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Kaip galima numanyti, ant 
Filipinų salų amerikonai isz tikro 
pradeda imti virszų ant pasikėlė- 
lių; isz raportų amerikoniazkos 
kariaunos wirszinįko, jenerolo 
Otis, galima numanyti, kad pasi
kėlė! i ų vadovams nusibodo karė, 
kad jie, amerikonų muszami, nu- 
žu<K viltį, idant galėtų krūvoj 
užlaikyti savo kareivius. Fili- 
piniecziai atsiuntė pasiuntinius į 
Manillę aut tarybų kaslink už
baigimo karės. Jie praszė aps- 
tahdymo kariavimo ant tūlo lai
ko, idant galėtu suszaukti kong- 
re-ę, kurisai nutartų ant kokių 
iszlygų gali padėti ginklus. Je- 
herolas Otis vienok atsakė, kad 
jis nepripažysta nė jokio filipinie- 
ezių rando ir reikalauja visiszko 
atsidavimo ant amerikonų malo
nės. Žinoma, ant tokių iszlygų 
pasiduoti filipinieczių delegatai 
nesutiko ir sugrįžo atgal. Mu- 
szyje po Calumpit, kurį filipinie-
• ziai smarkiai gynė, turėjo jie ir 
purę kanuolių, tikt isz jų 
szaudyti priderancziai nemokėjo. 
Amerikonai ežia tikėjosi užstoti 
iilipiniecziams pabėgimo kelię, bet 
tas nepasisekė: jenerolas, kuriam 
tas buvo paliepta padaryti, atėjo 
par vėlai. Isz to matyt, kad 
traukianti ant miesto jenerolai per 
daug skubinosi ir per tai patys 
'įteikė pergalėtiems filipinie- 
eziams galėjimę pasislėpti į kal
nus. Tūli Amerikos laikraszcziai 
garsina, buk filipiniecziams trūks
ta maisto ir buk todėl jenerolas 
Ltina su 2000 savo kareivių pa
sidavė amerikonams. Žinia ta 
vienok, nore kaslink pasidavimo 
jenerolo Lunoe, pasirodė netei
singa. Jeigu pasislėpusiems į 
kalnus filipiniecziams trūksta 
maisto, tai žinoma, dar greieziaus 
gal pritrukti amunicijos, o tęsyk, 
kaip kiekvienas supranta, ne il
gai jie galės prieszintieei. Lon
dono laikraszcziai pranesza, 
buk Aguinaldo visgi reikalauja 
ifeprigulmystės salų, bet priima 
jau amerikonų opiekę- Ant to
kių iszlygų nenori dar sutikti nė 
Amerikos jenerolai, nė preziden
tas. Tuom tarpu vienok paezioj 
Amerikoj, net terp jos augsztes- 
nių urėdnįkų, atsiranda vis dau
giau.- i prieszų užėmimo Filipinų 
*alų,ykurie ne tikt protestuoja
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priesz pradėtę be reikalo karę su | (kūnyti savo užmanymus. Pra
dėjo persekioti Finlandijoj užsili- 
kusię liuosybę ir tuom tikt la
biau*  suvienyjo finniszkus su 
szvediszkais gaivalus; daugelis 
finlandieczių, negalėdami iszsiža- 
dėti liuosybės, prie kurios pripra
to h*  nesuprasdami ypatiszkų caro 
“geradejyszczių”, pradėjo dide
liais pulkais kraustytiesi į kitus 
krasztus. Carpalaikis nusigando 
jau vaisių savo paties darbo, 
kadangi iszsikrausczius daugumui 
gyventojų, nebūtų kam apdirbti 
laukų,, maskoliai to nemokės teip 
atlikti, vieszpatystės iždas tiek 
neturės isz Finlaudijos įplaukimų 
kiek laukia—prisakė savo paskir 
tam jenersl-guberuatoriui pagar 
sinti visiems gubernatoriams, 
idant jie iezaiszkintų gyventojams, 
kad caro rengi įmos reformos ne 
iszduotos ant naikinimo liuosybės 
ir paneziojimo vietinių gyvento
jų,bet ant jų labo, ant sujungimo 
Finlandijos tvirtesniu rysziu su 
Maskolija (mat czia teip iszrodo 
lyg kad kiaulė mokintų piemenį: 
Finlandijos ukinįkai daugiaus gal 
turi supratimo už earę ir jo tar
nus). Nė jeneral gubernatorius, 
nė jo gubernatoriai, nė patsai ca
ras šavo melagystėms ne periik- 
rįs geriaUs už juos iszmananczių 
gyventojų. Apart finlandieczių 
caras nusigando ir vienybės stu
dentų visų Maskolijos augsztes- 
nių mokslainių. Studentai 
visų Magnolijos universitetų 
visokių tautiszkų kilmių sykį 
suprato, kap ant privertimo ne
tikusių valdžių neatbūtinai rei
kia, idant visi teisybę mylinti ei
tu isz vien, sulidoriszkai. Wisi 
susitarė ir paliovė lankę lekcijas, 
kol paneziojanti liuosybę pada- 
vadyjimai nebus praszaliuti. Su 
tarime ėmė dalyvumę studentai 
Peterburgo, Dorpato, VVarsza- 
vos, Kijevo, Charkovo, Odesos, 
Kazaniaus, Maskvos ir Tomsko 
universitetų, teiposgi Peterbur
go Kelių, Kalnakasystos ir Tech 
nolog 8zko instituto; prie to pri 
sidėjo net moterys augszcziausių 
mokslų kursų, Rygos, Kijevo ir 
Charkovo politechniszkų,- Pula- 
vų žemdarbystės institutų, taigi 
isz viso apie .20000 studentų. 
Rods valdžios dalį studentų pra- 
szalino, bet jie sykį pamatę,kokia 
galybė yra vienybė, ne kartę jos 
griebsis. Pirmas mėginimas tikt 
sunkus. Liuosybę mylintis jau 
nimas sykį parodė, ko reikia ant 
suvaldymo netikusių valdžių, o 
toliaus tuomi keliu eis ir kiti. 
Gal ne užilgo ir Maskolijoj ateis 
geresni laikai ir tai pasidėkavo- 
jant studentams, kurie visiems 
parodė kelię, ko reikia ant iszka- 
riavimo didesnės liuosybės.

Užrubežiniuose reikaluose Mas
kolija stovi geriau*,  kadangi ma
tomai ant užrubežinių reikalų 
ministerių renka iszminlingesnius 
negu ant kitų, po kurių užveiz- 
da yra viduriniai vieszpatystėa 
reikalai. Neseniai Maskolija pa
darė sutartį su Anglija, pagal ku- 
rię visa sziaunnė Chinų dalis pa
puola be karės po Maskolijos 
įtekme. Nuo Persijos gauna kon
cesijas ant expliotavimo visų 
kastynių, dirbimo geležinkelių, 
rengimo portų provincijoj Adzar- 
beidžan ant 70 m. arba kitaip sa- 
kantneva tę provinciję pasisamdė. 
Toliaus,žinoma, ta provincija pa
teks visai Maskolijai ir isz czia ji 
turėe iszėjimę į Indiszkę oceanę, 
kę iki sziol stabdė jai anglijonai. 
Persiszka užtakabus kaipi masko
liszkas ažeras, į kurię be Maskoli- 
joe daleidimo e ė joki svetimų 
krasztų laivai įeiti negalės, ka
dangi už paskolinimę Persijos 
szachui 250000 rubl., tasai Mas
kolijai atidavė portę Onnua, prie- 
szais įėjimę isz Indiszko oceano į 
Persiazkę užtekę, kurį Maskolija

filipiniecziais, bet kaip antai vo- 
kiecziai,savo nusiųstuose į Wash- 
iugtonę protestuose tiesiog sako, 
kad per atetnanezius rinkimus ne 
duos savo balsų už geidžianezius 
neužpeloytos kariszkos garbės 
ir kraujo praliejimo virszinįkus. 
To labiausiai bijosi preziden
tas ir jo draugai, nes tęsyk reikė
tų atsisakyti,idant neapsijuokihti, 
nuo kandidatūros per ateinan- 
czius rinkimus. Nereikalinga, il
gai besitraukianti karė gali pa
lengvinti pergalę demokratiszkai 
partijai.

Wokietija
Nesutikimai Wokietijos su 

Amerika už paskutinius atsitiki
mus aut Samoa salų pradeda 
mažintiesi, kadangi pasirodė, kad 
kaip laike karės su Iszpanija, teip 
ir užgimusiuose nesutikimuose 
ant Samoa salų amerikoniszki ad
mirolai buvo vien Anglijos įna
giu, kuri visaip stengėsi įpainio 
ti Amerikę į didesnius nesutiki
mus su didėmsėms Europos viesz- 
patystėms: laike karės su Iszpa 
nija, su Prancūzija, o dabar su 
^Vokietija. Wokietijos randas sau
gojusi kelti nesutikimus su Ame
rika, nesierzina per daug ir ui 
netaktiszkus atsiliepimus užgau- 
nanezius Wukietiję Amerikos 
tūlų karžygių buvusių Manillėj ir 
prie Samoa salų,kurie savo netak- 
tiszkais atsiliepimais bandė savę 
reklamuoti. Jieszkancziam leng
vos gaibės admirolui Kautz prie 
Samoa salų net laivynės ministe- 
ris prisakė korespondencijose boti 
atsargesniu ir tokiu budu truputį 
sudavė jam per nosį, nors Wo- 
kietijos randas to nė neteikalavo. 
Lygiai VVokietijos kaip ir Ameri
kos randai nutarė nutiesti ant 
jūrių dugno telegrafo liniję jun- 
gianczię abudu krasztu: nauja li
nija bėgs nuo Ne v Yorko į Breme- 
nę. Pasinaudodamas isz progos, 
Wokietijos ciecorius iszsiuntė 
prezidentui Mc Kinleyui telegra 
mę su padėkavone už prtlanku- 
mę Amerikos Wokietijai, ant to 
prezidentas tuojaus atsakė paža
dėdamas ir ant toliaus savo pri- 
lankumę. Žinoma, toki telegra
mai ne daug reiszkia, kadangi ir 
patsai prezidentas, per pirsztus 
žiūrėdamas ant netaktiszkų kal
bų ir pasielgimų savo pavaldinių 
kariaunos perdėtinių, ne kartę ne 
didelį prilankumę parodė Wo- 
kietijai. Jeigu dabar abiejų 
krasztų augszcziausi perdėtiniai 
kalba apie prilankumę viens ki
tam, tai tikt todėl, kad abi pusi 
pripažino už nenaudingus visus 
tuos erzinimus. Už tai visas 
vokieczių piktumas kreipiasi da
bar priesz Angliję, kurię visi vo- 
kiszki laikraszcziai laiko už tikrę 
visų nesutikimų kaltinįkę ir er- 
zintoję, laužytoję terptautiszkų 
sutarimų. Su Anglija Wokietija 
turi nesutikimus ne tikt ant Samoa 
salų i Tonga salų, bet ir kitur, 
kaip antai Afrikoj, kur Wokieti- 
ja pasiprieszino Anglijai, kada 
tojė bandė užimti prigulinezias 
Portugalijai valdybas Delagoa 
užtakos, vienaitinį kelię prie jū
rių pietinės Afrikos republikų 
Tranevaaliaus ir Orange. Jeigu 
Anglijai butų pasisekę užimti tas 
Portugaliszkas valdybas, minė
tos republikos butų atsiradusios 
kaipi po Anglijos valdžia, kun 
galėjo su visu sustabdyti tų re 
publikų užjurinę prekystę. Kadan
gi to nedaleido Wokietija, ant 
jos tai puola dabar visas Angli
jos piktumas, ji stengiasi visę 
avietę priesz Wokietiję sukelti.

Maskolija.
Caras Mikalojus, neturėdamas 

per daug proto, įklimpo į savo 
paties užmanytus persekiojimus 
liuosybės ir nežino kaip isz to 
iszsiliuoeuoti, kaip iszriszti, kaip ketina paversti į kariazkę sawo

tai vynės portf. Czia bus nuves
tas ir geležinkelio

Rytini Azija.
Padaryta terp Maskolijos ir 

Anglijos sutartis kaslink pasida
linimo Chinų krosztaia, kaip sa
ko laikrosztis “Daily Chronicle”, 
privers Prancuziję ir Wokietiję 
padaryti tokię jau sutartį, tei- 
posgi ir Angliję tartieai su Kaito
mis vieszpalyslėmis, ypacz gi su 
Prancūzija, kuri jau ir be to po 
savo įtekme turi didelius kraus
tus pietiniuose Chinuošė. Kas
link Amerikos, sako minėtas laik- 
rasztis, tai ji neguli tikėtinai ko
kio nors |>elno besidalinant Chi- 
nus Europai, kadangi Anglijos 
kviecziama, Amerika Hedryso at- 
virai risztiesi su Anglija, o vėl 
kitos Europos vieszpažystėa isz 
gero noro nieko Amerikai ne 
duos. Greieziaus gali kę nors 
gauti Japon'j-t, kadangi ta dau- 
giaus rosianti pritarėjų Europoj 
negu Amerika.

Sijamas atidavė Prancūzijai vi- 
aę provincj$ Luang-Probung.

Pietini Afrika.
Pietinėj Afrikoj užgimė vėl 

didesni nesutikimai terp Traus- 
vaaliaus republikos ir Anglijos. 
Anglija vėl rengėsi isz netyczių 
užpulti ant Transvaaliaus, bet tas 
nepasisekė; paskutini tapo per
sergėta holaudiszkų kolionistų 
gyvenanezių augliszkose valdy
bose. Tran?vaaliaus randas su-
szaukė po ginklu gyventojus ir 
sutraukė juos ant rubežiaus. Ang
lija savo valdybose teipoagi sū
dru tino savo kariszkas pajiegas. 
Užklaustas Londono parlamente 
kolionijų min. Chamberlain, kaipo 
priežastį padauginimo kariaunos- 
pietinėj Afrikoj — pasakė, kad 
padarė tę todėl, buk Transvaalius 
rengiasi aut angliszkų valdybų
užpulti. Mat savo kaltę minis-1 
turis stengiasi ant kitų sprando I 
uždėti.

Isz Lietuvos/

Iszdegė kaimas.
Karaliaųcziaus apskrityj, Prū

sų Lietuvoj, kaime Baldanuose, 
kuriame yra 1500 gyventojų, 25 
d. Balandžio siautė baisus gais
ras, kurii-ai isznaikino 17 ūkių su 
visais gyventojų turtais.

Gaisrai ^Vilniaus gub.
Pirmutinėj pusėj Kovo mėnesio 

Wilniaus gub. buvo isz viso 25 
gaisrai, isz kurių užgimė: nuo 
neatsargumo paežių padegėlių 4, 
nuo negerai įtaisytų kaminų ir 
kakalių 8, nuo padegimo 6, ir 
nuo nežinomų priežaszczių 8. 
Wisuose tuose atsilikimuose 
ugnelė pridirbo blėdiesant 23000 
rubl.

Moksllnczius iszsiųstas Į 
Lietuwą.

Lietuvoj neseniai prisiveisė 
viena grybų veislė, kuri naikina 
medžius giriose. Ant isztyrimo 
kas tai do grybai ir ko reikia ant 
apsaugojimo nuo jų auganezių gi
riose medžių, maskoliszkas randas 
siunezia profesorių Von Brande į 
Lietuvę. Minėtas mokslinczius 
iszkeliaus isz Peterburgo 10 die
nę Liepos mėnesio.

Mirtinai paszowč..
Netoli Szilokarczemos, Prūsų 

Lietuvoj, kaime Szimesiuose gy
veno senas ukinįkas, vok ietys 
Nieman, kurisai turėjo kokius 
ten nesutikimus su savo žentu. 
Neseniai, kada senis nuėjo vaka
re szerti galvijus,kas ten pasislė
pęs paleido sauvį, kurisai Nie- 
manę teip sunkiai sužeidė, kad 
tasai ant rytojaus pasimirė. 
Suareastavo žentę kaipo nužiurė- 

Mokestis už giles ir lapus.
Iki sziol rando giriose Lietu

voje žmonės galėjo rinkti lapus 
ir giles, užtai nereikėjo nieko 
mokėti, dabar gi ir ant to uždėjo 
mokestį ir tai, rodosi, ne mažę. 
Pagal padavadyjimę Wilniaus gi
rių užveizdos už vežimę lapų ir 
spyglių rando giriose paskirta 
mokestis po 1 rubl. 20 kap., už 
czetvertį gi gilių 80 kap. Žmo
nės parduodami tiek už giles ne 
gauna, kiek už jas reikia randui 
mokėti.'

