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Politiszkos žinios.

Turkija ir Grekija.
Pereitame “Lietuvos” numery

je mes jau praneszėme apie užgi
musią karę terp Grekijos ir Tur
kijos ir kad turkai įsiveržė per 
Grekijos rubežių. Grekonys rods 
smarkiai gynė rubežių, bet ant 
galo skaitlingesnės turkų kariau
nos likosi nustumti toliaus. Jeigu 
jie ne galėjo apginti kalnuoto ru- 
bežiaus, tai dar sunkiaus stoti į 
didelį muszį ant Grekijos lygu
mų. Tą suprato ir grekiszkos ka
riaunos wirszinįkas ir todėl jis ne 
laukė turkų užpuolimo ant mies
to Larrisos, bet isz ežia be mu- 
szio pasitraukė toliaus į pietus. 
Turkai užėmė Larissą ir rado ežia 
daug grekonių paliktos amunici
jos ir kanuolių> kurias vienok 
grekonys pasitraukdami užkalė. 
Grekonys apie Farsalę sutraukė 
40000 savo kariaunos nuo kur bėga 
terpkalnėms keliai toliaus į G rė
ją. Czia tai turės atsilikti didelis 
muszis terp kariaujanezių pajiegų. 
Jeigu grekonėms ir ežia nepasi
sektu palaikyti savo stovyklas 
ir gerai turkams atsiremti, tai jie 
pasitrauks dar giliaus į sawo 
krasztą ir bandys wėl stoti į mu
szį garsioje senovės grekonių 
istorijoj vietoj, Tennopilių 
terpkalnėse, kur kitę, kart 300 
grekonių sulaikė 300,000 įsiver
žusių į Grekiją persų. Į pagelbą 
grekonėms traukia ir liuosnoriai 
isz kitų krssztų, atėjo ežia su 
liuosnoriais sūnūs pagarsėjusio 
savo laike Italijoj, jenerolo Gari
baldi, bet visgi ta pagelba tiek 
sveria, kiek vandens laszas nu
puolęs ant jūrių pavirsziaus. Pa- 
jiegos turkų visgi didesnės, todėl, 
jeigu neužkils maisztai kitose 
Turkijos provincijose, jeigu ne 
pabandys, isz dabartinės karės, 
pasinaudoti mažos Balkanų pus- 
salio vieszpatystės, Grekija liks 
sumuszta. Wiena dalis grekisz
kos kariaunos, vedama pnlkau- 

, nįko Manos, dar yra Turkijoj; isz 
Tessalijoe traukia jį ant Janinos, 
Albanijoj; ji tai, kaip sako, šukė 
lė maisztus Albanijoj, prie ko pri
sidėjo ir tūli regimentai turkisz 
kos kariaunos, susidedanti daugu
moj isz albanieczių, kurie su gin
klais perėjo į grekonių pusę. 
Czia tai turkų padėjimas sunkus. 
Jeigu Manosui pasiseks turkus 
Albanijoj suvaldyti, tai tas galėtu 

sziek tiek atsiliepti ir ant stovio 
dalykų Grekijoj. Nežiūrint ant 
dabartinių nepasisekimų, dvasia 
grekonų nepuola; jie isz visų 
svieto krasztų traukia dabar į 
sawo tėvynę kaipo liuosnoriai; 
beveik kiekvienas iszplaukian- 
tis isz Ąmerikos portų laivas ve
ža czia gyvenanezius grekonis, 
kurie noriai traukia ant apgyni
mo pavojuje atsiradusios savo 
tėvynės. Ant jūrių grekonėms 
gerai sekasi: turkiszka laivynė 
neiszdrysta priesz grckiszką kur 
nors iszplaukti, grekiszka laivynė 
subombardavo miestu Prevezą, 
dabar gi renkasi prie Salonikų, isz 
kur kraustosi laukan europeiszki 
konsuliai; grekonys rengiasi pra
dėti bombarduoti irt p miestą. To
kiu budu turkai gal sumuszti greko
nis ant žemės, bet užtatai jų bus 
virszus ant jūrių. Europos viesz
patystės jau dabar stengiasi karę 
terpGrekijos ir Turkijos stabdyti, 
kalbina abi puses paliauti muszių 
ir bando taikyti. Tuom tarpu vie
nok nė viena isz tų pusių dar ne 
nori isz tos tarpinįkystėe pasinau 
kloti- Griebsis tos tarpinįkystės 
vien tąsyk, kada pamatys ėsanti 
pergalta. Ar Turkija sumusz 
Grekiją, ar ne, visgi nieko ne 
pelnys, kadangi jai neduos kitos 
vieszpatystės užimti kokį nors 
Grekijos krasztų. Turkija jau sa
vo amžį iszbuvo Europoj, ji tur 
czia isznykti teip, kaip seiliaus 
isznyko nepriguįminga Lenkija, 
kuri savistoviai rėdytiesi ne mo
kėjo; per sumuszimą Grekijos Tur- 
kijagal wien sawo gyvastį kiek nu
tęsti, bet jai platintiesi ir drutin- 
tiesi jau ne duos kitos Europos 
tautos.

Maskolija ir widurinė8 
Europos wleszpatystės.

Wokietijos cieccrius atsilankė 
Austrijoj, su kurios ciecoriumi ir 
su užrubežinių dalykų ministeriu, 
Goluchovskiu,apkalbėjo visokius 
abiejų vieszpatyszczių reikalus ir 
sutarė, kaip ^Vokietijai ir Austri
jai pridera elgtiesi kiekviename 
atsitikime. Iszwaži:i*u& Wokie 
tijos valdonui, Austrijos cieco 
rius ir jos užrubežinių dalykų mi- 
uisteris iszkeliavo į Maskoliją 
ant panaszių tarybų. Austrija ir 
Maskolija daugiausiai turi reika
lų Turkijoj, taigi už tuos reikalus 
gali greieziausiai nžgimti karė 
terp tiedviejų vieszpatyszczių, 
į kurią turėtų būt įtrauktos ir ki
tos didėsės Europos kietžemio 
vieszpatystės: už Austriją stotų 
VVokietija, už Maskolija gi Pran 
euzija ir tokiu budu galėtų užsi
degti gaisras visoj Europoj. Ant 
nedaleidimo užsidegti tam gais
rui ir keliauja dabar Austrijos 
valdonas ir užrubežinių dalykų 
ministeris pas sziaurės despotą. 
Kad nepasiseks susitarti kas link 
pasidalinimo sultano valdybų, to 
galima tikėtis, kadangi Maskoli- 
ja visgi per daug reikalaus, o ant 
tokio jos susidrutinimo ne gal su
tikti nė Austrija, nė VVokietija. 
Maskolija paėmusi nuo Turkijos 
tą,koji geidauja,teip susidrutintų, 
kad ir susijungusios paskui į vie
ną Europos tautos neįstengtų jos 
pergalėti ir tokiu budu Maskolija 
galėtų suterszti visą Europos kul
tūrą. Galima vienok tuom tar-s 
pu susitarti nevilkti ant toliaus 
Turkijos dalinimą. Ant tokio 
nuvilkirno ' tuom tarpu gal ir 
Maskolija sutikti, kadangi ji, ne 
galėdama visame Prancūzijos pa
ramos laukti, ne gal priesz visos 
Europos galylię stoti. VVėliaus 
rengiasi į Maskoliją atsilankyti 
Prancūzijos prezidentas ir Vo
kietijos ciecoriAs.

Prancuzijair VVokietija.
VVokietija visaip stengiasi su

sitaikyti su Prancūzija. Gal tą ir 
galėtų padarytų jeigu po karei 

1871 m. VVokietija nebūtų, per
galėjusi prancūzus,paėmusi dviejų 
nuo Prancūzijos provincijų: Al- 
zatijos ir Lotaringijos. Kaip da
bar yra, Prancūzija visgi lauks 
vien atsakanezios progos ant pra
dėjimo vėl karės, idant sugra
žinti atgal vokieczių paveržtas 
savo provincijas. Kur galima,ki
tuose svieto krasztuose VVokieti
ja remia Prancūzijos reikalus, 
tuose krasztuose rods ir Prancū
zija kaip kada tokiu jau parėmi
mu ^Vokietijai atlygina, bet vis
gi laukia vien tinkauezios pro
gos ant pasikėsinimo sugražinti 
paveržtas savo provincijas. Tą 
žino teip viena, kaip ir kita ir to
dėl abi lenkcziui ginkluojasi, dau
gina savo kariszkas pajiegas teip 
ant žemės kaip ir ant jūrių, bet 
kad Prancūzija kur kas turtin
gesnė ir laivynė jos ir seiliaus bu
vo drūtesnė už vokiszkają, to
dėl VVekietijai tame nepasiseka 
Prancūzijos pralenkti.

Dabar Wokietijos ciecorius wėl 
iszsiuntė ka clcerį* Hohenlobe į 
Prancūziją ant tarybų. VVokietija 
žada remti Prancūziją jos reika
luose Turkijoj ir jeigu ta \ pusikė- 
sytu isz vyt i anglijonis iz Egipto, 
o užtai praszo prancūzų ir Maskoli 
jos paramos, jeigu atseit u lubiaus 
susipykti su Anglija už Pietinę 
Afriką. Kokį gavo nuo prancūzų 
atsakymą kanclerius Hohenlobe, 
dabar nežinia, bet tas neužilgio 
turės pasirodyti: jeigu Prancūzi
ja pažadėjo remti VVokietiją, tai 
ta tuojaus drąsiai pakels balsą 
priesz anglijonis, jeigu jie pasi
kėsintu užpulti ant Transvaaliaus 
irOrange republikų. Anglija dabar 
turi surinkusi daug kariszkų lai
vų Pietinėj Afrikoj ir laukia tik 
progos ant pradėjimo karės su 
toms republikoms, bet jeigu tik 
suvuos, kad jas, apart VVokieti- 
jos, parems Prancuz ja ir Masko
lija, tąsyk nesiskubys į karę, bet 
sumažys savo pretensijas.

Italija-
Isz Rymo raszo, apie užpuoli 

mą kokio ten Arciaviatd ant Ita
lijos karaliaus, Humberto. Kara
lius, su jenerolu Ponzio Vaglia, 
iszvažiavo isz savo rūmo ir 
norėjo prisigriebti ai kliu lenkty
nių vietos. Už vartų San Giova- 
ni szoko prie karietos koksai vy
riszkis su peiliu rankoje ir norėjo 
durti karaliui į krutinę, bet tas 
pasisuko į szalį ir peilis, vieton 
į krutinę, perdūrė vien 
sėdynės paduszką. Užpuoliką 
sjiėmė ir karalius nuvažiavo to
liau'*. Atkakus ant lenktynių 
pliaciaus,praplito žinia apie tą pa
sikėsinimą ant valdono gyvas
ties; žmonės su džiaugsmu svei
kino neužgautą karalių. Arei 
vinto sako, kad jis užpuolė ant 
Humberto vien isz bado, norėda 
mas patekti į kalinį, kur jį maity 
tų. Policija suėmė paskui dai
riu Arc.viatos draugu. Ant ry 
tojaus karalius ir karalienė buvo 
bažnyczioj, kur atsibuvo miszioe 
ant padėkavonės Dievui už isz 
gelbėjimą nuo nelaimės. Užpuo 
liką pavedė ant iszt irimo jo pro 
to daktarams, kurie rado jį be- 
proeziu.

Iszpanija ir jos valdybos.
Savo ta-ynė-e su pasikčlurioms 

valdyboms, Iszpanija visgi neto
li nužengė. Aut Kubos susirėmi
mai berods recziaus atsitinka, bet 
tai todėl, kad ten užstojo dabar 
lytų laikas. Nenustojanti lytus 
teip pagadino visus kelius, kad 
kariauna su kanuolėms ne gal isz 
vielos į vie'ą pereiti; taigi no 
roms ne noroms priwer?ta ilsėtie 
ai. Ilgas užsitraukimas muiszio 
skaudžiaus atsiliepia ant isz|>uiii> 
jonų negu ant kubieczių, kadangi 
užlaikymas kariaunos daug kasz
tuoja, o czia Ispanijos iždas jau

beveik su visu iszfltusztino. Ne
žiūrint ant lytų, geriaus prie sa
los oro pripratę kubiecziai moka 
ir isz neprilankaus iszpanijonėms 
oro pasinaudoti. Jų vadas, 
RolofF, užėmė portą Banes, pro
vincijoj Santiago de Cuba ir už
ėmęs sudrutiuo jį apkasais nuo jū
rių. Tasai portas,patekęs į kubie
czių rankas, palengvina jiems 
parsigabenimą ginklų ir visokių 
karėj reikalingų įnagių; per tą 
portą gal ateiti ir isz kitų krasz
tų liuosnoriai. Todėl iszpanijonys 
nori isz jo Roloffo pajiegas isz
vyti, rengia užpuolimą nuo že
mės ir nuo jūrių.

Pasirodė, kad iszpanijonys per 
anksti pasigyrė, buk jie apvaldė 
maisztus ant Filipinų salų. Maisz- 
tas czia kaip laikėsi pirma, teip 
laikosi ir dabar; prieszingai, at- 
szaukimas iszpaniszkos kariaunos 
virsziuįko, jenerolo Palavieja, 
tik padiąsino maisztinįkus. 
25,000 maisztinįkų susirinko Pos
to kalnuose ir ginasi, iszpaniszka 
kariauna ne gal į tuos kalnus įsi- 
griebti, taigi turbut 
czia maisztinįkų pajiegos dides
nės už iszpaniszkas.

Isz Lietuvos.
Musų irkitųapRzwiestu- 

nai.
Apsigyvenę mieete Baku, ant 

Kaukazo, mahometonys neseniai 
atsiszaukė į maskoliszkas val
džias su praszymu daleisti jiems 
uždėti “knįgų iszleidinio drau
gystę”, ant paveikto ėsanczlos 
jau nuo seniai tokios gruzinų 
draugystės. Draugystė iszleidinėtų 
knįgas totorių kalboj. Neseniai 
trys mahometonys to paties mies
to atsiszaukė į gubernatorių
praszydami daleisti jiems
parengti czia wieszą biblio
teką ir prie jos skaitinyczią, 
kur norinti skaityti gautu knįgas 
dykai. 10 jaunų totorų sutvėrė 
ir totoriszką teatraliszką truppą 
ir reng-ia jau teatrą ant naudos 
busenezios bibliotekos. Teip 
stengiasi pakelti savo tautą Kau
kazo totorių apszvietunyja, o 
kaip tą darbą atlieka musisfekiai 
Lietuvoj? Daktarai gydo ligo
nius, žinoma už pinįgus, sudžios 
sudyja nusikaltėlius, advokatai 
stengiasi juos apginti, teiposgi 
už pinįgus, atliekamą gi laiką 
praleidžia ant vinto. Tuos pa
ežius darbus ir už tą patį užn|o- 
kesnį atlinktu musų žmonėms net 
ir žydai; taigi lietuviszka visuo
menė ne gal vien tuom pasiganė 
dinti,bet turi tiesą paklausti,kur 
Lietuvos apszviėtunų darbai,kur 
jų aukos ant tėvynės Iabo?Baigu
sių augszcziausius mokslus lietu
vių,ne skaitant jau kitų,bus turbut 
apie 1000. Taigi kur to tukstant 
ežio darbai?Ant atlikimo to visol 
ką iki sziol padarė, užtenka 3—4'i 
darbingų, taigi kur darbai liku-* 
šių 996?. .Turbut Lietuva jau ir 
pradeda pažini i savo apszvietu- 
nus. Iszvytiejie isz Mintaujos* 
gimnazijos juk isz syk atsiszaukė į 
Ameriką,turbut netikėdami,idant 
juos galėtu kuom nors su^zelpti 
Lietuvos apszvjetunai, nors tai 
jų buvo pnderystė, jų turtai di
desni negu amerikieczių. Argi 
amžinai Lieiu^a turės tokius tik 
vado* us,ar jai uieks nesuteiksge- 
resnių, labiaus ją mylinezių, ku
rie noriai prisidės darbais ir au
komis prie jos labo ir reikalų? 
Neužtenka tehintiesi, kad mums 
valdžios viską draudžia I Drau
džia isztikro, liet lubiaus todėl, 
kad apie pniszalipimą uždraudi
mų nėra kam rūpiniesi, neap- 
szviesti žmonės nė nežino, kaip tą 
daryti.

