai Jegoro v ir 
Buturov szoko ir prie savo vir- 
szinįkų, bet tie pasislėpė ant išs
kelto kapitono tiltuko. Ant palie
pimo kapitono suriszti Jegorovę, 
nieks nedryso prie jo prisiartinti. 
Potam Jegoro v pagriebė peilį ir 
su juom szoko ant kapitono, bet 
tasai nuo virszaus virve spėjo 
nusileisti ant apatinių laivo lubų, 
tuom paežiu keliu nusileido ir Je- 
gorov, iszvaikė ir du kapitoųo 
pagelbinįku. Iszgirdęs szauksmus 
ant virszaus, maszinistas, palikęs 
maszinas, iszlipo ant virszaus, 
bet czia szoko prie jo girtas Jego- 
rov, dūrė jam kelis kartus į nu
garę ir į pilvę, paskui subadė gu- 
linczius jau pirmiaus jo sumusz- 
tus jurinįkus. Neliko kapitonui 
nieko daugiaus daryti, kaip užei
ti į Gibraltarę, kur atidavė su
žeistus jurinįkus; angliszki perto 
sargai suvaldė Jegorovę ir jo 
draugus. Gerai, kad laike tų 
jurinįkų musztynių vėtros nebu
vo, kitaip visiems besipeszant, 
laivas butų turėjęs susikalti. 

■
H Su visokiais žmožudžiais ant 

Kaukazo, maskoliszkos valdžios 
nieko ne gal padaryti: priviso 
czia jų labai daug ir tai teip, kad 
turintis ant ko piktumę, - ant nu
baudimo savo prieszo, samdo 
tiesiog žmogžudžius. Maskoliszka 
policija rods labiaus rūpinasi apie 
datojimę politiszkai ne isztikimų 
negu apie gaudymę žmogžudžių. 
Neseniai, mieste Baku, koksai 
Baikov, apyvakarėj iszvažiavo 
į miesto dalyj vadinamę “Juodas 
Miestas”, ktir jisai buvo užveizė- 
tojumi vienos dirbtuvės, grįžo 
gi namon jau po pusiaunaktų* 
Ant ulyczios pralenkė jį drožka, 
bet be numerio (mieste drožkos 
turi būt numeruotos) ir joje sė
dinti metė į Baikovę akmenimis 
ir pataikė ant laimės Yie į galvę, 
tik į kaklę. Nuo sudavimo B. ir 
apmirė. Užpuolikai po tam nu- 
p*leszkėjo sau savo kelių, tikėda
mi, kad B. užmuszė. Iki sziol jų ne



susekė. Pasirodė paskui, kad ui 
pultą nežinomi jo prieezai jau 
nuo tūlo laiko dabojo ir dabar 
daboja. Ui ką wienok jo neken- 
czia, nežinia, nežinia ir kas toki 
'tie nepažįstami prieszai, tiek 
žinia, kad jo dabotojai ne masko
liai.

| Neseniai, 18 metų mergina, 
Jurewycziutėl atkako į kaimą 
Szyrowce, Bukowinoj (Austrijoj) 
ir pradėjo garsinti, kad ji yra ežia 
isz dangaus atsiųsta; pasakojo, 
kad penki metai atgal, aniuolai 
paėmė ją į dangų, bet dabar Die
das wėl ją siuntė ant žemės mo
kinti žmonis, pasakojo, kad ji yra 
szwenta. Traukė isz kaimo į kai
mą ir ant jos pakwietimo rinkosi 
daug tamsių kaimieczių. Nežiū
rint ant priesztarawimo žandarų 
ir przieszinimosi kunįgo, žmonės 
labiaus klausė atsiradusios isz 
dangaus naujos szwentosios, ne
gu wisų persergėjimų. Sziprow- 
cų žandarai norėjo tą dangaus pa
siuntinį suaresztuoti, kadangi jie 
atminė, kad Jurevrycziutė, dar 
priesz sugrįžimą isz dangaus, bu- 
wo suimta ir pasodyta į kalinį už 
wagystą, bet waitas ir pulkai 
susirinkusių kaimieczių nedalei- 
do. Tik kaime Sadajowe žanda
rams pasisekė žmonis pertikrinti 
ir prigawėja likosi suaresztuota; 
dabar ji sėdi wėl kalinyj, isz ku
rio buwo pabėgusi.

| Neseniai pulkas ginkluotų 
plėszikų užpuolė ant wienosgruzi- 
niszkos karczemos, 100 žingsnių 
nuo geležinkelio stacijos Czeladi- 
di, ant Kaukazo, netoli Tifliso. 
Karczemoj buwo tąkart apie 30 
žmonių, kurie ežia laukė ant trū
kio. Isz 9 plėszikų, 3 pasiliko 
daboti lauke, 6 gi įėjo į widurį. 
Czia pareikalawo tuojaus pinįgų; 
karczemos «awinįkas atsakė pinį
gų neturįs, kadangi ką tik iszmo- 
kėjo algas darbinįkams; bet kaip 
tik į jį atkiszo karabinus ir paža
dėjo užmuszti, jis iszėmė isz ki- 
szeniaus masznelę su 300 rublių 
ir atidawė plėszikams. Pareika- 
lawo tol i aus pinįgų ir nuo szin- 
koriaus pagelbinįko, bet kad tasai 
isz baimės negalėjo surasti kisze 
niaus, wienas isz plėszikų dūrė 
jam su peiliu į ranką. Susirin
kę karczemoj žmonės ne dryso 
nė pasikrutyti. Nuo susirinku
sių atėmė dar peilius, nuo kitų ir 
drabužius, bet iszgirdę nuo lauke 
stowinczių, kad trūkis ateina, 
wisi iszbėgo ir iszsiskyrstė. Taigi 
mat Maskolijoj per daug prisi
veisė plėszikų. Rods kitaip ir būti 
negal, kadangi policija turi žmo
nių mislis daboti, taigi trūksta jau 
jai pajiegų ant gaudymo plėszikų.

Į| Wienas kaimietis kaimo 
Karminei, Mohilewo paw., tikėjo, 
kad aplinkinėse, nuo lenkų laikų, 
turi būt kur nors užkasti pinįgai. 
Isz to jo kvailumų ir sumislyjo 
pasinaudoti vienas kaimynas. Su
rinko jis tris blokinius puodus, 
pripylė pieskų ir užkasė ant kapi
nių; atėjęs paskui pas aną kai
myną, papasakojo, kad matė jis 
pinįgus degant. Lengvatikys pa
kvietė į pagelbą dar vieną kai
myną ir visi trys naktyj nuėjo 
“skarbo” jieszkoti. Nurodytoj 
vietoj greitai užtiko ano sztuko- 
riaus su smala užlietus ir užkas
tus puodus ir su dideliu džiaug
smu vilko juos namon. Užkasęs 
juos kaimynas, žinodamas gerai 
kas viduryj tų puodų yra, atsilie
pė: “brolycziai, asz apie senus au
ksinius pinįgus nieko neiszmanau. 
Duokite man kiek dabartinių, o 
asz nuo dalybų atsisakau”. Anuo
du sudėjo jam 96 rublius ir tas 
jais pasiganėdinęs, pasitraukė. 
Tik atidarę tuos puodus anuodu 
suprato, kaip likosi prigautais.

| Ant Britiszko kanalo (terp 
Prancūzijos ir Anglijos krantų) 
užgulė tlrszta migla, laike kurios 
atsitiko keletas laivų susimuszi 
mų. Hamburgo amerikoniszkos 
linijos greitasis garlaivys, “Ku- 
nįgaiksztis’Bismark”, ant Wokisz- 
kų jūrių susimuszė su angliszku 
žvejų laivu; 5 žvejai nuo pasku
tinio prigėrė. Angliszkas garlai
vys, *‘Ural^*, netoli uolų Wolf 
Rock, susimuszė su laivu “Beari” : 
paskutinis paskendo, prigėrė ir 3 
nuo jo jurinįkai. Prie įtakos Ty
nė angliszkas garlaivys “G au
gės” paskandino norvegiszką lai
vą ‘‘Dianą”. Pakrantėse Pieti
nės Amerikos, angliszkas garlai

vys “Oreliano” susimuszė su 
norvegiszku “Midnastėl” ir dru- 
cziai paskutinį sugadino teip,kad 
tas, wadens prisemtas, vos įstengė 
į Mon te video portą prisigriebti.

| 7 d. Gegužio, szių metų, isz- 
degė kaimas Burtuka, Kamiszino 
pavietyj, Rytinėj Maskolijoj. Isz- 
degė isz viso 175 ūkės;ugnyje pra
žuvo 25000 pūdų grudų. Ugnis 
užgimė nuo iszmesto deganezio 
po p i eroso. Prie gesinimo ugnies 
daugelis žmonių apdegė. Wieti
ms szinkorius, matydamas, kad 
neiszgelbės savo karczemos, da
lino dykai degtinę; žmonės vie
ton gesyti degantį kaimą, rinkosi 
prie karczemos, kur szinkorius 
dykai visus vaiszino; tūli teip 
pasigėrė, kad puolė ir voliojosi 
ant ulyczių deganezio kaimo. 
Girti stabdė negirtų darbą prie 
gesinimo teip, kad czia užgimė 
net smarkios pesztynės. Mat žmo
nės pavirto į gyvulius.