Žmonėms teatras.
VVilniaus Blai vystės komitetas 

rengia miesto žmonėms teatrę. 
Planai specijaliszkos triobos ant 
to mierio jau apdirbti; bus teat
re 1200 vietų. Wiskas labai gra
žu, bet koks czia bus teatras? 
Žinoma, maskoliszkas, nors Wil- 
niuje maskolių yra vos 10 gy 
ventojų dalis. Kodėl tas pats 
randas, kurisai pritaria rengimui 
czia maskoliszko teatro, ne dalei- 
džia rengti lietuviszkų.arba šaky 
kime jau nors lenkiszkų persta
tymų, nors kaip letuvių teip ir 
lenkų mieste daug dauginus negu 
maskolių?

Isz wagystos nebuwo nau
dos.

Namų savinįkas Wilniuje, Ta- 
moszius Marcinkevyczius, prane- 
szė į policiję, kad buvęs jo dar- 
binįkas, Antanas Sakalauskas, pa
vogė arklį ir paliėgo. Tę paczię 
dienę apyvakarėj Sakalauskas 
tapo policijanto sulaikytas, pas jį 
rado 30 rublių isz gautų už j«- 
vogtę arklį. Policijos oficieras 
Smirnov surado ir žydę, kurisai 
pirko nuo Sakalausko pavogtę 
arklį ui 35 rubl. nors buvo ver
tas du syk tiek. Žydelis tapo tei- 
posgi suaresztuotas.

Gaisrai.
12 d. Balandžio Wilniuj, 7 

vai. vakare, Muchino namuose 
užgimė gaisras nuo užsidegusios 
benzinoschemiszkoj skalbinyczioj. 
K. Brzanasprisiartineprieužkurto 
samavoro su neužkimszta benzi- 
nos stikline, kuri užsidegė, de
gantis skystimas apliejo kaltinįkę 
to atsitikimo, Konstanciję Brau
nas, dar kitę merginę, 16 m. An- 
toninę Mikosaę ir paczię skalbi- 
n y ežios savinįkę. Apdegimai Mi- 
koszoa yra pavojingi, abiejų gi 
likusių lengvesni. Blėdį ugnies 
padarytę įkaito ant 10000 rubl. 
su virszum.

Prekystos moks lai nė 
Wilniuj.

Wilniaus prekėjai, pasinaudo
dami iaz progos, ant paminėjimo 
szimtmetinių sukaktuvių gimimo 
garsaus maskoliszko rasztinįko 
Puszkino, nusprendė parengti 
mieste prekystosmokslainę. Tokia 
specijaliszka mokslainė czia labai 
reikalinga, kadangi dabar prekė- 
jų vaikai, negalėdami, dėl stokos 
mokslainės, mokintiesi reikalingų 
mokslų namieje, priversti keliau
ti ar tai į užrubežius arba į kitus 
Maskolijos miestus, kur yra atsa- 
kanezios mokslainės. Prekėjai 
tikisi, kad dėl progos Puszkino 
gimimo dienos randas duos savo 
daleidimę grecziaus negu kad to
kios progos nebūtų.

Zemdarbystės mokslainė.
Maskoliszka apszvietimo mini

sterija nusprendė parengti Jtaletę 
naujų specijaliszkų mokslainių. 
Terp kitko, Johanisskglių, Kauno 
gub., miesto 2 kliasinė^iokslainė, 
nuo pradine ateinanezių 'mokslo 
metų, taigi nuo Liepos mėnesio 
szių metų, bus perkeista į specija- 
liszkęukinįkystės mokslainę. Mok
slas trauksis per 6 metus. Ant 
praktiszko susipažinimo mokiųti- gauto ukinįko Jono Freimano, 
nių su žemdarbyste, ministerija Dinaburge likosi suaresztuotas 
prie mokslainės parengs ir spe- ptigarvėjas, žydas Leiba Ulman,

iii 95—100 kap., 
■80 kap., avižų 
grikų 88 kap. Pu 
lekudyto sviesto 11 
41 rubl. 50 kap.,

cijaliszkę farmę. Na, szita mok- 
slainė, kokia ii ne butų, Lietu
vos žmonėms irisgi bus azimtę 
sykių naudingesnė už visas ren
giamas czia po pasileidusių popų 
užziura.

Produktų prekės.
Pereitę sanvkitę už lietuvisz- 

kus javus ir produktus mokėjo 
Wilniuje: už pįidę rugių 76—78 
kap., kvieczir ’
miežių 75—I 
77—80 kap., į 
das szviežio m 
rubL 25 kap.— 
sūdyto 11 rubl.1 25 kap. Pūdas 
szieno 33—35 kap.

Liepojoje mokėjo: už pudę pa
prastų rugių 74—76 kap, ge
resnių 77—80.1 geriausių 81* — 
82 kap. Avižoj paprastos 67—71 
kap., geros 72-f-78 kap., geriau
sios 79—82 kap. Miežiai 71—76 
kap. Grikai 874-88 kap.; grikų 
kruopos 125—136 kap. Linų sė- 
mens 125—128/kap. Kanapių Sė
mena 164 kap. į Kvietinės klynės 
smulkios 58 kaį)., vidutinės 59— 
62 kap., stambios 63—65 kap.

mę nutarė paduo- 
us užtvirtinimo, 
oš kilmės* urėonį- 

tikrai maskolisz- 
numažįs baus

Neteisingas pinįgų 
rinkėjas.

6 d. Balandžio VVilniuje, ties- 
darių bute ataihuvp prova Petro 
Szemiot-Polocsanskio apskųsto 
už iazmėtymę : ar prisisavinimę 
rando pinįgų, virszum 6000 
rubl. Polocza i buvo masko- 
1 isz k u urėdnįk rinkėju pinįgų
nuo rando * orių; kaip pra
vardė parodo, į jis yra lenkiszkos 
kilmės,gal būt talikas arba per-
kriksztas į stačiatikystę. Minėtas 
lenkiszkos kilmės caro tarnas, 
surinkęs nuo rando szinkorių su 
virszum 6000 ; rublių, juos ant 
savo reikalų praleido. Už tai ir 
pateko po sudiį. Sūdąs rado jį 
kaltu ir nusprendė ant atėmimo 
visų užpelnytųjtiesų, ant iszsiun- 
tįmo į Tomsko guberoiję ant ne 
aprubežiuoto kriko ir aut užmokė
jimo praleistų pinįgų, isz viso 
6143 rubl. 99£kap. Pinįgų tų, 

 

žinoma, randa| nuo jo ne gaus. 
Sūdąs nusp 
ti ant ciecori 
kulisai lenki 
kui mokanezi 
kai pasielgti 
mę.

I
Prowa wagiliaus masko

liszko arėdnįko.
<Du metai atgal, Wilnitus viesz- 

patystės banke apsivogė urėdnį- 
kas, tikras maskolius Borovikov, 
pagelbinįkas banko buchhalterio: 
paszlavė jis banko pinįgų su vir- 
szunl 10000 rb.Podviejų-metų tiri- 
nėjimo,ant galo 6 Balandžio Wil- 
niaus tiesdariųį bute buvojo pro
va. Maskoliszkas “diejatelius” li
kosi pripili n tas kaltu ir nuspren
dė jį ant atėniimo visų ypatisz- 
kų tiesų ,ir antiiszsiuntimo į Jeni- 
sejaus gub. ant 3 metų be tiesos 
iszvažiavimo isz paskirtos vie 
tos, paskui gi dar per 10 metų 
nevalia jam iszkeliauti isz Jenise- 
jaus gul»ernijoi į kitus Siberijos 
krasztus; teiposgi ant užmokėji
mo bankui paįvogtų pinįgų, isz 
viso 10350 rubl. su prigulihcziais 
nuoszimcziais. Klausymas tikt, 
isz ko jis tuos pinįgus iszmokės? 
Jeigu butų tiek turtų turėjęs, tai 
juk ir banko pinigų nebūtų vo
gęs. Savo*  nusprendi mę sūdąs 
perdarė per titpinįkystę tiesda- 
rystos ministerio ant galutino 
cieeoriaus užtvirtinimo, kurisai, 
kaip tai papratęs rodyti malonę 
visokiems pasžlemėkams, vagi
liams, gali šatro tarnui bausmę 
numažinti.

Suimtas prigawejas.
Neseniai, aut pasiskundimo pri- 

' į k <j Jono Freimano,

kurisai mokėjo naudotiesi isz 
lengvstikyslės ir godumo turtin
gesnių ukinįkų. Freiman buvo 
mat viena isz jo prigautų aukų. 
Jis papasakojo, kad Ulman, pati- 
kę$ jį ir .pasakęs ėsęs komisijonie- 
riumi, užmanė pirkti 400 sidabri
nių rublių už 150 rublių. I«z 
syk ukinįkas nenorėjo pirkti teip 
pigiai pinįgų, laikydamas juos už 
netikrus, bet prigavėjęs paaisz- 
kino, kad tie sidabriniai rubliai, 
sudėti į 8 blekines dūdeles po 50 
rublių kiekvienoj, padirbti užru- 
bežiuose ant reikalavimo kokio 
ten banko, kurisai prisipirko si
dabro pigiaus negu jis teip per
kant iszpuola, todėl jis galys ir to 
banko atmusztus pinigus parduo
ti daug pigiaus. Freiman, paju
tęs czia gėrę pelnę, užmokėjo žy
dui 150 rubl. ir už juus gavo 
anas 8 blekines dūdeles su neva 
400 rubl. Persiskyręs su-Uimanu, 
parvažiavęs namon, peržiūrėda
mas gautas dūdeles su pinigais, 
Freiman persitikrino, kad jose 
tik ant virszaus yra po vienę 
rublį, po juom gi vata, o likusi 
dūdeles dalis pripilta szwino.

Stipendija besimokinan
tiems Warszawos 

uniwersitete.
Lietuvos gyventojas, A. Nor- 

vaitas, užraszė isz viso 19000 
rubl., ant stipendijų, isz to 10000 
rubl. nuo kurių nuoszimcziai turi 
būt paskirti ant vienos stipendi 
jos dėl besimokinanezio Warsza- 
,vos universitete ir 9000 rubl., 
nuo kurių nuoszimcziai turi eiti 
ant stipendijos dėl besimokinan- 
ežio Warszivos I gimnazijoj. 
Užraazę tę apszvietimo ministeris 
jau užtvirtino. Stipendijos pa
skirtos pirmiausiai dėl besimoki- 
nanezių giminių aukautojausf jei
gu gi tokių kokį nors metę War- 
szawos universitete ir minėtoj 
gimnazijoj ne butų, tai isz sti
pendijų guli naudotiesi neturtin
gi studentai ir mokintiniai kata
likai paeinanti isz Wilniaus ir isz 
Kauno gubernijų. Taigi isz jų 
gali naudotiesi ir lietuviai katali
kai. Nežinia tikt, kodėl Norvai- 
tis, užraszydamas stipendijas ka^ 
talikams, paskyrė jas besimoki
nantiems I IVarszavos gimnazi
joj? Gimnazija ta yra tikrai vi-, 
sai maskoliszka, mokintinių joje 
daugiaus yra maskolių negu kata
likų. Isz visų IVarszavos gim
nazijų tikt szitaturi savo cerkvę 
ir popę. Ir mokintojų czia dau
giausiai yra maskolių.

Paw$8is ir augmenys.
Amerikonas Halsted, ant susi

rinkimo Draugystės Platinimo 
Mokslų perskaitė apie savo tiri- 
nėjimus ant iszriszimo klausymo, 
kokię turi įtekmę pavėsis ant 
augimo visokių augmenų. Hals
ted persitikrino, kad szeszėlis 
nedaleidžiantis saulės spindulių 
prie auganezių augmenų stabdo 
jų augimę, bet ne per visus mė
nesius teip būva; tūli augmenys 
pasėti uždengtoj nuo saulės spin
dulių vietoj auga palengviaus 
negu jeigu butų ant saulės bet 
tikt pavasaryj, vasarę gi jie pa
vėsyj auga greieziaus negu 
ėsanti ant saulės. Augmenys, ve
danti bulves, kaip antai: bulvės, 
morkos, burokai ir tt. pasodyti 
szeszėlyj % turi didesnius lapus, 
taigi dalis jų ėsanti ant žemės 
pavirsziaus auga smarkiaus, bet 
užtai dalis ėsanti žėmėj, taigi szak- 
nys auga daug pamažiaus. Taigi 
bulvės, morkos, burokai auginti 
pavėsyj bas daug mažesni negu 
kad augtų ant saulės, tikt lapai 
jų bus didesni iszaugę. Sodaunį- 
kai ir ukinįkai isz to Halstedo 
isztirimo gali pasinaudoti prie 
auginimo visokių augmenų: jei
gu jie nori sunaudoti vien lapus, 
kaip antai daro su salotomis, tai 
tokius augmenis naudingiaus au
ginti pavėsyj ;augmenis gi iazduo- • 
danezius grūdus arba bulves nau
dingiaus auginti ant neuždengtų 
vietų visada atidarytų saulės 
spinduliams, nės toki augmenys .. 
ant saulės turi daug nsszesnes 
varpas, grudus stambesnius; 
tas pats yra ir su bulvėms: tikt į^ 
auginamos ant saulės bus didelės 
ir po krūmais bus jų daugiaus.

•fl
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Isz Amerikos.
Parako expliozįja.

Woodbury, N. Y. Duponto pa
rako dirbtuvėj ėsanczioj Camay 
Pointe, N. Y., prie išbandymo 
randui padirbtų torpėdų atsitiko 
netikėta expliozija, korios keturi 
žmonės likosi ant vielos užmusz- 
ti, trys gi sunkiai, gal mirtinai 
suleisti.

Suaresztawo 17 fermeriu.
St. Louis, Mo. Pumisot pawie- 

tyj szerifas suaresztavo 17 farme- 
rių, kuriuos skundiia uitai, kad 
jie keliose vietose pradūrė upės 
apsaugojimo pylimus ir pagimdė 
didelius tvanus, kurie išnaikino 
lankus paupių fermerių. Suaresz- 
tuoti ne įstengė isz-iteisinti.

Netikri angliški pinigai.
Nev York. Mieste Brooklyne 

policija susekė gerai įtaisytu ne
tikrų pinįgų muszinyczią, kurioje 
dirbo angliszkus sidabrinius pini
gus. Pinįgai tie padirbti isz si
dabro, kaip ir tikriejie ir padirb
ti teip gerai, kad nė specijalistai 
ne gali jų nuo tikrųjų atskirti.

Nuszalnojo Javus.
Pagal rando surinktas iinias, 

paskutinės szalnos neiszpasaky- 
tai daug pridirbo blėdies laukams 
lovos sztete; dobilai, iieminiai 
kviecziai daugume vietų su visu 
iszszalo, szalnos uigriebė ir kito 
kius žieminius augmenis, užken
kė vaisiniams medžiams ir daržo 
vėms.

1 Wetros.
i

Nebr>skoj, Bonne pavietyj 
siautė baisios vėtros, kurios, ne- 
iszpasakytai daug blėdiefe pridir
bo: neiszpasakyto smarkumo vė 
jas iszgriovė daug farmų. Prie 
to ir ne mažai žmonių likosi sun
kiau? ar lengvinus apkultų. 
Wisame pavietyj maž ii iszliko 
su stogais triobų.

Pinigu dirbtuve kalinyj.
Canon City, Cal. Czianyksz- 

cziame kalinyj susekė netikrų 
sidabrinių pinigų dirbtuvę; 
pinįgus dirbo sėdinti kaliniai, 
platino gi po miestu ir aplinkines 
liusais esanti , kalinių draugai. 
Czia padirbti sidabriniai doliarai 
iszrodė teip geri, kad tiktai speci
jalistai galėjo juos nuo tikrų at
skirti.

* PrairŲu gaisrai.
Miesto Mitchell, Pietinėj Da- 

kotoj, aplinkinėse siautė dideli 
prairijų gaisrai, kurie ne mažai 
blėdiės pridirbo. Ugnyje pražuvo, 
kiek iki sziol žino, du vyriš
kiai; gal pražuvusių pasirodys 
dar daugiaus. Gaisrai tie pavertė 
į tirus su virszum 35000 akrų 
laukų. Ugnies dar neužgesino ir 
ji dar vis platinasi.

Nelaime šifro kastynese
Gaston, Pa. Netoli nuo czia 

“Pen Argyle Valiny” šifro skal- 
dinyežiose nugriuvo nuo viršaus 
sveriantis 200 tonų szifro šmo
tas ant dirbanezių darbinjkų: du 
iš jų, Edvardu Hording ir Juo
zapu Garman užgriuvo, vieną gi 
italijoną ant vietos užmuszė. Nė
ra didelės vilties ir du užgriuvu
siu atkasti gyvus.