Nmnirč Kražių budelis-
Wilniaus laikrasztis, “Wilen- 

sky Wiestnik”, pranesza, kad 31 
d. Kovo (12 Balandžio) pasimi
rė Lietuvos budelis, Wilniaus je- 
ncral gubernatorius Orževsky. 
Ciecorius Mikalojus tuojaus at
siuntė pasilikusiai naszlei telegra

mą, labai gaislestaudamas, kad 
mirtis pagriebė tokį naudingą jo 
tarną, koksai buvo Orževsky. 
Budelis mat budelio ir gailisi. 
Palaidojimas kūno atsibuvai 14 
d. Balandžio. Neiszgelbėjo" nuo 
mirties mat nė 100 rubl, paau
kautų į Asztrių vartų koplyczią, 
nė maldos, prie kokių vertė val
džios mokslainių mokintinius.

Palengwinimas darbinį- 
kams Maskolijoj.

Daugelis Lietuvos darbinįkų, 
vasaros laike, traukia ant darbų 
į Prusus, bet kad užrubežinis 
paszpartas darbinįkui sunkiai 
gaunamas ir apart visokių kyszių 
urėdnįkams, kasztuoja 10 rubl., 
Suvalkų gi gubernijoj 15 rubl. 
ant pusės metų, todėl musų dar
bi u į kai eidavo į Prusus slapta. 
Prūsų darbdaviai, žinodami apie 
tokį padėjimą atėjusių darbinįkų, 
noriai jiems duodavo darbą, bet 
paskui visaip skriausdavo, o nu
skriausti, kaipo slapukai, neturė
davo kur skųstiesi. Maskoliszkas 
laikrasztis “Mirovyje Otgoloski” 
dabar pranesza, kad Peterburge 
likosi užgirta davinėti visai be 
jokio užmokesnio užrubežinius 
paszpartuį dorintiems eiti į Pru
sus ant darbų lietuviszkiems ir 
lenkiszkiems darbinįkams.

Apmainyti wakai.
Mozyriaus pavietvj, Minsko 

gub., gyveno žydas kareziamnį- 
kas, k u riša i norėjo turėti sūnų, 
bet pąti gimdė jam vien ? vis 
dukteria.* Wyzaa pagazdino mote: 
rį persiskyrimu, jeigu ji dar kar
tą pagimdytu dukterį. Kada atė
jo laikas gimdymo* moteriszkė 
pagimdė 5tą dakterį. Taigi nu
siuntė pas vieną beturtį kriksz- 
czionį turintį daug vaikų, bet 
kurio pati ką tik pagimdė sūnų, 
užmanyti už pinįgus apsimainyti 
vaikais. Žmogus ant to sutiko ir 
žydeikos duktė pateko krikszczio- 
niui, jo sūnūs žydelkai; pats kar- 
częmnįkas nesuprato ir už pagim
dymą sunaus net apdovanojo savo 
moterj. Tuom tarpu krikszczionio 
visi vaikai isz mirė, iszėmus 
vien žydeikos dukterį, tėvai pa
tikėjo, kad tai Dievo bausmė, už 
atidavimą savo vaiko žydams. 
Todėl pareikalavo nuo žydų su
grąžinimo vaiko, kurisai dabar 
turi jau 15 metų; tie vienok ne
sutiko, todėl ukinįkas kreipėsi į 
sūdą. Žingeidūs bus czia sūdo 
nusprendimas.

Nuskriaudė senelį.
Mieste Dinaburge, VVitebsko 

gub., gyveno 80 m. senelis namų 
savinįkas. Neseniai vienas isz jo 
žentų pakvietė jį ateiti pas re- 
jetilą ir pasiraszyti po kokiu ten 
dokumentu: senelis, nemokėda
mas skaityti, pasiraszė. Praėjus 
mėnesiui, senelį iszvijo isz jo na
mų ir paežius namus iszardė. Na
mus tuos neva pirko nuo jo kok
sai Stefanovicz, jam tarpinįkavo 
žentas irduktė, todėl tai tėvas nie
ko pikto ne galėjo tikėti. Kas pinį
gus paėmė? Ne senelis namų sa
vinįkas, kurį paskui ir iszvijo isz 
Siamu naujas jų savinįkas. Polici- 
a, radusi ant ulyczios nuvargusį, 
szalkuri, patalpino jį į prieglau- 
los namus, vaikai gi, pasidalinę 
pinįgais, ramiai sau gyvena.

Eietuwos moterys augsz- 
Itesnėse mokslainėse.

Užstojus ant osto dabar viesz- 
ataujaneziam Maskolijoj cieco- 
iui Mikalojuj II, Peterburge Ii- 
osi parengti augszcziausių mok

slų akademiszki kursai moterims. 
Dabar tą, teip sakant, moteriszką 
akademiją lanko isz viso 837 mo
terys, terp tų 3 naszlės ir 23 apsi- 
vėdusios. Pereitą metą mokslainę 
tą lankė 21 moteris isz Lietuvos. 
Kiek vienok tame skaitliuje yra 
tikrų lietuvaiczių, ir ar yra ten 
jų, rando praneazimas nepaduo
da.

Patžudžių porelė.
Rygoj, viename kambaryj kote

lio ant Akmeninės ulyczios, at
kakęs czia jaunas vyriszkis ir 
moteris bandė nusiszauti. 'Kada 
juos užtiko hotelio tarnai, abudu 
turėjo sunkius sužeidimas į kruti
nę. Wyriszkis tą paezią dieną pa
simirė, moteris gi dar gyva ir 
gydytojai pasitiki ją nuo myrio 
iszgelbėti. Pasirodė, kad patžu- 
džiai nuo seniai pasipažinojo ir 
vienas kitą mylėjo, tik vyriszkis 
buvo apsivedęs, moteris gi tei- 
posgi turėjo vyrą.

Septini kareiviai prigėrė.
Prūsų Lietuvoj, ant ažero Dre- 

vencos, netoli Osterode, 7 karei
viai mieste stovinezio pėksztinį- 
kų regimento iszplaukė ant val
telės ant ažero. Esant valcziai 
ant ažero vidurio, užkilo smarki 
vėtra; kareiviai žėglius nespėjo 
nutraukti; smarkus vėjas, vienu 
pūstelėjimu į isztemptą žėglį, par
vertė valtį, kareiviai iszpuolė į 
vandenį ir visi czia rado galą, 
visi prigėrė.

Jawų prekės.
Prekės-lietuviszkų javų vėl 

nupuolė. Už rugius Liepojuj mo
ka dabar po 54i kap. už pūdą; 
už kvieczius po 83—84 kap. A- 
vižos po 58 kap.—60 kap., geres
nės po 60—65 kap.; geriausios po 
68—74 kap;; su vikiais ant 2—3 
kap. pigiaus. Miežiai 53—54 kap. 
Žirniai 60—61 kap. Linųsėmenas 
po 98—100 kap. Kvietinės kly-

4J—42 kap.; stambesnės 46 
—*■52 kap.; stambiausios po 53— 
55 kap. Kanapių sėmens 1 rub. 
5 kap. už pūdą.

VVilniuje prekės buvo geres
nėm; czia mokėjo: už rugius po 
60—62 kap. už pūdą; už avižas 
70—73 kap.; už grikus 73—75 
kap. Pūdas sviesto kasztavo 
10 rubl.—10 rubl. 25 kap. Szie- 
no pūdas 30—35 kap.; sziaudų 
20—23 kap.

Paskendo laiwas.
Isz Klaipėdos iszplaukė szviežiai 
czia padirbtas garlaivys “Paul.” 
Užkilusi ant jūrių smarki v4tra 
metė laivą ant uolų ir sudadžė. 
Kapitonas jo,Strauss,ir bednorius, 
lietuvy s Jonelat, prigėrė. Kiti 
jnrinįkai iszsigelbėjo, jie priplau
kė prie kranto.

Lietuwiai Anglijoj.
“Vienybė” pranesza, kad An

glijoj, tūluose jos krasztuose, yra 
diktai lietuvių; yra czia jau net 
keturios grynai lietuviszkos pa
rapijos, dviejose yra jau lietu
viai kunįgai ir dabar Glasgovo 
lietuviszki parapijonai laukia at
važiuojant lietuviszko kunįgo.

Prigawėjas.
Wilniuje, pagarsėjęs viso

kiais iszradimais, žydas Lifszitz 
apgarsino, buk jis iszrado būdą, 
kaip isz vilnų galima szilkus pa
dirbti ir parodė prabas, kurios 
isz tikro pasirodė szilkais- Tuo
jaus miesto didžtureziai sutvėrė 
kompaniją, davė iszradėjui 50 
000 rublių ant pargabenimo rei
kalingų maszinų ir rengėsi Wil- 
niuje pastatyti dirbtuvę. Iszra- 
dėjas su pinįgais iszdumė, o jo 
namuose,vieton maszinų,rado tik 
daugybę stiklinių po iszgertai 
degtinei.

Isz Naumiesczio, Suwalkų 
gub.

Naumiestyj pasikorė jaunas 
pavieczio urėdnįkas, pusiau su
lenkėjęs maskolius, Gacenko. 
Mat už liosus nuo žmonių per 
daug paėmė, o nieko ne padarė. 
Sako, buk czia rengiasi atkakti 
komisija ant tirinėjimo visokių 
nusidėjimų pavieczio ponų. Po
nai czia neturi laimės, kadangi 
turbut i*z czia tarnaujanezių dau
giausiai po sudu 4 pateko.—Isz 

| Naumieszczio iszsikTaustė žydas 
advokatas, Gordon, kurisai užė
mė vietą pasimirusio Starapelėj 
Zablockio, Isz pasitraukimo isz 
Naumieszczio žydo Gordono pasi
naudojo liet u vys, Strimavy ežius, 
kuris užėmė czia žyde vietą.

Suėmė 7 wagilius.
Kaune rods niekada ne truko 

vagilių, bet dabar priviso czia 
jų dar daugiaus. Policija gavo 
nuo naujo gubernatoriaus įsakymą 
apsaugoti žmonis nuo vagilių;- 
ji suėmė daug nužiūrėtų netik 
Kaune, bet ir Aleksote. Wigys- 
tos vienok visgi nesimažino. Ant 
galo atkreipė savo atydą ant na
mų Helmano, ant Totorių ulyczios. 
Czia buvo pasamdytas .gyveni
mas kokio ten Milaszevycziaua. 
Langinyczios tų namų nuo apy- 
vakario būdavo jau uždarytos per 
naktį iki 10 vai. ryto. 1 d. 
Balandžio tūli persirėdę policijan- 
tai isz tolo pradėjo tėmyti namus. 
Isz jų iszėjo keli vyriszkiai ir isz- 
siskyrstė į pulkelius. Policijantai 
suprato, kas taido žmogystos; su
ėmė 6 vyriazkius ir vieną mote- 
rį. Moterie labiausiai gynėsi: ka
da ją policijos virszinįkas sugrie
bė užapikaklės, ji iszsitraukė sti
klinę isz kiszeniam ir pradėjo su ja 
laikantį daužyti tai per galvą 
tai per rankas; stiklinė susidaužė 
ir su szukėmis ji sunkiai sužeidė 
policijos virszinįką: perpjaustė 
jam gyslas.

Mes ir kiti.
maskoliai darbinįkai yra 

tamsus, neapszviesti, tą jie pats 
supranta; kasiink gi vienybės 
ir supratimo savo luomos reikalų, 
jie toli jau musiszkius pralenkė. 
Antai Siberijoj jau keletą metą 
maskoliszkų darbinįkų draugystė 
nuo rando samdo geležies liejiny- 
ežią ir po darbinįkų užžiura dirb
tuvė puikiai laikosi. Dirbanczių 
ežia darbinįkų yra isz viso 614 ir 
jie visi yra sąnariais minėtos 
draugystės. Daugumas darbinįkų 
ne moka raszyti nė skaityti, bet 
iki sziol ne atsitiko czia nieko 
tokio, kas rodytu, kad iszmintin- 
gesniejie stengtųsi tamsesnius nu
skliausti arba sau dirbtuvės pel
ną pasisavinti. Terp tų darbinį
kų žydi kuo geriausia sutartis ir 
vienybė, todėl ir triūsas atgabe
na kuo geriausius vai
sius. Amerikoj teiposgi ant darbo 
lauko mus net negrai pralenkė. 
Antai Virginijoj yra jau keletas 
kompanijų, kurių sanariai vien 
negrai; turi jos parengusios kele
tą dirbtuvių, o net ir vieną an
glių kastynę-Dirbtuvėse ir kasty- 
nėjdarbinįkai teiposgi visi negrai. 
Jeigu musų broliai mažiaus pinį- 
gų praleistu saliunuose,jeigu terp 
mus butu daugiaus sutikimo ir 
teisingumo, mes ir galėtume pa- 
naszias kooperaty viszkaa kompa
nijas sutverti ir ne reiktu mums 
tokio vargo kęsti. Daugumas juk 
musų vargų paeina nuo nesupra
timo, nuo ne su taikaus budo.

Praszalinimas serwitutų.
Maskoliszka vidurių ministe

rija dirba dabar naujas tiesas kau
link praszalinimo Lenkijoj servi
tutų. Naujas projektas tiesų dar 
szį rudenį bus paduotas ant už
tvirtinimo Wieszpatystės rodos. 
Suvalkų gubernijoj yra dar daug 
dvarų, kurių giriose ukinįkai tu
ri tiesą ganyti ir ant savo rei
kalų medžius kirsti. Už nužudy
mą tų tiesų ukinįkams dvarai, 
žinoma,turės atlyginti, bet koksai 
bus, pagal naujas tiesas, tasai at
lyginimas, dabar negalima žinoti.

Wagilių ažmusztaa. -
Netoli Szilokarcziamos, Prūsų 

Lietuvoj, karkluose ant upės 
kranto, rado baisiai sudraskytą 
kūną vežėjo Strupio, kurisai pa
reito meto, Lapkrityj, buvo pra
puolęs. Kūnas buvo į ledą įsza- 
lęe. Mena, kad jį vagiliai turė
jo užmuszti, kadangi iszeidamas 
,isz namų Strupis turėjo diktai pi- 
nįgų kiszeniuje; prie negyvėlio 
gi rado wien tuszczią masznelę.



Isz Amerikos
niego gromulys.

Red Cliff, Col. Didelis snie
go grumulys nusirito nuo kalno 
Girard į Eagle River urv?. Beai- 
riadams nuo kalno, pagriebė jis 
ir kėlėt? žmonių. Isz pagriebtų 
atkasė paskui 5 jau ne gyvus; 
keturi gi buvo labai sunkiai su
mankyti. \

procesija ant ulyczios ir traukė 
pro archivyskupo namus. Prie to 
vienok atsitiko nelaimė: ne|oli 
tribūnos expliodavo feierverkai 
ir skaudžiai nuplikino 10 žmo
nių, terp kurių yra ir pavojingai 
apdegę.

N uslbankru tinimai.
Pereit? sanvaitę Suvienytose 

WTeszpatystėse buvo 218 nusi- 
bankrutinimų; Kanadoj gi 21, 
taigi isz viso 239; pereit? met? 
t? paczi? sanvaitę buvo jų Su
vienytose Wieszpatystėse 238, 
Kanadoj gi 44. Dano agentūra 
pranesza,kadtuom tarpu pasigeri
no truputį geležies dirbtuvėse; 
kitose darbo dalyse viskas po 
senovei.

Pabėgo vyras.
Buffaioj, Line Pierovn,po dvie

jų metų laukimo, ant galo apsi
vedė su savo numylėtiniu, To- 
maszku. Ne ilgai vienok džiau
gėsi savo wyru. Tomaszek ga
vęs pirm? po veselijai savo už
darbį, paliko paczi? ir iszdumė 
nežinia kur. Apleista jaunamar
tė kreipėsi į sud?,bet ir sūdąs nie
ko negelbėjo,kadangi nežinia kur 
pabėgėlio jieszkoti.