H Kaime Savaczlne, Starico 
pavietyj, 2 d. Gegužio, užsidegė 
namai ukinįko Fedorovo ir tai 
laike vestuvių jo Sūnaus, Joną 
Sugrįžę isz cerkvės, kaip papras
tai būva, jaunavedžius nuvedė 
ant nakvynės į klėtį, kurios du
ris isz lauko užrakino su prikalta 
spyna. Bute nakvojo svecziai su
sirinkę ant vestuvių. Naktyj, 
nežinia dėl kokios priežasties, už
sidegė kluonas ir ugnis greitai 
apėmė ir kitas triobas. Sudegė 
klėtis ir joje užrakyti isz lauko 
jaunavedžiai, teiposgi vienas isz 
sveczių, kurisai norėjo iss degan
ezio tvarto iszvesti savo arklį.

|| Ant kiekvieno 1000 gyven
tojų, vaikų lankanezių mokslai- 
nes, visokiose Europos Wieszpa 
tystėse, iszpuola: Szveicarijoj 
167, Szvedijoj 160, Wokietijoj 
158, Anglijoj 155, Norvegijoj 
150, Prancūzijoj 146, Holandijoj 
143, Austrijoj 130, Belgijoj 
110, Iszpamjoj 105, Danijoj 100, 
Italijoj 89; carų gi pavaldinių 
mažiausiai yra lankanezių mok- 
Slaines, nes tik po 28 ant kiek
vieno tukstanezio gyventojų. 
Rods ir terp lietuvių su tuom ne 
geriaus; ir musiszkiai labiaus 
mėgsta tamsą, negu mokslo 
szviesą.

H Ties kaimu “Tichija Gory”, 
ant upės Karnos, Rytinėj Masko
lijoj, vėtra nuplėszė nuo inkaro 
vieną botą ir upės vandens neszė 
jį toliaus. Pagelbinįkas to boto 
savinįko surinko apie 60 žmonių, 
susodino juos į valteles ir isz- 
siuntė kaip nors vandens nesza- 
mą botą iszgelbėtį-rJie vienok 
vos spėjo nuplaukti nuo kranto 
ant kelių sieksnių, vėtra apver
tė valteles ir visi žmonės sukrito 
į vandenį. Daugumas*iszsigelbėjo, 
bet 17 žmonių prigėrė.

Ii Isz daugelio vietų Szveicari- 
jos ateina žinios apie didelius tva
nus: pakilę vandens užliejo daug 
klonių ir pridirbo daug blėdies 
laukuose; paplovė geležinkelių 
pylimus. Tvanus pagimdė debesų 
praplyszimai departamente Isere, 
Prancūzijoj. Czia prigėrė ir daug 
žmonių, bet kiek isz tikro, dar 
nežinia, kadangi vanduo nune- 
szė prigėrėlių kunus. Blėdį tvano 
padaly tą skaito czia ant 40000 
000 frankų.

|| Wokiszkų aktorių truppa isz 
IVindobovos Burgo teatro atka 
ko į ^Vengrijos sostapilę, Pesztą; 
vengrai vienok teip nekenezia 
vokieczių, kad nedaleido akto
riams su savo teatru pasirodyti: 
jie metė dinamito liambas priesz 
teatrą, nuo expliozijos likosi vie
ni žmogysta užmuszta, kelios gi 
yra sunkiai sužeistos. Aktoriai 
turėjo dumti isz miesto.

H Isz Hamburgo, ^Vokietijoj, 
raszo, kad czia prapuolė visa 
szeimyna evpressmono Mudieko, 
susidedanti isz paties Mvdleko, 
jo moteries ir dvejatos vaikų. 
Jų gyvenime rado paliktą rasztą, 
kuriuomi skundžiasi, kad užsiė
mimas eina negerai ir kad jie, 
ant apsisaugojimo nuo besiarti- 
nanezio bado,nusprendė visi nusi
žudyti. Kūnų jų vienok iki sziol 
niekur ne surado.

| Wolyniaus gubernijoj be
veik su visų iszdegė kaimas 
Gnezdiczno su visais gyventojų

turtais. Ugnį czia užkrėtė 6 
metų sūnūs vieno ukinįko, kuri
sai rądęs briežiukų dėžutę, su jais 
nuėjo į avinįką ir braukydamas 
briežiukus, erzino avis- Nuo to 
vienok užsidegė sziaudai ir pas
kui didelis, isz kelių szimtų ūkių 
kaimas pavirto į pelenų krūvą.

i Garlaivys “Massachusetts”, 
kurisai 22 d. Gegužio iszplaukė 
isz Ne v Yorko į Londoną, įplauk
damas laike tirsztoe miglos į 
Britiszką kanalą, susimuszė su 
žvejų laivų; paskutinį perskė
lė pusiau ir paskandino. Keturi 
jurinįkai nuo minėte? žvejų lai
vo prigėrė, keturis gi kitus isz 
gelbėja

|| Ant upės VVolgos, Rytinėj 
Maskolijoj, netoli stacijoj Ka
sini kova, sudegė garlaivys “Sa- 
molet”. Drauge su garlaiviu su
degė: pagelbinįkas maszinisto, 
virėjas ir vienas pasažierius 3 
klajos; kitus gi iszgelbėjo. Kasa 
ir visi vežami tavorai sudegė. 
Ugnis užgimė nuo pertrukusioke- 
rosino rezervoaro.

U Ant Krimo. pietinėj Masko
lijoj, iszpuolė neiszpasakvtai di
deli ledai. Tūli isz jų iszgulėję 
ant lauko per isztieą parą, dar 
svėrė po svarą ir po daugiau*. 
Daugelį besigananezių karvių 
ledai užmuszė, triobų stogus 
kaip grąžtais sugrąžė. Soduose 
nudaužė medžių szakas, i-znaikino 
su visu daugelį vynyczių.

|| Rumunijoj, dėl ilgai besi- 
traukianezių lytų, užgimė dideli 
tvanai. Į kraszto sostapilę, mies 
tą Bukare^ztą, ne gal ateiti tru
kiai, kadangi geležinkelio linijos, 
iszėmus vienos nuo Sudranos, y- 
ra tvanų apsemtos; ne ateina 
czia nė pacztas.

| Lissabono porte, laike ka
muolių szuvių prie apsimainymo 
pasveikinimais, ant austrijokisz- 
ko kariszko laivo “Wien”, ex- 
pliodawo viena kanuolė; vienas 
isz kanonierių likosi ant vietos 
užmusztas, keletas gi pasirodė 
sunkiai sužeistų.

5 Kaime Patokuose, Loviczo 
pavietyj, Warszavos gub., uki- 
nįkas Wisznevski, ardamas žemę, 
iszarė molinį puodą, kuriame bu 
vo 232 visokių senovės pinįgų. 
Pinįgus tuos vienok nuo radusio 
juos ukinįko atėmė ir iszsiuntė į 
Peterburgą.

