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Politiszkos žinios.
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Turkija irGrekija.
Pirmutiniai nepasisekimai gre- 

konių, jų karėj su turkais, be ma
žo nepagimdė revoliucijos Greki
joj ; sostapilėj jos, Atėnuose, bu
vo demonstracijos priesz karalių. 
Į Pireus atkako maskoliszki ir 
vokiszki laivai, idant paimti ka
ralių ir jo szeimyną, jeigii revo
liucionieriai viražų paimtu, 
nes tąsyk visa karaliaus 
szeimyna atsirastu pavojuje. 
Atsitikimas tasai Grekijoj yra 
geriausiu persergėjimu vieszpa- 
ežiams kitų Europos krasztų. 
Matomai monarchija ežia jau isz- 
buvo savo amžj ir reikia vien 
mažo nepasisekimo, o pats gy
ventojai savo valdonus nuo sos
to praszalins. Per ‘nepasisekimu 
karės su vokiecziais,1870 m , cie 
corius Napoleonas III nužudė sos- 
tą Prancūzijoj; laike karės. Mas- 
kolijos su turkais, keletas nepa 
sėkmingų muszių pagimdė de
monstracijas Peterburge priesz 
AleksandrąII. Jeigu Maskolijane 
butu pergalėjusi turkų, pats mas
koliai ne butų priėmę atgal savo 
ciecoriaus. Europos sostai remia
si vien ant kariaunos, kaip tik 
ir ta apleis valdonus, tronai Eu
ropoj turės griūti. Antai Ameri
koj alaus pardavinycziose dau
giausiai kelnerių vokieczių ofi- 
cierių; iszvyti isz Europos vieš 
paežiai, toki antai kaip Maskoli
uos Mikalojus, vargiai bo ir į kel
nerius tiktu ir jeigu jiems nepasi
sektu pagriebti su savim priluptus 
pinįgus, galėtu rasti sau vietą 
vien kokiame dime museum. To
dėl tai Europos vieszpacziai ir 
bauginasi karės, nes jie žino, kad 
dėl mažo nepasisekimo, jie nužu
dytu su wisu sostą, galėtu dar jų 
pavaldiniai atkerszyti už jų visas 
skriaudas ir nugalabinti teip, 
kaip laike revoliucijos prancūzai 
nukirt o galvą savo karaliaus ir ka
ralienės. Grekijoj tuom tarpu per
simainė tik mįnisteriai ir nuo ka
riaunos virszinįkystės likosi pra- 
szalitas sosto įpėdinis,kurį labiau
siai kaltin&už apleidimą Larissos. 
Į važiuojanezią isz ligonbuezio jo 
moterį, ant ulyczios Atėnuose 
susirinkusios minios metė 
akmen m< teip, kad ji turėjo grįžti 
atgal į ligonbutį ir per užpakali
nes duris slapta prisigriebė kara
liaus rūmo.

. iz

Po Farsala ir Damokis su
traukta yra grekiszka kariauna, 
surinkta ežia jos isz wiso 60,000. 
Czia tai turės atsitikti didelis mu- 
szis. VVirszinįku grekiszkos ka
riaunos yra buvę* karės ministe- 
ris, Smolenitz. Muszyje jis nustū
mė deszinę pusę turkiszkos ka
riaunos, bet užtai stovinti kairėje 
pusėje grekonys turėjo pasitraukti 
isz baimės, idant turkai neužimtu 
j.iemsužpakalio.Turkų virszinįkas, 
Edhem pssza, atsiszaukė į Smo 
lenitzą su užmanymu paliauti ant 
kelių dienų muszių,bet kaip prane
sza telegramai, tasai užmanymas 
likosi atmestas.

Grekiszkos pajiegos, kurios bu
vo sugrįžusios isz Epiro, dabar 
vėl per rubežių įsiveržė ir užėmė 
tnrkiszką miestą Phillippiadą. 
Turkai drutina Imart, kur trau
kia jų kariauna.

Ant salos Mytilene, Mažos A- 
zijos pakrantėse, užkilo maisztai 
priesz turkų valdžią. Ant parė
mimo pakėlusių maisztą, plaukia 
ten grekiszka lai vynė. Tas vienok 
mažai atsilieps ant karės bėgio, 
jeigu maisztai nepakils kituose 
kraštuose. Mažos Balkanų pussa- 
lio vieszpatystės nesiskubina pa
sinaudoti isz karės, nes jas stabdo 
Maskolija, kuri gina dabar Tur
kijos czielybę. Maskoliszki laik- 
raszcziai sako, kad dabar dalinti 
Turkiją,nors ir terp gy venanezių 
ant Balkanų tautiszkų gaivalų, 
yra per anksti, kadangi Maskolija 
nepasirengusi isz tokio dalinimo 
pasinaudoti; tuom tarpu reikia jai 
ant prideranezio susidrutinimo 
mažiausiai 10 metų.Susidrutinus, 
ji pati panorės dalinti sul
tano valdybas, bet ne ant nau
dos tų valdybų tautų, tik ant 
savo naudos.

Europos vieszpatystės sten
giasi taikyti kariaujanezias vie
szpa tyst e.-. Austrijos ir Italijos 
pasiuntiniai Atėnuose ilgai roda- 
vyjosi su naujais Grekijos minis- 
teįiais, Kaili irScouludis ir pasiū
lė jiems sawo tarpinįkystę. Anglijos 
ministeriųpirmsėdis^alisbury,už
manė suszaukti į Paryžių Euro
pos vieszpatyszczių konferenciją 
ant nutarimo, kaip apstabdyti už
gimusią terp Grekijos ir Turkijos 
karę, bet tasai užmanymas ne 
rado kitų pritarimo. Prancūzija 
ir Maskolija kalbina wien sultaną 
ne reikalauti nė žemės kraszto, 
nė pinįgų nuo Grekijos, bet pasi 
ganėdinti vien grekonių dabar
tiniu pergalėjimu. Kaip czia ne
būtų, bet dabartinė karė turės 
greitai pasibaigti, kadangi 'nėra 
daugiaus norinezių isz jos pasi
naudoti.

- Maskolija ir widnrinės
Europos wieszpa- 

tystfcs.
Austrijos valdonas jau apleido 

Maskoliją ir sugrįžo atgal; Pju- 
tės mėnesyj žada atsilankyti į 
Maskoliją ir Prancūzijos prezi
dentas, vėliaus vėl VVokietijos 
ciecorius. Laikraszcziai sako, buk 
tuom tarpu Maskolija stengiasi 
ant toliau* nustumti Turkijos da
linimą, idant praszalinusi galintį 
užgimti visoj Europoj karės 
gaisrą, galėtu atkreipti vi^as sa
vo pajiegas priesz Angliją, dėl 
ko stengiasi surasti kuo daugiau
siai draugų ir pritarėjų. Rengia
moj priesz Angliją karėj Masko
liai reikalinga yra VVokietijos 
pagelba ir- Prancūzijos pinįgai, 
todėl teip vieną, kaip kitą sten
giasi ji glostyti: Prancūzijai žada 
pagelbą ant iszvijimo isz Egipto 
anglijonų, gerindamas! gi Wo- 
kietijai,vėl griebiasi lenkų pris
paudimo. VVokietijos ciecorius 
pats užmanė savo pagelbą Mas
koliai: jis negal kęsti Anglijos 
galybės ant jūrių, o dėl nedatek- 
liaus turtų, negalėdamas su ją su
lyginti savo galybės, isz pavy

dėjimo norėtu Anglijos galybę 
kituose krasztuose sumažinti. An
glija stabdo platinimą vokiszkų 
kolionijų lygini Afrikoj kaip Au
stralijoj. Todėl, kol Maskolija 
nesiplatina Europoj, kol ji sten
giasi vien suvaldyti Angliją, 
VVokietija gali ją paremti, o su 
VVokietiji, žinoma, eis ir su ja su 
sijungusi Austrija. Prancūzijos 
randas noriai remia Maskoliją, 
bet užtai terp prancūzų nuolatai 
mažinau skaitlius maskolių my
lėtojų. Pasitraukus dabartiniems 
Prancūzijos ministeriams, užstoję 
kiti, galėtu būt Maskolijos prie- 
szais, todėl paskutinė ir sku 
binasi, ant kiek galima, ant savo 
naudos apversti Prancūzijos ga
lybę, nes karėj su Anglija pran- 
cuziszka Livynė neatbūtinai rei 
kalinga, be jos, nors susijungtu 
kitos visos Europos laivynės, 
visgi jos bus silpnesnės ui an
gliszką. Susitaikymą gi prancūzų 
su Anglija stabdo valdymas an
glijonų Egipte be prancūzų pri
tarimo. Isz to savitarpinio pa
vydėjimo ir stengiasi pasinaudo
ti maskoliszkas meszkinas.

Iszpanija ir Jos valdybos.
Iszpanijoj, juo ilginus traukia

si maisztai vaidybose, juo dau
giaus atsiranda rando prieszų, 
kurie vis drąsiaus pakelia galvą. 
Prieszų rando Iszpanijoj yra ga
na, užtenka paminėti: karlistus, 
republikonus, progresistus, soči- 
jalistus, anarchistus, nuvargintus 
ir prispaustus dideliais mokesz- 
cziais ukinįkus. Randas noriai su
teiktu pasi kėlusioms valdyboms 
didesnę liuosybę, tik tuom, kuom 
jis nori apdovanoti valdybų 
gyventojus, maisztinįkai nepasi- 
ganėdius, jie reikalauja visiszkos 
neprigulmystės. Žinoma, daugumas 
gyventojų noriai sutiktu, idant 
kokiu nors budu maisztai galėtu 
pasibaigti, bet tie norinti pabai
gos dabar neturi balso, nieks jų 
ne klauso; idant valdybos priim
tu Iszpanijos siūlomas reformas, 
reiktu pirma maisztą suvaldyti. 
Taigi Iszpanija bando jas suteikti 
dabar nors tiems valdybų krasž- 
tams, kurie yra iszpanijonų ran
kose, pasitikėdama, kad pasiganė- 
dinimas suteikta czia didesne 
liuosybę, patrauks greieziaus ir 
kitus kraszfus.