Nelalmes ant geležinkeliu.
Eldora, La. Netoli nuo ežia, 

ties Steamboat Rach, iszszoko isz 
rėlių tavorinis geležinkelio trūkis 
ir paskui užvirto. Konduktorius, 
peczkurys ir vagonų stabdyto- 
jas likosi sunkiai sumankyti. Ke
li slapta važiuojanti valkiozai, 
turbut, likosi užmuszti. Dvide- 
szimts vagonų likosi sudau
žytų ir dabar likucziai susidaužu
sių vagonų užklojo keli? teip, 
kad trukiai ne gal bėgioti.

St. Paul. Susimuszė ežia du 
karai elektriszko geležinkelio, 
prie ko 5 pasažieriai likosi sun
kiai sužeisti.

Pittsburge, per Welykas, 
sztritkariai suvažinėjo kėlėt? 
žmonių; 5 isz jų užmuszėant vie
tos.

Portland, Ore. Sztritkario 
vagonas iszoko isz rėlių ant ker
tes Morrison ir 8 ui. ir nupuolė 
vandenį. Keturi pasažieriai 
gėrė, 15 gi yra apkultų.

geležinkelio tiltai likosi nuneszti. 
Žemesnės vietos vandens užlietos 
ir jų gyventojai pasislėpė ant aug 
sztumų. Upės Dės Moines ir Ra- 
coon užtvino. Apie prigėrėlius 
iki sziol nieko ne girdėt

Aplinkinėse Omer, Mich. 20 
mylių nuo Bay City, siautė smar
ki vėtra, kuri daug pridirbo blė
dies. 2 žmogystos likosi užmusz- 
tos.

Arkansas klonyj užkilo 
smarki vėtra, kuri užneszė lau
kus su pieskomis. Neszami vėjo 
pieskos debesiai buvo teip tirszti, 
kad žmonės ant lauko iszeiti ne
galėjo.

t Brimingham, Ala. Kastynė- 
se Tennesse Coal Iron & Railroad 
Co. atsitiko smarki gazų explio- 
zija. Isz 20 dirbusių szaftoj dar- 
binįkų, 4 likosi užmuszti.

t Sheep Creek, Britiszkoj Ko
lumbijoj, užslinko žemė ant 
žmonių ir juos užmuszė.

6

pri

Isz darbo lauko.

ISZ
Lietuwiszku dirwu

AMERIKO.

minklo.

27 d. Balandžio ,New Yorke at
sibuvo su didelėms iszkilmėms 

' atidengimas paminklo jenerolo 
Granto, buvusio per kelias kaden
cijas prezidentu Suvienytų 
Wieszpatyszczių Sziaurinės Ame
rikos. Tose iszkilmėse ėmė daly
vum? ir tūlos Europos vieszpa- 
tystės, kurios atsiuntė ant tų isz- 
kilmių savo laivynę; Prancūzi
ja atsiuntė net du laivu.

(Gaisrai.
Nevport, Mass. 27 d.

Grekonys susimuszė su turkais. ‘ 
Nesikentimas terp grekonių ir 

turkų apsireiszkia ne tik ant ka
rės lauko, bet ir sziezia, Ameri
koj. Mieste Omaha, Nebrų užgimė 
smarkus muszis terp apsigyve
nusių ežia grekonių ir turkų; 
muszyje ėmė dalyvųip? jne tik 
vyriszkiai bet moterys ir vaikai. 
Kaip tik atėjo žinios apie prasi- 
dėjim? karės terp Grekijos ir 
Turkijos, panaszi karė, tik žino 
ma mažesnė, užkilo ir Omahoj. 
Kada ant stabdymo musztynių 
subėgo policija, jau diktai greko
nių irturkų, sunkiai su peiliais su
žeistų, gulėjo ant ulyczios; ant 
siauresnių gi ulyczių traukėsi ir 
toliaus kruvinas muszis. Sunkiai 
sužeistų yra 5; policija suareszta- 
vo7.

Žingeidus radinys.
Anglekasiai Lehigh kastynių, 

netoli Webstar City, la., be kas
dami, gilumoj 130 pėdų, užtiko 
akmenį, ant kurio buvo iszkirs- 
tas žmogaus paveikslas. Wiet? 
t? tik dabar nukasė, todėl kaip 
tas akmuo teip giliai po žemė at
sirado? Turbut, labai seniai, vieta 
ta buvo iszkilusi, bet paskui j? 
užneszė pieskomis; tokiu budu ir 
ansai akmuo su iazkaltu žmogaus 
paveikslu nuo labai senų laikų 
paeina, jeigu jis teip giliai žemėj 
atsirasti galėjo.

Žmogžude.
Williamstovne, 14 mylių nuo 

Lansing, Mich. 32 metų Alberti
na Hovey užmuszė savo vuosz- 
vę. Su peiliu beveik suvisu nu
pjovė jai gal v?, paskui kun? 
apliejo su kerosinu ir uždegė. Už- 
muszta vuoszvė buvo S0 metų 
senutė. Žmogžudė likosi suimta.

Wel 5 centai
Raszėme mes, kad sztetb legis- 

latura Indiana j užgyrė priver
sti stritkarių kompanij? pasiga- 
nėdinti 3c. už važiojim? pasažie- 
rių mieste Indianopolis. Kompani
ja, pabėgusi, rods liepė kondukto
riams pasiganėdinti 3 c., bet atsi- 
szaukė į sud?; sūdąs pripažino 
ties? kompanijai, todėl tai India- 
nopolise važinėjimas sztritkariais 
vėl kasztuoja 5 c.

Sukaktuves archivyskupo 
Ryano.

' Philadelphia i sz kilminga i ap- 
vaikszcziojo 2 5 m. sukaktuves ar- 
chivyskupo Ryano, ant ko susi
rinko daug bažnyczios perdėtinių, 
o terp tų: kardinolas Gibons ir 
popiežiaus delegatas Martinelli. 
Po dievmaldystai katedroj iszėjo

džių telegrafų drūtais, bet reikia 
pirma paraszyti ir jau prietaisą 
nuaiunezia raszt? į teip um? laik? 
ten, kur reikia; taigi dabar isz- 
rasta prietaisa siunezia tiesiog 
rankrasztį.

Apart to, su pagelba to naujo 
iszradimo galima siųsti 'vienu 
dratu ant syk keturis telegra
mos: dvi į wien? szalį ant syk ir 
dvi į kit?.

Matę t? nauj? iszradim? prie 
bandavonių pasakoja, kad jis 
ataitėj užstos paczt?: norintis 
i-zsiųsti laiszk? kur nors ne rei
kalaus neszti jį į paczto skrynu
tę, bet paraszęs galės neszti ant 
telegrafo, o tasai į vien? minut? 
nunesz jį ten, kur reikia; ant Bu
vai kszcziojimo laiszko į Europ? 
ne reiks dviejų sanvaiezių, kaip 
dabar, bet užteks poros minutų. 
Czielus laikraszczių numerius isz 
12 puslapių galima bus perneszti 
į vien? valand? isz vienos vietos 
į kit?. Ar viskas teip naudingu 
toliaus pasirodys, kaip dabar apie 
t? iszradim? garsina, pamatysime 
vėiaus. Paprastai, kaip jau pa
minėjome, amerikoniszki laik- 
raszcziai amerikonų iszradimus 
tiesiog rekliamuoja, taigi labinus 
juos užgiriu, negu jie verti. Ar 
su tuom iszradimu yra kitaip, tas 
toliaus pasirodys.

■ terp JU pakilo, nors jie žemdar- 
, biais pastojo, bet visgi jie nuo

iatai, bet isz palengvo nyksta. 
Dabar jų ežia suranda vps 35000 
žmonių, 30 gi metų atgal buvo 
dar 90,000. Tas pats yra ir ant 
kitų Oceanijos salų ir Australijoj: 
eziabuviai nyksta. Skaitlius gy
ventojų ant Naujos Zelandijos 
rods pasididino, bet tik baltvei- 
džių, o ne maori giminės; taigi ta 
turbut paskirta ant visiszko iszmi- 
rimo, te i p kaip pradžioj 70 metų 
szio amžiaus isznyko paskutinis isz 
Tasmanų giminės, kuri priesz an- 
glijonų uiėmim? salos buvo gana 
skaitlinga. Jeigu juodveidžiai ir 
geltonveidžiai apsiszvietę gal 
paimti ant baltveidžių virszų ar
ba iszkariauti lygi? viet?, tai tur
but australiecziai ir gyventojai 
Oceanijos salų to nesulauks. Kas- 
link a te i t ės lietuvių—ji priguli 
nuo mus paežių. Užbaigia auto
rius savo darb? szitokiu atsiszau- 
kimu: “O, broliai lietuviai, ka
dangi pradėsime dirbti isz tikrųjų, 
idant paskubinti atėjim? tos nau
jus ir laimingos gadynės”! Ne 
ankszcziaus kaip tada, kada mes 
iszmoks me vienybėj, brolystėj 
gyventi, kada dabartinius musų 
savitarpinius koliojimus apskun- 
dimus, denuncijacijas užims g u o-' 
donė visokias turinezių nuomo
nes. VVisokio* nuomonės ne tik 
naudingos, bet neatbūtinai reika
lingos; kitaip įpultume į vien- 
pusystės vėžes arba užmigtume.

30 sąnarių. Ta pati draugystė tu
rės savo ant r? susirinkim? suba
toj, 1 Gegužio, 7 valand? vaka
re, salėje Kerulio, 739 W. 22nd 
st,ant kurio bus iszrinkta pilna ad
ministracija ir visas jos mieris 
iszreiksztas. Dėltogi užpraszome 
kuo daugiausiai lietuvių susirink
ti.

Lietuwi8zkos 8pau8tuwės 
reikaluose.

“Kardas” 16 nr. peržiūri atsi
radusį musų laikraezcziuose už- 
manym? įsteigti Tilžėj kooj»eraty- 
viszk? spaustuvę. Laikrasztis 
sako, kad įrengti toki? spaustu
vę Tilžėj nesiduos. “Jeigu Prū
sų lietuviai tame dalyke terp sa
vęs varo konkurencij?, kaipgi jie 
gali daleisti, kad isz Amerikos 
atvikę atimtų jiems duonos kąs
nį? Ar galėtu kas juos už tai kal
tinti? Ar negeriaus toki? spaus
tuvę įrengti ežia Amerikoj, kuri 
butų turtu visų lietuvių. Dėl 
pargabenimo knįgų galima būt 
laikyti agentus parubežiuose”. 
“Kardas” toliaus sako, kad įren 
girnų lietuviszkos spaustuvės tu
rėtu užsiimti Susivienyjimas,Tė
vynės Mylėtojų ir kooperatyvisz- 
ka spaustuvės draugystė ir jos 
susidėjusius galėtu j? palaikyti.

Jeigu įrengėjai tokios spaustu
vės Tilžėj rengtu j? vien norėda
mi panaikyti ten ėsanezios dabar 
lietuviszkas spaustuves lietuvių 
užlaikomos, batų tai daiktas peik
tinas. Szi?dien Tilžės lietuvių 
spaustuvės mažos, jos ne gal kon
kuruoti su vokieczių užlaiko
moms, vokiszkos kur kas turtin
gesnės, geriaus ir į laik? darb? at
likti gal, todėl jiems ir patenka 
beveik visi lietuvių rasztai. Pel
nas už lietuviszkas knįgas plau
kia į vokieczių rankas. Mums 
rodosi, kad rnieris uŽmąnytojų 
lietuviszkos spaustuvės turi būt 
paveržimas lietuviszkos spaudos 
nuo vokieczių, o ne konkurenci
ja su lietuvių užtaikomoms.Rods, 
norinti k? nors iszleisti, turėtu 
kreipties: prie lietuviszkų spaus
tuvių savinįkų, bet kaip gi juos 
prie to priversti? Bandę toj pu
sėj vien rugoja, ir sako, buk vo- 
kiecziai geriaus atlieka jiems pa
vest? darb?.

Įrengimas spaustuvės Ameri
koj kasztuotu kur kas brangiaus 
negu Prūsuose, ir darbinįkas ežia 
teiposgi brangesnis, todėl 
Amerikoj parengta spaustuvė ne 
galės kunkuruoti su.Tilžės vokie
czių spaustuvėms ir lietuviszkos 
kapeikos kaip plaukė pas Mau- 
derodę arba Schoenkę, teip plauk
tų ir toliaus. Amerikoj iazleista 
knįga, dėl brangesnio darbinįko, 
turi būt brangesnė negu iszėjiisi 
Tilžėj; kasztuos dar persiuntimas 
į Europ?; apart to, reikia atmin
ti, kad Lietuvoj lietuviszkų knį
gų perkupeziai ima paprastai dvi- 
gub? prekę. Taigi iszėjusios isz 
Amerikoj parengtos spaustuvės 
kuįgos Lietuvoj atseis žmonėms 
per brangios. Pripratinti nepra
tusius prie knįgos žmonis galima 
vien suteikiant jas labai pigiai, 
teip kaip t? darė ir daro latviai, 
o dirbant visk? Amerikoj, to ne 
padarysime. Todėl, mums rodosi, 
kad uždėta sziezia kooperatyvisz- 
ka spaustuvė ne atsakys Lietu
vos reikalams.

Su guodone 
Komitetas.

Lietuvviszkas teatras.
Chiciigos lietuwi.-zka draugys

tė “Kunįgaikszczio Gedimino’*, 
pereitos subalos vakarę, cze- 
chiszkoj halėj, ant Emma ui. atli
ko savo teatr?. Parodytas buvo 
veikalas “Jono Waikai”. Ant te
atro susirinko diktai lietuvių. 
Wiskas atsibuvo gražiai,be jokių 
trukdymų.

Girtuoklyste ir jos wai- 
šiai.

Žmonės paprastai bauginasi 
vifeokių limpanczių ligų, isz 
tikro vienok nė viena liga, nė 
joks maras tiek aukų nepaima, 
kiek girtuoklystė. Užkilus marui, 
rods jis gal iszsy k daugiaus žmonių 
numarinti, bet maras paprastai 
traukiasi ne ilgai, girtuoklystė gi 
nuoiatai savo aukas griebia ir 
ne tik skaitlius jų nesimažina, 
bet prieszingai, kas metas didi
nasi. Paimkime, paveikslan, 
Peterburg?. Per deszimts metų, 
nuo 1885m. iki 1894m. skaitlius 
alkoholikų, taigi įpuolusių į lig? 
nuo girtuoklystės, pasididino ant 
400%; skaitlius gi miesto gy
ventojų per t? laikę pasididino 
tik ant 10%; skaitlius krimina- 
liszkų nusidėjimų nuo girtuok
lystės pasididino dusyk; skaitlius 
patžudyszczių dėl tos paezios 
priežasties pakilo iki 14% viso 
skaitliaus pažudyazczių; daugu
mas tų patžudyszczių papildė 
po įtekme teip vadinamo deli- 
rium- i 1888m. ant Peterburgo 
ulyczių policija pakėlė be žado 
gulinėsiu girtuoklių 31567; 
1894m. pakėlė tokių 48200. Kas 
link karianuos, tai ant 1874m. isz 
skaitliaus 115 nusūdytų karei
vių, 74 buvo nusūdyti už piktus 
darbus, kokius jie papildė girti 
būdami.

-Teip buvo Peterburge, mažes
niuose miestuose ne geriaus. Teip 
antai mieste Samaroj, 1896m. ant 
ulyczių buvo pakeltų be žado 
gulinezių girtuoklių ir pateko į 
aresst? 10000, taigi beveik 10 
dalis visų Samaros gyventojų; 
jeigu priimsime, kad į areszt? pa
tenka vos pusė ant ulyczių gu- 
linczių girtuoklių, kadangi vi
sus, kuriuos tik pažinsta, policija 
tiesiog veža namon, tai iszpuls, 
kad penkta gyventojų dalis gu
lėjo be žado ant ulyczios. Nevisi 
vienok girtuokliai ant tiek pasi- 
gėria, kad tuoj aus iszėję isz deg
tinės pardavinyczios gultu į gro
bę, tai iszpuls, kad 
Samaros gyventojų 
1 gerklę.