[ Berlyno vokiszki laikrasz 
ežiai pranesza, buk ant rubežiaus 
VVarszavos, Radomiaus ir Lubli- 
no gubernijų maskoliszkos val
džios suaresztavo ant syk 60 
prusiszkų pavaldinių, nužiūrėtų 
už prekiavymą jaunomis mergi
nomis.

|| Mieste Orane, prancuziszkoj 
valdyboj Szisurinės Afrikos, atsi
tiko žydų musztynės. Apie 20 
žmonių likosi paszautų. Žydų 
musztynės buvo teiposgi kaime 
Ka.ssau, kur arabai iszplėazė žydų 
krautuves.

U Isz Londono ateina telegra
mai, kad visa upės Dunajaus 
klonis likosi užtvinusio vandens 
apsemta. Wisi tiltai ir daugelis 
triobų tapo vandens nunesztų. 
Kaip sako, prie to ir daug žmo
nių prigėrė.

|Į Berlyne sudegė dideli Sche- 
ringo chemikalijų dirbtuvė. Nuo 
expliozijos szaudanezios medvil
nės, prie gesinimo ugnies, vienas 
ugnagesių virszinįkas likosi už
musztas, trys gi kiti sunkiai ap
kulti.

| Isz Dieppe, Prancūzijos pa
krantėse, ateina žinios, kad pran 
cuziszkasžvejųlaivas, “Liberte”, 
kurisai iszplaukė žvejoti prie Is
landijos pakranezių, su 28 žve
jais paskendo.

|| Miestelyj Rondzin, netoli len- 
kiszko rubežiaus, Prūsų provin
cijoj Szlezijoj, daug triobų įgriu
vo į senas po miestu besitrau- 
kianezias kastynių olas. Per tai 
200 szeimynų neteko pastogės.

U Mieste Mohileve iszdegė 
trys dailiausios miestąulyczios.

(Užbaiga ant 4 puslapio.)
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. Tas
pats yra su žvyru ir pieska ant upės dugno; nors ta mede- 
ga ant dugno vis yra, tai ji ne ta pati, kurių iszkeliau- 
dami palikote toj vietoj: senųjų czia buvusių nuneszė van
dens, o į jos vietų atgabeno naujų. Medegų tų nuolatai stu
mia vanduo tolyn, o į nustumtos vietų atgabena naujų 
nuo upės virazaus.

Taigi matote, kad ne ant upės dugno susirenka mede- 
gos nutrintos nuo žemės paviraziaus. Upės tekėdamos stu
mia vis tolyn dalį tų į jas sunesztų medegų. Gal užtėmy- 
jote, kad daugelio upių krantai yra žemi. Daugelis Lietu
vos lygumų upių turi teip žemus kran tus, kad žiūrint į 
jas, iszrodo lyg kad vanduo tekėtu besivingiuodamas per 
pievų. Lygumos tos pasidarusios yra isz smulkių sutrupėju
sių uolų dalelių, kurias upė czia sugabeno. Laike tvanų 
drumstas upės vanduo pakyla, užlieja žiemumas abiejuose 
upės krasztuose ėsanezias. Pasikėlęs isz savo lovio upės 
vanduo ant tų lygumų jau ne turi teip smarkaus tekėjimo, 
kaip upės lovyj, todėl ir ne gal pakelti tokios daugybės 
dumblo ir pieskop, kiek turėjo pirmiaus, todėl tos medegos 
nupuola ant dugno. Tokiu budu ant užlietos lygumos daro
si nauja upės vandenų suneszta žemės eilė, kuri nuslugus 
vandenims, Iškelia tos žemumos pavirszių, Tas atsitinka 
kas metas ir traukiasi teip ilgai, kol, žemuma nepasikels 
teip augsztai, kad atsiradę jau giliaus upės vandens ir pa
sikėlę negalės jos užlieti. Su laiku besivingiuodama upė 
nuplėszia asztrius užsisukimus savo krantų ir isz jų renka 
medegų ant {jakelymo žemumos tolesniame savo bėgyje. To
kiu budu daro eiles tarasų isz abiejų upės krasztų. Tarasai 
vienok Užsilieka neilgai, juos upės vandens pakilę vėl 
nuplauja ir nes. a toliaus.

Jeigu smarkumas upės vandenų tekėjimo, įpuolant 
jai į jūres arba į ažerų, pasimažina, tai jų neszama pies
ka ir žvyras nusileidžia ant upės dugno. Po kokiam lai
kui tūlos dugno dalys iszkyla augszcziaus vandens pavir- 
sziaus; abipusei upės pasidaro placzios klampynės. Pasi
kėlus upėj vandenims, jie tas klampynes užlieja, visai 
teip kaip ir klonių žemumas, ir ant jų sugabena vis dau
gis us dumblo ir pieskos, pakelia augsztyn ir per jas 
uj)ė turi pramnesti sau kelių, pasidalina į daugelį atski
rų alkūnių. Tos klampynės juo toliaus, juo augszcziaus 
iszkyla, atsiranda ant jų augmenys, renkasi czia jąu ir 
žvėrys; tokiu budu upė czia padirbo naujų vaisingos žiemės 
krasztų.

Tokios žemumos upių, prie jų įtakų į jūres padirbtos, 
vadinasi deltomis, kadangi ta, kurių geriausiai pažinojo 
senovėje, taigi Miliaus delta, panaszi yra į grekiszkų literų 

teip vadinamų. Tokį jau pa
vidalų turi ir salos pasidaru- 
sios upių įtakose; deltos juo 
toliaus nuo jūrių, juo labiaus 
susisiaurina, iszsiskeczia gi 
prie įtakos. Tūlos isz jų yra 
labai didelės, taigi didelius 
užima plotus: delta Gangeso 
ir Brahmaputros, paveikslan, 
užima apie 100000 ketvirtai- 

r........... , nių kylometrų, taigi beveik
tiek, kiek visa Anglija ir Vali ja drauge paimtos, arba 
netoli tiek, kiek visas krasztas lietuvių apgyventas.

Kiekviena todėl delta pasidariusi yra isz medegos. ko
kių upės vandens paima nuo kietžemių. Nora vienok tūlos 
deltos yra labai didelės, tai ant jų padarymo ne sunau
dota visa medega. kokių upė nuo kietžemių i>aėmė. Dides
nę tos medegos dalį upė sugabeno į jūres; jūres todėl yra 
teip kaip krautuvė, į kurias vandens gabena visokias me- 
degas nuo kietžemių paimtas.

Daleiskime, kad upė savo įtakoj į jūres patinka ten 
jūrių vandenų tekėjimus. Suprantama, kad tokiame atsi
tikime upės ne nesz pieskų ir dumblų tiesiog į jūres, kadan
gi jas nunesz į szalį jūrių vandens tekėjimas. Tokiu budu 
įtakose daugelio upių pasidaro kaipi damai atskirianti u- 
pę nuo jūrių; toksai damas yra antai įtakoj Nemuno ir 
Vyslos.

Seniai jau užtėmyjo, kad upėse tekaneziose iszilgai me- 
redijano, taigi nuo pietų sziaurių link, arba nuo sziaurių 
pietų link, abudu upės krantai ne vienoki. Upės Volga, 
Ob, Jenisei, Lena, tose vietose, kur teka iszilgai meredi- 
jano, turi deszinį krantų augsztų, urvuotų, kairįjį gi pie- 
vuotų, apžėlusį žole, žemų. Vandens upėj tekančioj iszil
gai meredijanų, dėl žemės aplink savo aszį sukimosi, smar
kiaus graužia deszinį krantų. Tokiu budu upė juo toliaus 
įsigraužia į deszinę pusę, nuo kairės gi traukiasi vis toliaus. 
Pavekslan, antai Kazanius sziųdien yra beveik trys vioratai 
nuo upės, prie pats gi miesto znaimusdar upės seni krantai. 
Taigi isz to matyt, kari miestas buvo pastatytas ant pats 
upės kranto, bet paskui ji pasitraukė ant 3 vioratų nuo 
miesto. Visos upės tekanezios iszilgai meredijanų, kaip 
sakėme, turi vienų krantų augsztų, kitų gi žemų. Tas paeina 
nuo to, kad ne visos vietos ant žemės, besisukant jai ap
link savo aszį, sukasi su vienodu greitumu: vietos, ma
žesnėse platumose sukasi greieziaus, areziaus gi polių pa- 
lengviaus. Vanduo atbėgęs isz pietų į sziaurius, kur yra 
palengvesnis sukimąsi, liekasi atmestas į deszinę szalį, to
dėl smarkiai musza į upės krantų ir nuolatai vis toliaus jį 
graužia. Tas vienok didesnis graužimas vieno kranto ne 
vienoks yra abiejuose musų žemės puskulkiuose: ant sziau- 
rinio vanduo graužia deszinį upės krautų, ant pietinio gi 
prieszingai—kairįjį.