įpuolė In sutarpintą geleži. 
. Kevanee, III. Wienas isz 
narsiausių buvusioj su Iszpanija 
karėj amerikoniszkų kareivių, 
^Villiam Barnes, liuosnoris 6 Illi- 
Bojaus regimento,rado baisų galę. 
Dirbo jis sugrįžęs į tėvynę Wes
tėm Tubing Co. dirbtuvėse ir 
paslydęs, įpuolė įsutarpintą gele 
žį ir joje suvisu iszvirė.

NeuždeiJ i mai.
Isz daugelio vietų sztetų In

dianos, Wisconsino, Nebraskos 
ir Minnesotos ateina žinios apie 
išszalimą žieminių javų. Dugelyj 
vietų farmeriai kvieczius su vi
su iszarė ir jų vieton sėja kito
kius javus. Soduose szalcziai isz 
naikino žiedus armeniszkų slyvų 
(piezų) ir kitokių vaisių. 
Taigi bus czia szį metę neužderė- 
jimas kvieczių ir sodų vaisių.

Išpjovė wis» šeimyną.
Miestelyj Malden, netoli Des- 

ter, Mo., likosi iszpjauta visa 
našlės Jane Tuttleton szeimyna, 
susidedanti isz naszlės ir 4 jos 
vaikų. Paskui namai tapo užmu- 
szėjų padegti ir užmusztų kūnai 
isz dalies sudegė. Naszlės posū
nis likosi surasztuotas kaipo nu
žiūrėtas žmogžudys. Jis teisinasi, 
kad žmogžudystes tas papildė 
plėszikai, tikt jo pasakojimui 
nieks ne nori tikėti.

Nelaimes ant geležinkeliu.
Netoli Pettersburgo, VA paaa- 

žierinis trūkis Norfolk & Western 
geležinkelio iszszoko isz lėlių. 
Prie to keturi -pasažieriai likosi 
sunkiai apkulti; lengviau? ap
kultų yra daugiaus. -

Rochester, N. Y. Netoli nuo 
czia, ant kelio užsisukimo, iszszo 
ko isz rėlių exkursijos pasažieri- 
nis trūkis, kurisai isz dalies susi
daužė. Prie to 2 žmonės likosi 
aut vifitoj užmuszti, 12 sunkiai, 
o apie 50 lengviau? sužeisti.

Auburn, Ind. Ant Baltimorės 
Ohio A geležinkelio linijos susi
mušė prieszais Napponee du ge
ležinkelio trukiai. Prie to pecz- 
kurys vieno trūkio likosi ant 
vietos užmusztas, mašinistas gi 
mirtinai sumankytas; apart to 
diktai pasažierių nepavojingai 
apsiku'ė. :
Užmušėja prezidento szwogerio 

nekalta.
MiesteCanton, Oh., suda? per

kratinėjo prov? moteriškės Ge
orge, kuri pereitę metę nu- 
szowė szvogerį i prezidento Mc 
Kinleyo, Sextoną. Sude pasiro
dė, kad nuszautasis ne labai dorę 
gyvenimę vedęs, terp jo suva
džiotų moterų buvo ir užmuszė- 
ja George. Prisaikintųjų sūdąs 
iszteisino moteriškę pripažinda
mas, kad ji tik atkerazyjo savo 
su vadžiotojui.

Balsus ciklonas Ir audra.
27 d. Balandžio, sztetuose Mis 

souri ir Nebraskoj siautė baisios 
audros su - ledais ir ciklonas, ku
risai sugriovė beveik su visu 
miestę Kirkville, Mo/ ir dalį 
miesto Omahos, Nebr. Wėtra 
buvo teip smarki, kad triobas, 
sienas, slogus nesziojo kaip 
plunksnas. Kaip dabar apskaito, 
mažiausiai 100 žmonių prie to Ii- 
kosi: užmusztų, sužeistų gi skaito 
į 1000; gal vienok pasirodyti, 
kad jų yra dar daugiaus. Blėdį 
audrų ir ciklonų padarytę žmonių 
turtams skaito milijonais doliarų.
San n kiniai Ir iszdaviinai iždo.

Amerikos iždas ne geriausiai 
stovi. Balandžio mėnesyj iždo 
surinkimai buwo ant $15 milijo
nų mažesni negu Kovo men., 
išdavimai buvo ant $22800000 
didesni. Wisi surinkimai Balan
džio mėnesyj siekė $41611567, 
iszdavimai gi buvo $65854000. 
Taigi pasirodė nepriteklius ant 
$24000000. Imant gi visus pas
kutinius 10 mėnesių (nuo Liepos 
iki Gegužio) nepriteklius buvo 
ne:szpasakyto didumo, nes $109- 
300288. •

Darbininku nialsztai.
Spora ne, Wash. Sztraikuojan- 

ti darbinįkai Wardner ir kitose 
szteto Idaho kastynėse pakėlė di
delius sumišimus. Lygiai strei
kuojanti darbinįkai, kaip ir fcab 
sai apsiginklavo, daugumas ne
šioja liczynai ir per tai pasitaiko 
užpuolimai ant savųjų: neseniai 
straikieriai nuszovė vieną ?az 
savųjų. Scabsai išbėgiojo ir 
slapstosi po aplinkinius kalnus. 
Su paraku sztraikieriai išmetė į 
padanges Bunker Hill Co. mąlų- 
nus. Blėdį per tai padarytą skai
to ant $400000.

Iszeme sveiką aki.
Montreal, Kanadoj. Septyni 

metai atgal, 10 metų Thomas Ste- 
vard sužeidė sau akį. Gydėsi 
jis pas specijalistę,profesorių Drą 
Poondfool, bet tas negelbėjo, pra
dėjo gesti ir sveikoji akis. Dras 
Poondfool nusprendė, ant išgel 
bėjimo nuo visiško apjakimo, 
išimti visai anę pagedusią akį, 
ant to ir ligonis sutiko. Užmig
dė jį su chloroformu ir iszėmė 
akį.Tik tada operuojanti vaikinę 
daktarai pamatė savo klaidą, ka
da akis buvo jau iszimta: išė
mė mat jie ne tą akį, kurią reikė
jo, bet sveikąją.
Sukaktuves gimimo dienoti Jene- 

rolo Granto,
Su didelėms iszkilmėms Phila- 

delphijoj apvaikszcziojo gimimo 
dieną jenerolo Granto, apvaldy- 
tojaus naminės karės. Už apval
dymą karės Grant užsipelnė ant 
garbinimo Amerikoj, bet nuo jo 
skaito ir sukorupavimą urėdnįkų, 
teiposgi pirkinėjimus balsų prie 
rinkimų. Grant pats per kelias 
kadencijas likosi išrinktu pre 
zidentu, prie to vartojami bu
vo vienok pirkimai balsų, kas 
vėliaus visas valdžias sudemo- 
ralizavo. Ant apvaikszcziojimo 
Granto dienos į Philadelphią at- 
koko ir prezidentas McKinley.

Tolesne? pinigu dirbę) u prlga- 
vystea.

Pereitame “Lietuvos” numeryj 
mes prąneszėme apie sugavimą 
šimtdo^įarinių popierinių pinigų 
dirbėjų, terp kurių buvo ir savi- 
nįkas didelių cigarų dirbtuvių 
Jacobs. Pas Autinis, apart pinįgų, 
(Įirbo ir netikras rando markas, 
kurias klijavo aut savo lazdirbtų 
cigarų bakųų. Iki sziol rando 
agentai su^onfiskavo jau kelią 
milijonus cigarų Jacobso dirbtu
vių pardawinycsio»e įwiaokiuo»e 
Amerikos miestuose, ant kurių 
buvo sunaudotos ne tikros palies 
Jacobso padirbtos markės. Minė
tas cigarų fabrikantas prigavo 
Amerikos randą aut poros šimtų 
tukstanezių doliarų. Su netik
roms markėms cigarų sugriebia 
dar vis daugiaus visokiose par- 
Javinycziose.
I n vežimas in Amerika ir išveži

mas Jos ta woru.
Amerikos randas apgarsino 

statistiszko biuro surinktas žinias 
apie atgabenimą į Ameriką sve
timų tavorų ir iszgabenimę ame
rikoniszkų į kitus krautus už 
Kovo mėnesį szių metų. Isz tų žinių 
matyt.kad Amerika per Kovo mė
nesį parsigabeno isz svetur: vi
sokių valgomų produktų, ir gy
vų galvijų už $22873256, taigi 
ant $4500000 daugiaus negu Ko
vo mėųesyj pereitų metų. Žalių 
produktų aul iszdirbimo dirbtu
vėse už $2564544)0, taigi ant 
$5500000 daugiaus. Medegų ant 
mechaniško apdirbimo už $5866 
373, arba ant $1000000 mažiaus; 
ant sunaudojimo, taigi apdirbtų 
svetur už $9951249, arba ant 
$1600000 daugiau?. Brangių 
daiktų didžtureziams reikalingų 
už $8525688, arba ant $700000 
daugiaus. Isz viso svetimų 
tavorų įgabeno Kovo mėnesyj 
už $72826966, arba ant $11 
300000 daugiaus. Per visus de
vynis paskutinius mėnesius sve
timų tavorų įgabenta į Ameriką 
už $500278899 arba ant $44 
800000 daugiaus negu per tokį 
jau laiką pereitų metų. Iš įga
bentų Kovo mėnesyj svelimų ta
vorų pusė buvo liuosi nuo mui
tų.

Išvežimas Amerikos tavorų 
į kitus krasztus Kovo mėnesyj 
siekė $$102165985, iš ko puola: 
ant žemdąrbystės produktų $59 
025031, fabrikinių išdirbimų 
$36025738, kalnakasy stos pro
duktų $325122; visokių $606 
717. Imant visą iszvežimą Ko
vo mėnesyj šių metų, tai buvo 
jis aut $8600000 mažesnis negu 
per tokį jau laiką pereitų metų, 
taigi ant tiek milijonų mažiaus 
šį metą Amerika pelnė nuo 
svetimų krasztų negu pernai.

Isz darbo lanko.
1 Yonkerh, N. »Y. Darbai 

šiuom tarpu eina czia gerai.
1 Pittsburg, Pa. Lockhard I- 

ron Co. Mill, pakėlė darbinįkų 
uždarbį. \

5| Elizabeth, N. Y. Darbai 
eina czia gerai, tikt užtnokesnis 
už darbą mažas.

1 Harvood, Pa. Czianyksztė 
kompanija pakėlė kalnakasių už
darbį ant 10%.

5f Graceton, Pa. Mc Creary 
Coke Co. pakėlė savo darbinįkų 
uždarbį ant 20%.

1 Springfield, Oh. Beshnett 
& Gassner Co. pakėlė uždarbį 500 
darbinįkų ant 10%.

5) Widber, Pa. Darbai eina 
czia gerai, nuo T d. Kovo pakė
lė darbinįkų uždarbį.

51 Oliphant, Pa. Frick Coke 
Co. rengia czia 50 naujų kokso 
peczių, kurių turės dabar 152.

Spokane, Wash. Wisi kalna
kasiai kastynių Coeur d’ Alena 
distrikto pakėlė štraiką.

5[ Jefersonville, Ky. Czianyk- 
szcziose liejinycziose pakėlė už
darbį 2000 darbinįkų ant 10%.

T Philipsburg, Pa. Sztraikas 
czianykszczių anglekasių pasi- 
baigė, jie sugrįžo jau prie dar
bo. <

St. Louis.Mo. Darbai eina czia 
dabar gerai, daugelis dirbtuvių 
dirba su dviem darbinįkų atmai
nom.

1 Columbia, Pa. Darbinįkams 
czianykszczių plieno liejinyczių,

auo 1 d. Gegužio, pakėlė už dar 
bę ažmokeeuį.

1 Jcum»TowN, Pa. Cambria 
Iron Co. stalo czia naują geležies 
tarpioimo peczių« kurisai bus di
džiausias visoj Amerikoj.

Kansas Citt, Mo. Nuo 1 d. 
Gegužio pradėjo czia štraikuoti 
medžių darbinįkai, teiposgi dir- 
bąnti prie triobų statymo.

< Sterlino, III. DiĮlon Gri|- 
vold Wire Co., nuo 1 d. Gegu
žio pakėlė savo dirbtuvių darbi
nįkų uždarbį ant 10%.

1 Cql. Czięnykš-
ežiams dailidėms pakėlė uždarbį 
po 50c. ant dienos. Nuo dabar 
gau? jie po $3 ant dienos.

Hamarsville, Pa. Darbai eina 
czia gerai, ypacz Kountz Broth 
era Co. dirbtuvėse, kuri priima 
ir iš kitur atkakusius darbiuį- 
kue.

51 Bridgeton, N. J. 50 vaikų 
dirbanezių czianykszcziote stiklo 
dirbtuvėse pakėlė sztraiką.Reika
lauja jie pakėlimo už darbą užmo- 
kesnio.

5[ Dės Moines, 1a. Sztraikas 
czianykszczių kalnakasių dar ne
pasibaigė; kastynių savinįkai 
bando parsitraukti prie darbo 
negrus.

5 Peoria, III. Likosi czia, dėl 
užgimusių nesutikimų su darbinį- 
kais, uždaryta cukraus dirbtuvė 
ir/per tai keli szimtai žmonių ne
teko darbo.

East Palestine, Oh. East 
Palestine Coal Co. parengė czia 
naują kastynių olą, kurioje neuž- 
ilgio pradės dirbti.

* M ingo Ji nction, Oh. Dar
bai ėina czia dabar gerai. Stan
dard Iron Oo. padidino 2000 dar
binįkų uždarbį ant 10%.

Logansport, Ind. Kennotho 
akmenų skaldinycziose 225 dar
binįkai pakėlė sztraiką. Jie reika
lauja pakėlimo už darbą užmokes- 
nio.
^5 Toledo, Oh. Darbai eina 
dabar gerai. Nuo 1 d. Ba
landžio pakėlė darbinįkų uždar
bį ant 10% ; gauna jie dabar po 
$1.50 ant dienos.

51 Reading, Pa. Reading . Iron 
Co. pakėlė švo dirbtuvių darbi
nįkų uždarbį aut 5—40%. Nauji 
czia pastatyti tarpinimo pecziai 
pradėjo jau dirbti.

5 Sharsbvrg, Pa. Czianyksz- 
czioe geležies dirbtuvės reikalau- 
je darbinįkų. Norinti gauti dar
bą, tegul atsiszaukia ant antra- 
szo: Marhead Bros Co.

51 Jeannette, Pa. Czianykš- 
czių stiklo dirbtuvių darbinįkai 
rengiasi parengti savo kooperaty- 
viszką dirbtuvę. Yra jau prisi- 
raszusių ant $60000.

5! JOHN8TOVN, Pa. Cambria 
pavieczio kaslynės dirba pusėti
nai. Vintondale Colliery Co. net 
iš Hazletono ^priversta buvo 
parsitraukti darbinįkų daugiaus.

51 Cleveland, Oh. National 
Carbon Co., kurios dirbtuvėse 
darbinįkai buvo berengę štrai
ką, pakėlė uždarbį ant 5—10% 
ir tokiu budu sztraikas likosi 
prašalintas.

5| Pereitą šnvantę Suvienyto
se Wieszpatystėse buvo isz viso 
184 nusibankrutinimai, pereitą gi 
metą, tą paezią sanvaitę buvo jų 
262; Kanadoj buvo jų 28, pereitą 
gi metą 16.

5, South Conellsville, Pa. 
Haymaker Barry Co. dirbtuvės 
turi dabar tiek reikalavimų, kad 
ant atlikimo visų priverstos bu
vo priimti daugiaua darbinįkų.

5| Hazleton, Pa. Daugelis dar
binįkų kraustosi iš czia kitur; 
nors dabar ant vietos trūksta 
darbinįkų, bet darbdaviai nesi
rengia pakelti už darbą užmokės- 
nį.

51 Conshohocken, Pa. Gele
žies dirbtuvės Alau Wood Co. 
likosi uždarytos todėl, kad pudle- 
riai pskėlĄ štraiką. Reikalauja 
jie pakėlimo už darbą užmokes- 
nio.

1 C0NNELL8VILLE, Pa. Darbai 
prie kokso peczių šitame apskri
ty} eina gerai. Pereitą sanvaitę 
dirbo isz viso 16427 pecziai. 
Stato czia dar ąiaujus peczius, 
senuose gi dirba wis smarkiau?.

51 Phtsburg. Pa. American 
Ginas Co. pakėlė savo dirbtuvių

darbinįkų uždarbį ant 10%. 
nyksztės Republic Iron A Steąl Co.' 
nupirko geležies dirbtuves Shs- 
rone. Pa., kuriose nuo 1 d. Gegu
žio ketina pradėti darbą.