Nekart? szi?dien
bant, kad nuožmi, mažai civili
zuoti gaivalai, susidūrę su eu- 
ropiecziais, nyksta, mirszta lyg 
musės žiemai užstojus. Tirinėji- 
mai vienok parodė, kad tas ny
kimas, iszmirimas paeina ne nuo 
kokių nors ypatiszkų ligų, bet 
nyksta jie nuoiatai ir juo smar
kaus, juo areziaus jų gyvenimo 
vietos yra agentai pardavinė- 
anti degtinę. Taigi ir tuos 
ii na degtinė.

■

1 Wa8Hlnoton, D. C. Tam ty- 
czia iszrinktas komitetas darbinį- 
kų organizacijos “Federation of 
Labor” atsiszaukė į prezident? ir 
į kongres?; iszrodė sunkų darbi
nį kų padėjim? ir praszė daryti 
k? nors ant palengvinimo jų gy
venimo. Reikalauja tas komitetas 
iszdavimo tiesų apie 8 darbo va
landas, nes t?syk, trumpinus dir
bant, dirbtuvės daugiaus darbi
nį kų reikalautų; toliaus reikalau
ja apsunkinimo ateivystės, pradė
jimo visokių vieszai naudai dar
bų, kaip reguliacijos upių, dirb 
dinimo kelių, prieplaukų ir Lt. 
Komitetas tasai sako, kad dabar 
Amerikoj yra su virszum Smibjo 
nai darbinįkų neturinezių darbo.

5 Isz Sau Francisco, Cal. ra- 
szo, kad iezplankianti isz ežia lai
vai ne gal gauti tiek žmonių, 
kiek reikia, todėl ne kart? pri
versti laukti uostoj po kelias san- 
vaites. Daugumas jurinįkų pasi
samdė ant laivų plankinėjanczių 
į Alask?, kiti ten iszkeliavo auk
so jieszkoti, todėl norintiems 
plaukti į kitus krasztus laivams 
trūksta žmonių.

5 Brazilai n D. 10000 kalnaka
sių Indijanos kastynių paliovė 
dirbę todėl, kad likosi numažin
tas jų uždarbis ant 10%. Kastynių 
savinįkai bijosi maisztų, todėl at
siszaukė į gubernatorių, praszyda- 
mi milicijos, ant apsaugojimo 
kastynių savasties.

5 Chicaooj, nuo 1 d. Gegužio 
rengia sztraik? unijų darbinįkai, 
dirbanti prie triobų statymo. Jie 
reikalauja pakėlimo užmokesnio 
už darbę, kontraktoriai gi ant to 
ne sutinka. Imtu ežia dalyvum? 
9000 darbinįkų.

Mahanot City, Pa. Darbai 
eina prastai; todėl tegul ežia nieks 
ne važiuoja darbo jieszkoti. Dirba 
vos vien? dien? ant sanvaitės, 
kartais ir t? ne cziel?. Atkakę 
svecziai su visu darbo ne gauna, 
todėl didelį kenezia varg?.

Ignotas.
1 Cleveland, Oh. Wisose 

prieplaukose ant Erie ažero liko
si nuspręsta numažinti ant 10% 
užmokėsi)į laivų iszkrovėjų, todėl 
darbinįkai Clevelande, o gal ir 
kitur, pasirengę yra pakelti 
sztraik?.

5 Shenandoah, Pa. VVieos an- 
glekaiyklos dirba tik 2 dieni 
ant nedėlios ir tai tik po 3 bertai- 
nius dienos. Žmonės yra baisiai 
suvargę, ne tur nė kuom misti, 
nė kuom rand? užsimokėti.

Sindikatus isz amerikonisz- 
kų ir angliszkų kapitalistų nori, 
Nev Yorke, parengti didelę ka- 
nuolių ir plieninių kariszkieme 
laivams apkaustymų dirbtuvę.

Youngstovn, O. Savinįkai 
ratilų dirbtuvės suvisu uždarė 
dirbtuvę; nori jie tuom priversti 
darbinįkus dirbti už pigesnę pre
kę.

1 PittsburghJ’a. 400 darbinį
kų Niton anglių kastynių paliovė 
dirbę; jie- reikalauja pakėlimo 
užmokesnio už darb?.

1 Marshfield, Wis. 
ežia triobos “Katteburg 
Co.” Pertai 60 darbinįkų 
darbo.

1 Globė, Aru. War;o 
nes Old Dominion likosi
žinomų priežaszczių suvisu užda
rytos.

5 Chicagoj siuvėjai (kriau- 
cziai) rengia sztraik?, kuriame 
ims dalyvum? 3000 žmonių.

i

Nevport, Mass. 27 d. Balan
džio užgimė gaisras ^porte, kur
sai padarė blėdies ant 3 milyjo- 
nų doliarų. Trys laivų prieplau
kos,trys garlaiviai ir du žegliniai 
laivai sudegė.' Sprendžia, kad 
prie to ne apsiėjo ir be žmogisz- 
kų aukų, bet sudegusių kūnų iki 
sziol nesurado.

Peoria, III. 26 d. Balandžio 
užsidegė ežia javų krautuvė lo
va. Wisa k'rautuvės trioba, 100 
000 buszelių grudų vertes $50000 
ir 30 geležinkelio vagonų suvi
su sudegė. Kokiu budu užsikrė
tė ugnis, nežinia.

Terre Haute, Ind. Sudegė bu 
visu popieros dirbtuvė Ellvor- 
the, 5 mylios nuo Terre Haute. 
Blėdį ugnies padaryt? skaito ant 
75,000 dol. Dirbtuvė ta prigulėjo 
American Stravboard Co.

Louisville, Ky. Netoli Bea- 
ver Creeck, užsidegė namai far- 
merio Darbero; ugnyje pražuvo 
visa szeimyna susidedanti isz mo
tinos ir 6 vaikų.

Ant geležinkelio, tarp St. Lou- 
is ir Nev Orleans atsitiko nelai
mė: trūkis ant tilto iszszoko isz 
relių. Trys pasažieriai likosi už
muszti ir daug yra sužeistų.

Bledys tvanu padarytos
Washingtono statistiszkas 

biuras apgarsino žinias apie 
blėdis tvanų padarytas vi
sokiuose Suvienytų Wieszpatysz- 
czių krasztuoae. Wisas žemės 
plotas tvano apimtas užima 
20,000 mylių. Ant tų plotų buvo 
46,935 farmų, užimanezių 4,904, 
466 akrų žemės, isz ko pusė bu
vo apdirbama; gyveno ežia isz 
viso 462,041 žmonių.Tos farmos, 
taigi triobos, padarai, maszinos, 
gyvuliai, buvo vertos 9,174.736 
dol., prie to dar reikia priskaityti 
pernykszczius javus aruoduose, 
kuriuos vanduo isznaikino; jų 
buvo už 4,505,119 dol. Taigi ant 
tų plotų neiszpasakyti tvanai at-> 
gabeno žemdarbiams blėdies ant 
90,176,17? dol. Nuo dabar van
dens apsemtų plotų pereit? met? 
surinko: 467,656 balių medvil
nės, vertės 16,312,000 dol.; 
12,525,645 buszelių komų, vertės 
3,995,278dol. ir 9,033,878 svarų 
cukraus, vertės 271,016 dol.; 
kitokių produktų surinko už 
21,782,180 dol.; dabar tie plotai 
su visu tvanų isznaikinti.

Guthrie I. T. Wandens urnai 
pakilę ant syk užliejo Cotton- 
vood klonį ir įsiveržė į miest?, 
nuneszė daug triobų. Wisa vaka
rinė miesto dalis vandens apsem
ta. Žmonės pasislėpė ant medžių 
arba ant užsilikusių triobų stogų. 
Upėj vanduo pakilo ant 30 pėdų. 
Prie to netikėto tvano mažiausiai 
50 žmonių prigėrė.

Audros.
‘ ‘ ' * ■ 1

Daugelyj Indijanas krasztų siau
tė baisios audros su lytums ir de
besų praplyszimais. Daugelyj 
vietų buvo ir vėtros, kurios nu
stūmė triobas nuo pamatų. Keli

beveik pusė 
pila degtinę

girdėt kal

Iszeiwyste per Wokietijos 
portus.

Komisija nuo vieszpatystės 
paskirta ant prižiūrėjimo iszei- 
vystės į svetimus krasztus isz 
Wokietijos, apgarsino žinias 
apie iszeivius iszkeliavusius už 
pereit? met?. 1895m. per Wokie 
tijos portus iszkeliavo 121771 
iszeivių, isz kurių 105339 kelia
vo į Suvienytas VVieszpatystes 
Sz i u arinės Amerikos, 7553 į Brazi- 
lyj* 2280 | Kaaad?, 3024 į pie
tinę Afrik? ir 1935 į Argentin?. 
Skaitlius iszeivių keliaujanezių 
į svetimus krasztus per Brem?, 
pirmoje pusėje pereitų metų dik
tai pakilo, bėk antroje pusėje vėl 
sumažėjo ir skaitlius už vis? me
tę buvo 1896 m. ant 1952 žmo
nių mažesnis negu 1895 m.; skait 
liūs vokieczių iszeivių buvo isz 
viso ant 2612 mažesnis negu už- 
pereit? metę, skaitlius gi sveti
mų pasididino ant 660 žmonių. 
Į Brazi Ii j? vokieczių labai ma
žai iszkeliavo, taigi parodytame 
skaitliuje ten isz kak u šių daugiau
siai buvo lenkų isz Galicijos. Į 
pietinę Afrik?, per tarpinįkystę 
Bremos, pereit? met? angliszkais 
laivais isz Londono iszvažiavo 
1261 iszevys,' tame skaitliuje 
tik 77 buvo isz Wo kieti jos, kiti 
gi buvo tai iszeiviai isz Masko- 
lijos, daugiausiai žydai ir lietu
viai ; buvo tame žydų kiek ir isz 
Galicijos. Skaitlius sugražintų, 
taigi nepriimtų į Amerik?, pere i- 
t? met? pasididino: užpereit? 
met? Wokietijos laivai turėjo 
pargabenti atgal 86 nepriimtų a- 
teivių; pereit? gi met? tokių 
parvežė 588.

Lietuwiszkas teatras.
Waterburyje, Conn., “Simano 

Daukanto Teatrai iszka draugys
tė” rodys teatr?, KR A ŽIU S K ER- 
DYNE”, ant salės Concordia, ant 
Bank st., 6 dien? Gegužio, ket- 
vergo vakare, o po teatrui bus 
puikus balius, muzikantai bus net 
isz Paryžiaus. Nauda apversta 
ant bažnyczios. Žinokite ir t?, 
kad Simano Daukanto teatraiisz
ka draugystė jau nuo seniai yra 
pagarsėjusi poivis? Connecticut?, 
kiekvienas tro^szta pamatyt jos 
perstatymus. Kaip girdėt, tai pri
bus daugybė lietuvių isz Union 
City ir Nagautuck’o; katrie ne 
pribus, tai gailėsis, bet bus jau 
po laikui.

Bus teiposgi dekliam? ei jos ir ro
domi gyvi paveikslai.

Pradžia ant 8 valandos vaka
re. Tikietas 25c ir 35c, o vaikams 
15c.

Chas. Baltrukonis.

Sudegė 
Vencer 
neteko

kasty- 
dėl ne-

Lietusių su lenkais pesz- 
tynės.

“Saulė” pranesza, kad Welykų 
vakare,Wilkesbarre, Pa.,susimu- 
szė lietuviai su lenkais; muszty- 
nėse ėmė dalyvum? apie 300 
žmonių, o tame daug moterų. 
Revolveriai ir peiliai buvo dar
be; daug isz abiejų pusių likosi 
sužeistų. Keno ežia kaltė, sunku 
žinoti, bet greieziaus kaltos abi 
pusės. Nenorinti musztynes kelti 
nėina ten, kur jos gal atsitikti, ne 
lanko saliunų, bet sėdi namieje.

Žmogžudyste per krlksz- 
tynas.

“Saulė” paduoda isz West 
Nevton Pa. Welykų nedėlioj, pas 
Juoz? Mickeviczių susirinko ant 
kriksztynų diktai svecziųir žino
ma, kaip katras buvo gerai užsi
traukęs. Buvo ežia su savo pa- 
czia Albertas Wiszinskas ir dar 
viens lenkelis. Lenkelis, gerai už
sitraukęs, pradėjo lysti prie Wi- 
szinskienės. Jos vyras griebė re
volverį, szovė ir užmuszė ant 
vietos an? lenkelį ir t? padaręs, 
pabėgo.

nai*

Nauja Draugystė.
Chicago, 24 Balandžio užsidėjo 

nauja lietuviezka draugystė, po 
vardu “Mylėtojai Teisybės”. Ant 
3irmo susirinkimo pristojo apie

Slnchronografas.
Tokį vard? turi naujausias 

iezradimas, padarytas profeso
riaus Dortmutho kolegijos ir 
George O. Squire, mokytojaus 
artilerijos mokslainės Forte Mon 
roe. Apie t? nauj? iszradim? ste
buklus raszo Amerikos laikrasz- 
cziai, tik ne visada galima 
tikėti praneszimams laikraszczių 
apie amerikoniszkus iszradimus, 
kadangi tie laikraszcziai atlieka 
tankiausiai vien reklamos darb?. 
’atsai vardas rodo, kad Sinchrono- 

grafas yra prietaisa persiunezianti 
raszt?, teip ant paveikslo, kaip 
t? daro telegrafas. Isz tikro, tasai 
naujas iszradimas yra tai didelis 
pagerinimas telegrafo, kurį toli 
i>ryszakin pastumia. Su pagelba 
tos naujos prietaisos galima į 
vien? * minut? persiųsti nors ir 
toliausiai telegram? isz 6000 žo
džių ; į teip trumpę'Taikę negalima 
būt paraszyti ir persiųsti tiek žo-

Nauojos knygos.
Lietuvystes praeite, dabartis ir 

ateitis. Istoriszkai socijaliszkas 
pieszinys D-ro Jono Szllupo. 
Seranton, Pa. Spaudinta spaustu
vėje “Kardo”. Baltimore, Md. 
1897 m.

Po tokiu vardu iszėjo nauja 
knįga lietuviszkoj kalboj. Weika- 
as tas buvo spaudintas pirmiaus 

“Karde”, dabar gi iszėjo atski
roj knįgutėj. Padalintas į 7 sky
rius. Raszėjas peržiūri isz pra
džių lietuvių darbus praeitėj, ir 
dabartėj; surinko daug žinių isz 
svetimų rasztų. Nėra gero, kuria 
me ne butų dalies pikto; teip ir 
ežia, nežiūrint ant daug svarbių 
ir akyvų daiktų, autorius ne apsi
saugojo nuo pikto: tuom yra 
vienpusystė. Idant apsisaugoti 
nuo vienpusystės, reikia iszsiža- 
dėti individuoliszkų simpatijų 
ir antipatijų ir tik be jų galima 
tikrai teisi ng? kriti k? paraszyti. 
Autorius savo veikale ne galėjo 
savo antipatijų užmirszti, todėl ir 
sumažino vertę savo darbo. A- 
kyva ežia yra dalis apie Lietuvos 
moteris ir jų darbus. Kalbant 
apie ateitį tautų ir lietuvystės, 
autorius isz pats pradžių paėmė 
ne atsakantį prilyginim?: prily
ginimas Naujos Zelandijos ežia 
turbut ne tinka, kadangi statistu 
ka ir dabar parodo, kad maori 
nesidaugina; nors apszvietimas

Lietuwiszkas Piknįka.s
Draugystės Sz. Juozapo isz 

Melrose Park, III. bus Nedelioj, 
30 Gegužio, 1897. darže Gaden, 
kertė Mądison st. ir Desplaines 
avė. Harlem, lll.( Prasidės 10 va- 
and? ryto, ir trauksis iki 8 vai. 

vakaro. Įžengs ant piknįko tik 
25c. Harlem yra tai priemiestis 
Chicagos, apie 10 mylių į vaka
rus, prie pat Madison ui. Isz visų 

epušių miesto galima į ten dava- 
žiuoti sztritkariu tik už 10c. Te
gul ima sztritkarius Madison ui. 
o davažiuos net į viet?. Ant 
pįkniko grajįs puiki muzika ir 
bus kitos gražios zaliovos: dėlto- 
gi szirdingai užpraszome visus 
lietuvius ir lietuvaites atsilanky 
ti. Su guodone

Komitetas Dr-tes Sz. Juozapo.