Ant praszymo iszpaniszkos ka
riaunos virszinįko, jenerolo 
VVeylerio, karalienė sutiko su
teikti Kubai tūlas reformas ir po 
joms jau pasiraszė. Reformos tos 
bus įvestos tuom tarpu visoj 
vakarinėj Kubos dalyj, kur da
bar maiszto nėra. Į gubernatorius 
tos salos dalies likosi paskirtas 
markyzas Palmarola, turintis 
terp gyventojų didelę įtekmę; 
jam tai jenerolas VVeyler ir pa
vedė įvedimą paminėtų reformų. 
Paskyrimas Pslmerolio į guber
natorius pakėlė gyventojų pasiti
kėjimą: jie tiki, kad naujam gu
bernatoriui pasiseks įvesti refor 
mas. Iszpaųijonys užpuolė ant 
syk su laivyne nuo jūrių ir su že 
m ės kariauna ant porto Banes, 
kurį jenerolas Roloff buvo pa
veržęs ir per kurį kubiecziai gau
davo ginklus isz Amerikos. Mu
šis buvo smarkus, kadan
gi tą portą gynė 6000 kubieczių, 
bet ant galo jie neišlaikė smar
kaus užpuolimo, apleido miestą ir 
pasitraukė toliaus nuo kranto.

Pietine Afrika.
Nesutikimai terp Anglijos ir 

Pietinės Afrikos republikų vis 
didinasi ir turbut isz to turės už
gimti karė. Angliškas kolionijų 
ministeris, Chamberlain, turbut 
.tyczia erzindamas, iszsitarė, kad 
neiszsižada savo virszinįkystės 
ant pietinės Afrikos republikų ir 
kad Anglija nedaleis kokiai nors 

Į svetimai vieszpatystei kiszti

savo nagus į jos ir tų republikų j dė; paszautas tik vienas jų ar 
tarpą. Pasirodė vėl, kad Anglijos 1 ’ ” ................. .... ’ ”* '
randas gerai žinojo apie parengtą 
Jamesono užpuolimą ant Tranavaa- 
liaus ir žadėjo jį paremti, bet ka
da tas likosi ^umusztas ir su visa 
savo kariauna pateko į transraa 
lieczių rankas, tąsyk Anglijos 
randas jo iszsižadėjo. Už tą už 
puolimą, Transvaaliaus randas pa
reikalavo iszmokėjimo karės 
kasztų, nuo to vienok Anglija 
atsisakė. Ant to atsisakymoTran- 
svaąliaus prezidentas, Krueger, 
asztriais žodžiais atsiliepė į An
glijos randą reikalaudamas atly
ginimo už užpuolimą, tiesiog kal
tina angliszką randą. Prez dento 
Kruegerio giminaitis buvo įžei
dęs savo kalboje Anglijos kara
lienės garbę, už ką prezidentas 
buvo jį nubaudęs, dabar gi ne tik 
nuo bausmės paliuosavo, bet 
priešingai, padarė jį augszcz'au- 
siu policijos virszinįku. Anglijos 
randas stengėsi pirkti nuo Portu
galijos jų valdybas prie Dalagoa 
uosto, idant užkirsti su visu ke
lią prie jūrių Pietinės Afrikos re 
publikoms;'tarybos vienok ne- 
iszdavė Vaisiaus. Angltjonys 
traukia savo kariszką laivynę į 
Pietinę Afriką, siunezia ežia ir 
žemės kariauną; Transvaa- 
lius gi ir Orange republika tei
posgi ne tinginiauja, bet, kiek ga
lėdamos, ginkluojasi. Ginklus ga
bena jiems vokiszki ir prancu- 
ziszki laivai. Tokiame padėjime 
mažos reikia priežasties ir ežia 
turės užsidegti karės gaisras, ku- 
risai teip ilgai trauksis, kol vie.

kietija, o gal ir kitos Europos 
vieszpatystės.

Morokko.
Wakarinėj dalyj Sziaurinės Af 

rikos, prie Atlantiko, atidalyta 
nuo Iszpanijos siaura ant 2 my
lių Gibraltaro jūrių srluoga, yra 
neprigulminga Morokko viesz- 
patystė. Gyventojai, maurais va
dinami, yra mahometoniszko ti
kėjimo. Neseniai, prieaz sultano 
valdžią buvo pasikėlę gyvento
jai pietinės provincijos, Suza. 
Iszsi ų s ta priesz maisztinįkus sul
tano kariauna likosi suniuszta. Po
tam sultanas išsiuntė priesz 
maisztinįkus drūtesnę kariauną, 
kuri į porą mėnesių :ii<t galo ir 
pergalėjo pssikėlėiius. : Paskuti
niame susirėmime krite daug ka
reivių isz abiejų pusių, bet galu
tinai maisztinįkai likosi sumušti. 
Sultano kariaunos ^irszinįkas 
liepė, paimtiems į nelaisvę maisz- 
tinįkams nukirsti galvas, su 
krauti jas į maiszus ir nusiuntė 
sultanui 200 nukirstų galvų kai
po ženklą, kad maieztiiiįkus per
galėjo. Sultanas gi, iszsavopusės, 
isz to siuntinio, 50 galvų liepė 
prikalinėti prie savo sostapilės 
vartų, idant jo pavaldiniai žino
tu, kokią jis turi galybę.

Isz Lietuvos.
Muszls ukinįkų su wak

liais.
Netoli miestelio Orlių, Lydos 

pavietyj, Wilniaus gub., atsitiko 
smarkus muszis terp vagilių ir 
juos besivejanezių ukinįkų Orlių 
ir Lapiczankos, to paties pavie- 
czio. Wagi>iai mat naktyj užpuolė 
ant Kopėčių kaimo,kur, apart kit
ko, pavogė 3V00. rublių, nuplėszė 
užraktus, nunuodino šunis. Ap
vogtas ukinįkas susitelkė kaimy
nus ir leidosi vytiesi vagilius ir 
prisivijo juosOrlių miestelyj. Czis 
norėjo tuojaus suimti, bet tie susė 
do į vežimą ir norėjo prisigriebti į 
kitą netolimą miestelį, Žoludkus. 
Juos vyjosi 4 raiti ukinįkai ir 
daug pėkszczių; prie to paskui 
prisidėjo ir ukinįkai kaimo Lspi- 
czankos. Wagiliūs prisivijo ir ap
stojo. Apstoti iszsitraukė revol
verius ir prasidėjo szaudynės. 
Pasibaigė vienok tuom, kad va 
giliai likosi suimti; ant laimės, 
terp ukinįkų paszautų nepasiro. 

klys.. ^Vagiliai visi žydai. Ukinį
kai juos nugabeno pas pristovą 
su viskuom, ką pas juos rado.

Surasti pinįgų dirbėjai.
Po VVilnių ir po kitus Lietuvos 

miestus, teiposgi daugely] Mažru- 
sijos krasztų, nežinomi piktadariai 
pradėjo terp žmonių platinti ne
tikrus, jų padirbtus cidabrinius 
pinįgus. Pinįgai tie pasirodė vi
duryj stikliniai, tik isz virszauS 
buvo aptraukti plona cidabrine 
plėve. Kad jie padirbti, isz pra
džių nieks negalėjo numanyti, 
suprato tąsyk, kada jie nupuolę 
ant žemės susidaužė; potam jau, 
pradėjo geriaus tėmyti. Dabar 
maskoliszkas laikrasztis, “Narod”, 
pranesza, kad policija susekė jau 
ir dirbtuvę, kuri dirbo tuos pinį
gus. Dirbo tuos pinįgus neseniai 
žydų parengta netoli Wilniaus 
stiklo dirbtuvė.

Wiesza biblioteka Minske.
Lietuviszko Minsko miesto ro 

da užgyrė parengti vieszą 
blioteką. Ant apsvarstymo 
kalų tos bibliotekos likosi 
rinkta komisija susidedanti 
miesto rodinįkų: Janczevskio, 
Janovskio, Lanco, Gregorovyczo 
ir Warilo.
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Dangiszkas apskritys.
15 d. Balandžio, 9j valandą 

vakare,ties Wilniumi pralėkė 
degantis apskritys. Buvo gra
ži, szviesi mėnesiena; ant teip 
apszViesto dangaus pasirodė do

link. Apskritys tasai buvo gra
žiai mėlynos parvos; paskui jį 
driekėsi kaipi uodega isz raudo
nų ir geltonų kibirkszczių, kurios 
veržėsi isz ano mėlyno vidurio.

Mickiewiczo paminklas 
Kaune.

Lenkiszki laikraszcziai prane- 
nesza, buk Kaune, kur A.ickie- 
viez buvo gimnazijos mokintoju- 
mi, rengiasi pastatyti jam pamin
klą ir buk jau Marcinkievicz 
isz Berlyno, iszvažiavo su to pa
minklo modeliumi. Tuszczia vil
tis! Maskoliszkos valdžios to ne 
daleis. Jeigu kas užmanytu pasta
tyti paminklą kokiam priputu- 
8t a m Deržimordovui, arba Grom- 
koperdovui, nėra abejonės, kad 
maskoliszki valdinįkai ne lik 
greitai daleistu, bet žmonis ver
ste verstu prie aukų. Daleistu 
kiekviename kaime statyti pa
minklus tokių kraujagerių paszle- 
mėkų, kokiais buvo Muravjev 
arba ir dabar pasimiręs Orževski, 
gana prilakę ne kalto žmonių 
kraujo.

Latvijos paroda.
Liflandiszka ekonomiszka drau

gystė pakvietė visas Latvijos 
žemdarbystės draugystės ant pa- 
sirodavymo kaslink parengimo 
Rygoj visų Baltmario gubernijų 
centraliszkos parodos iszdirbystės 
ir produktų., Reikalingus ant to 
pinįgus jau audėjo vokiecziai 
dvarponiai.