5 Indianoflis, Ind. Agleka- 
siai kastynių pietinėj ir vakari
nėj Indijanoj nusprendė sztraiką 
pakalti, kuriame ims dalyvumę 
3000 darbioįkų. Nesutiki m ąi už
gimė per tai, kad kaalypįų įsavi-

!zia-

*ik,i >ol*uM duot, darbinį,m, į*; 

pažadėjimą pakelti užmokesnį 
aut 10%.

51 WlLMINGTON, D»L.

mile A Iron Oo. nuo 17 d.

ne gal žinoti apie teisingumą to
kių apgarsinimų, bet už apgarsi
nimus ypatų, kurio sykį kur ki
tur neteisingai pasielgė, laikrasz- 
ežiai atško, kadangi per apgar
sinimus lengvina tokiems toles
nes prigavystes. >

Isz Nangatuck, Conn.
Terp musų lietuvių, nors czia 

jų ne mažai yra, mažai gero gir-

| Aukso kastynėse Troick, 
rytinėj Maskolijoj,įsiveržęs van
duo iszgriovė olas, kuriose dir
bo 95 darbinįkai; isz to skaitliaus 
62 likosi ant vjetos užmuszti, 
visi gi likę yra sunkiai sužeisti.
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landžio pakėlė darbinįkų uždarbį: 
icoriams pakėlė po 4c. nuo tonos, 
jų pągelbinįkams po 2c., rollmin- 
katn? po 3c. Dirbantiems] prie 
pudlerių peczių: pudleriaiiis po 
50c> uuo ico., jų pHgelbinįkiįnis gi 
tik po 1c. Paskutiniai tuom ne 
pasiganėdina, meta darbą i'ir ke
liauja kitur darbo jieškoti.j

51 Joliet, III. We?terii Sto
ne Co. savo akmenų skaUyczių 
Joliet, Rockporte ir Liinante 
darbinįkų pakėlė užmokėsijį ant 
25c. ant dienos. Nuo dabar gaus 
jie po $1.75 ant dienos. Į Czia- 
nykszczios ir aplinkinės kitų kom
panijų skaldinyczios ketini sekti 
tą patį paveikslą. i

5[ Evansville, Ind. TrysĮ czia- 
nykszcziai kastynių savinįkai su
tiko švo daminįkams Įnokėti 
pagal Springfielde nutartą j tarifą 
ir tose darbinįkai neliovė įdirbę, 
už tai kitose szitu apskriezio kas
tynėse užgimė sztraikai, ir dar
bai su visu apsistojo.

5| Pana.Ill. Czianykszczių kal-

nesutinkanezias puse? saitai k os 
sūdąs. Kastynių savinįkai! pripa
žino kalnakasių uniją; k a slink gi 
už darbą užmokesnio, tą abidvi 
pusi atidavė aut nusprendimo 
santaikos sūdo.

5| PiTTSBURG, Pa. Czialnykbz- 
ežios United Fractiou ęo. pakėlė 
savo 1200 darbinįkų užbafbį ant 
10%; West End Fracticįn Co. 
200 darbinįkų uždarbį ant 7j%. 
Kountz Brothers savo plytny- 
czių darbinįkų pakėlė uždarbį 
ant 7|%. į .

T Rockport, Mas. Oiianyk- 
szczioee granito kastynėse jsztrai- 
kuoja apie 20000 darbinįkų. 
Daugumas štraikierių yra 
diecziai; ant nelaimės, 
štraikierių halandieczių 
itališki scabsai. Nesikėntimas 
terp štraikierių ir ecatįsų yra 
teip didelis, kad beveik kąsdieną 
pasitaiko musztynės.

fiulan- 
vietas 
užima

Lietuwiszku dirwn.

jie turi palinkimą negu prie ap
švietimo. Kol turi darbą, eina 
dar vilkas szeip teip, kadangi nę, 
daug turi laiko, bet apsistojus 
darbams, su viena dinerka nespė
ja vienas neszti alų, tai eina sy
kiu su dviem. Užtai svetimtau- 
cziai už niekus lituvius laiko. 
Girtuoklystose dalyvauja ir mote
rys, yra terp musų miesto lietu- 
viszkų moterų tokių, kurios pila 
ir pila į gerklę, o niekaip ne gali 
troszkuho užgesinti. Terp musų 
miesto I etuvių ne daug yra skai- 
tanezių lietuviszku? laikraszczius 
ir knįgas. Kaip musų broliai 
mėgsta apszvietimą, geriausiai 
parodė stengimaisi geresnių
jų lietuvių parengti pereitą žie
mą vakarinę mokslainę. Miestas 
reikalavo. kad prisirašytų 
mažiausiai 25 norinti lankvti 
mokslainę. Prie rinkimo paraszų 
ėjo išpradžių dar šiaip teip, bet 
kada atsėjo rasžytiesi isz tikro ir 
padėti kauciją po & 2, tai jau at- 
si rado tikt 9 norinti mokslainės. 
Jeigu kalbini užsiraszyti laik
raštį, tai atsako: “ugi kas man 
isz to laikraszczio? Reikia už jį 
vien pinįgus mokėti”. Toki neat 
simena vienok, kad karezemose 
per metus praleidžia daugiaus 
negu kasztuoja prenumerata visų 
lietuviszku laikraszczių. Turi 
kiek pinįgų,kol dirba, bet netekę? 
darbo, nesza į saliuną,stengiasi iš 
leisti kuo greieziatuiai. -Ant ne
laimės yra ir kelios moterėlės,ku
rios per tankiai pasigeria; yra ir 
tokios, ką laiko boardingierius, 
o nepadoriai pasielgia ir svietui 
papiktinimus daro. Gal būt, kad 
jos to pikto nesupranta arba gal 
jau nesusivaldo; ateis vienok 
laikas, kad susipras, kada jas 
visi pirštais pradės badyti. Yra ir 
tokias,kurios,negalėdamos laikyti 
boardingierių, o laiko; apie tas 
jau sziądien vaikszczioja negra
žios kalbos. Tokios moterėlės 
geriau? padarytų, jeigu švo 
vaikus geriaus dabotų, nės jau 
ne sykį ėjo czia besivalkiojanczių 
vaikų motinų jieškoti. Nevisos 
vienok ir pas mus lietuviszkos 
moterys ne gražiai elgiasi, yra 
ir padorių, beeielgianczių pagal 
Dievo priškymus.

Musų miesto du lietuviai bu
vo, užsidėję biznius, vienas galiū
ną, kitas gi buezernę ir abudu į 
trumpą laiką nusibankrutino. 
Jeigu į ssliūną žmomės nėjo ir jis 
nnsibankrutino, tai tiek to—bet 
buezernę, rodosi, lietuviams pri
derėjo remti, pas vientautį rei
kalingą mėsą pirkti, o ji butų 
galėjusi užsilaikyti. Musų broliai 
vienok ne mėgsta remti savųjų, 
velyja viską pirkti pas * žydus 
arba pas cziutabakius, kurie iš 
lietuvių centų lobsta, o už niek- 
ežus juos laiko. Wargas,kad terp 
mus nėYa vienybės ir supratimo.

Cziabuvys.

£ 28 d. Gegužio atsibus Ryme 
susivažiavimas katalikiszkų vys
kupų Meksiko, Widurinės ir 
Pietinės Amerikos. Paszaukti isz 
tų kraštų 10 arcivyskupų ir 5t> 
vyskupai jau keliauja į Ry
mą.

| Ant pietinės Maskolijos ge
ležinkelio linijos, terp Rostovo 
ant Dono ir No voezerkasko iššo
ko iš rėlių pasažierinis trūkis ir 
susidaužė. Prie to keli pasažie- 
riai likosi užmuszti, sužeistų gi 
yra daug.

B Mieste Kiel, ant Baltiszką 
jūrių, Prūsuose, garsiose Kruppo 
laivų dirbtuvėse siautė baisus 
gaisras, kurisai dalį dirbtuvių 
triobų ir įtaisymų isznaikino. 
Blėdį ugnies padarytą skaito ant 
2 milijonų markių. ,

| Republikoj Transvaal, pieti
nėj Afrikoj, pereitą metę iszkasė 
aukso už 16240630 svarų sterlin
gų arba ant 4585905 svarų dau
ginus negu užpereitą metę. Ui 
tiek aukso niekur daugiau- ne 
iškasė ant musų žemės.

B Mieste Kaušu ir jo aplinkir 
nėse, Chinuose, pasikėlę mahome- 
tonys išpjovė 30 chinieczių bu
distiško tikėjimo. Kadangi iš 
czia ištraukė kariauna, tai bu
distus apėmė baimė,kad jų suvisu 
ueiszskerstų mahometonys.

| Mieste Budveis, Czekijoj, 
nuo seniai traukiasi sztraikai. 24 
Balandžio ant suvaldymo sztrai- 
kierių sutraukė kariauną, su ku
ria tuojaus štraikieriai susirėmė. 
Susirėmime isz abiejų pu&ių dik
tai žmonių likosi sužeistų.

B Mieste Odesoj, pietinėj Mas- 
kolijoj, kariaunos kazarmėse atsi
tiko baisi gazo expliozija, kurios 
ne tikt kazarmės trioba likosi 
isz dalies sugriauta, bet tapo ui- 
muszti: 1 oficieras, 3 unterofieie- 
rai ir 4 kareiviai, 6 gi žmonės sun
kiai sužeisti.

B Sėjos mėnesyj Kriokavoj atsi
bus susi važiavimas slaviškų laik- 
rasztinįkų.Ant jo žada atvažiuoti 
ir garsus perdėtinis Peterburgo 
Slaviszkos Draugystės, kvailiau
sias maskoliszkas fanatikas laik- 
rasztinįkas Komaro v, iszleisto- 
jas laikraszczio “Sviet”.

| Chinuose vėl prasidėjo 
krikszczionių skerdynės. Mieste 
Fei-Hein trys katalikai liaosi mi
nių užmušti,, mieste Shen-Shan 
šeši, isz kurių du gyvu sudegi
no; to miesto aplinkinėse dviem 
katalikam nulupo gyviems odę 
ir vieną vaiką gyvą sudegino.

Wil-

Iki laikui neteisiai tralinia 
, elgtiesi.

Neseniai mums net per; “Gar
są” darė užmėtinėjimus tįili Phi- 
ladelphioslietuviai neva išstoda
mi už mokslainę, bet isz tikro 
užstodami už pagarsėjusį į ne tikt 
tame mieste bet ir Chicagoj An 
taną Jocį, kurisai visokiais ap
garsinimais ne tikt angliukuose 
bot ir lietu viszkuose laikraęzcziuo- 
se garsino apie ravę ir sai*ro biz
nius. Dabar antai “Saulė” pra- 
nesza, kad p. Antanas Jocis už 
visokias prigavystes-ta]
mingtone, Del., suaresztįiotas ir 
drauge su girtuokliais in vagi
liais, ne kaipo “lietuvisąkas ku- 
nįgaisksztis”, likosi nugabentu į 
kalinį Nev Castle. Jeigu Juciui pa
sisekė žmonis prigauti ir nutek r i aus
ti, tai užtai kalti ne tikt spangį jo 
užtarėjai bet ir tie lietaviszki 
laikraszcziai, kurie jo prlgavin- 
gus apgarsinimus talpino. Jeigu 
isz pradžių musų lietūviszki 
laikraszcziai ne galėjo žinoti, kas 
yra p. Antanas Jocis, tai jau ko
respondencijos patilpusiot “Lie
tuvoj” apie jo pirmutinį įuaresz

kiškosneprigulmingos parapijos, 
kurią tarai “nepaszauktes kunį* 
gaiksztis” nuskriaudė, buvo už
tektinu persergėjimu. Tupm tar
pu p. Jociaus apgarsinimai iki 
paskutinių laikų buvo irisuose 
lietuviškuose laikrasžcziuoee 
išėmus “Viltį” ir “Lietuvą” 
į kuria jis teiposgi buvb atsi
šaukęs, bet mes, pažindami Jocį, 
iszsyk nesutikome jo apgarsinimų 
talpinti. Teisybė, laikraszšiai ne
atsako ui patilpusius juose apmo
kamus apgarsinimus, ingi jie

angli
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Isz wisur,

Peterburge jau ir moterų 
akademijoj pakilo maištai, 1000 
besimokinanezių augszcziausių 
mokslų moterų ir merginų atsi
sakė lankyti akademiją. Waldžios 
ją uždarė ir paleido visas moteris 
teip jau kaip ir vyriszkius stu
dentus iš vyriszkų augsztesnių 
mokslainių. .

H Mieste Hongkong ir ant pri- 
gulinczio? Japonijai šios Formo- 
zos apsireiškė maras, nuo kurio 
daug žmonių mirszta.

B Po visą Wokietiją, ypacz gi 
provincijose prie upės Reino, ne
išpasakytai siauezia rauplės, nuo 
kurių daug žmonių miršta.

| 1 d. Gegužio Szkolijoj, Pert- 
shire provincijoj, siautė baisios 
sniego darganos. Prie to pražuvo 
daugybė besigananezių avių ir 
ėriukų.

| Sėdintis Zuericho kalinyj už 
itaušėjas Austrijos ciecorienės, 
italijonas Lucheųi, antrą syk ban
dė pasikarti, bet sargai dar į laiką 
iš kilpos jį išėmė. t

| Dar ms tad te, 1 d. Gėguž.o pa
simirė garsus moksliuosius, profe
sorius Dr. Ludvikas Buechner, 
kurio knįga “Pajiega ir Medega” 
versta į visas civilizuotų tautų 
kalbas.

B Nuo šios Islandijos atėjo į 
Kopenhagą žinios, kad netoli 
Haišvick,' vilnys iszmetė ant 
kranto tuszczią stiklinę, kurioje 
rado rasztą išlėkusio prie 
šiaurinio žemės poliaus mokslm- 
cziaus Andree-Nuo kada taši rasz- 
tas ir kas jame paraszyta. lai- 
krašeziai ne paduoda.

I Wengrijoj, dideliame kaime 
Esik Tapotcza, Komitete Žala, 
siautė baisus gaisras, kurisai isz
naikino 200 namų ir 400 negy
venamų triobų. Prie to sudegė' 
viena moteriške ir 3 vaikų. 1000 
žmonių ne teko pastogės. Blėdį 
ugnies padarytą skaito ant kebų 
milijonų guldenų.