Grand Opening.
Subatoj ir Nedalioj, 8 ir 9 Ge

gužio, darau balių atidarymo sa 
liūno, po nr. 650 S. Ganai str. 
Balius prasidės Subatoj 7 adyn? 
vakare, o nedelioj 4 po pietų, ant 
kurio szirdingai užpraszome vi
sus lietuvius atsilankyti ir pasi
linksminti pas mus, nes bus pui
ki muzika ir kitos gražios zabo- 
vos. Tikimėsi, kad visi bus už
ganėdinti. 8—5

Su guodone Fr. Pecziulis, 
650 S. Ganai str.

Gromatos ant paczto.
1008 Birut Ludwlg
1008 Biuiy J.
1008 Bulnden A»del
1018 B*rowakl Sun.
1082 Brizeiow»kl J*n
1009 Danaachlut Teoc....*. _ __ į >
1081 Dnmlewics Anater 045 Petrttua M*Zri 
1088 Francsoaski Michlll47 Pukuta Jozef
1043 Gnlenaki Scepnn -------- -- ‘ ‘ _
1046 Gnaknt M. D.
1070 Jakowicx Vlad.
1071 Jonai Marle
1074 Kalenda Tomaa
1080 Kozoua Joaef
1108 Malinowiki Jan

11W Numik Birb*n 
HM Psrlansky J. 
1181 Palui! Jau 
1140 Paului Theodor 
1148 Pukola Joaef

1148 Rabarlnaki Brou.
1188 Sayool M r.
1188 Traka Janai
1187 Tryklln S.

1188 Vaijolo Stene
1180 Vakon Jomf 
1208 Zajlaryky B.
1214 Zubancaaa Joaaab

Kiekvienas teip sako:
. CATHARTIC yra tai

•tebūkIingiMMlo* gydyklos rato amkiau* iicra- 
diainote, turi gardu ■moka, gydo lagadnel Ir 
tikrai inkstus, k«penl«, ptlw| ir oxy«tyja wtes 
sistsmf, praszallna pmisiima. g\do gslwOg ■kaud^iinv drugy ir iikieuji.r. Viduriu

Pirk deiiukf C. C. C. siud^n, 10, 25, 50oan- 
ranteoj^**1 aPu®k°4« i»*<y<lyinf <wa-



Li6tuwos szwiesuoliam8.
Ko tvirtinot mums nuolat: mokslas reikalingas, 

Mokslas jus sunkiam wargųi waistas stebuklingas? 
Ko žodžiais gražiausiais mus gundėt kas sykis: 
Tamsuoli, eik prie knygos, tamsuoli, mokįkis? 
Ko siūlėtės jus patys parodyt mums kelię, 
Kuris naktį praszalins, duos giedru dienelę? 
Nusidirbę, nuilsę, ir da prakaituoti. 
Skubinome įgyti, kę žadėjot duoti. 
Ir, isztiesę prie jūsų mus rankas pūslėtas, 
Tarėme: kui tas mokslas jūsų pažadėtas? 
Duokite mums jį, broliai, mes troksztame jojo! 
Tęsyk jus garsus klyksmas staiga apsistojo. 
Kas žin kur iszsislapstėt niekadėjai, 
Ir žadėjimus jūsų isznesziojo wėjai........

• * •
Kam jus ėmę suardėt mus szirdžių ramumę, 

Priminę mums Lietuwę, pareigų szwentumę, 
Kur Lietuwa-tėwynė uždeda ant musų?

0! dėl Lietuwos—szaukėt— negailėkim trusų, 
Aukų, pasiszwentimo! Nesiduokim skriausti 
Ryjikams tautos musų! Wcrskim juos pajausti. 
Kad mes gyventi norim! Į kowę! Nežūsim! 
Tik eikite su mumis, mes jums vadai busim! 
Tada užsiliepsnojo mus szaltos krutinės 
Ir stojome priesz skriaudę žemelės gimtinės. 
Kada gi prieszai stvėrė draskyt mus, apnikę, 
Jus, kaip niekszai, pabėgot, mus w lenus palikę! 
Mus isz tėviszkės tremia, kalėjiman ima, 
O .jus?.. ..kas žin, ar matot mus pasiszventimę....

• • •
Arba jus numalszinkit sujudintą protę, 

Užgesinkit isznaujo mus szirdį Jiepsnotę, 
Arba, stoję į eilę, kaip tikri vadovai, 
Szvieskit mus ir neduokit gest pradėtai kovai! 
Bet, mus sykį sukurstę, vienus nepameskit— 
Žadėjot vadais būti, tai grįžkit ir veskit!

W. Kapsas. •

GEOGRAFIJA
ARBA

MOKSLAS APIE ŽEME.
I DALIS.

Pagal prof. Archibąldą Geikie ir kitus.
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Isz wisur.
| Paczto užveizėtojas VVarsza- 

voj patalpino rando laikrasztyj,' 
“Warszavskame Dnevnyke” ap
garsinimu, kad pagal jo įsakymę, 
pacztas atsako tik už tuos laisz- 

1 kus, kad jie bus adresantams pri- 
derancziai atiduoti, ant kurių 
adresai bus maskoliszkai raszyti. 
Isz to apgarsinimo matyt, kad 
maloningas caras net į paczto už- 
veizėtojus renka tokias ypatas, 
kurios geriaus tiktu ant wadžid- 
jimo meszkų, negu prižiūrėti to 
kię wieszai naudai pavvestę į 
rėdnę, kaip pacztafc. Dabar atsibus 
antai Washingtone terptaulisz- 
kąs paczto kongresas, ant kurio 
susirinkę viso svieto delegatai 
tarsis apie visokius pagerinimus 
ir palengvinimus pasinaudojant 
žmonėms isz paczto. Kokiems 
velniams ant to kongreso atkaks 
maskoliszki delegatai, jeigu Mas 
kolija ne mislyja pildyti kon
greso užgyrimų? Ant seniaus 
atsibuvusių terptautiszkų paczto 
kongresų likosi užgirta, kad pa
cztas privalo priimti ir siųsti 
siuntinius ir laiszkus, ant kurių 
adresas paraszytas lotyniszkoms 
literoms, vis tiek kokioje kal
boje jis būt raszytas; toks jau 
nutarimas padarytas ir kaslink 
telegramų. Wisos svieto . viesz- 
patystės kongresų nutarimus pil
do, iszėmus vien Maskoliją. 
Todėl ar ne geriaus butų ant kon
greso su visu maskoliszkų dele
gatų ne priimti. Wisur ant svie
to gvarantuota yra siuncziamų 
per pacztę laiszkų paslaptis, 
Maskolijoj gi pacztas yra sznipu- 
kų įnagiu. Per tai Maskolija 
vien terszia garbę pacztos įrėd- 
nių. Ant apsaugojimo garbės 
kitiems delegatams priderėtu isz 
savo eilių maskoliszkę nuszsszu- 
się avį iszvyti, kitaip ji sutersz 
ir kitų garbe.
•? 1 —---------------

|| Chodorove, Bobro pavietyj, 
Galicijoj, nedėlioj užgimė musz- 
tynės terp žydų ir krikszczionių. 
Krikszczionys iszdaužė langus 
žydų gyvenimuose. Žandarams ir 
neimantiems daly v ūmo muszty- 
nėse pasisekė perkalbėti minias. 
Panedėlyj isz ryto maisztai vie
nok vėl atsinaujino: minios žmo- 

•i nių daužė langus, duris, meblius 
ir tavorus žydų gyvenimuose ir 
krautuvėse; žydai kavojosi po 

• kelnores, turtingesniejie iszsiuntė 
savo szeimynas kitur. Atkako 
isz Bobro pavieto komisorius ir 
jam pasisekė minių įnirszimę 
sziek tiek apmalszyti ir iszsiųsti 
maisztinįkus už miesto. Kadangi 
vienok susirinkę už miesto ren
gėsi vėl įpulti į miestę, komiso
rius pareikalavo kariaunos. Po 
pietų krikszczionys iszgirdę, buk 
mieste su kirviu žydai perskėlė 
gatvę vienam darbinįkui, įsi
veržė vėl atgal, pertraukė žan
darų liniję ir prisigriebę rinkos, 
vėl pradėjo žydų kromus daužy
ti. Wakare atkako iszsiųsta ka
riauna isz Rohatyno ir isz Lvo
vo, kuri maisztus ir apvaldė. 
Blėdy s per tuos maisztus padary
tos labai didelės. Lygiai terp žy
dų, kaip ir terp krikszczionių yra 
keletas sužeistų.

| Wiename pavietiniame 
mieste, Chersoniaus gub., pas 
bankierių buvo kaipo mokytojas 
jaunas vaikinas K., sūnūs gana 
turtingų tėvų, kurie vienok, 
pasimirus tėvui, nužudė visus 
savo turtus. Sūnūs todėl, pripra
tęs prie geresnių iszlygų, norėjo 
kokiu nors budu pralobti. Wienę 
kartę, kada bankierius iszmokėjo 
jam algę, jis patėmyjęs gerai,

kur tasai savo pinįgus laiko, su- 
mislyjo juos sau pagriebti. Atsi
tiko paskui, kad bankieriaus pati 
ir sudus iszvažiavo į Kijevę; 
isz to ir pasinaudojo godus mo
kintojas: naktyj, kada visi su
migo, sugriebė jis kirvį ir atėjo 
į bankieriaus miegstubę, kur 
geležinėj kasoj buvo pinįgai, su
davė miegancziam su kirvapen- 
czia į gatvę ir užmuszėant v i etos į. 
suradęs paskui raktus, isz kasos 
pagriebė pinįgus, isz wiso apie 
200000 rublių ir iszdumė. Pasisekė 
jam perbėgti Maskolijos rubežių į 
Rumuniję, paskui į Windobonę, 
kur beveik metus iszgyveno, 
bet aut galo likosi susektas. 
Austrijos valdžios iszdavė jį at
gal į Maskoliję. Sūdąs nusudyjo jį 
ant 10 metų sunkių darbų Sak- 
chalino kastyuėse, kur dabar ir 
likosi iszgabentas.

H Kaime Pokrove, Sergaczo 
pavietyj, Maskolijoj,; pasikorė 
vienas kaimo ukinįkas; kuna pa
laidojo ant kapinių. Potam užsto
jo ežia sausmetis; gyventojai nu
sprendė, kad sausmetis juos kan
kina todėl, kad ant kapinių ilsisi 
kūnas patžudžio, ir idant 'pa- 
kviesti lytų, kaimiecziai susirin
ko naktyj ant kapinių, atkasė 
kunę, iszneszė laukan ir užkasė 
vienam urve; pavasąryj vanduo 
urvę nuplovė teip, kad pa
sirodė užkastas patšudiio kūnas. 
Ukinįkai tę pamatę, jį iszėmė, 
pririszo akmenį prie kaklo ir pa
skandino upėj Pjanoj. Bet ir ežia 
kunui ne buvo palikta ilgai ilsė- 
tiesi. Aplinkinėj gyvenantis 
dvarponis iszleido žmonis žvejo
ti į upę. Tie užmetę tinklę, vie
ton žuvies, iszvilko negyvėlį su 
pririsztu prie kaklo akmeniu. 
Kaulai likosi ant kapinių paka- 
voti. Užstojus vėl sausmecziui, 
ukinįkai vėl apie tę negyvėlį at
siminė, iszkasė nuo kapinių, ii už 
kasė ant lauko. Toki darbai gal 
atsitikti tik Maskolijoj, kur ran
das nesirūpina apie žmonių ap- 
szvietimę.
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|] Wokiecziai Meray, Chorvath 
ir Roga ga#o visose Europos 
vieszpatystėse patentę ant auto- 
matiszkos elektriszkos spaustu
vės. Su jų padirbta maszina sta
tė] a s gal sustatyti 500 eiluezių su 
vieną valanda. To negana, ga
lima padaryti ir keletę stacyjų, 
kuriose, dirbant vienoje vietoje, 
žinoma, jeigu bus sujungtos elek- 
triszkais dratais, kitose vietose 
parengtos maszinos tę patį darbę 
atliks automatiszkai, taigi su vi
su be darbinįkų. Tokiu budu 
laikrasztis galėtų isz syk iszeidi- 
nėt* keliose vietose ir tai dirbant 
darbinįkams tik vienoj spaustu
vėj, kitos tę patį darbę atliktų 
automatiszkai; taigi be prisidėji
mo darbinįkų.

U Galicijoj, Strijaus pavietyj, 
iszdeg^ su visu czielas kaimas, 
Synovodzko. Ugnis isznaikino su 
virszum 200 ūkių; pražuvo vi
si gyventojų turtai. Apie 1000 
žmonių neturi dabar nė maisto, 
nė pastogės. Isz syk gyventojai 
miesto Strijaus. atgabeno kiek 
valgio produktų ir drabužių ant 
iszdalinimo terp viskę nužudžiu
sių padegėlių: susitvėrė teiposgi 
szelpimo komitetai, kurie ren
ka aukas po visę pavietį.

Q Prancuziszkoj - valdyboj 
Sziaurinės Afrikos, Algere, 
nupuolė didelis debesys lekiam zių 
žiogų, kurie didelius užsėtų laukų 
plotus iszdaikino. Algerijoj dabar 
neiszpasakyti kar^zeziai, kurie 
baigia naikinti tę, ko neiszuaiaino 
anie žiogai.

U Ant požeminio geležinkelio, 
ant stacijos Aldersgate, Londo
ne, atsitiko dideli nelaimė. Ne
žinia dėl kokios priežasties atsiti
ko smarki axpliozija, kurios sta
cijos stogas likosi sugriautas, vi
si žiburiai užgeso. Wėliaus rado 
užvirtu*) trūkio vagonę ir jame 
važiuojanti buvo sunkiai sužeis
ti; 10 isz jų nugębėno į ligonbu- 
czius.

|| Mieste Jaroslaviuje, Masko
lijoj, užsidegė beproezių namai, 
kuriuose buvo 40 beproezių mo
terų. ]sz to skaitliaus 37 moteris 
pasisekė iszvesti laukan ’sz de- 
ganezios triobos, bet viena isz tų 
teip apdegė, kad ant rytojaus ir 
pasimirė; deganeziuese gi namuo
se sudegė trys beprotės moterys, 
kurių neįstengė isz vest i laukan.

|] Ant Balaszevo geležinkelio, 
terp stacijos Liski ir Koratojak, 
nuo kelio nukrito pacztinis gele
žinkelio trūkis. Pacztiniame va
gone likosi užmusztas paczto u 
rėdnįkas; kituose nukiritusiuose 
vagonuose buvo apie 60 pasažie- 
rių, kurie visi likosi sunkiai ap
kulti. -

U Wengrijos sostapilėj, mieste 
Peszte, siautė smarki vėtra; su
griovė ji vienę javų krautuvę 
Griūvanti trioba apkūlė sunkiai 
11 ežia dirbanezių darbinįkų. ■ f

, U Netoli miesto Luxenburgo, 
prie Prancūzijos rubežiaus, kalkių 
kastynėse užgriuvo žemė 8 dar 
binįkus. Kol atkasė, jie po stora 
žemės eile ir užtroszko.

D Meksike pasimirė dabar tur 
būt seniausias ant svieto žmogus. 
Pravardė jo buvo Jose Campre- 
he ir turėjo 154 m. Gimė jis mies 
te Valladolid 1742 m.