Upės prasideda augsztesnėse vietose ir teka į jūres ar
ba į kokį didelį ažerų: pabaigų upės, arba vieta kur ji į- 
teka. vadinasi intaku.

Upės tekanezios isz szaltinių kalnuose turi paprastai 
daugiaus vandens, negu upės klonių, kadangi kalnuose 
daugiaus būva lytų j r sniego.; jeigu kalnas augsztas. tai 
ant jo virazunės sniegas niekada ne nutirpsta, taigi užden 
gia kalno virazunę žiemų ir vasarų; sniegas tas, dėl didelio 
spaudimo, peraikeiezia į ledų, nusileidžia žemyn ir ten tirp- 
damas, duoda pradžių kalnų uj)ėms; upės tos ir karazeziau- 
sioje vasaros metų dalyj visada turi daug vandens, n 
laike didelių karazezių sniegas ir ledai kalnuose labi a 
šiai tirpsta. Girios duodanezios žemei pavėsį, saugoj 
ežios žemę nuo iszdžiuvimo lygiai kalnuose, kaip ir k 
nyse, atsiliepia teiposgi ant daugumo vandenų upėse 
ant lygesnio jo i»adalinimo visokiose metų dalyse. Isz 
tus todėl kokiame nors kraszte girias, upės nuseka, užtai

po didesnių lytų, nupuolęs vanduo, ne patikdamas nė jo
kio stabdymo, greitai subėga į upę ir gimdo tvanus, kaip 
tai tankiai atsitinka: Iszpanijoj, pietinėj Prancūzijoj, Ita
lijoj, kur girių yra mažai.

Upės, pagal vietų kur gabena savo vandenis, dalinasi į 
jūrines ir į kontinentaliszkas, taigi tokias, kurios jūrių ne
pasiekia. Pirmutinės plaukia į jūres ir oceanus, antros gi 
nesza savo vandenis į ažerus, kurie nesi jungia su jūrėmis, 
kaip antai Volga ir daugelis upių Azijos, Afrikos; kitos 
vėl isznyksta pieskynuošė, į juos įsigeria, kaip upės Sa
charos, arba tūlos upės Australijoj.

Ne kiekviena vienok tekanti ant žemės upė turi savo 
locnų įtakų, taigi ne kiekviena yra teip vadinama svarbio
ji upe ; y ra, upės, kurios pirma sugabena savo vandenis į 
svarbiąsias upes ir su joms jau pasiekia galo, taigi įtakos; 
tokias upes vadina upėmis mažomsiomis (kaipantai: Nėris, 
Neveža, Dubisa, Szeszupė). Tos mažos upės turi dar ma
žesnes, kurios į jas savo vandenis sunesza, kaip antai: No
va, Szirvinta, Dovinė, į tas vėl teka upės dar mažesnės ir 1.1.

Tokiu budu didėji upė su visoms kitoms į jų tekan- 
czioms padirba lyg medį su daugeliu szakų ir szakuczių 
ir tas lyg įsikerojęs medis vadinasi upes sistema. Surin
kimas upių sistemų kokio nors kraszto vadinasi jo hy- 
droyrafija.

Krasztas, isz kurio renkasi visi vandens į vienų sistemų, 
vadinasi prieupiu tos upės. Prieupis vienos upės atsiski
ria nuo prieupio kitos kokiu nors žemės pasikėlimu, ir tasai 
pasikėlimas vadinasi linija vandenų padalinimo. Jeigu ko
kioje vietoje tas iszkilimas isznyksta, taigi jeigu pavirszius 
pasižemina, tai du vandenų sistemai gal susijungti į vienų, 
teip, paveikslan, kaip tai yra su sistemais Orinoko ir Amą- 
zonkos, Pietinėj Amerikoj. Orinoko, nusileidusi į lygumas, • 
kur iszkilimas dalinantis upių sistemas isznyko, lyg perai
škina ir dalį savo vandenų siunezia į kairiųjų pusę: ta van
denų Orinoko dalis vadinasi Cosiųuiare (iszsitaria Kosiki- 
are) ir ji jungiasi su vandenimis sistemo Amazonkos. Tas 
susijungimas vandenų dviejų upių sistemų vadinasi 6»- 
furkacija. Ten kur tokio upių susijungimo nėra, o upių 
sistemai yra ant lygumos, ten žmonės perveža ta vorus isz 
vienos upės į kitų, arba iszkasa atsakanezius kanalus, ku
rie jungia upes vieno sistemo su upėmis kito, per kuriuos 
upių laivai su ta vorais gal tiesiog plaukti isz upių vieno 
sistemo į upes kito.

Jeigu visas prieupis butu su visu lygus ir jeigu turėtu 
vienodų pasilenkimų, tai upės ant jo tekėtu tiesiog teips 
kaip žmonių nukasta grabe, bet gamtoj tokių lygumų nė
ra, todėl tekanti vandens turi jieszkoti sau kelio, kurisai 
jiems geriausiai tinka, todėl ant savo kelio upės iszsivin- 
giuoja.

Upės greieziausiai teka kalnuose: tankiai atsitinka, 
kad czia upė puola tiesiog žemyn kaipi nuo stogo ir tokiu 
budu padirba vandens puolimus, kaskadas, kataraktas arba 
slenkszczius. Jeigu upė teka terp uolų ir jeigu jos lovys su
sisiaurina, tai toje vietoje vanduo teka smarkiaus, kadan
gi nuolatai nuo virszaus atplaukiantis vanduo negal patilp
ti susisiaurinusiame lovyj, stumia vandenį toj vietoj ė- 
santį. Vandenų puolimai, slenkszcziai būva ir lygumų u- 
pėse, kaip antai Szafhauseno vandens puolimas, Dnepero 
slenkszciai, Velnio Tiltas ant Nemuno, Niliaus kataraktas 
ir t. t.

Prieupio plotai nuo pradžios upės, juo toliaus nuo tos 
pradžios, juo žemyn nusileidžia, todėl ir upė savo tekėji
me perkeiezia pavidalų ir ypatybes ir todėl paprastai 
dalina upes į tris dalis: virazutinį jos tekėjimų, vidurinį ir 
apatinį, įpuolant į jūres. Virazutinyj tekėjime vanduo bė
ga greitai, ’ (kadangi teka tankiausiai kalnuotose vietose) 
Įiadirba daug vandenų puolimų ir todėl ne tinka botų ir 
laivų plaukimui; viduriniame savo bėgime upės teka pa- 
lengviaus ir lygiaus, czia geriaus jau tinka laivams, nors 
ir szitoje dalyj atsitinka dar vandenų puolimai, katarak
tos, slenkszcziai. Apatiniame upės tekėjime nėra jau puo-
limų, arba kataraktų, bet užtai atsitinka pieskų ir žvy
ro sudūmos; kadangi oria vanduo teka palengyiaus, todėl 
negal pakelti jau visos daugybės neszamų mineraliszkų da
lių, todėl jos nupuola ant dugno ir padaro gūdumas. Di
džiausios sudūmos būva prie pats upės įtakos.

Upės turi didelę svarbų žmonių gyvenime; pirmuti
niai kokio nors kraszto gyventojai rinkosi sau gyvenimus 
paupiuose, upės nemokantiems dar laukų apdirbti žmo
nėms davė maistų ir vandenį gėrymui. Sziųdien upės pa
lengvina žmonių susineszimus, paįengvina prekystų; Be
niaus, kada ne buvo geležinkelių ir kitokių geru žmonių 
padirbtų kelių, upės turėjo dar didesnę vertę.

Ažerai ir klampynės.
Ažerai yra tai žemės įdubimai, į kuriuos susirenka van

duo; toki įdubimai žmonių iszkasti vadinasi soželkoms, prū
dais. Ažerų įdubimai pasidarė tokių jau budu, kaip ir kal
nai ir klonys, taigi ausztant žemės paviraziui, įkaitusi plu
ta auszdama visaip rankszlėjoei. Vandenį į tokius gamtos 
padirbtus įdubimus atgabeno arba tekanti upė, arba jūrės, 
kurios pasitraukdamos isz tos vietos, turėjo tame įdubime 
palikti dalį savo vandens.