8enowės likimai.
Senovės Juod vyžių žemėj, 

Konstantinovo pavietyj, Siedle- 
cų gub., ant lauko kaimo Cielesni- 
ca, vietoj vadinamoj “Cėrko- 
visko”, surado daug akmenų, ant 
kurių iszkapoti parnszai senoj- 
slaviszkoj ir grekiszkoj kal
bose. Yra ežia teiposgi daug 
ne apdirbtų akmenų; mato
mai tie akmens paeina isz 
pamatų kokios nors seniai ežia 
buvusios triobos. Pagal iszkapo
tus paraszus, galima spręsti, kad 
toj vietoj labai seniai gyveno 
tąuta gana augsztai kulturiszkai 
pakilusi, bet kokia, iki sziol neži
nia. Aplink minėtą “Cerkovis- 
ką” yra ir daugiaus vietų su la
bai svarbiais senovės likimais.

Žemiszkos jrėdnės Latwi- 
joj ir Lietuwoj.

Net musų Amerikoj iszeinanli 
lietuviszki laikraszcziai garsino, 
buk maskoliszkas randas rengiasi 
Lietuvoj įvesti žemiszkas įrėd- 
nes. Dabar vienok maskoliszki 
laikraszcziai pranesza, kad ran
das rengiasi jas įvesti tik 
Latvijoj ir tai ne visoj, nes tik 
Kurlandijos gubernijoj (Kur- 
szėj). Žemiszkos įrėdnės ežia buJ 
senezios įvestos qe vėlaus 
metų.
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pre
Jawų prekės.

Perei’ą • sanvailę javų 
kės Lietuvoj mažai te persimainė. 
Wilniuje už rugius mokėjo po 60 
-^-62 kap. už pūdą; už avižas po 
70 kap., už grikus 63—75 kap.. 
Pūdas sviesto 9 rub. 50 kap.—9 
rb. 75 kap.; szieno pūdas 30—32 
kap., sziaudų 20—23 kap.

Eiepojtlj už rugius mokėjo 54į 
kap.; už k vieczius 80 kap.; už 
avižas vidutiniszkas 58—60 kp., 
geresnes 90—65 kap. už geriau
sias po 66—78 kap. Miežiai 52 
kap. Žirniai 60 kap. Linų sėmens 
96—97 kap. Kvietinės klynės 
smulkios 41—43 kep., vidutinės 
46—52 kap.; stumbiausios 53— 
55 kap. už pūdą.

Swetimi prigawėjai.
Turtingesni gyventojai Wil- 

niaus ir Dinaburgo gavo lito 
grafuotus laiszkus net isz miesto 
Toledo, Iszpanijoj; raszantis siū
lo jiems pirkti planus vietos, kur 
užkasti pinįgai, isz viso 800,000 
Ir. auksu; isz tų pinįgų daleidžia 
pirkusiam planus pasilaikyti sau 
treczdalį, kitus gi atiduoti jo 
vaikams. Prie tų rasztų pridėtos 
ir iszkarpos isz gazietų, kur ap- 
raszyti tie užkasti pinįgai. Ar pa 
sisekė tais rasztais ką nors pri
gauti, nežinia, bet kad ežia yra 
prigavyslė, tą kiekvienas gal nu
manyti.

Isz Seinų Siminarijos.
“Vienybė” praneszė isz Seinų, 

kad dabartinis dvusiszkos semi
narijos rektorius, kun. Giedraitis, 
labai spaudžia lietuvius.Dabar Sei
nų seminarijos klierikai ne gal isz- 
mokti lietuviszkai, kadangi jiems 
net terp savęt uždrausta kal
bėti savo prigimtoj kalboj. Ko
dėl teip yra, sunku suprasti. 
Kaip pati pravardė rodo, rėkto 
liūs, kun. Giedraitis, turi bul lie
tu vys, o ne lenkas. Patsai tikėji
mas te i po sg i reikalauja, idant bai
gę mokslą beinu seminarijoj klie
rikai gerai mokėtu kalbą žmonių, 
kuriuos atseis paskui mokinti. Sei
nų dijecezija per pusę apgyventa 
lenkų, per pusę lietuvių; jeigu se
minarijoj gal mokinti lenkiszką 
kalbą, tai teipjau privalo mokin
ti ir kalbą kitos gyventojų da
lies, taigi lietuviszką, o nedraus 
ti lietuviams klierikams netterp 
savęs lietuviszkai kalbėli.

Lletuwys liuosnoris ant 
Kretos.

Lenkiszkas laikrasztis, “Prze- 
gląd VVszechpolski”,pranesza,buk 
terp liuosnorių ant Kretos yra ir 
vienas studentas lietu vys, Justi
nas Jaksztya. Labai gražu, kad 
lietuviai studentai remia kariau- 
janezius už liuosybę, (ik kodėl jų 
darbai teip mažai žymus lietuvių 
su prispaudėjais karėje? Musų 
paežių karėje yra gana plati dir
va lietuviams studentams au
kauti savą už savo brolius, 
kodėl gi ežia jie aukų teip pa
vydi?

Laidotuwės Oržewskio.
Kūną pasimirusio Wilniaus 

iteneral gubernatoriaus Orževskio, 
Iszvežė isz Wilniaus į jo dvarą 
“Novaja Čzartoryja”, Wolyniaus 
gub. Ant geležinkelio stacijos pa
lydėti numirėlį susirinko visi 
augsztesni urėdnįkai; iki Czarto- 
ryjai su trukiu važiavo guberna
toriaus pagelbinįkas ir užveizė 
tojas jeneral gubernatoriaus kan
celiarijos; kiti urėdnįkai sugrįžo 
atgal nuo Lydos.

Aukos ant darbo namų, 
Wilniuje-

VVilniuje yra parengti “Darbo 
namai”, kur neturinti darbo 
darbinįkai randą priglaudą, mai
stą ir darbą*. Už.-ilaiko tie namai 
vien isz privatiszkų aukų; ant 
rinkimo aukų: bažnycziose, cerk
vėse ir liuteroniszkose kirkėse 
yra prikalinėtos dėžutės, bet nors 
namai tie VVilniuje labai reika
lingi, bet tose dėžutėse aukų susi
renka ne daug, kur kas mažiaus, 
negu surinko nuo katalikų ant 
naudos maskoliško “Raudonojo 
Kryžiaus Draugystės”. Nuo 15 Ko
vo, iki 1 Balandžio, į dėžes bažny
cziose, kirkėse ir cerkvėse ant Wil- 
niaus “Darbo namų” sudėta isz 
viso 27 rubl. 67 kap. Pirmą Ba
landžio dieną tuose namuose tu
rėjo prieglaudą isz viso 64 žmo
nės, isz tų gi: 14 staeziatikių, 47 
katalikai ir 1 liuteronas.

Nerūpestingumas apie 
darbinįkų sweikatą.

Lietuvos dvarponiai mažiau
siai rūpinasi apie savo darbinįką, 
mažai ęupi jiems jų sveikata ir 
tai teip,' kad net maskoliszkos 
valdžios priverstos tapo įsikiszli 
ir tai tuom tarpu nors užstoda- 
mos už sveikatą darbinįkų dva
rų degtinės leidinyczių. Dirbtu
vių užveizda dabar apdirbo pro
jektą tiesų, pagal kurį, dvarai tu
rinti degtinės leidinyczias, turės 
priverstinai parengti atskirus 
gyvenimus darbinįkams- Leidiny- 
cziose tose dirba dieną ir naktį, 
iszėmus vien tris dienas, taigi 
darbinįkams nėra laiko eiti na
mon; nakvoja jie kampuose pa- 
cziofMeidinyczioj, kaip kiti net 
ant katilo. Tas vodingai atsilie
pia aut darbinįkų sveikatos ir už 
juos stengiasi mat*užstoti masko
liai dirbtuvių inspektoriai, o pats 
dvarponiai vo niekaip suprasti 
ne galėjo.
Egzamiuai gimnazijose.

^Pasirėmę ant praneszimų mas- 
koliszkų laikraezczių, mes praue- 
szėme savo skaitytojams, buk 
maskoliszka apszvtetimo minis- 
tenja rengiasi su4visu panaikinti 
gimnazijose egzaminus, pareinant 
isz kliasos į kliasą. Dabar vienok, 
apszvietimo minuteris atsiuntė 
rasztą VV ii niaus moksliszkos ap- 
rubės užveizėlojui, kad tasai pas
kalas neteisingas ir kad szį metą, 
visose gimnazijose, progimnazi
jose ir realiszkose mokslainėse 
bus toki jau egzaminai, kaip ir 
kitais metais.

Gaisras.
Wilniuje, 14 d. Balandžio, užsi

degė namai Hilelso, ant Didė&ės 
ulyczius; ugnis su visu isznaiki- 
lio fotografiszką dirbtuvę Smor- 
gonskio. Ugnis ir užgimė toje 
dirbtuvėj, tik nežinia dėl kokios 
priežasties, bmorgonskis skaito 
blėdį ugnies padarytą aut 4000 
rublių; namų gi savinįkas tiek 
jau. Ugnį suvaldė subėgę ugns- 
gesiai, prie gesinimo vienok ke
letas i»z jų likosi gana sunkiai su
žeistų; tuos reikėjo gabenti į li
gonbutį.

Wilniaus priemieszczio 
wanduo.

Sveikatos užveizda Chicagoj, 
mokslainėse uždraudė gerti mo
kintiniams vandenį isz miesto 
dūdų, nes jisai ne sveikas. Wil- 
uiaus priemieszczių vanduo dar 
nesveikesnis ir todėl ežia užgi
musi kokia nors liga geriausią 
sau dirvą randa ir daugiausiai 
priemieszczių gyventojų į kapus 
nuvaro . Miestas ne tik patsai ne
sirūpina apie iszkasimą szuiinių 
ant gyventojų labo, bet net ne- 
daleidžia jiems kasti ant kiemo 
savo kasztais. Gyventojai pri
versti gerti vandenį isz Wilei- 
kos, į kurią subėga srutos isz vi
sų aplinkinių s kuru . iszdirbiny- 
czių. Tokia rėdą galėjo tikti 
szimtas melų atgal, bet ne dabar 
ir tai mieste turineziame apie 200 
000 gyventojų.

U Žemės sawinįkai, Kurszėj, už
dėjo savitarpinę draugystę ant 
apsaugojimo savo gyvulių nuo 
vagy st ų.