U Mieste Jenoj, Wokietijoj, at- 
sibuna dabar terptautiszkas mo
kytų geografų kongresas, ant ku
rio «uvažiavo isz visų svieto 
krasztų 500 mokslinczių.

i ■
|| Maskoliszkas randas, apart 

visokių mokslų, rengiasi gimna
zijose besimokinanezius mokyti 
teiposgi staliorystės ir vindinį 
kystės.

0 Paryžiaus žydų rabinas,Metz- 
ger, užmanė perkelti žydų sza- 
bę nuo subaios ant nedėlios, tei- 
poegi VVelykas apvaikszczioti 
drauge su krikszczionėmis.

D Portugalijos sostapilėj, Lis- 
sabonoj, feierverkų dirbtuvėj at
sitiko smarki expliozija, kurios 
20 darbinįkų likosi užmusztų.

|| Rumunijoj likosi iszduotos 
tiesos, pagal kurias į tę kraszię 
ne gal atkakti nė joki žydai.

NuoDr-tės I)owydo Karai.
Chicago, 25 Gegužio, Dr tė Do

vydo Kar, laikė savo prieszmeti- 
nį susirinkimę ir isznnko nuuję 
administraciję isz sekanezių ūkė- 
sų: K. Kigas, prez. ant 3ęzių m.; 
J. Raszinskis, vice prez. ant 2rų 
m. ;S. VVedluga, sekr. pr. ant 3czių 
m.; H. Kelpshas, sekr. antlmų 
m.; N. Kovaliauskas, kasier. ant 
2rų m.; apiekunai kasos: A. Je- 
kutis, A. Waitkus ir J. Novo- 
grodskis; marszalkoms: A; Jek- 
szevisze ir P. Astrauskas; sudžia 
J. Geczevicze.

S. S. Wedluga, sekr.

Ne rūkyk tabako ir nesRjaudyk, 
nes tai trumpina tawo amii.
Jeln nori aUtpraiyt ano tabako ant wiaado« 

ir paatoti twelku. twirtn ir nyllnKU, imk dyk
ina wadinamas h'O-TO-BAC.kuris perdirba »Up- 
nua žmonis m twirtua. Daugelis, kurie pamėgino 
aslas gvdyklas, in dessitnta dienu Jau serere de- 
szimts svaru winsaua. Apie 400.000 Žmonių tapo 
issgydyial-. Pirk NO-TO-BAC nuo savo aptie- 
Koriaus. su gvaraooija, už60c. arba už 11,00. Ap- 
rassymus ir prabas gausi dykai. Parasayk in: 
Sterilu Remedy Co., Chicago, arba Nev York.

I

Vėjai vidutiuiszkų žemės platumų.
Vidutinėse platumose rods nėra vėjų, kurie taikytusi 

prie metų arba prie paros dalių, kaip mussonai, passatai 
arba ir bryziai; musiszkiai vėjai nuolatai mainosi; ir pas 
mus vienok galima užtėmyti, kad tankiausiai puczia szitie 
vėjai: pietvakarinis ir isz dalies sziaurrytinis. Ant pietinio 
žemės puskulkio, atsakaneziose musų krasztams platumose, 
vėl tankiausiai puczia sziaurvakarinis ir vakarinis vėjas.

Ciklonai.
Persikeitimas vėjų ir abelnai oro paeina labiausiai 

nuo teip vadinamų ciklonų ir nuo anticiklonu, kuriuos 
ežia pasistengsime peržiūrėti.

Mes žinome jau, kad oro spaudimas ant žemės pavir- 
sziaus ne visur vienokis ir kad yra plotai, kur oro spaudi
mas yra mažiausias, kaip yra ir vietos kur tasai spaudimas 
yra didžiausias. Daleiskime, kad ant sziaurinio žemės pus
kulkio mes turime keletu izobarų pavidale užsidarusių ra
tų arba kitokių kreivų bruksznių, isz kurių vidurinė atsa
ko mažiausiam oro spaudimui, o krasztinės didžiausiam, 
teip kad oro spaudimas juo toliaus nuo vidurio, juo jis di
desnis ir tai į visas puses.

Jeigu oro spaudimas aplinki
nėse ne visur lygus, tai oras nuo 
vietų kur spaudimas didesnis 
stengiasi pereiti į vietas kur tasai 
spaudimas mažesnis. Taigi prie 
tokių izobarų, kaip yra ant pa
veikslėlio, kur vidurinė izobara 
turi mažesnį oro spaudimų negu 
krasztinėį oras isz visų krasztų 
traukia į vidurį. Jeigu žemė nesi-Paw«ikalelt* B. Cik>>nM.

suktu aplink savo ąszį, oras trauktų perpendikuliariszkai 
prie izobaros,bet dėl žemės sukimosi jis pasisuka į desžinę 
pusę. j

Todėl tai oras tekės ežia spiraliszkai, taigi suksis ]yg 
atbulai. Ant pietinio žemės puskulkio, kur dėl žemės suki
mosi oro tekėjimas nusikreips į kairiųjų pusę ir jisai bėgs 
į prieszingų negu ant sziarinio puskulkio szalį, taigi teip, 
kaip bėga laikrodžio rodyklai. Bet kaip ant sziaurinio, 
teip ir ant pietinio žemės puskulkio toki ciklonai suksis į 
prieszingų matomam saulės bėgimui szalį.

Visai kitaip bus, jeigu viduryj bus didžiausias oro 
spaudimas, o isz krasztų mažiausi. Oras isz vidurio trauks 
laukan į visas puses,teip kaip tai parodyta ant 9 paveikslė
lio. Ant sziauriniq žemės puskulkio oras traukdamas lau- 

t kan isz vidurio, kur yra didelis oro
X J spaudimas, dėl žemės sukimosi tu-

i j 'J__ rėš pasitraukti į deszinę szalį ir bėgs
* \ Į 'ž--— spiraliszkai. Ant Pietinio gi žemės

\ 's,_ * puskulkio suksis prieszingai. Toksai
s"-S\ sukimąsi oro vadinasi anticiklonu.
SAbejuose musų žemės puskulkiuose 

/ / V sukimąsi antciiklonų bėgs teip kaip
I I l mums rodosi bėgimas ant dangaus

A \ .u, 1 saulės, taigi į tų iiaczių su ja szalį.
Matėme mes» kad aplink barometriszkų minimumų, 

arba kitaip sakant, aplink vietų mažiausio oro spaudimo, 
puczia vėjai traukianti į vidurį to mažiausio spaudimo; 
tai kurgi dingsta oras, kurį jie atneszaf Jeigu ne butų prie
žasties jį praszalinanczios ir užlaikanczios mažų oro spaudi
mų, tai ciklonas pats per’savę greitai pasiliautu, nes tųsyk 
minimum oro spaudimo prisipildytu vilnims atėjusio 
oro isz krasztų didesnio spaudimo. Tų vienok mums iaz- 
aiszkina vėjai, koki puczia aplink tų ciklono vidurį.

Isz vienos pusės puczia sziltas ir drėgnas vėjas; jis atga
bena sziltų isz pietų orų, turintį mažų oro spaudimų, tas 
oras plauks prie ciklono vidurio isz rytu szalies ir kaijK) 
lengvesnis, kils į viražų; isz vakarų ciklono szalies atplau
kia vėjai isz sziaurių, taigi szalti ir sausi, jie atgabena 
orų sunkesnį, kuris ir užims vietų lengvo, iszkilusio į vir
ažų. į

Tas ir iszaiszkina mums, kodėl ciklono vidurys persi
kelia isz vakarų į rytus: isz rytų szalies kylantis oras už
laiko minimum spaudimo, isz vakarų, vakarinis gi sunkus 
jį pripildo. Jeigu per ciklono vidurį pervesime tiesų 
bruksznį, tai isz deszinės jo pusės pus drėgni szilti vėjai, 
o isz kairėj—szalti ir sausi.

Todėl tai rytinėj ciklono szalyj paprastai dangus ap
siniaukęs ir tankiai užeina lytus. Wakarinėj gi, dėl szaltų, 
sausų vėjų, paprastai būva sausas oras, giedra ir szalcziaus 
negu kitoj jo pusėj; tas žnaimus būva ypacz žiemų.

Todėl, kaip tik vidurys ciklono prisiartina prie kokios 
nors vietos, ten ūmai užtėmy jame: a) nupuolimų barometro, 
6) pasikėlimų temperatūros, c) pasidauginimų drėgnumo 
ir tankiai lytus arba sniegų.

Perėjus ciklono viduriui dangus prasiszvaisto, oro 
spaudimas ir temperatūra pasididina. Aiszkiausiai tų ga
lima užtėmyti žiemų, vasarų gi tas ne teip žymus. Tos ci
klonų ypatybės mums parodo, kodėl nupuolimas gyvojo 
cidabro barometre reiszkia lytus ir drėgnų orų, kodėl szal- 
tis pasimažina, kada pradeda snigti.

Smarkiausi ciklonai būva ir tankiausiai jie atsitinka 
žiemų, todėl kad .tųsyk iszsiskyrstymas szilumos ant žemės 
pavirsziaus ne lygus, o su tuom ne lygus ir oro spaudimas, 
per tai ir geriausiai tinka ciklonų pasidarymui. Czia gali
ma paklausti, kas pasidaro su iszkilusiu oru? Gal būt, kad 
jis, iszkilęs ant kelių viorstų augsztyn,kaip vėjas iszsiskirs- 
to į szalis.

Mes jau žinome, kad ciklonų viduriai paprastai trau-. 
kia isž vakarų rytų link; kaip kada pasisuka į sziaurius ir 
rytusi Ciklonai būva greieziausi ant Atlantiko, bet kaip tik 
prisigriebia Europos krantų, smarkumas jų pasimažina, 
o tankiai permaino į savo kelių. Priėžastis to yra ta, kad 
oceano pavirszius yra vienodas ir minimumų oro spaudimo 
užlaiko drėgni vėjai;bet kaip tik ciklonas prisigriebė kran
to, patinka jį sausi vėjai pucziantinuo kietžemių;daugumas 
vandens garų > susimažina, susimažina ir oro temperatūra, 
taigi oro spaudimas viduryj pasididina;skirtumas spaudimo 
viduryj ir krasztuose pradeda mažintiesi, todėl ir greitumas 
susisilpnina. Teip,paveislan,6—7 d. Wasario 1868 m.ciklo- 
nas sziteip bėgo: 6 d. Vasariaus Norvegijos pakrantėse grei
tumas jo buvo 90 viorstų kas valandų, naktyj ant Finiszkos 
Baltiko kojos sumažėjo iki 55 viorstų ant valandos; 7 d.

Vasariaus jis beveik stovėjo ant vietos ir ėjo vis silpnyn ir 
ant galo suvisu isznyko; kits vėl, 24 d. Sausio, 11 valandų 
vakare, pasidarė ant Atlantiko ir bėgo sū greitumu 40 
viorstų ant valandos; 25 d. Sausio, rytmety j, Norvegijos 
pakrantėse jo greitumas buvo jau 28 viorstų ant valandos; 
paskui ėjo vis silpnyn ir ant galo su visu isznyko:

Ties ekvatoriumi ciklonų nė anticiklonų niekada ne 
būva; terp tropikų ne būva anticiklonų, tik retai pasiro
do ciklonai ir tie būva silpni, bet skirtumas terp maiimum 
ir minimum oro spaudimo yra didelis, todėl tai czia ir bū
va dideles smarkios vėtros, kurios tankiai czielus apskri- 
czius isznaikina.

Tankiausiai ciklonai būva prie sziaurinių rubežių Su
vienytų Vieszpatyszczių Amerikos. Rytinėj Europoj ir Va
karinėj Siberijoj jie būva recziaus, dar recziaus rytinėj Si- 
beri joj. 1

Sziaurinėj Amerikoj anticiklonai eina su ciklonais ir 
traukia isz vakarų rytu link; žiemų anticiklonai būva nuo
latai Rytinėj Siberijoj.

r Uraganai.
Krasztuose prie tropikų būva vėjai panaszus į musų 

kirasztų ciklonus; bet jie užima mažesnius ruimus, traukia 
draugia su audromis; vėjus tuos vadina uraganais,orkanais, 
taifūnais, tornadais, o kaip kada ir ciklonais.

i Uraganai gana tankiai atlanko Antilių jūres.
Uraganas apsireiszkia kaipo besisukantis su neiszpa- 

sakytu greitumu oro stulpas ir skiriasi nuo musų krasztų 
ciklond^dideliu skirtumu oro spaudimo viduryj ir krasz
tuose, kurisai tankiai pereina 10—15 sykių skirtumų to spau
dimo prie smarkiausių musų krasztų ciklonų, taigi pasiekia 
50-60 milimetrų ant vieno geografiszkos platumos laipsnio. 
Sukimąsi uragano ant sziaurinio žemės puskulkio būva 
prieszingas saulės kelionei, arba prieszingas bėgimui laik
rodžio rodyklų; ant pietinio gi puskulkio visada sukasi 
su saulės bėgimu, arba su laikrodžio rodyklais. Vėtros tos 
yra tai sūkuriai turinti didesnį arba mažesnį diametrų, ku
riuose vėjo pajiega didinasi nuo krasztų vidurio link, ap
lipk kurį yra ruimai tykomos, kurie vienok mainosi. Tame 
viduryj vienok jūrių pavirszius, jeigu uraganas yra ant 
jūrių, smarkiai krūtų ir kyla. Tuose tykumos ruimuose 
ne būva debesų; saulė szvieczia, pasirodo naktyj žvaigž
dės ir žmonės tikisi iszsigelbėję nuo naikinanezios uragano 
pajiegos, tuom tarpu isz viso to ruimo pusių siauezia bai
sios vėtros, nuo kurių nėjokiu budu negalima iszsigelbėti.

Tokios tykumos ruimai gal turėti 10—15 viorstų dia
metro ir jie yra vidurių uragano.

Greitumas uraguno siekia 150—200 viorstų apt va
landos' Besiartinant uraganui į kokių nors vietų, barome
tras urnai nupuola.

Ties uragano viduriu pasidaro tirsztas ir storas debe
sys, teip ka!d jį galima matyti isz labai toli, ties pats vidu
riu paprastai dangus czystas. Tų jurinįkai vadina “audros 
akims” Su uragunu traukia paprastai smarkus lytus ir 
perkūnija; jis naikina viskų, kų ant savo kelio patinka: 
griauja czielus kaimus, rauja medžius giriose ir laužo juos 
į szmotus.

Uraganai pasidaro paprastai Amerikos pakrantėse, isz 
czia traukia į vakarus Antilių jūrių link, nuo czia užsisuka 
į sziaurv^karus prie Amerikos kietžemio, pasiekia 25—30° 
laipsnio geografiszkos platumos ir vėl urnai pasisuka į 
sziaurrytus ir tankiausiai eina iszilgai jūrių tekėjimo Gol- 
stremu vadinamo prie Europos krantų; prisigriebęs vie
nok Europos pasimažina,naikinanti jo pajiega susisilpnina 
teip, kad ji czia jau ne didesnė negu paprastų ciklonų.

Uraganai būva ne tankiai. Ant Antilių jūrių jų isz- 
puola vidutiniszkai po du ant metų ir tankiausiai būva 
Pjutės ir Rugsėjo mėnesiuose. Tankiai teiposgi su uraga
nais czia būva ir žemės drebėjimai. Naikinanti uraganų pa
jiega neiszpasakytai dideli. Pagal iszskaitymų padarytų 
ant uragano perbėgusio 5 d. Spalių per Kubų, per tris die
nas, per kurias czia siautė, pajiega jo buvo lygi pajiegai 
473 milijonų garinių arklių, taigi 10 syk didesnė negu pa
jiega visų garinių, vėjinių ir kitokių maszinų, gyvulių ir 
žmonių ant viso musų žemės pavirsziaus. Turėdami tokių 
neišpasakytų pajėgų, uraganai ir gal atlikti savo naikinan- 
czius darbus. Ant jūrių, uraganai suvaro jūrių vandenis 
į upes ir gimdo tvanus.