Ažerai dalinasi į turinezius vandens nuplaukimų ir į 
neturinezius arba uždarytus; pirmame atsitikime turi jie 
prėskų vandenį, taigi tokį, koksaį yra ir upėse, antrame 
gi atsitikime turi sūrų vandenį, taigi tokį, koksai yra 
jūrėse; todėl tai tulus su surum vandeniu ažerus netei
singai praminė jūrėmis, kaip antai: Mirties jūres, Kas- 
piszkos ir Araliszkos jūres. Suras vanduo uždarytuose a- 
žeruose paeina nuo to, kad ir upės vandenyse yra dalis 
draskos; įpuldama į uždarytų ažerų upė jau ne teka to
liaus; vanduo nuo ažero paviraziaus garuoja, bet užtai 
sugabenta druska jau czia ant visada pasilieka. Todėl 
juo toliaus, juo daugiaus draskos sugabena upė į užda
žytų ažerų teip, kad ant galo jame vanduo stojasi suras ir 
tai juo toliaus, juo sūresnis.

Ažerai turinti nuplaukimų jungiasi su jūrėmis, kaip ka
da vienok jie su joms nesi jungia, bet su kitu uždarytu ažerų, 
paveikslan, turintis nuplaukimų ažeras Genezareth, jungia
si su uždarytomis Mirties Jūrėmis.

Ažerai iszsiskyratę jx> visų žemės pavirszių, daugįausiai 
vienok jų yra sziauriniuose krasztuose vidutinio oro,' kaip 
antai Europoj apie Baltiko jūres ir Sziaurinej Amerikoj. 
Ažerai gal būt ant augsztų kalnų, klonyse ir žemumose, 
o kaip kiti yra net žemiaus jūrių vandenų paviraziaus: an
tai Mirties Jurės yra žemiaus jūrių paviraziaus net su 
virazum ant 1000 pėdų; žemiaus jūrių paviraziaus yra ir Kas- 
piszkas ažeras. paprastai jūrėmis neteisingai vadinamas

(Toliaus bus)



| Amerikoniszki ipžinieriai, ty- 
czia iszsiųsti ant salų Ugninės Že
mės, paezioj užbaigoj Pietinės A- 
menkos, surado ten naujus 
so plotus, ant kurių tuojaus 
giasi įtaisyti kas tynęs.

auk- 
ren-

|| Kaime Klekotove, netoli 
Brodų, Galicijoj, iszdegė 17 ūkių 
su visais žmonių turtais; kaime 
Buszka, netoli Zloczevo, iszdegė 
7 ūkės ir 12 galvijų..

8 Kasierius Odesos miesto kre
ditinės draugystės pavogė 75000 
rublių ir paskui, greitai pinįgus 
iszleidęs, pats atėjo į policiję ir 
apeiskundė.

8 Mieste Messiaa, ant salos Si
cilijos, pietinėj Italijoj, vienas 
banko urėdoįkas pasisavino sau 
1700000 lyrų banko pinįgų. Maža 
mat vagysta'uepasiganėdino.

[] Ant įrengimo Kijeve politecjh- 
niszkos mokslainės iki szio! surin
ko jau 117384 rubl. Pažadėjimų 
gi nuo visokių didžturezių yra 
ant 850000 rublių.

0 Pietinėj Italijoj, pirmiaus bu
vo žemės drebėjimai, dabargi 
ugnakalnis Wezuvius pradėjo 
mesti ugnį isz savo vidurio. Isz 

f olos veržiasi ir ugnies skystimas.

Į) Kaimas Maloselskoje, Do- 
niszkų kazokų žemėj, beveik su 
wiau iszdegė. Ugnis ežia isznai- 
kino su virszum 300 ūkių.

vientauezius, praszydamas jų už
tarimo. Teisinasi jisai, kad prie 
užmuszimo Spirokatoso prikalbė
jo kiti, kurie jį pirma nugirdė. 
Diena pakorimo Price’o paskirta 
18 Sėjos, su juom drauge bus pa
kartas, jeigu laiko nepasiseks nu
vilkti, ir jo draugas Sogers.

— Pereito panedėlio dienę į 
Chicagę atsilankė delegatai viso 
svieto, atkakę į Amerikę ant 
visosvietinio pacztinio kongre
so, kurisai atsibūva Waszingtone. 
Atkakę į Chicagę swecziai susi
rinko į Palmer House. Į juos 
miesto bulmistras, Harrison, laikė 
pasveikinimo k aibę.

— Gegužio mėnesyj, Chicagoj 
pasimirė isz viso 1709 žmonės; 
pereitę gi metę per tę patį laikę 
1804. Pereit ę metę Gegužio mė 
nesyj vaikų pasimirė 477; szį 
metę gi tik 345. Patžudyszczių 
gi szį metę buvo daugiaus negu 
pereitę metę.

— Namuose po nr. 95 ant 
Dearborn str., nuo antrų lubų 
nupuolė elevatorius į kelnorę. 
Keturi besikelianti į viražų žmo
nės likosi prie to gana sunkiai 
apkulti.

— Beardant triobę American 
Express Co., ant kertės Market 
ir Van Buren ui. nugriuvo vieua 
siena ir užbėrė 4 darbinį k us, kurie 
likosi gana sunkiai apkulti.

— Pereitę panedėlį Chicagoj 
atsibuvo sudžių rinkimai. Likosi 
iszrinkti visi kandidatai republi- 
koniszkos partijos.

Balius ir Lenktynės.
Nedėlioj, 13 Sėjos, pas L. 

Ažukę, 33Q1 Auburn Avė., bus 
balius ir lenktynės. Grajįs gera 
muzika, bus szokiai ir kitos zabo- 
vos. Balius prasidės 5 valandę 
po pietų, o lenktynės 6 valandę. 
Už lenktynes bus paskirtos nagra- 
dos: dėl pirmo $2.00, antro 
$1.00, treczio 50c. Bėgimas ant 
lenktynių bus nuo 33czios iki 
31mai ui.

Szirdingai užpraszo visua lie 
tuvius atsilankyti.

L. A ŽUKAS.

PaĮlčszkojimai.
Pajįeszkau savo draugo, Jono Ku- 

czinsko, isz Kauno gub., Panevėžio 
pav.. Geidžiūnų kaimo; pirmiaus gyve
no North Dakotoje, o dabar nežinau 
kur. Teiksis atsiszaukti ant saito adreso: 

Mike Kairys.
47 W. 25th Str.,- Chicago, III.

L (!»—«)

Wyras, turintis savo locną namą, pa- 
jieszko merginos, arba nasziės ne senes
nės 25 metų, dėl apsipaeziavimo. Teik
sis atsiszaukti: ant adreso:

G. B. box 1017 Torrington Conn.

Ant pardavimo pigiai lotas,
Su namu ant 2 pagyvenimų, po 

nr. 3344 Auburn Avė. Atsiszau
kite į “Lietuvos” redakciję.

(19—6)

Isziiuncziame in visus miestus ir miestelius visos A. 
menkos visokius daiktus, kaipo ui: Maszinas dėl afuwi- 
mo, Maszinasdėl drukavojimo gromatu, Siutus, Ovcrkc 
lūs, Wargonus, Armonikas, Orajyjamas Dėžutes, Klarne
tas, Fleitas, Basetles, Skripkas, Gitaras, Triubas, Žiūro
nus, Brilvas, Peiliui, Widelcius, Szaukytus, Striclbas, 
Revolverius, Laikrodžius, Laikrodėlius, Lenciūgėlius, 

'Kompasus, Žiedus, Auskarus, Abrozus ir visokius kilus 
daiktus. z ‘Teipogi padidiname fotografijas, dirbdinnme 
luksztus dėl laikrodėliu Jt t. t. Prisiuncziame kaUlioga 
kuinam dykai. Adr«sawokit teip:

Kelpscli, Noreiko & Co., 
68 Fifth Ave^ CHICAGO, ILL.