II Bevalant Savastopoliaui 
portą, mašina išgriebė angliu
ką bombą nuo laiko karės 1855 
m., kuri puldama ant žemės, nuo 
susitrenkimn, nors teip ilgai z- 
buvo vandenyj, expliodavo, j» 
išlakszcziusių šukių vienas daj l 
binįkas likosi ant vietos ūž i au
tas, kelis gi sunkiai sužėidė.
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| Anglekasių sztraikai Belgi
joj traukiasi toliaus; praneuzisz; 
ki ir vokiški kalnakasiai pritaria 
belgiškiems. Dirbanti VVestfa- 
lijos kastynėse, parubežiuose nuo 
Belgijos, nutarė tuojas pakelti 
sztraikę, jeigu tikt kastymų 
savinjkai bandytų dabar siųsti 
anglis į Belgiję, kur jų jau trūks
tą, j tu tūlas dirbtuves rėikėjo 
uždaryti dėl nedatekliaus anglių.

pati su vaikais ne gaus pensijus. 
Policijautas padarė teip, kaip jam 
virszinįkas prisakė, taigi pasiko
rė. 400 metų atgal tokius palie
pimus lazduodavo nusidėjėliams 
Lietuvos kunįgaiksztis Witautas 
ir jo ant pakorimo nusprensti 
kaltinįkai visada pats pasikarda
vo, nors kunįgaiksztis, iszdavęs 
nusprendimę, pats keliaudavo 
toliaus.

ežius aplink bokšt? medžius. 
Szakos HUszlamsztė ir daugiaus 
nieko nebuvo cirdėt. Ant ryto
jaus tikt viename medyj terp 
szakų rado palikt? ęermegę ;jos ki- 
szeniuose rado gromatę, isz kurios 
tikt dažmojo, kas buvo tojė nak
tyj ant bokšto atsilankiusi dva
sia. Per savo szokį nuo tokios 
augsztybės s’iesoriukas nė ma
žiausiai neužsiguvo.
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| Prancuziszkose ir Holandisz- 
kose Guyanos valdybose, Pietinėj 
Amerikoj,siautė baisios vėtros,ku
rios ue mažai biėdies pridirbo. 
Sostapilėj prancūziškos valdy
bos Cayennoj sugriovė daug na- 

' mų; sužeistų žmonių yra ežia 
diktai, bet užmusztų nepasirodė. 
Mieste Suriname; Holandiszkoee 
valdybose, minėtos vėtros tei- 
po-gi ne mažai blėdies pridirbo.
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j Mieste Breslau, provincijoj 
Szlezijoj, rytiniuose Prūsuose, 
koksai Herman, kaip pasirodė 

/dabar, užmuszė tris savo paezias 
ir 12 vaikų ir kunus užmusztų 
aukų užmuryjo kelnorėj sawo na
mų. Apart czia paminėtų, jis 
papildė ir daugiaus žrnogžudysz- 
czių. Dabar prasidėjo jo prowa 

* ir nėra abejonės, kad sūdąs t? 
bjaurų žmogžudį nuspręs ant pa
korimo ar nužudymo kitokiu bu- 
du-

U Kaip prancuz'szki misijonie- 
riai pranesza, baisus maras Indi 
jose siauezia ne vien mieste 
Bombay, bet ir kituose krautuo
se, 'tikt apie tai angliszkos vai 
cfžios slepia. BangalOne ir jo ap
linkinėse, kur yra prancuziszkoe 
misijos, mirszta nuo maro vi- 
dutiniszkai po 300 žmonių kas 
dienę, taigi daug daugiaus negu 
mieste Bomhay. Pasimirusių kū
nai voliojasi ant kelių, laukų ir 
upelių, ežia pūva ir užkreczia 
orę. Kareiviai, kurie wien užsi
ima laidojimu pasimirusių, nespė
jo visų palaidoti. Gyventojai ne 
likt neprisideda, bet stabdo 
kareivių darbę, kurie ne kart? 
priversti net isz ginklų naudotieji.
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Miestelyje Guta, komitate 
Kombon, IVengrijoj, siautė 26 
d. Balandžio baisus gairas, kuri- 
sai išnaikino 300 namų. Prie to 
sudegė 7 moterys, 4 vaikai ir 
vienas žandaras, kurisai bandė 
gelbėti pasilikusi? deganeziuose 
namuose moteriszkę. Gal būt, 
kad po degėsiais yra ir daugiaus 
sudegusių, kadangi trūksta dar 
diktai žmonįų. Blėdį ugnies pa
daryt? skaito ant kelių milijonų 
guldenų.

|P Mieste Akeimaniuje, Besa
rabijoj, raudo valymo spirito 
dirbtuvėj atsitiko smarki explio- 
zija, kuri pagimdė gaisrę. Prie 
to 6 žmonės likosi užmušti, 9 gi 
runkiai sužeisti. Wisa dirbtuvės 
trioba likosi sugriauta, griuvė
siai gi jos sudegė. Expliozija 
užgimė nuo kibirkšties pateku
sios į spirito baczkę prie užklija
vimo. Pražuvo ežia keli tukstan- 
cziai spirito baczkų, kurisai tekė
damas, su neiszpasakytu smarku
mu platino ugnį.

į Kadangi kolionistai prancu- 
ziszkose valdybose kitose svieto 
dalyse pradėjo skųstiesi ant sto
kos europeiszkų moterų, kokių 
Pracuzijoj yra daugiaus negu vy- 
riszkių, tai prancuziszkas randas 
nusprendė parūpinti merginas 
norintiems apsivesti kolionis- 
tains. Ant patraukimo merginų, 
randas norinezioms keliauti į Pran-. 
cuziszkas kolionijas duoda po 60 
dol. kiekvienai ir nugabena be 
jokio užmokesnio iki vietai, kur 
katra keliauti nori.

j Mieste Rina de Gier, Rhonos 
departamente, Prancūzijoj, jaunas 
amatnįkas, Philip Charollois,atėjo 
į bažnyezię, kur jo pati klūpojo 
prie grotelių laukdama kaleinos 
ant priėmimo komunijos, iszsi- 
traukė revolverį, paleido szuvį 
ir ant vietos užmuszė savo pa- 
czi?; atlikęs su paezia, paskui ir 
pats nusiszovė. Susirinkę baž- 
nyczioj žmonės, daugume mote
rys, isz iszgęszczio pradėjo ant 
syk veržtiesi laukan,ir terpduryj 
kelios moterys tapo sunkiai su
myniotos. 1
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| Warszavos jeneral-guberna- 
torius nubaudė redaktorių labiau- 
~iai iszsiplatinusio lenkiszko lai- 
kraszczio “Kurjer Warszavski”, 
p. Novodvorskį, uždėdamaa 300 
rabi. bausmės, už tai, kad tas at
sisakė priimti aukas ant naudos 
Imduojanczių Maskuiijo? gyven
tojų. Teip jau besielgiant mums 
iszpultų dar skaudžiau bausti vi
sus caro paszlemėkus tunkanezius 
nuo Lietuvos duonos, už tai, kad 
jie ne tikt nieko ant Lietuvos 
reikalų ne aukauja pats, bet 
kaujanezius baudžia kaip tikt 
menkas protas iszmano.

au-

Ii Wienas policijos komisorius 
Berlyne, kapitonas Rieke, parody- 
jo policijantui Guentherui, kuri
jai kuom ten.buvo nusikaltas, i- 
dand pasikartų, kadangi kitaip 
tapsKuo tarnystes prašalintas ir

^Europoj kas met? isz biežių 
auginimo surenka 400000 me- 
triszkų centnerių medaus ir 150- 

,000 tokių jau centnerių vaszko. 
Taigi iszpuola 25 kyliogramai 
medaus isz kiekvieno avilio. Isz 
Europos vieszpatyszczių dau
giausiai biezių turi ^Vokietija, 
nes 1900000 avilių, kurie duoda 
po 22500000 kyliogramų me
daus, Iszpani ja turi 1690000 bi
ezių avilių, Austrija 1550000, 
Prancūzija 950000,Holand i ja 240- 
000, Belgija 200000; Maskolijoj 
gi yra tikt 110000; ežia vienok, 
kaip antai Kaukazo giriose, yra 
daug laukinių biezių, nuo kurių 
gyventojai wien medų renka,, bet 
darbo prie auginimo ne prideda.

|| Saksoniję, isz wi->ų sudedan- 
czių Wokietij? vieszpatyszczių 
skaito už apszvieszcziausię, 
tirszczinusiai apgyven'? ir pra- 
moningiaųri*, tųigi ir turtingiau
si?. Km<ęlę t? pakeliu labiausiai 
puikiai parengtos specijaliszkoe 
moksleivės ir diugybė liaudės ir 
parapijinių mokslainių. Saksonijos 
gyventojų skaitlius iszue.-za vos 
pusę lietuvių skaitliaus ant ploto 
tokio kaip Suvalkų guberni
ja. Apart pradinių, augszcziausių 
ir vidutinių nbelnų mok>lainių 
yra ten: 1953 dapildymo apszvie 
timo moksleivės su 77000‘mokin 
tinių, 112 techniszkų mokslainių 
su 10119 mokintmių, 39 augsz- 
tesnės pramonės mokslaines su 
10660 mokintinių, 44 prekystos 
mokslainė^ su 4781 mokintinių, 
11 žemdarbyslės mokslainių su 
691 mokintinių. Dėl moterų yra: 
7 rankų darbo mokslainės su 
1569 besimokinanezioms ir 10 
techniszkų moteriszkų mokslai
nių su 3443 besimokinancz'ų. Ant 
dvigubo lietuvių skatliaus juk 
mes, niekur neturime nė vienos 
isz ežia paminėtų mokslainių 
veislės! Todėl mes teip žemai 
stovime.

NAUJI ISZ RADIMAI.

bandavonių Krupp pasiūlė iszra 
dėjui tuojaus didelius pinįgus 
jo i'szradimę.bet Petricano aut 
nesutiko.

U { Berlyno patentų biur?
kosi paduotas reikalavimas nuo 
vieno alaus leidėjo, idant jam 
išduotų patent? ant dirbinio 
alaus ne vodingo žmonių sveika
tai, kuriame nėra su visu alko- 
holiaus. Taigi tasai pagal nauj? 
bud? padirbtas alus yra visai ne- 
vodingas žmogaus sveikatai, jį 
geriantis negalės pasigėrti. tvis
kus labai dailu, tikt kas norės jį 
gerti, žinodama, kad nors išger
tu daugiausiai ir daugiausiai ant 
to pinįgų iazleistų, ue galės nė 
purvyne voliotiesi, nė galvų 
kitiems skaldyti? Mums rodosi, 
kad su tuom iszradimu terp gir
tuoklių ansai berlynietis liepa- 
darys gero biznio.

| Iszradėjas naujų kanuolių, 
kurios szaudo visai be durnų, be 
liepsnos ir be balso, praneuzisz- 
kas pulkaunįkas Humbert, prisi
žiūrėjęs gerai paskutinei karei 
Amerikos su Iszpamja, dar la 
biaus pagerino savo iszrastas 
kanuolės, kurios dabar į miuul? 
paleidžia 5000 kulkų. Ne be rei
kalo todėl dabartinis prancuzisz
kas karė- ministeris parlamente 
pasakė, kad Prancūzija, ne turė
dama tiek kaip ^Vokietija ųrba A- 
merikagy ventojų, negali tiek kaip 
jos kareivių laikyti,bet t? nedatek- 
lių atlygįs geresni negu keno nors 
prancuziszki^ kariaunos ginklai. 
Isz tikro, tokių kanuolių 
kaip Humbcrto, arba tokių po
vandeninių kariszkų laivų, ko
kius turi Prancūzija, ne turi 
dar nė viena kita musų žemės 
vieszpatystė.

lainėse mokys lietuviszkos kai- 
kos nemokanti jos pasileidę mas
koliai mokintojai, jeigu urėduo
se sėdės maskoliai žmonių lupi 
kai. Apart to yra ir ekonomisz- 
ki reikalai Lietuvos nustumtos 
maskolių į vargę. Reikalavimai 
lietuviškos demokratiszkos par
tijos ir dabar siekia toliaus negu 
apreiszkta atsišaukime “Broliai 
lietuviai", tikt kad ant syk ne 
galima visko iszkariauti, tai 
dabar stato vien t?, kę prie szię 
dieninių sanlygų iszkariauti gali, 
ant to stato visas pajiegas, ant 
iszgavimo to ji tikisi pritarimo ir 
pagęįbos visų kitų jai kituose 
dalykuose nepritarianezių lietu- 
viszkų partijų.

Kaslink gi lenkų, lietusiai su 
jais vaidų niekada ne jieszkojo 
ir nejieszko, jeigu lenkai nop 
isz vien su lietuviais kariauti 
priesz maskolių neteisybes — ge
rai, jeigu gi tikisi maskolių vietę 
užimti ir paskui lietuvius va
džioti teip kaip buvo seniai, tai 
lietuviai priversti teip gintięsi 
priesz lenkus, kaip ginasi priesz 
maskolius. Iszsitarimai daugu 
mo lenkiszkų laikraszczių net de
mokratiškų, teip ir visokių par
tijų vodovų parodo, kad 
nenori lietuvių isz savo 
paleisti, nenori pripažinti 
kos tautiszkos liuosybės.
priežastys ir gimdo nepasitikėjim? 
lietuvių lenkams.
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|| Maskoiiszki carai, negalėda
mi dėl menko proto atsižymėti 
svarbiais,gerais darbais,' atsižymi 
vaikiszkais: tai-permaino guber
nijų vardus, tai miestams atima 
senus vardus ir primeta masko- 
liszkus; kiekvienas isz carų sten
giasi permainyti kareivių*unifor- 
mus. Aleksandras III prisakė ka
reiviams neszioti ir vasaros laike 
netikusias vilagines kepures, Mi
kalojus gi opdovanojo juos dar 
sunkesnėms kaszkietoms tokioms, 
kokias nesziųjo laike Napoleono 
karių. Oticierai savo rangos žen
ki? nešios ant krutinės o ne ant 
peezių, kaip dabar. Argi tai ne 
dideli iszmintis caruko Mikalo 
jaus II? Ir jis mat nori kuom 
nors atsižymėti.

U Paryžiuj parengė pirmutinį 
liaudės univereitetę, koki antai 
Danijoj, Skandinavijoj ir Angli
joj jau uuo seniai yra- Rengimu 
užsiimė jauni vaikinai, daugiau
siai universitetų ir kitų augsz- 
tesnių mokslainių studentai. Aut 
darbinįkų apgyvento priemies- 
czio Szvento- Antano prasidėjo 
lekcijos. Prancuziszki darbinį- 
kai noriai jas lanko. ‘ Drau
gystė isz surinktų nuo klausytoj'ų 
pinįgų tikisi nuo Spalių mėnesio 
galėsianti pradėti statytu? tam 
tikros triobos, rengimę bibliote
kos ir laboratorijų. Tas, kaip iki 
sziol pasirodė, jau dabar iszduoda 
vaisius, kadangi toj miesto dalyj 
užtėmytinas sumažėjimas gir- 
tuoklystų. Tokius moksliszkus 
kursus ne sunkiausiai butų ir 
mums parengti, jeigu nebūtų 
stabdytojų: tegul vienok kas pa
bando, o gaus tuojaus vardę pla- 
tintojaua bedievystės, keiks juos 
net bažnyczioee daugumas mu
sų dvasiszkų vadovų!

|| Mieste Biberach yra augsztas 
ant 150 pėdų boksztas. Tamsioje 
naktyj, laike smarkios audros, 
jaunas sliesorius užsimanė iszgaz- 
dinti bokszto sargus. Užlipo jis 
ant bokszto, nors įėjimas buvo 
užrakytas, dasigavo perkūnsar
gio, paskui prisiartino prie lango 
sargo kambario, sargui sėdint 
prie stalu ir skaitant maldaknįgę, 
pabarszkeno į langę. Sargas per
sigando, tikėdamas kad tai dva
sios, pradėjo szaukti. Ant jo rik
smo atbėgo bokszto užveižėtojas 
ir norėjo dvasiai pabėgimo keli? 
užstoti. Tas vienok nesidavė, pa
sakė gaudantiems jj sargams: 
“sveikina judu Dievas”, iszbėgo 
ant platformos ir nuo ežia, nuo 
150 pėdų, szoko tiesog į augan-

|| Wienas Windobono8 elektro
technikas iszrado nauj? prietaisę, 
su kurios pagelba vienu tikt tele
grafo dratu per minut? galima 
siųsti į svietę telegramų isz 
60000 žodžių. Klausymas vie
nok, kas įstengs tiek žodžių per 
minut? perskaityti.

| Alex. Orling iszrado nauj? 
prietais?, su kurios pagelba gali
ma naikinanczias laivus torpedas 
kerą vyti* isz tolo. Czia mat yra 
sunaudotos vilnys Roentgeno 
szvresos. Atliktos bindavonės 
buvo gana užganėdmanezios, bet 
jas daro dar toliaus Londono por- 
te.

t Nev Yorke daro dabar ban- 
davones su naujais važinėjimui 
ant ulyczių vežimais, prie kurių 
vieton arklių sunaudota pa- 
jiega sutirsztinro oro. Rezervua
ruose, kur yra sutirsztintas oras, 
užtenka jo ant nuvažiavimo 16 
mylių. Atliktus bandavonės bu 
vo su visu užganėdioanezios.

d Wokiszkas daktaras Edmund 
Friedrich, kaip paduoda laikrasz- 
cziai, iszrado nauj? vaist? nuo 
džiovos ir nauj? bud? gydymo 
džiova serganezių. Bandavonės 
ant ligonių, kaip sako, buvo pa
sekmingos. Pažiūrėsime, kaip apie 
t? nauj? džiovos gydymo bud? 
nuspręs kiti daktarai.