Vilnys oceano viduryj uragano būva teip didelės, 
kad retai Laivas iszlieka, nors viduryj, kaip žinote, vėjo nė
ra. Ant iszsigelbėjimo nuo prapulties, laivas turi pasisukti 
teip, idant vėjas pustu į jo deszinę szalį, taigi greieziausiai 
gal nuo uragano isztrukti.

Prisiartinimų uragano galima pažinti. Keletu dienų 
priesz atsilankymų uragano, užtekant saulei, debesys bū
va gelsvai raudoni. Besiartinant jam, dangus darosi vis 
raudonesnis. Jūrių paukszcziai renkasi tųsyk į pulkus ir le
kia ant kranto. Geriausiai vienok prisiartinimų uragano 
parodo barometras. Uraganus, kaip ir ciklonus gimdo di
delis skirtumas oro spaudimo; prie uraganų didžiausias 
oro spaudimas isz krasztų, juo areziaus vidurio, juo jis 
mažesnis, tai besiartinant uraganui barometras nupuola; 
toks jau barometro nupuolimas būva ir priesz audras musų 
crasztuose. Barometras pradeda pulti 12,25 ir kaip kada 
net 48 valandas pirm užkilimo uragano; jeigu paliovė 
puolęs ir jeigu paskui vėl puola jis ir kyla augsztyn, tas 
•odo, kad vidurys arti ir kad žmonės gal turėti jau vilti, 
kad smarkumas viskų griaujantis perėjo.

Su uraganais būva perkunyjos, tik žaibas nepuola 
ant žemės kaip lyjant isz debesų, bet pasirodo kaipo liep
sna ant žemės pavirsziaus ir paskui vėl kyla augsztyn.

Uraganai būva ne tik ant Antiliszkų jūrių, bet ir ki
tuose krasztuose. Ant Chiniszkų jūrių juos vadina taifū
nais; jie sukasi teipjau smarkiai kaip ir būvanti ant At
lantiko, tik jų bėgimas pryszakin daug palengvesnis, o 
kaip kada sukasi stovėdami ant vietos; jie užima kur kas 
mažesnį plotų negu pirmutiniai. Taifūnai prasideda prie 
Filipinų salų, perkerta Chini^zkas jūres, Chinieczių krasz
tų ir kaip kada pasiekia Geltonujųjurių.

Bengaliszkos jūrės turi teiposgi savo uraganus, 
kurie traukia į sziaurius nuo Andamaniszkų salų, kurių že
mus krantus paskandina iszvarytose jūrių vilnyse. Pie
tinis žemės puskulkis. turi teiposgi savo uraganus, 
bet jie traukia isz pradžių į pietvakarus, o paskui užsisu
ka į pietrytus. Sukasi jie teip, kaip bėga laikrodžio rodyk
lai. Tankiausiai jie būva prie salų Szvento Maunco, ant 
Indiszko oceano ir netoli Kap Homo, Pietinės Amerikos 
kraszte. ■ . .

Apie tūlas wėjas sziaurinio žemės puskulkio.
Ant sziaurinio žemės puskulkio būva dar kitokį vėjai, 

kuriuos czia peržiūrėsime, Vėjai tie rodosi ant pirmo pa- 
žvilgio lyg priėszingais gamtos tiesioms, bet, prisižiūrėjus 
jiems gerai, pasirodo, kad teip jie, kaip ir viskas ant svieto 
turi pasiduoti atsakanezioms gamtos tiesoms, kurios viskų 
gimdo ir valdo.

(Toliaus bus)



Wietines Žinios.

— Kaip nesikenezia terp sawęs 
unijų darbinįkai . bu n e prigu lin
eliais į unijas, kurie, pakėlus uni- 
jonistams straik?, ulini a jų wie- 
t?dirbtuwėee ir tokiu budu ne 
duoda pirmutiniems iszkariauti 
geresnių darbo iazlygų, parodo 
t? szitasai atsitikimas. Skurų isz- 
dir bėjai, lydai Izaaks ir Aronas 
Sandlerai, neprigulinti junij?, pe
reitos subalos ryt? ėjo į darb? į 
skurų iszdirbimo dirbtuwę Ei šen- 
dratho; ant kertes 14 ir Union 
ui. užpuolė ant jų sztraikuojan- 
czių unijų darbinįkų draugai. Mė
tė akmenimis, kaip kits sudrožė 
ir su lazda. Užpulti žydeliai isz- 
sitraukė rewolwerius ir szowė 
kelis kartus į kruw? užpuolikų, 
tie isz syk pasitraukė, bet paskui, 
kada jų susirinko dar daugiaus, 
wėl leidosi wytiesi Sandlerus, ku
rie wėl pasinaudojo isz rewolwe- 
rių. Ant szuwių subėgo policija; 

j Sandlerus suėmė už szaudy m? mies 
’ te; suėmė ir wien? isz užpuolikų. 
** J— Charles Warren Spalding, 
1 prezidentas buwusio “Globė Sa- 

ving Bank”, buwęs kasieriumi 
ssteto Hlinojaus universiteto,pa
teko j kalinį. Skundžia jį už pa
sisavinimu sau 130000 dol. uni
versiteto pinįgų, kadangi užėmu
siam jo wiet? kitam tos mokslisz- 
kos įrėdnės kasieriui nenorėjo nė 
pinįgų, nė rokundų iszduoti. Sli
džia pareikalavo už paleidimu 
$100000 kaucijos, bet neatsirado 
nė vieno jo draugo, kurisai butų, 
panorėjęs tiek pinįgų paszwęsti. 
Turbut su SpaldingO rokundomis 
yra negerai.

— Pereit? Subat?, apie 5 vai. 
po pietų, perkūnas trenkė į kluo
nu pastatyt? ant upės Desplanes, 
Havthorne. Laike audros, į t? 
kluon? pasislėpė du vaikinai ir 
juodu tai įtrenkęs perkūnas ir už
gavo. Jų rods ne užmuszė ant 
vietos, bet teip sunkiai apdegino, 

- kad turbut nuo to turės mirti. A- 
budu vaikinai yra lenkai: 15 me
tų Olenski ir 16 metų Juozas Ka
zimiera. Darbinįkai dirbanti neto
limoj alaus ieidinyezioj matė, 
kaip vaikai įbėgo į kluon? ir ma
tė, kaip į jį trenkė perkūnas, to
dėl atbėgo su pagelba ir isztrau- 
kė apmirusius ir apdegusius vai
kus.

- * " /

— Wyno ir likierių pardavi- 
nyezioj Raapo, pn. 576 Milvaukee 
avė.,atsitiko žmogžudystė_ir pat- 
žudystė. Raap apskundė vien? isz 
savo agentų, Braunschveig?, į 
sud? ir tasai prisudyjo agent? už 
mokėti Raapui. Pereit? petny- 
czi?, Braunschveig atėjo pas Ra
ap?, idant pinįgus užmokėti, bet 
nenorėjo tiek mokėti, kiek sūdąs 
pripažino. Užgimė batnys, laike 
kurių agentas iszsitraukė revol
verį, szovė į Raap? ir pamatęs, 
kad tasai puolė ant žemės, kit? 
szuvį paleido sau į galv?. Kada 
ežia subėgo žmonės ir policija, 
jau abudu buvo negyvi.

—- Arnold Haller, apsigyvenęs 
ant La Šalie avė, panedelio ryt?, 
paėmęs revolverį savo draugo, 
Engle’o, paleido sau kulk? į smil
kinį, bet tik susižeidė; 
nuobodu buvo ilgai besiar 
tinanezios mirties laukti, o ežia 
namieje daugiaus szuvių ne buvo, 
todėl iszszoko ant ulyczios per lan
gę nuo treczių lubų.Czia jį pakėlė 
policija ir nugabeno į Aleksijonų 
ligonbutį. Turi jis nulaužtas abi 
kojas, kulk? galvoje. Nėra nė jo
kios vilties, idant galėtu iszgyti.

— Pereit? sanvaitę Chicago j 
pasimirė isz viso 425 žmonės, 
ant 25 daugiaus negu užpereit?, 
bet visgi ant 32 mažiaus, negu 
t? paczi? sanvaitę pereitų metų. 
Isz viso pasimirusių skaitliaus 
buvo:251 vyriszkių ir 184mote
rų. Waikų mažiaus metų amžiaus 
pasimirė 99, vaikų nuo 1—5 me
tų — 60. Daugiausiai pasimirė 
nuo plauczių uždegimo, nes 54; 
nuo džiovos—42; patžudysezių 
buvo 8.

— Bankierius Sheldon isz Lo
dą, III., apsistojęs hotelyj Tre- 
mont House, Chicagoj, iszėjęs isz 
savo kambario į miest?, daugiaus 
nesugrįžo. Policija jieszko pra- 
puolusio, bet nė jokio pėdsako 
surasti ne gal; sprendžia, kad jis 
turėjo ažere pasiskandyti. ;

PajieHzkojimai.
Pajieszkau savo pusbrolio, Mi- 

kolo Szimkevicziaus, iaz Kauno 
gub., Reseinių pav., Adakavo 
parap.; trys metai kaip Ameriko
je. Teiksis atsiszaukti ant szito 
adreso:

Petras Niemcziauskis, 
3340 Fisk St., Chicago, III.

Pajieszkau sawo brolio, Jono Borczio, 
isz Kauno rėd., Reseinių paw., Paszly- 
nių sodžiaus. Jis pats, ar kas kitas, teiksis 
man duot žini?,nes turiu į jį labai svar
bų reikalu. Mano adresas:

Juozas Barčais,
Mahanoy Plane, Pa.

(8-5)

Pajieszknu savo kaimyno, Motiejaus 
Venckaus, isz Kauno rėd., Seredžiaus pa
rapijos. Jis pats, arba kitas, teiksis duot 
žinig ant szito adreso:

Mateuszas Szimkevyczius, 
Box 109 Courtney,

Ke-

- CA8CARET8 sndrutina kepeni*, Inkstus U 
pilve. Niekad neskauda. 10c.

Pajieszkau sawo draugo, Jurgio 
paruezio, isz Kauno rėd. Reseinių pa v.. 
Paszaltunų kaimo; jau 5 metai kaip A- 
merikoje. Teiksis jis pats, ar kas kitas, 
duot žinia ant szito adreso:

M. Grineviczius 
Box 428 Virden, III.

Pajieszkau Izabelės Tamuszuniukes, 
paeinanezios isz Kauno rėd., Szidlavos 
parap. Reginėnų kaimo. Teiksis atai- 
szaukti ant szito adreso:

Mis* Martha Sagacuke, 
Box 201, Homestead, Pa

Philadelphios lietuviszkas “Gedimi
no Kliubas”, 8 d. Balandžio szių metų, 
dawė Mykolui Kareiwo 7 dol. 10c. ant 
užmokėjimo gazo kompanijai už ga- 
zį, kokį iszžibino Kliubo namuose. Ka 
reiva pinįgus paėmė, bet kompanijai 
neužmokėjo ir su pinįgais pabėgo. Jis 
yra dar jaunas vaikinas, 23 metų, tam
sių plaukų, gerai kalba lenkiszkai ir 
angliszkai. Jeigu kas .jį pažintų, mel
džiame praneszti į Philadelphios lietu- 
viszka “Gedimino Kliubę”, pn. 2719 E. 
Alleghany avė. Teiposgi persergstime, 
tegul ir kiti nuo juo apsisaugoja.

prez. D. Bajorūnas, 
B. Linas.

Tadeuszas Dookus.
Kliubo kemitetas;

Pamegyk dežutg CASCARKT8 ui lOo., ge
riausią ■ u taisytoją plaucziu ir *Uu viduriu.

Mitingai.
Nedelioj, 2 Gegužio, 3| vai. po 

pietų, bus susirinkimas salėj Pe- 
cziulio, 650 S. Canal str. dėl už
dėjimo lietuviszkos tautiszkos 
Draugystės, ant kurio susirinki
mo bus nutartas vardas ir mieriai 
Draugystės.

v ... (A. NiaviackasKomitetas j j Petro8tiu8

Jeigu jautleai nea*elku, imk vienaCASCAR- 
ETS. o Užgydys t**g, už 10 ir 20c.

Kataliogas knygų.
Knygos Dwasiszkos.

Amžiau* galas Ponsko Piloto, kari, buvo , 
sudie Wieszpaties Jėzaus...,..-,.5c

Apie Malda kaipo rakta in dangų.................... 10c
aplenkimas SS. Sakramento ,, 16c.
Draugija dėl iszliuoeavimimo dusziu isz 

czyszcziaus.. . ................ 5c
Didžioji Nedele....................................  5c
Evangelijos, drauge lietuviszkos ir lenkisz- 

kos ant kožno* nedeloe ir szvente, 75c
Pilote* arba keltas in maldinga gyvenime 60c
Garsas ape baisybia sūdo Dievo ” 25c
Gydyklos no baimes smertie, 25c
Gyvenimai szv. Dievo ir III zokona* sz. 

Franciszkaus 20c
Gyvenimas szvento Benedikto “ 10c
Gyvenimas szvenez. Marijos Peno, „ 90c
Gyvenimas Wie*zpatie, Jėzau* ,, Wc. 
Gyvenimai visu Szventu ant kožno* dieno, 

5 didele* knygos, kožna po " 66c
Tie patys gyvenimai Szventuju drūtai ap

daryti, viso* 5 daly, vienoje knygoje, ant nu
garos užvardinimai atspausti aukso litero
mis 34.25.
Griesznyka, sugrąžytą* ant gero kelio per 

JezvsaPona „ „ 10c.
Girtybe „ „ „ 15c.
Istorija Kataliku Bažnyczio, 31-00
Istorija seno ir naujo įstatinio su abrozelel* 15c 
Istorija seno įstatinio no pat sutvėrimo 

pasaulės iki užgimimo Kristaus 
Istorija szvent* seno ir naujo Įstatymo no 

sutvėrimo svieto iki smerti Kristaus 
Kas yra griekas? labai naudinga knygele 
Kalba ape Kataliku tikėjimą 
Kaip apspakajitie sumianija " 
Kanczia Wieszpaties Jėzaus arba Gavėnios 

knygele 
KaedieninesMaldos “ •• ••
Lietuviszko* miszio, su natomis 
Misija „ ,,
Mokslas Rymo Kataliku. Kiekvienas žmo

gus. norinti, vedinti, tikra Rymo-Ka- 
taliku. privalo perakaityti ,zi* knyge
le. idant ,upra,tu ka, tai yra katali- 
kyate, kurio, ji, varde neszioja.. 40c

Nekaltybe augszty be ir grožybe tos dorybe, 20c ------ - . ._____ .. 

50c 
32.00 

75c 
iOo 
40o 

---------,_____ w-----,.......... _______ ______ J 
naudingu žinių........ ... __________ 15c

no
15c 
15c 
15o 
15c

20c 
5c 

10c

Pamokslai ape luda Dievo
Pamokėtai ant didžiųjų metiniu ezveneziu 

ir didžiosios nedelos „
Pamokslai ir Ganytojau* kalbos „ 
Pekla arba amžina* pragaras 
Perspėjimas ape szventa tikėjimą “ 
Prisigatavojima* ant smerazio “ 
Szkala pavargėliu, siratu ir dangei kitu 

naudingu žinių....,.,.....................
Tiesos žodžiai apie pamatiniu* tikėjimo 

dalyku* dėl mokytu ir nemokytu nau
dingi.................................  35c

Trumpo* Katekizmo* pagal kunigą Pilkauska 15c
Trumpi pamokinimai ir rodo* iszimtoe isz c------------------------ - lūo

40c 
15c

15c.

dalyku, dėl mokytu ir nemokytu nau
dingi 
ipoaKi

____ įpl pamokinimai ir rodo, iszimt .... 
knygų kn. K. Antanaviczlau,..

VVadova, in dangų ••
Wartai dangau, “
Wadova«aplankancziu kanczia Wieazpatie* 

Jezuso kristuso ••

Knygos mokslyszkos.
Abecela geriause mokintuwe dėl vaiku 
Akyvi Apaireiizkitnai Sviete, ant kuriu 

ne* nuolatoe žiuri, bet lu gerai n e *u pran
ta: *u 7 abrozeltai*. Naudingiauae kny
gele ant svieto dėl dasižinojimo isz ko 
darosi žaibai, griausmai, lietu* Ir sniegas; 
ka* yra debesiai ir ant ko jie lalkoei.