- • Pardavinėjimą degtinės Lat
vijoj randas paims į savo rankas 
nuo 1900 metų. r
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Isz Amerikos
Naujos poru persiskyrimo tiesos.

« Kanadoj likosi dabar užgirtos 
naujos tiesos kaslink persiskyri
mo vyro su motere. Pagal nau
jas tiesas, jeigu koksai kanadietis, 
pasinaudodamas isz kitokių tiesų, 
dėl persiskyrimo su savo paezia, 
pareitu į Suvienytas vieszpatys- 
tęs ir ten perskyręs apsivestu, 
tai sugrįžęs atgal į Kanad* bus 
eudyjumas už daugpatystę. Taigi 
Kanados valdžios mat nepripa
žįsta perskyrimo Suvienytų 
W'ieszpatyszczių sudžių.

Žemes drebėjimai ant Antiliu sa
lų.

Ant Mažų Antilių salų, Wi- 
durinėj Amerikoj, siautė smarkus 
žemės drebėjimai, kurie neiszpa- 
sakytai daug pridirbo blėdies: 
daugelis žmonių likosi užmusztų 
sugriuvusiose triobose. Žemės 
drebėjimas traukėsi nuo salos Ja- 
maica, Monserat, St. Kits, apėmė 
prancuziszkas valdybas Martini- 
que ir Guadelouppe. Dagiausiai 

ant salos Guade 
pardavibyczios 
žmonės renkasi

praszė į nakvynę. Naktyj atėjo 
jis prie Hillsteadienės miegstubės 
durų ir reikalavo, idant ji jį įsileis
tu, bet kad tojė užsikiszo duris ir 
neleido, piktadarys pažadėjo vis* 
szeimyn* iszpjauti, bet kad ir tas 
negelbėjo, paėmė jis britv* ir 
nuėjęs į vaikų miegstubę, per
pjovė vyriausiamjam sunui, 15 
metų Petrui Hillstead, kakl*. T* 
padaręs, vėl sugrįžo prie mo- 
teriszkės miegstubės, bet kad ta 
jo neįsileido, jis nuėjo vėl pas 
vaikus ir tokiu jau budu per
pjovė kakl* 13 metų Tamo- 
sziaus, 11 m. Adolfo ir 3 metų 
Oskaro. Atėjęs vėl prie durų, 
reikalavo įsileidimo ir žadėję už
tai palikti likusius dar du vaiku. 
Motina, norėdama iszgelbėti sa
vo vaikus, ant galo piktadarį 
įsileido ir jis ežia jau atliko, ko 
norėjo. Du vyriausųyie vaikai 
dar gyvi, bet turbut turės mirti, 
du jauuesniejie gi jau numirė. 
Atlikęs savo darb*, piktadarys 
sėdo ant arklio ir iszdumė; jis 
dar ne suimtas.

užsnudę, nupuolė į vandenį ir 
prigėrė. Wisoj klonyj, ant kelių 
mylių ploto, yra apie 2000 žmo
nių neturinezių pastogės, nė mais* 
to. Ant laimės vienok, vanduo 
jau pradeda mažintiesi ir todėl 
jau ir gelbėti sulipusius ant me- 
dž ų yra lengviaus. Negalima į 
spėti, kiek ežia žmonių pražuvo; 
nuolatai patinka prigėrėlių kunus 
plaukinėjanczius ant vandens. 
Daugelį nunesztų triobų neszioja 
vilnys; turbut jų viduryj yra 
teiposgi prigėrėliai, kurie tespėjo 
iszsigelbėti.

St. Louis. Upė Mississippi vėl 
pasikėlė ant 1 pėdos; vanduo 
dar kyla vis augsztyn, kadangi 
subėgo jis ežia isz Missourės.Olto- 
ven, netoli Alexandria, Mo. sto
vi dabar vos trys namai, kitus 
nuneszė vanduo.

LIETUVA

Isz darbo lanko.

Įmonių pražuvo 
louppe. Wisos 
ežia uždarytos, 
j bažnyczias.

ledai.
Rio 
au-

Dideli
Meksike,, apie Potosi, 

Verde klonyj, siautė smarki 
dra su ledais. Ledai buvo teip
dideli, kad jie užmuszė daug 
žmonių; ant vienos tik f ar mos 
pasirodė 12 užmusztų, isz, viso 
gi užmusztų yra 41. Nupuolę 
ledai svėrė po 3 svarus. Javai 
laukuose likosi su visu isznaikin-

Suaresztuotas paczto kasierius.
St. Louis, Mo. Paczto kasie- 

' rius, Hayes, likosi suaresztuotas.
Mat jis pasisavino sau 15,000 
doL paczto pinįgų. Nedateklių 

x pinįgų kasoj užtėmy jo pats in
spektorius, Johnston ir atidavė 

. Hayes* po sudu. Brolis suaresz- 
tuoto kasieriaus sugręžino 
tuojaus trukstanezius pinįgus, ne
žiūrint vienok ant to, isz Wa- 
shingtono atėjo įsakymas atiduo
ti kaltinįk* po ęudu.

4 Iszgelbėti Jurininkai.
Prancuziszkas laibas“ Amande” 

atkako į St.Pierre ir atgabeno 
keturis jurinįkus nuo sus'dau- 
žusio laivo “Vailant”, kurisai 
14 Balandžio likosi ledinių kalnų 
su visu eutriuszkintas. 21 jūrinį- 
kas nuo jo susėdo į valtelę, bet 
17 isz jų nuo bado ir szalczio 
pasimirė ir juos tai pasilikę isz- 
metė į jūres. Dabar iszgelbėti 
mito mėsa papjauto szuns ir 
krauj* jo gėrė, negalėdami van
dens sugriebti. Iszgelbėti tur nu- 
szalusias kojas ir rankas ir jas 
reiks nupjauti. Su Vailantu pas
kendo 30 jurinįkų. Isz susėdusių 
į valtelę 21, į ketvirt* dien* 
pasimirė keturi jurinįkai, ant ry
tojaus trys, toliaus szeszi ir ketu
ri t* dien*, kada juos užtiko lai
vas “Amande” ir iszgelbėjo. 
Kapitonas Vailanto likosi ant laivo 
ir jis teiposgi prigėrė.

Lynczavones.
Houston, Tex. Ui užmuszystę, 

eužagimę dviejų mergaiezių ir už 
padegim*, likosi czia lynezuoti 
septyni negrai; lynezavo juos jų 
wientaucziai. Naktyj susirinko 
negrai ir užpuolė ant namų, kur 
buvo laikomi suimti kaltinįkai, 
šszvedė juos isz namų ir pako
rė. Jie prisipažino, kad užmuszė 
negrę Daniels*, jo podukr* ir dar 
wien* septynių metų mergaitę ir 
kad jas sužsgė, kunus užmusztų 
sukrovė, apliejo kerosinu ir pade
gė drauge su namais, tik kun* 
anos 7 metų mergaitės įmetė į 
szulinį. Daniel mat turėjo užka- 
wojęs vogtus daiktus ir jų tai 
užpuolikai pareikalavo, bet kad 
atiduoti ne norėjo, todėl ir užmu- 
azė.

Airiszkos merginos.

Nev Yorke, ant Ellis Island, 
laivai atpliaukę isz Europos, 
su viena diena atgabeno 800 mer
ginų isz Irlandijos ir kaip dabar 
atkakus:os pasakoja, Gegužio mė
nesyj rengiasi atkakti keli tuks- 
taneziai; kadangi po Irlandiję 
praplito žinios, buk Amerikoj 
trūksta merginų, o Irlandija ga
linti užganėdinti reikalavym*,'| 
kadangi joje mergimų yra 
giaus negu reikia.

dau

Gaisrai. -
Idianopolis. Užsidegė czia 

drabužių krautuvė “When”, ant 
Pennsyl vania ui. Ugnagesiai atsi
rado isz pats pradžių ir virszuti- 
niuose gyvenimuose ugnį apstab- 
dė. Szeszi ugnagesiai prie gesini
mo sunkiai apdegė ir apmirė nuo 
durnų; pasisekė juos isztraukti, 
bet trys isz jų teip sunkiai yra apde
gę, kad nuo to turės mirti. Terp 
apdegusių yra ir ugnagesių wir- 
sz:nįkas.

Marion, III. Paskutinę Balan
džio dien* beveik su visu iszde- 
gė miestelis Cutersville. Beveik 
visos krautuvės ir pardaviny- 
czios sudegė; iszliko vos kelioli- 
k* namų. Wertę sudegusių ta vo
rų 35 krautuvėse skaito ant 100 
000 dol.

Pittsburg, Pa. Sudegė czia su 
visu dideli kolionijaliszkų tawo- 
rų krautuvė prie Liberty ui. Jen- 
kinso & Co. Apart to, iszdegė ei
lė pardavinyczių prie Pensylva- 
nija ir Liberty ui. Blėdį ugnies 
padaryt* skaito ant 3 milijo
nų doliarų.

Milvaukeej sudegė Schmidto 
kotelis, kuriame gyveno italijo- 
nys. 20 žmonių apmirė nuo du
rnų, bet pasisekė juos iszraukti 
isz deganezios triobos. Daugelio 
czia apsigyvenusių žmonių ne 
gal surasti, bet daugelį iszgelbė- 
jo; terp iszgelbėtų yra ir sunkiai 
apdegę.

Sharon, Pa. Iszdegė czia 
turtingiausia miesto dalis; su
degė 14 didelių krautuvių su 
viskuom, kas jose buvo, ne skai
tant mažesnių triobų.

1 Pereit* sanvaitę Suvieny-1 
tose N leszpatystėse atsitiko 237 
nusibankrutinimai; Kanadoj 40; 
pereitų metų, t* paczi* sanvaitę, 
buvo jų: Suvienytose VVie^zpa 
tystėse 238, Kanadoj gi 31. Duno 
agentūra garsina, kad tūlose dar
bo dalyse užtėmy tinas yra mažas 
pagerėjimas, bet apskritai imant, 
tas pasigerinimas dar neužganė 
dinantis. Bankų operacijos viso
kiuose miestuose pereit* sanvaitę 
pasikėlė ant 21%, sulyginant su 
pereitais metais, bet ir tas pasi- 
kėlymas Suvienytose Wieszpa 
tystėse buvo tik 13,2%. Chicagoj 
gi ne tik kad nepasikėlė, bet 
prieszingai,sumažėjoant 12,3%.