Naujas 28 walandų trūkis 
į NewYorką., 

O 30 valandų in Bostoną.
Dabar Niekei Plate geležinke

lis gali duoti pervažiuojantiems 
geriausię wigadę. Trys trukiai va
žinėja kas dien į abi pusies terp 
Chicago ir rytų. Pietiniai vago
nai su geriausia tarnysta, o pre
kės pigesnės kaip ant kitų linijų. 
Trumpiausia linija į rytus. Wa- 
žiuodamas sziai linija užezėdysi 
pinįgus ir laikot. Atsiszauk arba 
adresuok į: J. Y. Calahan Gene 
ral Agent, 111 Adams St, Chica
go III.

111 Adams St, Chicago III.

Wietines Žinios.
— Pereitu san vaite, policistas 

Kilbury suareszlavojo keletę bi- 
ciklistų už tai, kad jie per grei
tai važiavo ir nuvedė juos ant 
policijos stacijos ant Cottage 
Grove avė.; eidamas pas sudžię, 
pastatė savo biciklį priemenių], 
kada sugrįžo, jau savo rato ne
rado—mat kas ten jį pavogė, 
taigi Kilbury turėjo eiti peksz- 
czias namon. Ant Michigan avė., 
koksai biciklistas užvažiavo ant 
policisto ir jį parmuszė, pats gi 
greitai pakilęs nuo žemės, pabė
go, palikęs savo biciklį. Polici- 
jantas nurito jį ant policijos sta
cijos ir ežia tik persitikrino, kad 
tai yra jo paties biciklis, kurį 
jam būvant pas sudžię, buvo pa
vogę.

— Garsus Chicagoj didžturtis, 
Adolf Luetger, likosi Grandjurės 
apskųstas už nužudymu savo mo
teries, kuri? iszvirė savo deszrų 
dirbtuvėj. Nors jis užsigynė, bet 
darbinįkai tos dirbtuvės: Bialk ir 
Oderovski pripažino, kad tę 
naktį, kada prapuolė Luetgero 

. pati, jiems paliepta buvo dirbti 
visokias prietaisas dirbtuvėj. 
Kokia ten Harris pripažino žiedę, 
kurį rado viename katile, už 

'Medę prapuolusios Luetgero mo
teries. Net brolis Luetgero aps
kundė savo brolį. Prova trauk
sis Chicagos prisaikintųjų sude.

— Pereitos subatos rytę, ant 
platformos valymui upės, velka
mos garlaivio “Andrev H. Gre- 
en”, prie tilto ant Rush str., atsi
tiko smarki expliozija. Sargas 
ėsantis ant platformos likosi su
draskytas. Expliozija buvo teip 
smarki, kad visuose namuose ant 
trijų blokų visi langai iszbyrėjo; 
teiposgi daug blėdies pridirbo 
laivams surinktiems ant upės. 
Nuo ko užgimė expliozija, tikrai 

' nežinia; spėja, kad ant platformos 
turėjo būt dinamitas, kurisai ir 
expliodavo.

— 18m. negras, Scot Price, už 
durymę vaisių prekėjo, greko- 
> Spirokatoso, nusūdytas ant 
kįorymo, atsiszaukė į savo

Pamegyk dėžutė CA8CARETS už 10b., ge
riausia sutaisyto ja plaucziu ir wi,u viduriu.

--- ,-----------------
Lietuwiszkas Teatras.
Pittston, Pa., 21 Sėjos, 1897 m., 

tai yra panedėlyj, parapijinėj sa
lėj, ant gatvės Butler, Lietuvisz- 
ka Teatraliszka Kuopa grajystea- 
trę, po vardu Bedievis. Yra tai 
juokingiausia isz visų lietuviszkų 
komedijų. Dėltogi malonus tautie- 
cziai nepatingėkite atsilankyti 
ant to puikaus perstatymo, o 
busite užganėdinti gražumu tea
tro. Prasidės pusiau asz- 
tuntę valandę vakare. Tikietai 
ant pirmų sėdynių po 50c., ant 
antrų po 35c., o ant treczių po 
25c. Pelnas nuo teatro bus ap
verstas ant parapijos naudos.

Szirdingai užkviecziame kuo- 
daugiausiai sveczių ant teatro at
silankyti.

Su guodone, A. W. Tepur.

Mitingas.
Subatoj, 12 Sėjos, pusiau 8 va

landę vakare, po nr. 786 Ashland 
Avė. Liet Republ. K Ii ubas 9tos 
vardos laikys savo mitingę, ant 
kurio szirdingai užpraszo visus 
lietuvius pribūti.

* J. K. Chmelauskas, Sekr.

Nedėlioj, 13 Sėjos, 2 valandę 
popiet, salėjeKvietkausko, 786S. 
AshlaudAve., Draugystė “Mylė
tojų Teisybės”, laikys savomitin
gę, ant • kurio visi sanariai yra 
užpraszomi pribūti, teiposgi ir tie, 
kurie nori prisirakzyti. Įstojimas 
pigus.

J. K. Chmeliauskas,* sekr.

Padekavone.
Siuncziu szirdigiausią padėkavonę 

guod. kun., Szedvydžiui ir parapijo- 
nama Pittanon, Pa., kurie padare ko- 
lektą bažnyczioje ir surinko ant suszelpi- 
mo manęs S21,5o, o guod. kunįgas nuo 
savęs davė t5,oo,tai isz viso turiu paau
kauta S26,5o. Tegul jiems Augszcziau- 
sias Dievas ui tai užmoka.

Su guodone, A. Rėklys.

Draugystė Simano Daukanto Chicagoj, 
siunezia szirdingiausią padėkavonę Įsi
leistoj ui “Lietuvos”, p. Olszevskiui, ui 
paaukavimą 22 exempliorių knįgų į 
musų knįgyną.

Wardu Draugystės, Sekretorius
Abromavtczivs.

Pigiai ant pardawimo,
Ar ant parandavojimo geras 

salunas, geroje vietoje, po nr. 
3352 Moėpratt Str. Gera viela 
dėl lietuvio, nes aplinkui dau
giausiai lietuvių ir lenkų gyve
na. Atsiszaukite į tę patį saliunę.

Gromatos ant paczto.
1001 Adomaitis Akx.
1006 Baru tik i Loranz 
1006 Barnaba Canica 
1012 Biski Rotaly 
1015 Bonia Leglia 
1017 Boracki Johano 
1019 Botkovski Sam 
102! Blažaltla Jonu
10S8 Cieraszkievicz 
1064 Gssky Stanislav 
1067 Gandu Louia

1114 Kubas Voioieeh 
1116 Kuntovics M.
1116 Kuszovske Jau
1117 Kūnais p.
1128 Levandovski A.
1128 Masako Jakob 
1149 Painoki Johann 
1108 Balesemka W. 
1171 Savusch Eduard 
1178 Schepukaa Adolf 
1192 Sobolevski Tomai

1060 Gedvilo Julian 1194 SomaMiwicz Kar.
1070 Geaydovskl Kon. 120tSzmytai Frano
1087 Jankievicz Kon. C 1208 V ana FranUsek
1003 Kayrii Adam r~i 1211 Wapsek L.
1094 Karasky M r. r—į 1212 Warakomtki Karol 
1112 Knbin Fnnz ZTS 1217 Vemiicb O. A.

Kataliogas knygų.
Naujas lietuviszkas Lemeatorius „ 10b
Pilnas szimtmetlnls kalendorius su plane

tomis 15o.
Pradtemoksiu Rankos Raszto dėl norineziu 

iszmoktie gražiai raęzytle 10b.
Pradinis mokslas an^lisikos kalbos.................75c
Rankwedis Oromatu raszymul. Yra labai 

naudinga knysele, kuri mokina kaip reik 
raezytie gromatas in:pažystamus, priete- 
liūs, giminias, mylimaisias ir mylimuo
sius priesz apsiwedima, in ponus, kuni
gus, wyskopus ir kitas augsztal pastaty
tas y pa tas. Pasweikinimai (pawlnczewb- 
nes) ant Nauju Metu, dienoje warduwiu, 
užgimimo ir kituoee swarbiuoee atsitiki- * 
muoae. Preke. Ko.