Preke....  30c
Budai gydymo. Daktariszk* knyga..................40o
EtnollogiBzko* smulkmenos 25c
Istorija Europos su mapom* 5Oo
Istorija Suvienytu Valstijų Sziaurine* Ame- 

riao*. Apraazokaip Koliumba* atrado 
Amerika, koki czi* tada žmones gyveno 
koki žmone* pirmiausiai isz Europos pra
dėjo važiuoti in Amerika, kokio* kare* 
buvo, už ka karevo ir kokiuose metuose; 
kiek prezidentu buvo, kuki ir kiek kuri* 
gero padare dėl szio* žemes. O ant pat 
galo talpinai! Konstitucija Suvienytu 
valstijų, kuri yra reikalingiausiu dalyku 
dėl perskaitymo kiekvienam žmogui 
saloje Amerikos žemeje gyvenaueziam.
Turi poslapiu 3M. Preke 31.00

Ta pati drueziai apdaryta.............................  31.95.
Ka darytle, kad butume sveiki ir ilgai gyventu

me...-.  10c.
Lengva* 'būda* paežiam per save* pramok

ti* raszytie, dėl nemokanesin 10c
Lietuvos Istorija, paraižyta S. Daukanto dvi 

didele* knygoe, kožna po 31-P>, sykiu
.abi............................  33.00

Lietuvos Gaspadine. Mokina kaip pritaisyti
valgios ir vest atsakaneziai kuknia 20c 

Lementoriu* Lietuviszkas su poteriai*, 
katekizmai* ir mistranturu. 10c

Mokslas apie Žemi* ir Kita* svietu*, ju bū
vy ir pabaiga. Apraszo ka* yra žeme, 
isz ko ji susideda, ant ko ji laikosi ir

20c. 
*mo

Žvaigždį**, ka* yra planetoi, korneto* ir 
kito* retai matomoe žvaigžde*. Yra tai 
nau l:naiau»ia knyga ir reikaiingiauae 
dėl perekaltymo ir paiimokinimo kiek
vienam žmogui ant *zlo* pa saule* gywe- 
nanczjarn ...............................  75c

Tapati drucziai apdaryta.............. . ...............I
Naujas lieta viazka, Lemen tortą, „ 
Pilnas szimtmetlnis kalendoriai su plane

tomis 15c.
Pradžemokali, Rankos Raszto dėl nori nosį u 

iszmoktie graliai iVrytie 10a.
Pradinis mokslas angllstkos kalbos.................75c
Rauk vedi, GromaUi raszymul. Yra labai 

naudinga knygele, kurt mokina kaip reik 
raszytie gromata, in:pa*ystamus. prtėte
lius, giminias, mylimaislaš ir mylimuo
sius priesz apsi vedima, in ponus, kuni
gus, wyskupus ir kitas aunstai pastaty
tas ypatas. Pasveikinimai (pavlnczevo- 
nes) ant Nauju Metu, dienoje varduvių, 
užgimimo ir kituose svarbiuose atsitiki
muose. Preke. 50c.

Sodu veisimai ir Pudymu dirbimas ....,.......
Spasabas greito iszsimokinlmo angetokos kai 

oos ne apdarytas “ ••
o apdarytas “ i

Trumpa senovės Lietuviu Istorija ., 
Trumpa lletuviszka Geografija paraižyta 

kunigo Žebrio.............. .................
Žodynas keturiose kalbose: lietuviszkal 

iatviszkai, lenkiszkai, ir ruskai, y- 
ra geriausi knyga dėl norineziu iss- 
mok tie ienkiszkos, ruskos arba la- 
tviszkos kalbos

Knygos istoriszkos, swietisz- 
kos, pasakų ir giesmių.

Anegdotai iszsitarimai ir patarle, isz gyvenimo 
senove* Grekonu bei Rytnionu “ 5c

ANDERSONO PASAKOS. Vienoje knyge
lėje 10gražiu pasakairziu............. ......................15c
Amerika Pirtyje Komedija dėl teatro 10c. 
Apie Senove* Lietuvos pili, yra tai puiku* 

apraskymas apie Lietuvos praeive ir , 
apie tuo, pilekalniu* kurie dar it szen- 
dlen laukuose musu tovynes niukso...lOo 

Birute, dainos •• ■* lOo
Dievaitis, apysaka salo* gadyne*. Yra tai gra

žiausia pasaka, kurio* lietuviai da niekad 
negirdejo. Preke •• •• gl.oo

Damų skrynele ,, ,. ŽOc.
Graži vaiku knygele “ •• * I0o
Gyvenimas Genavaite, (Genovefoe). Yra 

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

dėja yra 50o
Gyvenimas Stepo Rauduoalo 'r 15c
Istorija gražios Katrų ko* u •* 10c
Istorija isz laiko Franouzu vainos “ 80c
Istorija gražio. Mage leno, ., ŽOc
istorija septynių Mokytoju * “ 6Oo
Juokinga* paaakojima* ape Szaltabuiziu* 5c 
Kenkle,, lietuvi,zko* dainos su natomis, sutai- 
Kto* ant 4 balsu, dėl vyru „ 85c.

ilp igytie pinigu, ir turu „ 10c
Ka* teisybe Ui nemeia, puikios apysakėlė, 

isz lietuviu gyvenimo „ 15c
Kristijonas Duonelaitis „ „ 15c.
Kas yra. o kas bu, „ „ 10c.
Krumpliu Jonas , „ 10c.
Kinai-ir kaip tie gyvena.................... 10c
Lietuvis ako* delno, itz visur Surinktos,

ape keturi szi m Ui dainų 32.00
Lietuviszkas sziupini, •• 6c
Lletuviszka* Kalendorius ant metu 1890 “ 15c
Lietuvos Kankles, nauju delnu knygele turinti 

72 dainas. , ,, 15c.
Nameli, pustelnyko •• ■ •• ' 75c
Lietuvi,zki Ras z Ui ir Rasztlaykai 50c. 
NAŪJAŪ8IS LIBTŪVISZKAS SAPNINY^KAB, 

surinktas iss daugel svetimUutiszku aapnl- 
Sku ir suredyUs pagal tikra Perstaakai 

iptlszka sapninyka,—su 310 aiszkiu abro- 
iu,—su apraszymu planetų ir peslapcziu 

kokia* senove, žmones vartojo dėl nuspėji
mo atoites.—Geriausei iszguido visokius 
sapnus, koki tik žmogui prisapnuot gali. 
Preke......................................................... 50c
ApdaryU*.............. ........................................7bc

Krežiu Skerdyne. Apraszo ana baisu at
sitikima, kada 1893 m. maskoliai užpuolė 
ant bažnyczloe miestelyje Kražių, ma
ut', szaude ir pjovė nekaltu, žmonis, iš
griovė altorius ir užpeczetlje bažnyczla. 
Kuo aiszkiausiai apraszo ta visa atsiti

kima. 16c.
Negirdėtos daiktas ir gero* rodo, musu mo

terėlėms „ 5c.
Olitypa, apysaka Isz laiko terpsaviazko* ka

re* Indljonu Amerikos. 25c

Wanted-An Idsa SSiS
Protect your Idee*: tbey may brtngyou veal t h. 
Vrtte Jom VKDDEKBt-RN * CO . Fiteat Attor-

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

838 W. 18lh Str.
Priima ligoniu* adynoae: nuo 9 iki 12 prie** niet 

ir nuo 0 vakare. Telepbonaa: Canal 137.

HILLE’S FOTOGRAFAS,
3452 8. Halated uL

Nujimą puikia* E^ogranjM, už lakina tiktai 

Aa veaellu ir kitokiu reikalu najlma Fotogra 
fija* kopulk au*ei.

NAUJA KNĮGA.
“Lietuvos” redakcijoj sziom's 

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

Prisiųsdami pinįgus, uždėkite 
szitokį adres?:

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

Jeigu kam reikia kur 
iszwažiuoti isz Chicagos. 
arba ka parkwiesti Į 0*1- 
cagą, tai Tikietus ant wi- 
sų geležinkelių gali gaut 
“Lietuvos” redakcijoj, 
924 33rd st.

PIGIAUSIAS KROMAS

Czebatu ir Czeweryku
pas

M.W.Goodmana,593 N. Gay St. 
BALTIMORE, MD.

Per (zial* 30 dienu turiu iszpaduotie vien* 
mano žieminiu* tavorus, kaip tai: Czebatu* 
Czeverykų* dėl vyru. moterų, vatku ir kūdi
kio. ūžtai teip labai *um.žinau jo prekias, kad 
viską pa* mane dabar gali pirkti beveik už pu
se preke*. Dėlto atkreipiu atydž viso aplinki
niu ir pažystamu ir praszau ateit pamegyt, o 
Krsittkryslte kad teip pigiai niekur nerasite,

i p pa* mene SU GUODONE
' M. W. Goodman.

“RYTAS”
Laikrasztis

ISZEINA

WATERBURY, CONN.
Yra tai vienss gryniausiu, kar» 

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

Ant metu tiktai $1.
W ei i tina kiekvienam jį skaityti.
Raszykit ir pinįgus siųskit ant adreso:

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

Iszsiuncziame In wisos miestu* Ir miesteliu* wisos A* 
metiko* visokius daiktus, kaipo Ui: Maszinas dėl si'uwi- 
mo, Maszinas dėl druk*wojimo groma|u, Siutus, Ovcrkv 
lūs, Wargonus, Armonikas, Orajyjamas Dėžutės, Klarne
tas, Fleitas, Base t les, Sk ripkas. Gitaras, Tri ubas, .Žiūro* 
nu», Britvas, Peilius, Widelcius, Ssauksztus, Striclbas, 
Rewolwerius, Laikrodžius, Laikrodėlius, Lenciugeliu*. 
Kompasus^Žiedus, Auskarus, Abrozus ir wlsokios k 
daiktu* — 
luksztusdel laikrodėliu jyt t. 
kožnam dykai

iluž 
į ^Teipogi padidiname fotografija*, dirbdiuame 

j Priaiuncziame kalalioga 
Adr«sawokit teip:

Kelpscb, Noreiko & Co., 
56 Tlfth Avė., CUICAGO, ILL.

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

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

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

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

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

Ben. Hatowskis.
• 627 S.Caoa lifte Judd, Cbicaon, II

Dirba, taiso ir parduoda:
LAIKRODŽIUS, LAIKRODĖLIUS
Lenciūgėliu.-, Žiedus, Špilka.-, auskarus

Kas nori nali gaut puikių "Goki Fielled". 1 4-ko 
Karnt ų. ant 15 akmenų su tikrais Elgino w 
uuiuroob nu-
c/.iu, i*>

Kas tik ko reik*l*ujete ateikite pa* mane, 
pirkaite visk? pigiau kaip kitur.
Ziegorelacxistyūnas50c. Sprendzyna 50c. Stykias ir skazupkoa 10< 

Szlubinej ziedaj 56 ir 72 prabos nog |3 iki |6. Sidabrini
“Elgin” ziegorej 17.00. Wyska garantavoje ant metu.

NDY CAIHABIIC

CURECOltSTIPATION
io*

25 ♦ so*
ABSOLUTELY GUARANTEED
Heaad beoklstfre*. 44. 8TZRUNG RKHKDT ČO.. Chi

ALL 
DRUGGIST3

“LIETUVA”
Nedelinis Laikrasztis

Iszeina Chicagoje kas subata ir paduoda žmonėms 
DARBIAUSIAS IR TEISINGIAUSIAS ŽINIAS 

isz Amerikos, Lietuwos ir wiso paswieczio.
“Lietuva” kasztuoja ant metų tik $2. Kas abu do- 

liarua užsimoka isz virszaus, gauna puikę knįgelę, vertės 50c., 
dovanų. Kas užsimoka II, gauna knįgelę už 25c. Knįgelę gali 
sau iszsirinkt isz musų kataliogo kas koki? nori, kad tik nebran
gesnę per 50c. o'prisiųsime dykai.

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

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

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

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

A. Olszewskis,
924 33rd Street______ ( H1CAGO. ILL.

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

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

E. ZAN1EWSK1S.
»JR>. »M 33rt str., 

Lietuvisakas 
kriauczliis.
Pigaus!* dra

panų krautuvė. 
Parduoda viso
kiu* drabužiu* 
kuo no pigiau
siai. Teiposgi 
dirba ant orde
rio už pigesnę 
preke kaip vi
sur. VViengen- 
cziai, praszom 

atsilankyt, o 
persitikrysite.

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

F. P. Bradchulis,
630 8o. Canal St., CHICAGO, ILL.

— Geri a ūse lietuvBzkai-lenki- 
szka Aptieka Juozo Leszczynsko, 
po nr. 3315 Laurel st., kuri užlai
ko geriausias gydyklas czionyksz- 
caias ir 1sz Europos ir teisingiau- 
sei iszpildo receptus, o prekes 
pigesnes kaip kitur. Aptiekoje 
randasi kasdien noadynos 11 ry
to iki 2 po pietų D-ras M. F. 
Božyncz, o D-ras M. P. Kosakaus- 
kas randasi Czetvergais ir Nede- 
lioms no 10 iki 12 adyn. vidur
dienio ir daktaras W. Statkevi- 
ežius? randasi kožname laike. Ant 
pateiksiąvimo gali’paszauktie in 
aptieka per telefoną kiekvięna 
daktara, koky kas nori ir kožnoje 
valandoje. Teipogi ant pareikala- 
vimo iszsiunczeme yvairias gy- 
diklas visur, atsakome laiszkus 
yvtįiriose kalbose ir gydome Jy 
gas per laiszkus.

Telefonas Yard 709

“GARSAS” 
AMERIKOS LIETŪWIU.

yra pigiausias nedelinis laikrasztis.
Iszeina Szenadorije kas su- 

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

ant metu, 
60 centu už pusmety,

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

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

Mq8 Adre81“ “Garsas” Publishing Co.
SHENANDOAH, PA.

tos, mano pažystamas
Kasparas Majauskas,

3342 Fisk uL, CHICAGO, ILL.

Preke pinįgų
Ruekaa rublis po........... .
Prusiszkos markės po........... 24|c.

Prie kiekvieno pinįgų siunti
nio teikia pridėti 25c ant paczto 
kadžiu.

53c.

Naujas
Lieluwiszkas Šaitanas.

Fel. Majausko 
3301 Laurel 
kerte 33czio* ui.

Užlaikau iviežia 
, bavarsk* Ala. 
riausla* , | 
ir seniai 
*1M A 
rielka*.

Ir paikUnslu Ciga
rą*.

Prie saliuno tu
riu pulke dideli* 
sale ant mitingu.

balių ir ureeialiju.
Alei k broli pamatytie ir to viso 

pabanidytie.
Fėlizas Majauskais, 

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

W. SZYMANSK1
624 Blue Island Avė: -jt»-

užlaikau didžiausiaKrautuwia Mebliu,4j
kaipo tai;

Stalų, Szėpų, Lowų, Peczių, Lem- 
pų, Divanų ir t.t. o pa įduodu nK 
visk? pigiau kaip visi kiti szto- 
rai.Teipogi parduodu ir antmėne- 
sinių arba nedėlinių iszmokeaczių. 
Pamėginkit pas manę, o pamaty- . 
aite, kad daug geriau ir pigiau 
pirkaite visk?, nė kaip kur pas 
itokius žydus. lARGEST STOVE PLANT IN THEMDRLDj

k JEWELi] 
STOVĖS 

N'GES i

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

Ofisas: 4 U Šalie St} Ruimas 620. Gyymas:112 I. Dlrision St
Atlieka provas visuose suduose, iszdirba visokias pjpieras__

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

Gali sueiazneket lenkiukai.
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