1 Sprnigfield, III. Kalnaka
siai kastynių Garisiela, Mur- 
physboro, atsiszaukė į szteto san
taikos komisij* ir pra-zo jos įsiki- 
szuno į jų nesutikimus su darb
daviais. Darbinįkai skundžiasi, 
kad kastynių saviuįkai numažino 
jų uždarbį ant 10% ir per tai už
darbis teip sumažėjo, kad jie nė 
gal ii-zmisti.

1 Chicagoj aztraikas darbinį 
kų dirbanezių prie statymo trio- 
bų, juo toliaus, juo platesnę už 
ima dirv*. PIumbėriai atsisakė 
pasiduoti nusprendimui santaikos 
komiteto ir pakels teiposgi 
sztraik*.

T Blffalo, N. Y. Molderiai 
prigulinti į unijas liejinyczioj 
Snov Steam Pnmp Co. paliovė 
dirbę, kadangi kompanija, ant jų 
reikalavymo, ne norėjo praszslin- 
ti darbinįkų neprigultnczių į uni
jas.

1 Boston, Mas. Bacon Paper 
Co. dirbtuvės likosi uždarytos. 
Kompanija turėjo užtektinai rei- 
kalavymų, tik truko jai pinįgų 
ant bėganezių reikalų, todėl ir su 
visu turėjo paliauti darb*.

1 Milvaukee. 400 murinįkų 
ir teip darbinįkų prie triobų sta
tymo, pakėlė sztraik*; murinįkai 
reikalauja po 40c. už valand* 
darbo; kiti gi darbinįkai po 22c.

Peoria, III. Plumberių pa- 
gelbinįkai paliovė dirbę. Reika
lauji jie 8 valandų darbo, prie 
tokio užmokesnio, kokį gauna 
dirbdami dabar 9 valandas.

1 ittsbug, Pa. Rengia ežia 
sztraik* darbinįkai visų langams 
stiklo dirbtuvių.

žinotu jau kur tokį patalpinti ir 
kaip suszelpti. Emigrantų namų 
juk daugelis tautų neturi; ne turi 
jų nė vokiecziai, nė italijonye, nė 
airiai, bet užtai visi turi agentus, 
kurie paima atkakusius ežia vien- 
tauezius ir jeigu kas reikalauja 
paszelpos, tai jį ir suszelpia. Tuom 
tarpu nė vokieczių, nė airių ne 
gražina atgal, kadangi kiekvienas 
isz jų keliauja gerai apsirokavęsir 
žino, kur keliauja ir jie paprastai 
vis turi pinįgų; italijonų rods 
gražina daugiaus negu lietuvių, 
bet jų per mėnesį tiek atkanka, 
kiek musiszkių per metus. Taigi 
rodosi, kad kol galėsime rengti 
emigrantų nam*, tuom tarpu pri
derėtu pasirūpinti nors apie agen
tę. Iszdirbimu popierų dėl agen
to galėtu užsiimti kunįgas Žin
džius.

Asz ežia pauduodu savo nuo
mones. Kaip ant jų žiuri musų 
laikraszcziai?

Petras M. Abraitis.

* Baisi dinamito expliozija.
Mieste SanSalvador, republikoj 

San Salvador, Widurinėj Ameri
koj, atsitiko smarki dinamito ex- 
pliozija, kuri vis* miesto dalį už
griovė. Trys vėlimai dinamito 

E . prikrauti važiavo Conception ui., 
viena isz gražiausių mieste. Isz 
syk, nežinia kodėl, expliodavo 
dinamitas sukrautas ant. vieno 
vežimo ir nuo oro sudrebėjimo, 
tuojaus expliodavo sukrautas ir 
ant kitų. Namai ant tos ulyczios 
sugriuvo su viskuom, su žmo
nėms ir su jų turtais. Wežėjai 
teiposgi likosi į szmotelius su
draskyti. Kiek žmonių prie to 
pražuvo, dar tikrai ne žinia, bet 
skaitlius pražuvusių, turbut, labai 
didelis.

Isz merginos vyras.
Isz Indianopolis, raszo: 

farmerį Jacobsę, Cratvfordo 
neseniai atkako jaunas vaikinas, 
gerai apsirėdęs ir praszė suteikti 
jam kokį nors darb*. Praszė ji 
teip karsztai, kad nors iszrodė ga
na silpnas, farmeris priėmė jį 
kaipo vėžėj*. Waikinas. pildė 
savo darb* gana gerai, bet su ki
tais farmerio darbinįkais ne drau
gavo, nuo jų laikėsi isztolo. Kiti 
darbinįkai,nekęsdami vežėjo, ap
skundė jį, kad jis turbut persi rė
džiusi merginti; ant to apskundi- 
mo jis ir likosi suaresztuotas. Pa
sirodė, kad apskundimas buvo tei
singas. Į sudę atėjo jau jis mote- 
riszkuose drabužiuose ir papasako
jo, kad tėvai jos gyvena Quini- 
monte, W.Va. ir yra gana turtin
gais,bet norėjoj* priversti tekėti 
už nekeneziamo vyriszkio. Todėl 
tai ji ir apleido tėvų namus ir idant 
jos nesusektu, persirėdė už vai
kinę. Pravardė jos Emma Ward, 
turi 17 metų; ji labai daili.

Pas

Szimtmetine paroda.
Nashvilley, Ten. 1 d. Gegužio 

likosi atidaryta szimtmetinė pa
roda visokių Amerikos iszdirbi- 
mų ir produktų. Ant atidengimo 
pribuvo ir prezidentas McKinley, 
kurisai, pats paspaudęs guzikę, 
ant syk paleido visas ant parodos 
sugabentas maszinas. Wiskas 
atsibuvo iszkilmingai, . prie 

. kanuolių szuvių.

Wetros ant aiero Michigan.
30 Balandžio, ant ažero Michi- 

gano, apie Sheboygan, Wis. siau
tė smarkios audros ir vėtros, lai
ke kurių susidaužė keletas laivų. 
Laivas Locant isz Chicagos, su
sidaužė ties Tvo River; 
pasisekė iszgelbėti, bet 
prikrovimas pražuvo. 
Sheboygan susidaužė
Wpolin; ^urinįkus nuo jo isz- 
gelbėjo. Netoli Port-Washington 
paskendo laivas nežinomo var
do su viskuom, kas ant jo buvo, 
taigi ir su žmonėms.

žmonis 
uita ta i 
Netoli 
laivas

Nelaimes ant geležinkelio.
Olfard, N. C. Susimuszė 

netoli nuo czia du geležinkelio 
trukiai; penki vagonai susidau
žė; vien* pasažierių prie to už
muszė, o trys yra labai pavojin
gai apkulti.

Seadia, Kas. Pasažierinis 
geležinkelio trūkis pervažiavo 
Marę Petersonienę ir ketvert* 
jos vaikų. Du vaikai likosi ant 
vietos užmuszti, dviem likusiem 
ratai nupjovė kojas; motinai gi 
rank*.

Paducah, Ky. Netoli Boaz 
stacijos, Ky., dėl iszklypusių szė- 
nių, atsitiko nelaimė su trukiu 
Illinois Central geležinkelio; prie 
to septyni pasažieriai likosi, sun
kiai sužeisti.

t Detroite, Mich. likosi 
iszduotas padavadyjimas, pagal 
kurį, kiekvienas turi ties* suimti 
pardavinėjanti maiszytus valgio 
produktus, kaip antai: pienę, 
sviest* ir t.t. ir atiduoti kaltinį- 
k* po sudu, kasztus provos ap
mokės miestas.

t Du finlandiecsiąi: Erickson 
ir Mee, kastynėse Burke, netoli 
Dululh, Min., likosi užgriuvusios 
žemės szaftoj užberti. Kada juos 
atkasė, buvo jau negyvi . Tuom 
tarpu kastynės likosi su visu už
darytos.

$ Suvienytose Wieszpatystėse 
Sziaurinės Amerikos iszeina isz 
viso 17200 laikraszczių, isz ku
rių 2200 kasdieninių ir 15000 
kasnedėlinių. Apart laikraszczių 
angliszkoj kalboj, iszeina czia 
laikraszcziai 23 visokiose kalbose.

ISZ 
Lietuwiszku dirwu 

AM ERIKO.

Tewynes Mylėtojų Drau
gyste ir Paryžiaus 

“Želmuo”.
“Vienybė’’ patalpino rasztę isz 

Paryžiaus, kuriame p. F. 2. pra
nesza, buk ėsanti ten lietuvisz 
kai—lenkiszka draugystė “Žel
muo”, nori pristosi prie už-idė- 
jusios Amerikoj “Tėvynės Mylė
tojų Draugystės”. Toksai pristo- 
jimas rods galėtų materijaliszkai 
pakelti musų draugystę, bet czia 
ar viena ar kita isz tų draugysz- 
czių turėtu iszsiiadėti dalies savo 
mierių. Paryžiaus^želmens” drau
gystė, pasimirus Akelevycziui, be
veik nužudė savo lietuviszkum* 
ir priėmė už mierį eupažiędyti ir 
artinti lietuvius su lenkais; toks 
mieris buvo ir paskutinio nuo tos 
draugystės patilpusio “Zgodoj” 
raszto jos sąnario, D-ro Gerszin- 
skio. Mieris gi “Tėvynės Mylė
tojų Draugystės” yra pakelti 
dvasi* tėvynės lietuvių. Mes ne- 
priesztaraujame priesz susi tai ky
lu* su lenkais, jis kartais gal būt 
abiem pusėm naudingas, jeigu 
toksai susitaikymas butų galimas, 
bet visgi, mums rodosi, reikalin
gesnis ir artimesnis yra pakėly- 
mas dvasios, tautiszko supratimo 
ir apszvietimo terp brolių Lietu
voj. Kol to nepsdarysime, sunkų 
k* nors atlikti. Tę, k* “Želmuo” 
stato ant pirmos vietos, tas pas 
mus stovi ant antros, o vėl k* 
mes laikome už pirmutinį, “Žel
mens” sanariai gal statyti ant an
tros vietos. Todėl reikalingas 
pirma susitaikymas, o jau paskui 
galima kalbėti apie susiliejimę į 
kruv* tų draugyszczių.