Sodu weisimal ir Pudytnu dirbimas ................ 10c
Spasabas greito lazsimokinimo angetakoa kai 

bos no apdarytas “ “ 11.00
o apdarytas ** 11.25

Trumpa senovei Lietuwiu Istorija „ 10b
Trumpe lietuwiszka Geografija paraszyta 

kunigo Sebrio....................................15c
Žodynas keturiose kalbose: lletuwiszkal 

latwiszkai, lenkiszkai, ir raškai, y- 
ra geriauM knyga dėl norineziu iss- 
moktie lenkisuoe, ruskos arbein- 
turiszkos kalbos „ ,, 62.00

Niagara Vandens Puoli
mas.

(Niagara Falls.)
Niagara vandens puolimas savo 

gražumu yra didžiausiu stebuklingu
mu kas m et patraukia buri us žmonių. 
Nėra visoje Amerikoje tokios vietos, 
kur teip gerai, pn i k lai ir vigadnei ke
leiviai galėtų praleist savo vasarinę 
vakacija. Trukiai Niekei Plate Geležin
kelio, su miegamais ir pietiniais vago
nais, su visa reikalinga tarnysta, va
žiuodami isz Chicago į New Yorka ir 
Bostoną, pravažiuoja pro pat ta wfet|. 
Naujiejie trukiai, kurie pradės Kursuo
ti nuo nedėlios, 30 Gegužio, duos savo 
pasažieriams abiejų klasų: pirmos ir an
tros pavelinimę Apsistoti tenai ant 10 
dienų ir atlankyti tą stebuklingą vietą. 
Trukiai iszvažiuoja isz Chicagos kas
dien 10:30 ryto, 3:05 po pietų ir 10:15 
vakare.

Pons J. Y. Calahan, Generaliszkaa A- 
gentas, 111 Adams St. Chicago, 111. duos 
kiekvienam informaciją norineziam ap
sistoti ant 10 dienų Niagara Falls.

"LIETUVA”

Knygos istoriszkos, 8wietisz- 
kos, pasakų ir giesmių.

Anegdotai iszsitaritnai ir patarles isz gyvenimo 
senowes Grekonu bei Hymionu “ ** 5c

ANDERSONO PASAKOS. Vienoje knyge
lėje 10 gražiu pssakalcztu................................. 15c
Aiuerika Pirtyje Komedija dėl teatro 10b. 
Apie Senovei Lietuvos pilis yra tai puikns 

apraskymas apie Lietuvos praeito ir 
apie tuos pileka'nlus kurie dar ir szen- 
dlen laukuose musu tovynes niukso..,10c 

Birutes dainos ** “ 10b
Dievaitis, apysaka ežios gadynes. Yra tai gra

žiausia pasaka, kurios lietuviai da niekad 
negirdajo. Preke •• •• *• gl.oo

Dainų skrynele „ a)o.
Graži vaiku knygele “ « • ifc
Gyvenimas Genavaltee (Genovefos). Yra 

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

dėja yra 50c.
Gyvenimas Stepo Raudnosio •• 19c
H YGIENA, arba mokslas apie užlaikymu svei
katos. Szita knygele privalo rastis kiekvienuos.- 
namuose, nes kas jf su atyda perskaitys, patai
kys apsisaugoti nuo tukstaneziu visokio ligų, 
pataikys užlaikyti czielybeje savo sveikatą, pa
ilginti tavo amsi ir mokės užauginti sveikais ir 
tvirtais savo valkelius. Preke.........................35c.
Istorija gražios Katra ko. •• •• 10c
Istorija isziaiko Fraaouzu vainos * ** 30n
istorija gražios Mageleaoe . žOo
Istorija septynių Mokytoju * " 60c
Juokingas pasakojimas ape Bzaltabuizius 5c 
Kankles, lietu viszkos dainos su natomis, sutai
sytos ant 4 balsu, dėl vyra „ . 96c.
Kaip igytte pinigus ir turtą „ 10b
Kas teisybe tai nemeias puikios apysakėlės 

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

ape keturi szlmtai dainų ** 62.00
Lietuviszkas sziupinis ** k
Lietuviszkas Kalendorius ant metu 1896 “ Ik 
Lietuvos Kenkles, nauju dainų knygele turinti 

72 dainas. , Ik.
Namelis pustelnyko “ ** 75c
Lietuviazki Rasztai ir Rasztinykal 50c. 
NAUJAV8IS LIKTUVISZKAS BAPNINYKA8, 

surinktas isz daugel svetimtauttszku sapni- 
nyku ir surėdytas pagal tikra Persisakai 
Egiptiszka sapninyka,—su 310 aiszkiu abro- 
seliu,— su apraszymu planetų ir paalapczlu 

' kokias senovės žmones vartojo dėl nuspėji
mo ateites.—Geriausei Iszguldo visokius 
sapnus, koki tik žmogui prisapnuot gali. 
Preke............................  50c
Apdarytas.....................................................„.75c

Kražių Skerdyne. Aprauso ana baisu at
sitikima. kada 1898 m. maskoliai užpuolė 
ant bažnyczioe miestelyje Kražių, mu- 
sze, szaude ir pjovė nekaltus žmonis, laz- 
griove altorius Ir užpeezeUjo bažnyczia. 
Kuo aiszkiausiai aprauto ta visa atsiti- 

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

terėlėms n k,
Olitjrpe, apysaka iss laiko terptaviszkos ka

res Indijon u Amerikos. tk
Patarles ir dainos..................................................10c
Pasakojimas AnUno Tretininko “ •• 2k
Pirmutini« degtines varytojas, komedija 10c
Pulkus aprassymas tikra atsitikimu isz lai

ko lenkmeczio vainos 1888 m. 4Oo
Palangos Jure •• Ko
Prasite Vilniaus. Aprauto nuo pat pradžių 

užsidejinio miesto Wllniaus koki jame 
kliosztorial buvo, koki lietu vis tkf ks- 
nlgaikszczlai gyveno, kokios karos jy , 
aplanko ir daugybe kitu akyvu Lietu
vos atsitikimu...,............................10b

Pulki istorija ape Kantria Alana, kuri per M me
tu velksseziodama po svietą, daugybių bo
du ir vargu kantrai Įsake n tėjo 90c

Blnalda Riualdinas “ ** gi .50
ROBINSONAS KRUZIU8, moralistka apysaka 

dėl jaunumenes. ** ** Ik
Retu Lapeliai naujausios dainos “ •• Ik
SvodbiM reda. Yra tai puikios dainos ir ura

nijos vartojamos seniau ant liotuvist- 
kuveeiailtu. Dvi knlgi......... .... |1.K

Talmudu žydu M “ 10c
Terp skausmu in garbia. Naujausios dainos. Jto 
Trumpi Pamokinimai ir Rodos Įsiimtos įsa 

knygų kun. K. Antanevtoaiau. 10c
Weeelljo» arba psgireou gobtuvu................... |Oc
yitoliorauds GietmnUz Lietuvos padavimo 50b 
Žtponas bei Zipone Ik

r.................
The Standard Liqnor House,

Naujas Lietuwtszkas Šaitanas

Juoz. Millerio,
203 Washington St-, 

8EATLLE, * WASH.
Užlaiko geriausius gėry mus: 

Arielkas, Likierius, szaltę Alų, ir 
kwepianczius Cigarus. Teiposgi 
kiekwienas pribuwęs pas manę 
gali gaut geriausię rodę ir dasiži- 
noti spie wisus reikalus szio krasz
to. Kam teks ežia atwykti, mel
džiu pas manę atsilankyti. (2-10)

, Su guodone
Juozas Millsr.

Kiekwienas teip sako:
CASCARETS CANDY CATHARTIC yra Ui 

stebuklingiausioe gydyklos szio amžiaus išve
dimuose, turi gardu stnoka, gydo lagadnei ir 
tikrai inkstus, kepenis, pilsra ir czystyja visa’ 
sistema pruzalina jierszalima, gydo galvos 
skaudėjimu drugy ir užkietejima viduriu.

Pirk dežlute C. C. C. szlėdlen, 10, 26, Koea- 
tu. Randasi visose aptiekose ir iszgydymj gva-

Apgarsinimai.
“Varpas”, literatūros, politikos ir 

mokslo dvrimėnesinis laikrasztis, Užei
na jau • metas Tilžėje. “Varpas” yra 
Lietuvos wadowų laikrasztis; talpina 
puikias apysakas bei mokaliszkus rasz- 
tus. “Varpas" ĮAmeriką ant metų, su 
priaiuntimu, kasztuoja 1 dolarę.