H Windobonoj likosi iszbandy- 
ta Austrijos kariszkų valdžių 
nauja revolverinė kanuolė, ban
davonės buvo pasekmingos. Nau
ja kanuolė susideda isz 15 vamz
džių, taigi su vienu szuviu išle
kia 15 kulkų; kadangi isz tos 
kanuolės galima per minutę szau- 
ti 45 karius, tai į tokį tiump? 
laikę paleidžia ji 675 szuvių.

|| VVindobonoj atliko banda- 
vones su pritaikymu paversto į 
skystim? oro kaipo ardanezios 
medegos, vieton parako arba 
dinamito. Bandavonės atliko 
vienoje akmenų skaldinyczioje. 
Jos buvo, pasekmingesnės negu 
laukė: pasirodė, kad tojė ar
danti medega geriaus savo darbę 
atlieka negu visos kur nors pa- 
naszios sziędien vartojamos me
degos.

| Wokiszka laivynės užveižda 
Kieliaus porte atliko bandavonės 
su nauju laivu, ant kurio varymo 
y^*a pritaikytas naujas, iszrastas 
vengro Petricano, motoras. Ant 
kurymo ne reikia prie to motoro 
anglių, bet ant to suvartoja kero- 
sino iszmetas: prie naujo motoro 
reikia ant 50% mažiaus "kuro ir 
nereikia teip tankiai valyti ir 
szveisti;motoras varo’laivę leng- 
viaus negu visi iki sziol žinomi 
motorai, varo jis laivę lengvai 
pryszakin,kaip ir atgal.Buvęs aut

Svietimi Balsai.
Lenkiško Zvi?zko la’ikrasztis 

“Zgoda”, nr. 17 'patalpino ilg? 
straipsnį A. Lietuvio p. a. “W 
kvestyj polsko-litewskiej”. Ra- 
szėjas už dabartinius nesutikimus 
lietuvių su lenkais kaltina pasku
tinius, užmeta lenkams nepažino- 
jim? mierių lietuvių, kalbina su
sipažinti geriaus su lietuviškais 
laikraazcziais ir literatūra. Per
žiūrėdamas lietuviškus laikraš- 
czius, kaslink jų pakraipos, ne 
piln? vienok paduoda aprašym?, 
kadangi pamini tikt demokra
tiškus ir soęijalistiszkus laikrasz- 
czius, o apleidžia visai klerika- 
liszkus, kurių pagal skaitlių yra 
tiekjau Europoj ir Amerikoj 
kaip ir demokratiszkai-libe- 
rališkų; juk ir ta klerikališkoji 
partija, remianti ateitį lietuvys
tės ant užlaikymo katalikiszko 
tikėjimo ir supremacijos katali- 
kiszkos dvasiszkijos turi teiposgi 
savo program?- Kaslink progra- 
mo lietuviszkos demokratiszkos 
partijos, raszėjas jį randa atsišau
kime “Broliai lietuviai" pereit? 
met? apgarsintame lietuviszkuo 
se laikraucziuose. Butų tai per 
mažai, jeigu tik tiek lietuviai 
reikalautų, kiek tame atsišauki
me paminėta. Lietuvių demok
ratų programas duodasi suglausti 
iszsitarime: “Lietuva etnografisz 
ka dėl lietuvių, o ne dėl lenkų, 
maskolių arba vokieczių”.Kaip nė 
viena tauta negali aprėžti aiszkių 
rubažių reikalavimams ir pasiža
dėti tų rubežių neperžengti, ka
dangi atsiranda vis nauji reikalai, 
kuriuos reikia užganėdinti, teip ir 
lietuviška demokratiszka parti
ja negali žadėti neperžengti rei
kalavimų iszreiksztų atsišauki
me “Broliai lietuviai”. Atsi- 
szaukime tame paminėti šios 
dienos svarbiausi jien reikalai, 
ant iškariavimo kurių reikia 
apversti sujungtas visos tautos 
pajiegos. Programe tame pa
minėtas vien reikalavimas eugr?- 
žinimo lietuviszkos spaudos ir 
idant pradinėse mokslainėse vai
kai butų mokinami lietuviszkos 
kalbos. Tas reikalavimas net 
maskoliško rando gal būt szię. 
dien iszpildytas, jeigu visi žmo
nės to reikalaut. Apart vienok 
daleidimo spaudinti knįgas loty
niškoms literoms yra dar daugy
bė kitokių reikalų, nuo .kurių nė 
lietuviški demokratai nė ki
tokį negali atsisakyti: su daleidi- 
mu vien po maskoliškos cenzū
ros globa spaudinimo knįgų ne 
toli galėtų nužengti lietuviai, jei
gu ir neva daleistę spaudę pan- 
czios visoki maskoiiszki pašle
mėkai, arba jeigu pradinėse moks-

Iszaiszkinimas wieno 
stebuklo.

Žinote isz Raszto Szvento, kad 
užtai, kad Egipto faraonas ne 
norėjo paliuosuoti kankinamų žy
dų, ant maldos Mažiesziaus 
Dievas aut viso Egipto 
užleido bausmes. VViena isz 
tų bausmių buvo: “kad vandens 
pavirto į kreuj?, žuvys juose isz- 
mirė, vanduo pastojo dvokian- 
cziu, kad net isztroszkę gyvuliai 
ir žmonės gerti negalėjo. Buvo 
kraujas visoje Egipto žemėj” — 
sako Rasztas Szventas. Toki at
sitikimai vienok ne tikt Egipte 
laike faraonų buvo, bet pasitaiko 
jie ir dabar, tikt dabar mokslin- 
cziai ne tiki į stebuklus, todėl jie 
stengiasi surasti priežastis kiek
vieno apsireiszkimo ir tas jiems 
tankiausiai pasiseka. Sztai pabai
goj pereitų metų, Rugsėjo ir 
Spalių mėnesiuose, gyventojai 
Islandijos su iszgęszcziu užtėmy
je, kad vanduo vienoje jūrių 
užtikoj pavirto į krauj?, taigi 
pasirodė raudonu ir buvo teip 
sutersztas ir nepermatomas, kad 
nuskendusių daiktu jau ant pusės 
pėdos giliai visai ne buvo maty
ti, uors paprastai jūrių vanduo 
labiaus permatomas už upių van
denį. Prie tos užtakos isz van
dens kilo toksai nepakencz iamas 
dvokas, kad prie jos ne galima 
buvo prisiartinti, o vilnys i užme
tė ant kranto neiszpasakytę dau
gybę negyvų žuwių, vėžių ir 
kitokių jūrių sutvėrimų, kurie, 
patekę į suterszt? vandenį, jame 
gal? rado. Raudonas vanduo bu
vo ne tikt ant didelio jūrių plo
to, užimanezio daugybę ketvir
tainių mylių, bet teiposgi įtakose 
visų į jūres tekanezių prėsko 
vandens upių. Taigi mat ežia 
buvo visai teip kaip anuomet 
Egipte.

Tasai apsireiszkimas,. teisybė, 
iszgazdino tų krasztų Islandijos 
gyventojus, nes ir jie palaikė t? 
už Dievo bausmę, bet ne nugaz- 
dino mokslinczių, kurie pasiryžo 
susekti, kokios priežastys gimdo 
t? apsireiszkimę. J ie isztyrė, kad 
raudona vandenų parva paeina 
nuo prisiveisusių jame vandeni
nių smulkių augmenėlių isz mok
slinczių. vadinamų peridinium 
veislės, teip antai kaip prūduose 
Lietuvoj žali? vandenų parv? 
gimdo maurai; jeigu jų nors tru
putis patenka į vandenį, jame 
greitai prisi veisia. Pūvanti 
tie augmenėliai platino an? 
smarvę, užnuodino vandenis, 
kuriuose nė joki /gyvi sutvėri
mai augaztesnių veislių gyventi 
ne galėjo. Ibz senų islandiszkų 
kronikų* matyt, kad panaszus 
apsireiszkimas tos salos pakrantė
se buvo 1649 m. Musų gi lai
kuose užtėmyjo jį garsus ang- 
liszkas moksli nezius Darvin 
pietinės Amerikos pakrantėse, į 
pietus nuo miesto Valparaiso, o 
Carter matė tę patį Rytinu Indi- 
jų pokrantėse, aplinkinėse miesto 
Bombay.

Kaip ilgai galima iszbuti. 
bewaigio?

Kaip ilgai žmogus ir kiti gyvi 
sutvėrimai gali iszbuti be val
gio, tę klauisym? galima isz- 
tirti tikt ’ per bandavonės. 
Kadangi banejavonių buvo dary
ta ne maž ii, tyli ant jų pasirėmę 
galime ant to; klausymo atsakyti. 
Iszpuola, kad normališkas žmo
gų', jeigu turi vandenį gėrymui, 
iezbuva 20 dibnų be valgio, bu- 
v*j atsitikimki, kad iszbuvo 
tūli baduojadti specijalistai po 
30—40 /dienų be valgio, bet to
kių už normališkus ne galima 
laikyti. Arklys, jeigu duoti už
tektinai 'vandens, be 
paazaro isębuva 25 dienas, bet 
jeigu ne turės nė vandens, tai 
stimpa jau penktę dienę. Katė, 
turėdama vandenį, išbūva be 
maisto 15—20 dienų. Szunes be 
maisto, Wien gerdami 
vandenį, iszbuva 30 dienų, bet 
jeigu ir vandenį atimti, tai pa- 
kenezia ant 10 dienų mažiaus. 
Triusziai išbūva be maisto 14 
dienų, balandžiai 10, o žvirbliai 
tikt 3 dienas. įUžtai, varlės ypacz 
rupeczkės iszbuva be jokio mais
to 2—3 metjpa, arba dar il
ginus. Wiaf žwėys, atliekanti 
žiemos mieg?^ kaip antai mesz- 
kos, ažiai, tfeiposgi žuvys gali 
išbūti be maisto irper kelis žiemos 
mėnesius, bet^tie gyvuoliai tęsyk 
miega, ne krijta, nesidarbuoja, tai 
jiems ir maist| tiek ne reikia; per 
miegojimo l|ik?, ant palaikymo 
gyvybės, eina nuo vasaros mais
to pasidarę kiįno taukai. Laszi- 
szos išplaukusios isz jūrių į upes 
nensztiesi teijĮosgi nepriima mais
to, ant palaikymo jų gyvybės iki 
pabaigai narsslo eina jų kūno 
taukai. Isz ikj šioliškų banda
vonių ir tiruįėjimų mokslincziai 
persitikrino, kad lygiai žmogus, 
kaip ir visi kiti gyvi sutvėrimai 
daug ilgiausį pakenezia stok? 
maisto negu vandens. Net antai 
laike sausų pašarų tūli šalta- 
kraujai sutvėrimai pietiniuose 
Amerikos kraštuose, užstojus 
sausam laikui, įsikasa į dumblę, 
kuriame užm|ega, tęsyk neima 
maisto iki neužstoja lytus, bet 
dumble, į kurį įsikasa, nors jis ant 
paviršiaus isędžiausta, visgi yra 
šiek tiek drėgnumo, be kurio ir 
tie gyvuoliai ne galėtų laukti 
teip ilgai, kol neužstos lytus. 
Wisi gyvuoliai per ilgus amžiusgy- 
venanti atsakaneziose sanlygose^ 
prie tų sanlygų prisitaiką Sausų 
Sacharos tirų gyvuoliai ne tikt 
tlgiaus pakenezia badę, bet ii- 
giaus apsieina ir be gėrymo, be 
vandens.

man ir menažeris Szvaikart len- 
kiszkų prigulmingų kunįgų laik- 
raszczio “Deiennik Chicagoski”. 
Iszliuosavojuos, padėdamas ban- 
sus,buvęs kun. Kravczunoadvo
katas Smulski.Mat nuo tūlo laiko 
ne tikt musiszkiems, bet ir len- 
kiazkiema-spangiems kunįgų už
tarėjams Chicagoj pradeda nesi
sekti. Patsai Dziennik Chicagoski 
nieko apie Lai nepaduoda, bet tas 
nieko ne ženklina, kadangi len- 
kiszkų kunįgų laikraszcziai nie
kada ue garsina nemalonių jiems' 
atsitikimų.

Pa®• mirėChicagoj pagarsėjęs 
, o isz dalies ir 

vadovas, kuo. W.
Jėųkiškų kunįgų, 
*thtsiszkio, vadi

Kiek isz milflono užgimu- 
sių waiką sulaukia se

naties.
Pagal daktarų ir statistikų 

isztirimus, daugiausiai vaikų ne 
sulaukia pivmų metų savo 
amžiaus. Tei^ antai, imant visus 
musų žemės krantus, pasirodo, 
aad isz milijono užgimusių vai
kų, imant viiutiniszkas skaitli
nes, 150000 jį ne sulaukia pirmų 
savo amžiaus metų. Antruose 
metuose isz [msilikusių skaitliaus 
numiršta 53000: iki pabaigai 
treczių metų skaitlius pasilikusių 
dar gyvų pamažina dar ant 
28000. Tolia|us skaitlius mirezių 
pasimažina teiki.kad iki 13metųisz 
pasilikusių daf gyvų susimažina 
vos ant 4000.'Tokiu budu isz ano 
užginusių milijono sulaukia 45 
metų 500000, į taigi pusė. 60 metų 
sulaukia tikt $70000. Isz to mili
jono 80 me'ų sulaukia jau tikt 
37000; 95 m.; sulaukia jau tikt 
223, po 108 inetų jau nė vieno 
ne lieku, visi/jie iszmirszta.

— Pereitos nedėlios dienę, 
salėj Szvento Jurgio bažnyczios 
atsibuvo neva lietuviszkos para
pijos mitingas, bet teisingiaus 
sakant, buvo tai vien kunįgo 
Kravczuno szalinįkų ir tarnų su
sirinkimas. Kas tikt dryso atsi
liepti priesz kunįg? ir priesz jo 
bud? vedimo kasos ir kolektų, 
tapo laukan iszvestas. Žinoma, 
nepaliko nė tų, kurie musų pro- 
voj ant skundo kun. Kravczuno 
buvo- Iiudinįkais isz musų pusės. 
Pirmiausiai kalbėjo kunįgo isz- 
rinkti kalbėtojai prigulinti ir ne
prigulinti į parapiję, jeibtikt pri
tarianti kunįgo kosos vedimo bū
dui kaip antai: D-ras Stupnickas, 
kurisai paprastai, Atsiradęs musų 
szalinįkų eilėse, mums pritaria, 
terp kunįgų gi stengiasi pasiro
dyti musų prieszu. žinoma, to
kiame susirinkime mitingas 
švelniai be kritikos nusidavė, 
girdėt wien buwo rėksmai ant 
garbės tokio “geradėjo” ir “doros 
mokintojaus",kaip kunįgas Kraw- 
czunas. Tiktai ant pabaigos susi
rinkimo davė bals? vienam ne
pažįstamam ir ant to apsiriko, 
kadangi tas reikalavo geresnės 
kontrolės parapijos kasos iriszta 
rė geism?, kad tojė butų geresnėj 
negu kunįgo Kravczuno užveiz- 
doj. Tam nabagui vienok nedavė 
nė kalbos užbaigti, bet mitingę 
uždarė ir susirinkę, kokių buvo, 
isz 15000 lietuvių Chicagoj, apie 
150 (taigi 1%) po sunkiam dar
bui iazsiskyrstė laimingai be 
musztynių ant Dievo garbės.

Redakcijos atsakymai.
P. J. K. M. Atsiųstoms eilėms 

trūksta: mieros, ritmo ir rimo ir 
mislies negalima gerai suprasti. 
Su tiek silpnybių ant syk nesi
duoda jos nė pertaisyti. Talpinti 
negalime.

Karolis Kazokas,
“Lietuvos” keliaujentis agentas

Atlankys lietuvius Wau- 
kegan, Illinois, priiminėdamas 
prenumerat? nuo skolingų skaity- 
tojų ir užraszinės naujus skaity
tojus. Kiekvienas norintis skai
tyti “Lietuva” gali užsimokėti 
prenumerat? musų agentui, Mes 
už jį atsakome.

“LIETUVOS” I8ZDAVY8T

Skaitytojai M t Carmel,Pa.
Skaitytojai miesto Mt Carmel, 

Pa., teiksis pasiskubinti užsimo- 
kėt prenumeratę musų agentui 
Petrui Bieliauckui, kurie neužsi- 
mokės iki 15 d. Gegužio, tiems 
“Lietuva” bus sulaikyta.

“LIETUVOS” ISZDAVYSTE.

Wietiįies Žinios.

— Policij4nta«, lietuvys An 
driuszis, karisai už peršovimę 
žmogaus iki ^ziol buvo po kauci
ja 110000, likosi sūdo iszteisin- 
tas. Liudiiįįkai pripažino, kad 
nušautasis įant Andriuszio už
puolė ir parmušė ant žemės, to
dėl tasai,ant .atsigynimo,privers
tas buvo pasinaudoti isz revol
verio. r „

— Laikraęzcziai pranesza, buk 
pereitos snbatos dienę, ant ap- 
skundimo ndprigulmingo lenkisz- 
ko vyskupp Kazlausko tapo 
suresztuota ;visa redakcija, taigi 
kun. Gordou, redaktorius Neu-

APGARSINIMAS.
• Kas norite, kad iszsiųsti į 

krajų pinįgai gerai ir greitai su- 
vaikszcziotų, siųskite juos per 
“Lietuvos” redakciję, o greieziau- 
siai suvaikszczios.'Užgreitum? ir 
teisingum?kasdien apturime atim
tus padėkavonių nuo lietuvių isz 
visų Amerikos krasztų.teiposgi ir 
užgerum? szifkorczių pas mus isz. 
pirktų, nes mes laikome geriau
sias linijas, ant kurių į 8 die
nas pervažiuoja per marias; 
o prekės mus pigesnės kaip kitų. 
Kas norite laimingai pervažiuoti 
per marias, pirkite szifkortes 
“Lietuvos” redakcijoj. Prisius- 
darni pinįgus ant szifkorczių ar 
ant iszsiuntimo į krajų, visada 
uždėkite szitokį adresę:

A. OL8ZEV8KI8,
Sub Station No, 60, Chicago, III.

Prekė pinįgų.
Ruskas rublis po...................... 53c
Prūsiškos markės po............24|c

Prie kiekvieno pinįgų siuntinio 
reikia pridėti 30c ant paczto kasz- 
tų.