Žemdarbystė Anglijoj.
Turtingumas Anglijos remiasi 

ne ant žemės vaisių, bet ant isz- 
dirbystės: daugybę savo iszdirbi- 
mų ji gabena į svetimus . krasz- 
tus, bet užtai per mažai turi duo
nos ant gyventojų maisto. Laike 
sandaros, tas ne atsiliepia vodin- 
gai, bet užgimus karei, Anglija 
galėtu atsirasti kaipo tvirtynė 
prieszų apgultą, kuri* galima 
priveisti pasiduoti perkertant at- 
gabenim* maisto. Anglijos kapi
talai apversti ant pakėlimo isz- 
dirbystės, bet už tai apleista yra 
žemdarhystė. Žemės plotai yra 
savaszczia mažo skaitliaus savi 
nįkų, kurie negal visų plotų ap 
dirbti, todėl dangum* užlaiko 
kaipo pievas.

Anglija reikalauja kas met* 
visokių javų 29500000 kvsrte- 
rių, isz to: 21 milijon* parsi
gabena isz Maskolijos, Suvienytų 
Wieszpatyszczių Sziaurinės Ame
rikos ir Argentinos ir tik 4 mili
jonus isz angliszkų valdybų: In
di jų, Australijos ir Kanados ir 
likusius, taigi 4500000 kvarterų 
produkuoja namieje. Su kitais 
valgio pręduktais, kaip antai su 
sviestu, mėsa, kiausziniais, yra 
dar niekiaus. Stoka duonos, laike 
Napoleono karių 1812m., pagim
dė maisztus Anglijoj; užstojus 
karei pri vežimas duonos į Angli
ję isz Europos turėtų apsistoti; 
produkcija Amerikos ne galėtu 
užganėdinti visų gyventojų rei
kalų. Taigi badas turėtu sukelti 
dar didesnius maisztus negi jie 
buvo 1812m., nes dabar skaitlius 
gyventojų perėjo jau dvigub* 
skaitlių tęsyk buvusio.

Sukrovimai grudų Anglijos 
krautuvėse 1 d. Sausio szių me
tų siekė vos 2133000 kvarterų, 
taigi isz viso vos tiek, kiek 
galėtu užtekti ant vieno mėne
sio. Tokiu budu pasirodo, kad 
užkilus karei Anglija ne galėtu 
jos ilgai tęsti, kadangi jai pri
truktų maisto namieje. Prasidė 
jus kasei jau ne laikas butų ru- 
pintiesi apie parsigabenim* mai
sto isz svetur, nes t* galėtu stab
dyti ^rieszas ir per tai valgio 
produktai teip pabrangtu, kad 
beturęziai ne galėtu jų nusipirkti 
ir raufdui prireiktu maitinti ne 
tik kariaun*, bet 39000000 Angli
jos gyventojų. Ant apsaugojimo 
kraszto nuę pavojaus, angliszki 
patrijotai reikalauja pakėlymo 
žemdarbystės ir pagerinimo žem- 
darbių padėjimo, apgynimo ir jų 
reikalų ant tiek jau, kaip viesz 
patystė saugoja reikalus iszdir- 
bystės ir prekystes.

Bjaurus piktadarys.
Isz St. Paul, Min. Laikrasztis 

4‘Dispątch” paduoda isz Lari- 
more, N. D. Į gyvenimu farmerio 
Knute Hillstead atėjo jaunas vy- 
riszkis, August Norman ir įsi-

Tvanai.
Guthrie, Oklh. Cottonvood 

klonyj dar paskutinę pereito mė
nesio dien* daug žmonių nuo 
tvano pasislėpusių ant medžių 
ir ant nunesztų triobų stogų laukė 
pagelbės; daugelis vienok pasislė
pusių ant medžių, turbut, naktyj

Ne rūkyk tabako Ir neNpJaudyk, 
U6H tai trumpina tawo amži.
Jei<u nori ataipratyt nuo tabako ant wisado« 

ir pastoti sweiku, twirtu ir sylingu. Imk gydyk
las wsdinamas NO-TO-BACaruris perdirba .lip
nus žmonis in twinus. Daugelis, kurie pamėgino 
szias gydyklas, in deszlmts dienulau swere de- 
szlmts swaru wirssaus. Apie 400,000 žmonių tapo 
iszgydytaia. Pirk NO-TO-BAC nuo sairo aptie- 
koriaus, su gwaranoija, už 60c. arba ui 11.00 Ap- 
rassymus Ir prabas gausi dykai. Paraszyk. in: 
Sterllng Remedy Co., Chioago, arba New York.

Emigranto namo reika
luose.

Apie musų emigrantų namų 
reikalus jau daug buvo raszyta 
po laikraszczius. Kad atkakę czia 
lietuviai reikalauja pagelbos, 
užtenka atsiląnkyti į Ellis 
Island, o tankiai galima ma
tyti lietuvius aszaras «liejan- 
czius. Sztai neseniai asz pats ma- 
cziau vien* moteriszkę su mažais 
vaikucziftis, kuri važiavo pas sa
vo vyrę, bet pametė jo adres*, 
P‘nigU gi turėjo vos 3 d. 20c. 
Žmona aszaras liejo, žemę graužė, 
bet negalėjo nieko prisiszaukti. 
Ant galo, ant jos laimės, užtėmyje 
j* vienas atėjęs czia anglijonis 
ir dažinojęs apie priežastį jos a- 
szarų, priėjo prie kontroleriaus ir 
pasakė, kad jis j* paima, kol vy
ras ne atsiszauks; aprėdė j* ir 
vaikus, duoda valgį ir gyveni- 
m*. Antr&szas to anglijonies yra 
szitasai: John Kelly, Great 
N e ak, L I. Jeigu kas žino apie 
jos vyrę, tegul jam pranesza. Mo- 
teriszkė ta yra Elzė Kubilienė, 
vyras gi jos, Jonas Kubilius, gy
vena N. Humsher R. I.

Nuo tokių nelaimių galėtu mu
sų žmonis apsaugoti tik emigran
tų namus, bet kad ant jo užlaiky
mo reikia daug pinįgų, o aukos 
plaukia labai palengva, tai gal 
ir metai pereiti, kol namus su
lauksime, o czia musų žmonės 
nuolatai pagelbos reikalauja. Man 
rodosi, kad kol sulauksime emi
grantų namo, tuom tarpuHreikia 
iszdirbti pas emigrantų užveiz- 
dos komisorių popieras ant laiky
mo agento, kurisai galėtu gelbėti 
kaip galėdamas ateivius; paimtu 
juos isz Ellis Island, isz syk ga
lėtu patalpinti pas gimines, o kas 
giminių Nev Yorke ne turi, tai

Lietuwjai plėszikai.
Shenandoah, Pa. Koksai John 

Hali,pereitos subatos vakare buvo 
ant mitingo. Pasibaigus mitingui, 
eidamas namon,patikodudarbinį- 
ku, kurie praszė praszelpos. Žmo
gus juos suszelpė, kiek galėjo, bet 
darbinįkai tuom nepasiganėdino, 
sumuszė szelpėję, nugabeno ant 
gelėžinkekorėlių, kur jam trūkis 
abi koji nukirto; iszkraustė ki> 
Hzenius ir radę 40 dol. ir laik
rodėlį, visk* paėmė. Užpuolikai 
tie buvo lietuviai. Gėda, labai 
dideli gėda, kad lietuviai teip ne 
gražiai elgiasi. Rėklys.

Isz Utica, N. J.
Su darbais czia prastai, ypacz 

kriaueziai didelį kenezia vargę; 
labai sunkų gauti darb* szviežiai 
atkakusiam. Apsigyvenę czia lie
tuviai nori parsitraukti kunį^ę 
ant iszklausymo velykinės isz- 
paiinties. Lenkai kunįg* turi ii 
jie kalbina lietuvius statyti isz 
vien bažnyczię, bet tas, turbut, 
nepasiseks, kadangi lietuviai, ant 
tokio snsivienyjimo su lenkais, 
visada negerai ant galo iszėjo; 
lenkai su lietuviais bieziuliauja, 
kol reikalingi lietuvių pinįgai, 
bet kaip tik tų jau nereikia, sten
giasi lietuvius iszvaryti.

I. W. W.

Nuo kilpos palluosuotas.
Nuo pereito meto, Wilkesbarre 

kalinyj laikė lietuvį Žemaitį, ku
risai isz pradžių buwo ant nuga- 
labinimo nuspręstas už užmuszi- 
mę teiposgi lietuvio, Jakszczio. 
Prova ta vienok likosi antru 
kartu sūdo peržiūrėta ir kaip da
bar pranesza ^Vienybė”, sūdąs gu
viau Žemaitį paliuosavo, rado jį 
nekaltu.

Kiek kasztawo kares an
tros puses szio amžiaus?

Kad karė daug kasztuoja, t* 
žino kiekvienas. Antroje pusėje 
szio amžiaus buvo diktai karių, 
jos vedanezioms jas tautoms 
kasztavo 90420000000 frankų ir 
2230000 užmusztų » musziuose 
kareivių, neskaitant jau tų, ku
rie paskui nuo paszovymų arba 
nuo ligų pasimirė. Teip antai: 
Sevastopoli nėj karėj, per tris 
metus jos traukimosi, užmusztų 
musziuose kareivių buvo 750 
000; kasztavo gi ji 7000000000 
frankų. Karė už iszliuosavim* 
Italijos nuo Austrijos, 1859m., 
kasztavo 45000 užmusztų karei
vių ir 1500000000 frankų. Karėj 
Danijos su Prūsais, 1864m., už
musztų kareivių buvo 5000; 
kasztavo gi ji 170000000 frankų. 
Naminėj karėj Amerikos, taigi 
sziaurinių su pietiniais sztetais, 
1863m., pražuvo 800000 karei
vių: kasztavo gi ji 12000000000 
frankų. Karėj Austrijos su Prū
sais, 1866m., pražuvo- musziuose 
45000 kareivių; kasztavo gi ji 
1500000030 f r. Karės prancūzų 
Meksike ir Rytinėse Indijose 
kasztavo 65000 užmusztų karei
vių ir 1200000000 fr; karė pran
cūzų su prūsais, 1870—1871m. 
220000 užmusztų ir 15000000000 
fr. Karė Maskolijos su Turkija, 
1877m. vien Maskolij* kasztavo 
100000 kareivių ir 5000000000 
fr. Karė bulgarų su serbais ir su 
turkais 200000 užmusztų ir 2 
000000000 frankų. Karės Angli
jos pietinėj Afrikoj ir Afganis
tane kasztavo 100000 žmonių 
ir 50000000 frankų. Czia nepri- 
s kaityti isznaikinti nei man ežių 
karėse dalyvumo gyventojų tur
tai, apsistojusi dėl karės prekyba 
ir iszdirbystė. Koki* vienok žmo
nijai naud* atgabeno tos karės? 
Toli ne toki*, kiek jos kasztavo.