“Ūkininkas”, Lietuvos ūkininkų 
mėnesinis laikrasztis, iszeina 8 metai, 
teippat Tilžėje. Talpina įwairius rasz- 
tus apie lietuwių prispaudimę po gudų 
waldžif, bei pamokina, kaip reik nuo jų 
gintis, apysakas, pamokinimus isz sve
timų szalių, bei apie ligas, nuo kurių 
gali pats žmogus pasigelbėti, neėsant 
arti daktaro.

“ŪKININKAS”, į Amerikf, ant metų 
kasztuoja tiktai wienę dolara. Norin
ti iszsirassyti virs z minėtus laikrasz- 
czius, pinigus gali siųsti registravoto- 
se gromatoae ant szito adreso (10—7) 

Herrn Db. Bruažis, 
Tilsit, - Ostpreussen

Germany.

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

Juaois Lapinas
Tilžėje — Tilsit, Ostpr. 

Germany.

Ne rūkyk tabako ir nespjaudyk, 
nes tai trumpina tawo aniži.
Jeigu nori aUipratyt nuo tabako ant wiaado« 

ir putoti (velku, tvirtu Ir tyllnru, lak rydjrk- 
laa vadinamu NO-TO-BACJturia perdirba ,ilp. 
1M taonia In tvirtus. DaurelU, kuri, pamėgino 
(«ia. gydyklų, In deiiimu dienu jau (Vera dv- 
(rimu (Vara virs ta u », Api. 400.000 Smonlu Ūpo 
i.igydytato. Pirk NU-TO-BAC nuo aavo aptio- 
koriau. su gvumnoija, uitOo. arba ui 11.00 Ap.

Jeigu kam reikia kur 
iszwažiuoti isz Chicagos, 
arba ka parkwiesti Į Chl- 
cagą, tai Tik lėtus ant Ki
šu geležinkelių gali gaut 
“Lietuvos” redakcijoj, 
924 33rd st

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

838 W. T8th Str.
Priima ligonius adynou: nuo 9 iki 12 priess pi.t 

ir nuo 6 vakare. T.tephonu: Canal 137 

“RYTAS” 
NEDELINIS

Laikrasztis
ISZEINA

IATERBORY, CONN.
Yra tai vienas gryniausiu, kas 

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

Ant metu tiktai $1.
Welitina kiekvienam jį skaityti.
Raszykit ir pinįgus aiųskil ant adreso:

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

— Genause lietuwiszkai-lenki- 
szka Aptieka Juozo Leszczyusko, 
po nr. 3315 Laurel st., kuri užlai
ko geriausias gydyklas czionyksz- 
czias ir isz Europos ir teisingiau- 
sei iszpildo receptus, o prekes 
pigesnes kaip kitur. A pliekoje 
randasi kasdien no adynos 11 ry
to iki 2 po pietų D-ras M. F. 
Božyncz, o D-ras M. P. Kosakaus- 
kas randasi Czetwergais ir Nedė
liotus no 10 iki 12 adyn. widur- 
dienio ir daktaras W. Statkewi- 
czius randasi kožname laike. Ant 
pareikalavimo gali paszauktie in 
aptieka per telefoną kiekviena 
daktara, koky kas nori ir kožnoje 
valandoje. Teipogi ant pareikala
vimo iszsiunczeme y vairias gy- 
diklas visur, atsakome laiszkus 
yvairiose kalbose ir gydome Jy 
gas per laiszkus.

Telefonas Yard 709

Nedelinis Laikrasztis
Iszeina Chicagoje kas subata ir paduodh žmonėms 

SKVARBIAUSIAS IR TEISINGIAUSIAS ŽINIAS 
isz Amerikos, Lietuvos ir wiso paswleczio.

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

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

E ZANIEWSKIS.
924 33rd str., 
Lietu wiszkas 

kriaucziiiN. ■■ 
. Pigaugia dra- 
Knų krautuvė.

rauoda viso
kius drabužius 
kuo no pigiau-* 
šiai. Teiposgi 
dirba ant orde
rio už pigesnę 
preke kaip vi
sur. Wiengen- 
cziai, praszom 

atsilankyt, o 
persitikrysite.

Naujas

ir puikiausius Ciga
rus

Prie saliuno tu
riu pulke didelis 
sale ant mitingu,

Sa liūnas.
Fel. Majausko 
3301 Laurel 
Verte 33ęzioe ui.

ūėlalkau svteAU 
bavuraka Alų, 
riauslM 
Ir seniau 
slas* A- 
rielkas,

balių Ir vesiallju.
Ateik broli pamatytis ir to viso 

pabandytie. •
Fellxas Majauskas,

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

HILLE’S FOTOGRAFAS,
3452 S. Halsted ui.

Nujima puikias F^ogr.nja^ uAtuaina tiktai 

An vm.Hu Ir kitokiu reikalu nujima Fotogrs 
fljas kopų ik bumL

PIGIAUSIAS KROMAS 

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

BALTIMOBE, MD.
Per ssials 30 dienu turiu Uzpaduoti. visus 

mano vasarinius ta voras, kaip tai: Caebatus 
Caeverykes dėl vyra, moterų, vaiku ir kūdi
kiu. Užtai teip labai sumstinau ju prekias, kad 
viską pas mane dabar gali pirkti bevelk u2 pu
se prekes Dėlto atkreipiu atyda visa aplinki
niu ir pažystamu ir prašiau ateit pamegyt, o 
p«T.ltlkrysite kad teip pigiai niekur nerasite, 
kaip pas mene SU GUODONE

M. W. Goodman.

Wanted-An Idea
Proisct your ideM; tbęy may brtavyoa vealU.

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

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

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

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

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

A. Olszewskis,
924 33rd Street.  CHICAGft ILL.

Pinįgus siųskite registruotose gromatose arba per “mouey order” tai nie
kada ne pražus. Iszpirkę “money order” nelaikykite jį kiszeniuje, bet tuoj aus 
prisiųskite mums: siuneziant “money orderį”, gromatą registruoti nereikia, 
prisiuskiteprastoje gromatoje, nes ant jo nieks, be mus, pinįgų isz paczto ne- 
iszims.

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

Ėuropiecziai gali gaut “Lietuva” Prūsuose, Tilžėje pas Jurgį Lapiną už 
S2,oo arba 4 rublius ant metų.

W. SZYMANSKI
624 Blne Island Avė:

užlaikau didžiausiaKrautuwia Mebliu,
kaipo tai;

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

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

Ofisu: M Lt Šalie St, Ruimu 620. Gyienlmis: 1121. Diiislon St
Atlieka provas visuose suduose, iszdirba visokias pjpieras — 

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

Gali sueiszneket lenkiszkai.

Ben. Hatowskis
627 S.Cua įerte Judd, Chicuun, ||

Dirba, taiso ir parduoda: 
LAIKRODŽIUS, 
Lenciūgėlius, Žiedus, Spil 

ir teip toliau.
Km nori gali gaut puikių “Gold Fielled”, 14-k o 

Karatų, ant 15 akmenų, su tikrais Elgino v 
viduriais laikrodėlį nuo <17 iki t20 ant iszmokes 
ežiu, mokėdamas tik po vieną doliery ant nedė 
ios.

_______  Km tik ko reikalaujete ateikite pas taaane; 
pirkaite vilką pigiau kaip kitur.
Ziegorelaczistyimas50o. Sprendzyna 50c. Styklas ir skazupkos 10< 

Szlubinej ziedaj 56 ir 72 prabos nog $3 iki $6. §idabrim 
“Elgin” ziegorej $7.00. Wyska garantavoje ant metu.

LAIKRODĖLIUS 
auskarus

CALIFORNIA WINE & L]QUOR CO.
384 Blue Island Avė., N. E. Cor. 14th PL Chicago.

Sziuomi praneszame visiems uvo prieteliams ir kostumeriams, kad dabar 
vienatiniu musu agentu ant pardavinėjimo gerymu po namus yra Franclszkus 
Kriszcziunas. Wisus orderius, kokius jam duosite, greitai iszpildysime ir 
už labai prieinamas prekiM.

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

M. Robin, prez.
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