Pinįgai iszsiųsti per “Lietuvos” 
redakciję greieziausiai suvaikš- 
czioja ir niekada negali pražūti, 
nes mes siuneziame per bagoeziau- 
sias bankas ir kiekvien? siuntinį 
asekuruojame.



Protestas reikale Sz. Jur
gio lietuwiszkos para

pijos Chicagoje.
Nors laikraszcaiai “Vienybė 

Liet” ir “Lietuva” gana placziai 
apraszė netikusį surėdymą musų 
lietuviazkos parapijos po wardu 
Sz. Jurgio, Chicagoje, ir rodėsi, 
kad kiekvienas parapijonas gerai 
galėjo suprasti ir pasistengti tuos 
visus negerumus praazalinti, 
vienok patyrėme, kad dar ir 
sziądien randasi keletas neisz- 
manėlių, kurie ne tiktai kad ne
sistengia praszalinti negerumus, 
bet dar stengiasi juos savo balsais 
užstoti.

Dėltogi mes, žemiau pasirasziu- 
sios 6 katalikiszkos bažnytinės 
draugystės, kurios esame uždėto- 
jomis ir stipriausiomis užlaikyto- 
joms szios parapijos, ant savo 
specijaliszkai suszaukto susirinki
mo,29d.Balandžio, 1899m.,į Liau
danskio salę, vienbalsiai nutarė
me garsinti per laikraszczius 
visus musų užmanymus ir nuta
rimus reikaluose musų parapijos, 
persergėti parapijonua priesz jų 
nesupratimą ir ragiuti visus risz- 
tis į vienybę, o kada terp musų 
bus vienybė ir supratimas, leng
vai praszalinsime visus nege
rumus ardanezius musų pinįgais 
subudawotą parapiją, sudrutinsi- 
me jos pamatus, isztnokėsinie ku
nįgo padirbtas skolas ir galėsime 
baigti statymą pradėtos bažny
czios.

Idant praszalinti tuos negeru
mus, kurie ardo musų parapiją, 
reikia, idant parapijonai suprastų 
kas yra ardytojais; dėltogi mes 
pasistengsime nors pavirszuti- 
mszkai iszrodyti,kas ardo musų 
parapiją.

Pirmutinį kunįgą turėjome 
musų parapijoj Koiesinską. Ant 
jo rankų dėjome«pięįgus ant da- 
pirkimo musų parapijai 4 lotų. Kn. 
Kolesinskas už musų pinįgus nu
sipirko lotus sau, o Te parapijai. 
Mes, patyrę ėsą apgautais, skun
dėmės! vyskupui. Kn. Kolesins
kas už pasiskundimą iszkeikė 
mus bedieviais ir stengėsi iszvai- 
kyti isz parapijos. Taigi buvo pa
rapijos ardytojumi; suprantanti 
ėjo priesz kunįgą, neiszmanėliai 
stengėsi kunįgą ginti, ir už tai 
pjovėsi terp savęs, pakol vysku
pas netikusio kunįgo nepraszali- 
no. Praszulinus Kn. Kolesinską, 
visi nesutikimai isznyko. isznyko 
ir pramanyti bedieviai ir pairusi 
parapija vėl susidrutino.

Friėmėmė už prabaszczių į sa
vą parapiją Kn. Kravczuną. Ti
kėjomės, kad szis bus teisingesnis; 
wėl dėjome pinįgus ant kunįgo 
rankų. Kn. Kravczunas iszdavė 
mums rokundas, kuriose parodė, 
kad 1895 m. sudėjome ant jo 
rankų    .................... $16633.00.
1896 metuose.............. 31244.00.
1897 ir 1898 jau rokun- 
dų neduoda, taigi, jeigu
1896 sudėjome |31244,tai
1897 .r 1898, kada jau 
geresni laikai buvo, kada 
žmonės daugiaus duoda
vo, galėjo surinkti jeigu 
ne po 131000, tai nors
po $20000, tai ir bus..$40000.00. 
O kada pernai laikrasz- 
cziai pradėjo kritikuo
ti už neiszdavimą rokun- 
dų, Kn. Kravczunas pri
sipažino savo raportuose, 
kad 1896 m. dar ėsa pa
ėmęs isz bankos............$15000.00
ir nuo privatnų žmonių.$6000.00 
Kurią tai skolą savo laz
duotose rokundose 
1896 m. užslėpė.

Wiso sudėjome.... $108877.00.
Kunįgas savo rapor

te parodė iszdavimų 
tik............................. ...$41758.00
Tai turėjolikti kasoje..$67119.00 

Kurgi tie atlikę pinįgai dingo, 
kad net skola $21000 užaugo?

Mes, matydami szitokias netei
singas rokundas, paskyrėme isz 
wisų 6 draugysezių komitetus, i- 
dant tie, vardan draugysczių,eitų 
prie Kn. Kravczuno ir reikalau
tu jo iszsiteisinimo, kur dingo 
parapijos pinįgai. Kn. Kravczu- 
nas draugysezių komitetus iszva- 
dino neparapijonais, bedieviais 
ir iszsivarė isz klebonijos. Nega- 
na.kad draugysezių komitetų ne
priėmė, bet dar ir tas draugys
tes at mėtė nuo parapijos, uždarė 
joms salę, iszvadino pagoniš
koms, bedieviszkoms ir velyki
nę spaviednę nepriima, už tai ; 
tik, kad draugystės jieszkojo tei-

sybės. Na, ir vėl suirimas parapi
joj dar didesnis' negu prie Kn. 
Kolesinsko. Kn. Krawczunas sa
vo laikrasztyje “Katalike” raszė, 
kad ant prowos į sudy atsineša 
parapijos knįgas ir tenai iszduoe 
teisingas rokundas, vienok laike 
provoe parapijos knįgų neparodė 
ir dar užsigynė, sakė, kad jis 
niekada’isz parapijos kasos jokių 
pinįgų nė vieno cento ne ėmė.

Pereity nedėliy Kn. Kravczu- 
nas suszaukė newa parapij s mi
tingu. Prie salės durių pastatė 4 
poliemonus ir savo bernus, ku
riems padavė- suraszy visų jo 
pramanytų bedievių ir tokius 
prisakė į salę ne įleisti. Tais be
dieviais,iinoma, buwo tie drau- 
gysezių komitetai, kurie reikala
vo nuo kunįgo teisingų rokundų, 
draugyscziu administracijos ir ki
ti sanariai. Pastatyti bernai su 
policija pildė Kn.|Kravczuno pri 
sakymą ir tokių į salę ne įleido. 
Ant mitingo kalbėjo ui kunįgą 
Krawczuną :Dras Stupnickas, Ra- 
gaiszis, Rusikts, ‘Kataliko’ redak
torius ir tam panaszus. Apie pa- 
parapijos reikalus ant mitingo 
nieko kilo nebuvo girdėti, tiktai 
iszgyrimai Kn. Kravczuno ir isz- 
peikimai jo pramanytų bėdievių. 
Kas tik papraszė balso,arba me
lagingoms kalboms pasipriĮeszino, 
tą kunįgo bernai su policija tuojau* 
iszvedė laukan. Buvo apie 400 
imonių susirinkusių, isz kurių vos 
treczia dalis laikėsi ui Krawczu- 
ną, kiti visi prieszinosi mela
gingoms kalboms ir netaktiszkam 
mitingo vedimui; taigi Kn. 
bernai su | olicija turėjo gana 
darbo nuo pradžios iki pabaigai 
mitingo mėtyti prieszinįkus isz 
salės, kad ant pabaigos liko jau 
mažesnė pusė susirinkusių ir vis 
dar radosi prieszinįkai. Kalbėt 
buvo vale tik kunįgo szalinį- 
kams; prieszingos szalies nebuvo 
valia nė lupų atverti, nes tuo- 
jaus metė per duris. Ant galo, 
kunįgo kalbėtojai padavė po bal
sais: ką norite turėti už prabasz- 
czių, Kravczuny, Olszevskį, ar 
Szliupą? Apie 60 rankų pakėlė 
už Kravczuny. Kad už Kravczu 
ny ladosi balsų permažai, tai nu
tarė siųsti kolektorius |>er lietu
vių namus ir rinkti balsus ant 
Kravczuno, nes su tiek balsų, 
kiek gavo ant parapijinio mitin
go, nesitiki užsilaikyti. Ant galo 
per ne atsargumą prezidento da- 
sigavo viens ant kalbėtojaus isz 
prieszingos pusės, kurs pasakė, 
kad parapija turi iszrinkti para 
pijos administraciją; pinįgai pri
valo būti pas * parapijos kasie- 
riaų, o ne pas kunįgy. Kada ku- 
nįgas prie parapijos pinįgų nesi- 
kisz, tada mes visi jam pasiraszy 
sime; tada bus mums kunįgas ge
ras ir mes busime kunįgui geri; 
nebus bedievių, nė užpuldinetojų 
ant nekaltų kunįgų. Szios pra
kalbos Kn. Kravczunas nusigan
do. muszė knįgoms į stalą ir kuo- 
greieziausei liepė mitingy užda
ryti, žegnodamas “Wardan Die
vo......... ” Aut tojpasibaigė para
pijos per tris melus rengiamas 
mitingas. #

Matote broliai, kaip netikusiai
elgiasi musų kunįgas: geriausius 
parapijonus, kurie uždėjo szity 
parapijy, kurie per tiek metų sa
vo pinįgus ant jos mokėjo, aziy- 
dien Užmėto i$z parapijos, į spa- 
viednį nepriima ir nė ant mitingo 
neduoda balso jieszkantiems* tei. 
sybėy, su policija isz mus loc- 
nos salės mus mėto. Kur dingo 
teisybė? Sziydien kunįgas siun- 
czia pasiuntinius rinkti paraszus 
ant jo po lietuvių namus. Jei 
gu jis yra geras ir teisingas, tai 
kam tie paraszai reikalingi? Jis 
su žmonių paraszais mat nori už- 

1 dengti savo purvinus darbus. 
1 Dėltogi mes 6 draugystės protes 

tuojame priesz tokį kunįgo bjaurų 
ir begėdiszką pasielgimy ir pra- 
szome jus pirma apmiaiyti, o pa
skui raszytis. Atminkite tie, 
jus kurie sziydien raszotės už 
kunįgy, kad gal už kelių dienų ir 
teip mėtys isz parapijos kaip 
musų draugystes mėto, tada ne 
rugokite, nes tai jus paežių bus 
kaltė. Mes persergstime savo 
visus sąnarius, idant nė vienas 
neduotumėt paraszo kun. Krav
czuno bernams, kas drys pasira
szyti musų nepreteliui, bus per 
draugystę nubaustas.

Mes turime visi susiraszyti ir 
praszyti vyskupo geresnio kunį
go, jeigu vyskupas mus praszy- 
mo neiszkiausys, tada atsiszauk- 
sime į augsztesnę valdžią, o tu 
rėkime vili į, jogei musų teisingi 
praszymai bus iszklausyti,gausime 1 
geresnį ir teisingesnį kunįgy, ku
ris mus visus priglaus prie musų 
bažnyczios, kaipo prie motinos ir 
jos negrąmzdys į skolas, teip kaip , 
•zis jy nugramzdino. ,

Jau daug gerų ' parapijonų 
susiraszė, dėltogi meldžiame vi
sus gerai velyjanezius musų pa
rapijai lietuvius,pasiraszyti drau- 
gyszczių komitetams, o ui tiesą 
vyskupas duos mumis gėry kunį
gą, blaivų, kuris mus mokys do
ros, sudrutins mus szventame 
tikėjime, isznaikya isz tarpo mu
sų vaidus ir mus wisus padarys 
breliais-ir tvaikais wienos motinos, 
Lietuvos.

Komitetas 6 draugyszczių:
Sz. Kazimiero, Apvveizdos Die

vo, S. Daukanto, Sz. Jono Kr., 
Dowido Kar. ir Sz. Petro ir Po
vilo.

veno Philadelphijoj. Jis pats, ar kas ki
tas, teiksis paduot man adresą.

Jurgis Palilionis,
27 W. 25th st. Chicago, III.

Pajieszkau Juozo Maroso, isz Kauno 
gub., Panevėžio pav., Uncziszkių kai
mo. Atsiszaukit pas.

8. Wedluga, 
973 W. 22nd. st., Chicago, III.

Pajieszkau savo brolio, Felikso Radz- 
vilios, isz Kauno gub., Szaulių pav., 
Remszonių kaimo. Gyveno Westville, 
111. Atsissaukit pas.

Winc. Radzvillas, 
Box 444, Duųnesne, Pa.

Pajieszkau pusbrolio, Andriaus Pet- 
kevycziaus, isz Suvalkų gub., Mari
jampolės pav., Ingavangio kaimo. At
siszaukit pas. ,

Joseph Draskinis,
9th st. Passaic, N. J.

; KNIGE! KN1GUI!
5 Dabar gavome ta Prūsų jau seniai 
bipraszytas knįra' Maiaa Aukso Al
torius, kurios musų katalioge yfa pa
rodytos po numeriais: 1. 2 ir 5. Saiu koį- 
gelių yra labai graii. balta Ir slidi po- 
piera. Apdarai drūti ir eraius, krasxtai 
ir kryžiai paaksuoti, katalikisxkų maldų, 
kaipo tai: maldos rytmetinės, vakari
nės, prie spavednes. komunijos, miszių, 
miszparų ir daugybė kitų: miszių mal
dos su abrozeliaia: miszparai giedojai 
lietuviszki irlotynisaki:daug lotyniszkų 
giesmių giedamų prie iszstatymo 8S. Sa
kramento, procesijų, pakrnpinlmp ir n. 
Yra 6 litanijos: psalmės 8x. Mar|joa P. 
ir Karaliaus Dovido, aktai, raiaįicziai, 
stacijos, karunka, keliolika szveųtųgie
smių ir tt. Yra tai naujausia irgfažiau- 
sia knįgelė isz wisų lietuvisz.kų EiaJda- 
knįgių. Miera 3įx4į colių.

Draugyscziu Reikalai.
LIetuwiszkas Piknikas.
Chicago, III. Draugystė Liuo- 

sybės turės savo piknįką, 9 d. 
Liepos, 1899, River Side parke. 
Parkas labai gražus,dideli uksmėti 
medžiai,puikus takui dėl pasi vaik- 
szcziojimo, teipgi graii platfor
ma dėl szokimo, kiekvienas bus 
užganėdintas. Aleinancziame tai
kia bus placziaus apsakyta apie szį 
piknįką, tai yra: kokiu keliu ir 
kokiais karais dasigauti.

Suguod. Draugyste LiuosYBėa.'

4tas Metinis Patins
Dr-tės S s. Jurgio R. ir M. Ne- 

dėlioj, 7 Gegui'o, 1899, Freiheit 
Turner salėje, 3417—3421 S. Halo 
ated St., arti 34 ui. Prasidės 5^ 
wal. vakare, salė atsidarys 4 vai. 
Įženga vyro su pana 25c. Ant 
szio baliaus bus gera muzika, sa
lė yra didelė ir graii, dėl to gi 
uipraszome visas lietuviszkas 
draugystes ir visus lietuvius ir 
lietuwaites kuoskaitlingiaašiai at- 
atailankyti.

Sų guodone,
Dr-tė Sz. Jurgio R. ir M.

Dėl žinios lietuwiams.
Chicago, III. Draugystė Lietu

vos Sūnų, ant sawo pusmetinio 
susirinkimo laikyto 16 d. Balan
džio ’99m. nutarė dar palikti pi 
gų įstojimą iki ateinaneziam susi
rinkimui, kuris atsilaikys 21d. 
Gegužio, po tam įstojimo mokes
tis bus pakelta pagal įstatus Dr- 
tėe. Dėltogi norintiejie įstoti į 
minėtą Dr-tę už pigią mokestį,te
gul pasiskubina. Aplikacijas ant 
padavimo praszymo gausite pas 
Dr-tės raszlinįką,A. Rudauską, 
3252 S. Morgan St. Praszymas 
turi būti paduotas priesz susirin
kimą. * ' '

Dr-tė Lietuvos Sūnų.