Pasidauginimas beproezių 
Anglijoj.

Anglijoj, tam tyczia parengta 
komisija apgarsino savo isztiri- 
mus apie pasidauginim* bepro
ezių; skaitlius • jų pasku
tiniuose laikuose pasidaugino ne 
tik Anglijoj, bet ir kituose krasz- 
tuose. 1856m. Anglijoj ir Walijoj 
buvo 36762 beproezini; 1896m. 
buvo jų jau 96446. Taigi skait
lius jų pasikėlė nuo 8, 67 ant 31, 
28 ant kiekvieno 10000 gyven
tojų. Ypacz žymus tisai pasi- 
didinimas terp beturezių, kur 
skaitlius beproezių pakilo nuo 15, 
95 ant 28, 44 ant kiekvieno 10 
000 gyventojų. Komisija vienok 
aiszkina, kad toksai neva didelis 
pasididinimas vien teip iszrado 
ant pirmo pažvilgio, isz tikro gi 
jis terp turtingesniųjų luomų 
beveik ue pakilo. Priežastis da
bartinio didesnio skaitliaus, 
pagal t* komisij*, yra ta» kad 
szi*dien, pakilus mokslui, geriaus 
moka atskirti žmogų pilno proto 
nuo beproezio; seniaus, paveiks- 
lan, idiotai būdavo namieje, jų ne 
priimdavo į beproezių namus, yra 
ir kitokios beprotystės veislės, ant 
kurių seniaus su visu nežiūrėdavo 
Seniaus beproezių namų buvo ne 
daug, taigi į juos ne visi patap
davo, t<»dėl ir tikri beproeziai 
pasislėpdavo nuo kontrolės. Da
bar žymus isz tikro pasididinimas 
beproezių yra tik terp beturezių, 
terp darbinįkų; czia žymiai pa
kilo skaitlius beproezių nuo gir
tuoklystės. Sunkus padėjimas, 
vargai, kokius kenezia darbinįkas, 
mat atsiliepia ant jų smegenų. 
Jeigu Anglijos darbinįkas gir
tuokliauja, tai todėl, kad jam ne
užtenka turtų ant geresnių pasi
linksminimų, kurie Anglijoj, teip 
kaip ir Amerikoj, yra brangesni 
negu kituose krasztuose; svaigi- 
naneziuose gėrymuese nuvargęs 
darbinįkas’ atranda užmirsztį sa- 
wo vargų ir sunkaus padėjimo. 
Norint pakelti darbinįkę, apsau
goti jį nuo pflčto, reikia suteikti 
jam geresnes gyvenimo iszlygas.

Kaip isz ntažo pasidaro 
swarbus daiktai?

Belgijos sostapilėj, - mieste 
Bruxelley, visiems lankantiems 
mokslaines vaikams buvo įsaky- 
ta’visokius rastus, einant namon 
arba į mokslaiuę,blekės szmotus, 
blekines, szmotus cinkinės popie- 
ros, paimti nuo ulyczios ir 
atneszti mokintojui. Tokiu budu, 
pradinių mokslainių mo
kintiniai, tik per tris bertainius 
1895 m., taigi nuo Sausio iki Spa
lių mėnesiui, surinko 1925 svarų 
visokių beaivoliojanezių ant uly
czios iszmetų, ksip tai: kapselių 
nuo stiklinių, cinkinės popieros, 
dežuczių. Mokslainių užveizdfc 
tuos daiktus pardavė ir gautų pi
nįgų užteko ant visiszko aprė- 
dymo 500 beturezių vaikų; 90 
serganezių vaikų ant vasaros isz- 
siuntė ant szviežio oro ant kaimo 
ir dar likosi diktai pinįgų, ku
riuos iszdalino terp beturezių. 
Tokiu budo vaikai, be didelių au
kų, pridedami vien sziek tiek 
triūso, suszelpė toki* daugybę ne 
turtingų draugų. Darbas tas ant 
visada paskui pasilieka jau vai
kų atmintyj, jie ne užmirsz ir su
augę to pirmo gero darbo ir steng
sis savo amžyj tokiais takais vai- 
kszczioti; tas sumažys nors kiek 
egoizm*, pakels szirdies jausmus, 
jie jau supras, kad apart savęs 
ir savo paties reikalų, yra tokia 
daugybė nelaimingų, kurie pagel- 
bos reikalauja. Szelpti nelaimin
gu, uuszluostyti aszaras yra teip 
lengva, teip mažai ant to reikia 
aukų! Reikia gero noro, jauslios 
ir geros szirdies, o labiausiai mei
lės artymo.

Lietuwiszkas PiknĮkas
Draugystės Sz. Juozapo isz 

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

Komitetas Dr-tes Sz. Juozapo.
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Patžudystės Europoj.
Kaip girtuoklystė, teip ir pat- 

žudystės, visose Europos vieszpa- 
tyslėse kas metas didinasi ir ro
dosi, kad girtuoklystė su patžu- 
dystėmis turi susiriszimę, kadangi 
ant kiek viena isz tų žmonijos li
gų pakilo, ant tiek pakilo ir. an
tra. Dabar Europoj per metus 
atsitinka net 60000 patžudyszczių 
ir tai tokių, kurios likosi gerai 
isztirtos; daugelis gi patžudysz
czių ir tai beveik dusyk didesnis 
skaitlius negu susektų, paprastai 
pasislėpia nuo statistikos. 
Isz 60000 patžudyszczių: 2000 jų 
atsitinka terp vaikų. Daugiau
siai vaikų nusižudo terp amatnį- 
kų, ypacz gi terp amatnįkų mo
kintinių; tas parodo, kad meis
teriai amatnįkai ne geriausi mokin
tojai ir kad jų neteisingumas 
skaudžiai atsiliepia ant vaikų 
jiems ant mokinimo pavestų, isz 
kurių daugelis, negalėdami kęs’i 
nuolatinių nubaudimų, velyja 
pats nusižudyti; žudosi gi pa 
prastai doresni, taigi geresni. 
Atsitinka teiposgi patžudystės ir 
terp mokslainių mokintinių; 
Maskolijoj jų buva gana daug; 
gimdo jas nepasisekimai prie 
egzaminų, o kaip kada, tokios jau 
priežastys, kokias gimdo pat- 
žudystes terp amatų mokintinių. 
Terp suaugusių gi daugiausiai 
patžudyszczių gimdo girtuok
lystė, kuri, tiesiog sakant, naikina 
žmoniję visų apszviestų krasztų 
labiaus už smarkiausię marę.

nės. Pradėjo rėkauti ir szaukti 
ir pertai prikėlė 20 mieganczių 
žmonių. Ant wieno isz pakilusių 
užsidegė jau drabužiai ir tasai 
gana sunkiai apdegė teip, kad jį 
reikėjo gabenti į ligonbutį. Keli 
giliaus įsikasę užtroszko nuo dū
mų. Ugnį užkrėtė ežia pats su
sirinkę ant nakwynės walktozai.

|| Berlyne pasiekė nelaimė vie 
nę jaunę iszradėję, Szporę. Iszrado 
jis prietaisę nusileisti nuo augszty- 
bių ant žemės. Darė banda voneseu 
sawo iszradimu: prisiriszo virvę 
prie diržo, prie kito jos galo buvo 
pritvirtinta jo iszrasta prietai
są. Szoko dręsiai nuo treczių lu 
bų per langę ant ulyczios. Ketu
ris syk pasisekė gerai, bet penk
tas szokis buvo nelaimingas. 
Penktę kartę beszokant virwė 
truko ir Szpor puolė ant akmenų 
galva žemyn. Pakėlė jį ir nuga
beno į ligonbutį, kur daktarai 
persitikrino, kad apart kitų užga- 
vimų, turi jis suskilusię gatvę. 
Mažai yra vilties jį nuo myrio 
iszgelbėli.

U Kijeve, policija suėmė 500 
universiteto studentų ir kėlės 
deszimtis jaunų merginų, bet 
paskui, iszėmus keliolikos, kitus 
paleido. Studentai mat rengėsi 
užpirkti dievmaldystę už aukę 
m a* kol isz k o caro teisingumo, 
studente Peterburgo moteriszkų 
akademiszkų kursų, VVietrovę, 
kurię kalinyj sužagė žandarų afi- 
cieras ir ji užtai paskui pati 
nusižudė.

|| Ant szessiųsziauczių, vaiiuo- 
janezių su tavorais isz Kaliszo 
(Lenkijoj) ant jomarko į miestu 
Turkę, užpuolė penki plėezikai ir 
isz syk, iszsitraukę peilius, pradėjo 
sziauczius pjaustyti; tris isz jų 
papjovė, kiti gi trys pabėgo. Už
puolikai mat buvo geri sziauczių 
pažystami, todėl bijodami, idant 
neiszduotu, stengėsi juos papjau
ti. Wienę isz užpuolikų jau poli
cija suėmė.