AUKOS.
Ant fondo lietuwiszkos 

dos Paryžiaus parodai 
kawo:

Jos. Czesna,Lincoln,Mass. ..$1
K.Jokūbaitis, Chicago........ |1.

spau-
paau-

Nauja kn|gele.
Szioee dienose iszėjo isz po 

spaudos nauja pasakų knįgelė, po 
wardu; Pamokslai Iszniin- 
tles ir Teisybes iszguidin«ti 
galwoczių wirų amžių dėl Lietu* 
wos vaikelių. Tapo perspaudinla 
isz rasztų kn. Tatarės. Treczia lai
da. Czia talpinasi 128gražių, juo
kingų, iszmintingųir pamokinau- 
'ežių pasakaiezių. Kas nori turėti 
linksmų, juokingų ir pamokinan
čių skaitymų, tegul nusiperka 
sžią knįgelę, o gardžiai prisijuoks, 

^jszėjęs į žmonis turės ką papasa
koti ir ant kiekwieno užklausymo 
mokės duoti iszmintiugą atsaky
mu. Prekė..............................50c.

Prisiųsdami pinįgua,adresuoki
te teip:

A. Ol?zewskis, 
924~33rd St., Chicago, III.

Ant Pardawimo.
Isz priežastie? ligos parsiduo

da gera duonkepinyczia (piekar- 
nia) geroje (vietoje, 3226 Mos- 
pratt St. 6 arkliai, 4 wežimai ir 
wisoa reikalingos prietaisos. 
siszaukite pne locninįko.

At-

No.l. I rūtas gražus apdaras, 
ir krasztai |><Kuksiioli. Prekė

w. StOMINSKA,
679 Mtlwaukee Avenue, CHICAGO, ILL. 

Mano Dirbtume tapo 
Apdomanota

DVIEMS NEDALIAIS 
ant Kosciuszkos Paro
dos ui ruliestinga, tei
singa ir artlstiszką 
dirbimą.

KRAJOsM

C. W. DYN1EVVICZ & CO., 
805 MILWAUKEE AVENUE, 
PotnHdiy West Diviikon i Cteaver alicaml.

CHICAGO, ILLS. ____
KANT0R PIENIĘŽNY. REALNY I ASEK

KARŪNŲ, SZARFŲ, 
KVKARDŲ, ROŽĖTŲ, 
BERLŲ, MARSZAL- 
KINIŲ LAZDŲ ir tt.

Turiu už garbę apreikszti guo- 
dotiniems Kunįgams ir guodotin. 
Draugystėms, kad asz dirbu vi
sus augszcziaus paminėtus daig
ius PigiauBei, TriaingiHiiHcl 
Ir GeriauMei, nes per 30 metų 
užsiimdama iszdirbimais įgijau 
geriausę praktiką ir dėl to galiu 
viską padirbt pigiau ir geriau ne
gu kiti fabrikai.

8u guodone
W. 84/OMINSKA, 679 MILWACKEE AV., CHICAGO, ILL.

cryžiai
...50cJ

No.2. Drūtas gražios sk tirus apdaras, 
kryžiai ir kraszaai |>aatiksuoti. Apkaus
tyta ir su kabute. Prekė..;. . .ą. .75c.

;»mpu- 
ėir pa-

No.3.<>ražus moroko skurosai 
minksztai iszkimszu<. apvali k 
ežiai, auksinti kraustai, kvietku^ 
raazai. ~

-£r t

Vyuetka plent^dzy do Europy, Sprzedai 
Realnolci. Karty Podrožne, Okretow<- i 
Kolejove do i s Europy, Wyrabiani< Pa 
pierdw Lecalnycb, ŽciagaDie Sched, A»e- 
kurarya Dom6w. Gruntą Kote jo ns Far-
my, Wypodyczanie pteniędry na Budo- 

wsnie isb zaknpno Realnožci, Zmlana pieniędiy Zagranicznych, Notarynase Publirzn',

*

Li6iuwlszka flPiieKa.
257 Hanover St., Boston. Mass.

Pilna visokiu aptiekoriszku taworų ciionykszcziu ir užrubežiniu.

Aptiekoje visada galima rast DAKTARA, kurs duoda ligoniams 
rodąs (likai.

Lietuwiszkas Piknikas.
Chicago, Dr-tė A p veizdos Dievo tu

rės savo piknįką. 28 d. Gėgužio. 1899 m. 
Bergman's Grove, Desplaines av.ir 27 st. 
Riverside, Iii. Ant piknįko bus lenkty
nės, greieziausias gaus puikias dovanas. 
Parkas y ra gražus.didell, lapuoti medžiai; 
puikus takai ant pasivaikszcsiojimo; 
gera platforma dėl szokių. Imkite vir- 
szutinį Metropolitan geližinkelį iki Gar- 
field ir W. 48 av.. putam sztritkarį La 
G range.kurs davež į vietą.

8n guodone, Komitetas.

Apgarsinimas.
Gucdotini broliai! Kaip Jumis 

žinoma,kad Mahanoy Plane Sus 
Kuopa rengė savo kasztais užlei
sti knjgeię Rankwėdis Fyzi- 
kOS. Taigi tJ knįgelė jau yra ga 
tava ir iszuųyinėta wisieins,kurie 
pirko ant jos iszleidimo tikietus. 
Jeigu kurie negavo knįgelės,teik
sis atsiszaukti ant žemiau padėto 
adreso. Perkujicziai,kurie užsiima 
pardavinėjimų knįgų, teiksis atsi- 
szaukti, o gaus uždarbį tokį pat 
kaip nuo kitų knįginycz ų. Pinį 
gai surinkti eis ant tautiškų rei
kalų.

T. Vilka'tiš,
Box 31, Mahanoy Plane, Pa.

Prekė

Aptiekoje galima susikalbėt: lenkiszkai, ruakai, lietuviszkai ir 
daugelyj kitokiu kalbų.

2 5) 7 2 -> i

LIETUWIU DAKTARAS

4

I838 W. 18th Street.
Nuo 8tos iki 12tos ryto.

Telefonas: Canal 78.
Telefonuot galima isz kiekvienos 

aptiekos.

MARJA DOWIATT
Kauno gub. Sisuliu paviete

Dr-tė 
paskutinio mitingo, nutarė nemokėti nė 
vienam ligoniui paazelpos ant paliudy- 
jimo D-ro Stupnicko. Ligoniai norinti 
gaut paszelpą isz draugystės privalo tu
rėti paliudyjmus nuo geresnių daktarų.

De-tb Apveizdos Dievo.

Apveisdoa Dievo, ant savo

Mitingai:
Nedėltoj,7 Gegužio, tuojaus po 12 vai. 

vldurdiehio, salėje L. Ažuko, 3301 Au- 
burn aw Dr-tė Li uosy bes laikys savo 
susirinkimą, ant kurio užkvieczia visus 
sąnarius, nes yra svarbus reikalai.

A. RcdalkRaSi, sekr.

Nedėlioj, 7 Gegužio. 1 valj po pietų, 
salėje K. Liaudanskio, 3301 S. Morgan 
st. Dr-tė 8. Daukanto laikys sawo susi
rinkimą, ant kurio visus sąnarius už 
kvieczia. K. KovARSKis.sekr.

Subatoj, 8 Gegužio, 7| vai. vakare, 
salėje L. Ažuko, 3301 Auburn av. Dr-tė 
Lietuvos Sūnų laikys savo netikėtą su
sirinkimą, ant kurio visus sąnarius už 
prasto pribūti. A. Rcdacseas, sekr.

Draugystė 8zv. Kazimiero Karalaiczio 
laikys savo mėnesinius susirinkimus 

visada salėje K. Liaudanskio, po nr. 
3301 S. Morgan st. antrą nedeldienį kož- 
no mėnesio. 1 valandą po pietų.

F. Paliomis, prez.
J. Ostrovssis, sekr. 3058Trboopst.

Apwoge.
Elizabeth. N. J. 5 mėnesiai atgal at

važiavo pas mus viens maskolius ir 
apsibuvo ant boardo. Pereitą gavėnę 
jis užsimanė apsikriksztyt ant kataliko, 
tikėdamas su tuom gerą biznį padaryti. 
Supraszė daug kūmų,kurie apkrikazty- 
jo Nikolą Fedorczenko ant Stanislovo 
Fedorczenko, ir kaipo naujai užgimusį 
kataliką gerai apdovanojo. Naujas ka
talikas gavęs nuo kūmų geras dovanas, 
aptingo dirbti, pametė darbą, įsztorus 
už iszimtus tavorus nemokėjo Ir nužiū
rėjęs pagriebė sawo gaapadinea t!57 
ir pabėgo. Kas jį užlėmys ir duos žinią, 
gaus 85.00 n ag rados. Jis yra 25 metų, 
mažų ūselių, vidutinio ūgio, moka 
aznekėti vokiszkal ir lenkisskai.

Peter Gulbin,
214 lat. st. Elizabeth, N. J.

Pigiai ant pardawinio 2 lotai su 
namu ant 4 familijų, apaciioj sztoraa, 
vietoje lietuvių užgyventoje. Priežas
tis pardavimo: savinįkas iazvažiuojaį 
Europą.

Peter Mazurczak, 4428 Wood st.

No.A. Apdėta baltais sloniaus ; kaule
liais, su 3 sidabriniais medalikėlitis ki- 
baneziais ant Sidabrinių JenciugėĮių. ap
kaustyta sidabrinėmis bletelėmis ir su 
kabule. Prekė.

ejĮ skare
lėje, minksztai is<kimszta. apvali kam- 
Atiicziaį kryželis ir

•1.50.

i

Teipogi priima ligonius ofise po nr.
2876 Archer Av., kerte Bonfield 

nuo 10—11 ryto.
Telefokas Canal 329

' Ar Tawo persius 
reikalai pataisymo?

Jeiga teip, tai pirk visus reikalingus prit 
pecziaus daiktus pas

Ootlet Furnitnre 4 Stove Co., 
3249 S. Morgan St, 

o jie sutaisys tavo peczlu dykai. Teipgi 
turime didelę daugybę visokių peczių 
už pigisusis prekę, pigiau kaip fabrike?

Geo. M. Glaser, M. D.
Medicinos I>aktara.».

Gydo visokes ligas, turi geriausę prakti 
ką ligose moterių, vaikų irchro- 

niszkose ligose.
867 32n<i St., Chicago.

OFISO WALANDOS:
Iki 9 ryto, nuo 12—2 po pietų ir po 6 a uk’ 

Telelonas Yabds 885.

• 1.50.

Lietuwi8zkii8 Tabako 
Nztoras.

Atidariau Sztorelį po nr. 954 33rd st., 
kur užlaikysiu cigarus, tabaką, oukerkas 
(kandies), vaisius (fruits), soda, “lee 
creatn” ir kitus smulkius daiktus,reika- 
Iingus dCl iszkalų ir zabovų. Prekės 
mano pigesnės kaip kitų. Užkviecziu 
atsilankyti.

Su guodone, P. K. MiELiAVCKiKNė.

No.6. Gražioje baltoje celluloidoje, 
iszkiltuiomis celluloidinėmis kvietkelė- 
mis, celiuloidinės dvi kabutės. Pre
kė...........................................................50.

Wisi wyrat pas

Baltrukony!
Rasite szalta alų, seniauses ariel

kos, wyna net isz Europos, o 
cigarus net isz Turkijos.

Atsilankykite po nr.
11 N. River Side SL,

tfaterbnry, Conn,

J. LESZCZYNSKIO
Lenkiszkai - Lietuwiszka

APTIEKA
3318 S. Morgui St, Chicago, 11L

Turi geriauses gydyklas nuo visokių 
ligų; užlaiko visokes Europines žoleles. 
Bobro mėsa, ruskas gyvas dieles ir tl. 
Auiszaukusiems per laiszkus ir aprik
siantiems savo ligas, duoda rodąs ir 
prisiunozia gydyklas per pacztą arba 
per ei presą.

Aptiekoje visada randasi keli dak
tarai. teipogi per telefoną gali pa 
szaukti d ak tara kas tik koki nori.

Tel. YardN 700.
Dr. Statkieiiczias gyveni ant Aptirtos.

Pajieszkojimai.
Pajiesskau savo pusbrolio, J uoto Am 

brulevicxfaus, isz Suvalkų gub., Balko
nų gm., Sapaczytkių kaimo. Jis pats, ar 
kas kitas, teiksis duot žinią ant adreso:

J aco b Ambrun,
1180 tVyoming avė, Plttston, Pa.

Pajiesskau Amelijos Stanklenėa, D-ro 
Kūnuos, Rimkaus ir M. Waicziuleno. 
VVisi isz Kauno gub. Atsiszauklt ant 
szio adreso:

Jonas Guzauskis,
Box 587, Duųneane, Pa.

Pajieszkau savo draugo, Juozapo Ba
niulio, isz Kauno gub., Reaeinių pav., 
Remeikiųsodžiaus. Girdėjau, kad jis gy-

DEL LIGOTŲ WYRŲ.
JEIGU jus keneziat pasekmes jau

nystės iazdykimo (onanizmo), tai turite 
jieszkot urnai pagelbės, nes gamta jus 
neiszgydys. Symptomtl jus ligos yra: 
nemiga, poltucija nakties laike ar nusi- 
szlapinant, lytiszkų dalių ir nervų susil
pnėjimas, skaudėjimai gal vos, nugaros 
Irtt. Ilgus metus kentėdamas asa ban
džiau daugybę vaistų, kurie vienok 
man nepagelbėjo: galiaus asz pats iszra- 
dau vaistą, kurs į trumpą laiką padarė 
manę kitokiu žmogum, ir jei atraszysi 
man gromatą, įdedami markę atsaky
mui, asa prisiųsiu tav užpeczėtytoj gro
tu a toj pilną aprassymą, kaip isasigydy-

Raszyk pas;
FRED WIL8ON,

Box

U.

E.Kex(MBa,Wis.

No. 7. Gražioje baltoje celluloidoje, 
Kvietkelėa įsiklotos sidabru ir perlu, su 
dviem celluloidinėmis kabutėmis. 
Prekė.............................. ..............^82 00.

“Vienybe Lietuvniku” 
iazeina kas sereda jau 13-tas 
metas, Plymouth, Pa., ir pra- 
nesza svarbiauses ir teisin- 
giauses tinęs isz Lietuvos ir 
visos pasaulės, talpina puf- 
kias apysakas bei kitus nau
dingus ajisiszvietiniui rasztus. 
“Vienybe” ant metų kasz- 
tuoja $2,00 o ant pusės $1. 
Pinįgai turi būt apmokami 
isz kalno. Laiszkus ir pinį
gus reikia siųsti ant tokio 
adreso:

J. J. PAUKSZTIS, 
Plymouth,

D-RO BRUNDZ08 
Naujas iszradimas ant sū

ri rutininio plaukų.
Sulaiko slinkimą galvos plaukų, vie

toj Užpuolusių atauga nauji, isinaikina 
pleiskanos, padailina plaukų purvą ir 
stabdo galvosskaudėjimą. Yra tai nauja 
irgeriausie gydykla ant sudrutlnimo 
plaukų kaipo vyrams teip ir moterims, 
merginoms ir vaikinams. Kurie užtemi- 
jote savo plaukų ^slinkimą, pasiskubin
kite, o gausite pagelbą ant sulaikymo. 
Norintiejie persitikrint apie gydyklų 
gerumą gaus daugybę paliudijimų. R*, 
szydami įdėkite markę ant atsakymo Ir 
adresuokite teip:

J. M. BRUNDEA,
71 Broome St., Ne v York, N. Y.

Attorney Beckermanas, 
ADW0KATA8.

Geriausei iszprovoja visokias provas 
visokiuose suduose, kaipo civilisakuoae 
teip ir kriminaliszkuose. Persenėlusias 
ir Užvilktas provas atjieazko ir daveda 
prie greitesnio termino,

397 W. I4th St.,
Illinois*

P. K. BRUCHAS,
užlaiko didelę

Krautuwe
ikrodžių, Laikrodėlių.Žie 

dų, Špilkų ir U.

Saliubinius Žiedus
padaro ant orderio už pigiau- 

se prekę.
954 33rd St., Chicago, III
WF“notarijvszas. claim ADJCSTER-

F.PBradchulis
L žsiima visokiomis provomis ir isz- 

dirba visokius dokumentus. Bodus 
duoda visokiuose auitfkimuoae.

Atstaaukite pas savo viengenti: 
964 33ril 8t., CHICAGO. 

 Telefon: Yards 709.

’» j- □¥/
Pa1 Chicago.

lULLE’S FOTOGRAFAS,
3462 8. Halsted St.

Nuun» puikiai Fotoįrranjaa. uS iutln| tiktu

*2.00
Aat waa«Wu tr kitokia reikalu suima » 

fljai kuopuiklauaiai. ”
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