Isz wisur.
|| Maskoliszkas laikrasztis, 

“Rusky Trud”, pranesza apie szi 
tokį atsitikimę, kurisai geriausiai 
parodo apszvietimę maskoliszkų 
tvarkos dabotojų, taigi policijan- 
tų. Peterburgo popai apskundė 
vienę isz maskoliszkų sek
tantų (atpuolusį nuo staeziati- 
kystės į atskirę sektę) už pla- 
tinimę netikro tikėjimo ir rei 
kalavo, idant jis butų isz Peter
burgo iszvytas. Policijos vir- 
szinįkas paszaukė apskustąjį ir 
įsakė jam kraustytiesi isz miesto. 
Apskustasis teisinosi, kad jis ne
platina nė jokio netikro tikėjimo, 
tik aiszkina tamsuoliams Evan
gelijos žodžius.

— Kam jus kiszatės į ne sawo 
darbę, atsakė policijos virszinį- 
kas, Evangeliję aiszkina juk po- 

\pai?
Ant to apskųstasis atsiliepė, 

kad nors popai tę ir daro, bet 
turbut negerai, jeigu žmonės 
Evangelijos ne supranta ir ant 
patvirtinimo savo žodžių, už 
manė paklausti kokio nors poli- 
cijanto: už kę Christus kentėjo?

Tas užmanymas pasirodė poli
cijos virszinįkui gana žingeidus. 
Paszaukė jis į savo kanceliariję 
pirmę patiktę policijai!tę ir už
davė jam tę klausymę.Paklaustas 

s tvarkos dabotojas isz syk tyli 
paraudonvęs, bet ant paantrinto 
užklausymo atkirto: “už Dievo 
motinę ir už jūsų mylistę”.

11 Peterburge, jaunas urėdnįkas, 
apsigyvenęs ant Rygos ulyczios, 
iszsiuntęs isz namų tarnaitę su 
vaikais, pasivadino savo jaunę 
paczię į miegstubę ir ten ję pa
pjovė ir atlikęs su paezia, su 
tuom paežiu peiliu pasipjovė ir 
pats. Priežastis to buvo ta, kad 
vyras nužiūrėjo, buk jo pati įsi
mylėjusi į jaunę studentę, kurisai 
kaipo mokintojas jo sunaus, pas 
juos gyvena. Tasai isztikro, pa
matęs papjautę savo numylėtinę, 
bandė pats pasipjauti, tik jam isz 
nagų policijantai peilį iszveržė. 
Taigi, turbut, tame nužiūrėjime 
buvo kiek teisybės.

|| Kijevo gubernijoj, 
Ssamrajevkos, užsidegė 
brangių veislinių arklių arkliny- 
ežios, užlaikomos grafienės Bra- 
nickienės. Arklinyczios buvo 
daugiansiai isz medžio, todėl už
gimus ugnelei, gaisras urnai ap
ėmė visas triobas. Arkliai buvo 
brangus, daugiaus kaip po tūks
tantį rublių vienas, ir tų tai su- 
degė 130; apart arklių, sudegė ir 
40 veislinių galvijų. Blėdys 
ugnies padarytos labai didelės: 
sudegė triobos, gyvuliai ir pa 
szaras. Ugnis užgimė ant syk 
keliose vietose ir tai, kaip mena, 
nuo padegimo.

netoli 
puikių

|] Girtuoklystė Belgijoj neisz- 
pasakytai iszsiplatino. Ant 6 mili
jonų gyventojų Belgijoj yra 115 
104 degtinės pardavinyczių. 
Spirito sunaudoja . belgijonys 
70000000 kvortų per metus; isz 
viso ant svaiginanezių gėrynių 
iszleidžia po 1800000 frankų kas 
dienę, taigi iszpuls per metus 
650 milijonų frankų- Tiek turbut 
nė musiszkiai ne neiszgeria. Kas 
metę mirszta ežia nuo girtuok
lystės 25000 žmonių. Kraszto 
sostapilėj, mieste Bruxellej, 80% 
visų myrų paeina nuo girtuok
lystės.

GEOGRAFIJA
ARBA

MOKSLAS APIE ŽEME
Oras apsiaubiantis įelektrizuotų daiktų ne perleidžia 

| elektrikos, taigi jų atskiria nuo kitų daiktų. Jeigu mes 
. priartiname prie įlektrizuoto daikto kitų ne elektrizuotų 
j bet gerai perleidžiantį elektrikų, tai toje stengiasi perazok- 
. ti ant to ne elektrizuoto daikto, bet tų stabdo oras. Jeigu 
pajiega yra dideli, tai ji pergali stabdymų oro, ir perazoka 
ir prisigriebia ne elektrizuotu daikto.

Ore, kaip žinote, yra visada visokios dulkės, t. y. 
smulkios dalelės medegų perleidžianczių elektrikų. Isz to 
ji pasinaudoja ir per jas szokinėdama, prasimusza per orų 

----- ---------------- iki kokiam daiktui gerai jų perleidžiancziam. Todėl tai 
Augszta temperatūra vidurių Afrikos duoda pradžių į elęktriszka kibirksztis, bėgdama per orų,daro vingius, visai 

nepaprastiems vėjams, kurie puczia Gvinejiszkoj Atlanti- toip, kaip daro juos ir puolantis žaibas. Iszsitusztinant 
ko kojoj, betberiszkose pakrantėse, Arabijoj, Sirioj, lygu- elektrikai, visada buva pyksztelėjimas juo garsesnis, juo 
inose pietinės Maskolijos ir Italijoj. Vėjus tuos pažįsta po kibirksztis didesne. Daleiskime, kad metalinis apskritys, 
visokiais vardais, kaip antai: garmatan, sarnum, mainsim. |kurį mes norime įelektrizuoti su pagelba elektriszkos ma- 

GormatatMi yra tai v®ja« pucziantis po tris arba ketu- “ino.8’ turi adatji akmenims į virstų,
rie kartus kiekvienoj metų daly j Afrikos viduriuose, prie Wk mes, jeigu tų atliktume tamsoj, ant adatos ašmenų 
Atlantiko, terp žemes liežuvių Žaliojo ir Lolec. Tankiau- "P“?®"1® liepsnelę.
šiai puczia jis Gruodyje, Sausyje ir Vasaryj. Puczia jis . Elektriką buva 2 dviejų veislių, viena -+- kita—, arba, 
paprastai nuo pietrytų, sziaurrytų link ir traukiasi vienų, kitaip sakant, elektriką stiklo ir sako. Jeigu mes turime 
dvi dieni, okjripkada, nors retai, szeszias dienas. Smarkumas į du daiktu įelektrizuotu, paveikslan, elektriką veislės 4-, tai 
jone didelis. ' Į priartinant vienų prie kito, ji ne iszsitusztina, bet vieno-

Pucziant garmatanui, užkyla migla teip tirszta, kad da v®^e ie’j*trizuoti' daiktai stengiasi szalintiesi viens 
** ' - nuo kito, taigi stengiasi viens kitų tolyn nustumti. Tas

bia. Buva troszku ir tamsu; migla puola ant žemės ir ant iszpuls, jeigu paimsime ir du kokiu nors daiktu įelek- 
L - \ _ l__ T.K1711OT11 ____

I DALIS.
Pagttl prof. Archibaldą Geikie ir kitas.

net vidurdienyj per jų mažai szviesos spindulių persigrie-

|| Maskolijoj, teip kaip ir A- 
merikoj, kaip kur szį pavasarį’ 
užgimė dideli tvanai. Pusė mies
to Penzos vandens užlieta, bė
ganti nuo ežia geležinkelio linija 
vandens iszgriauta, kurisai paga- 
dino kelio pylimus. Miesto aplinki
nės placziai užtvino. Ties 
Jaroslavu, Wolga teiposgi už
tvino. Maskolijoj szio pavasario 
tvanai daug pridirbo blėdies.

• |
|| Paryžiuj buvo parengtas ant 

naudos beturezių fairas, ant ku
rio susirinko daug žmonių. Ne
tikėtai užgimė gaisras; persigan
dę žmonės ant syk pradėjo verž- 
tiesi per duris; su virszum 200 
žmonių prie to nustojo gyvasties: 
vieni sudegė, kiti gi likosi su
mynioti. Apart tų, pasirodė dar 
180 sunkiai sužeistų, o daugelis 
prapuolė, taigi dar nežinia, kas 
su tais atsitiko.

[ Studentai gruzinai Kijevo 
universiteto uždėjo literariszkę 
kuopę. Kodėl musiszkiai negalėtu 
bandyti sekti gruzinų takais? 
Priežodis sako, kad vandens la- 
szas, nuolatai puldamas, pragrau
žia akmenį—tai kodėl mes lokių 
nuolatai puolančių laszų ne da
rome, bet norime, idant kitų la
ižai musų akmenį pragraužtų.

| Maskoliszkas randas iszda- 
vė naujas tiesas apie dvasiszkuo- 
siu8 mahometoniszko< tikėjimo. 
Užimant vietas muilų, jie turės 
pirma laikyti egzaminus pavie
tinėse mokslainėse isz maskolisz- 
kos kalbos, nemokanti prideran- 
cziai maskoliszkai ne galės mul- 
lomis būti.

|| Mieste Tomaszeve, Petroka- 
vo gub., Lenkijoj, sudegė dirbtu
vė Fuerstenvaldo ir pertai 450 
darbmįkų neteko darbo. Į umę 
laikę iszdegė ežia trys dirbtuvės, 
kas sunkiausiai atsiliepė ant 
darbinįkų, kurie, netekę darbo, 
tiesiog badę kenezia.

| Pietinėj Austrijoj, terp slo- 
vencų ir iUdijonų užgimė didelis 
nesi kent imas; mieste Koproj 
antai studentai slovencai, ne
galėdami su visu ant ulyczios 
pasirodyti, nes ant jų užpuldavo 
italijonys, . apleido miestę ir 
pėkszti iszėjo namon.

žmonių ir nuo jos viskas pabala; vejas nesza tas dulkes ant 
oceano, bet netoli. J .

įPucziant gar matau ui oras buvo neiszpasakytai sausas.

nuo kito, taigi stengiasi viens kitų tolyn nustumti. Tas 

trizuotu veislė —.
Jeigu gi mes suartinsime du kokiu nors daiktu, isz 

kurių vienas bus įelektrizuotas elektriką veislės +, kitas
Jeigu jis pac:;ia ilgiaus, tai medžių szakos sudžiūsta, kni- turės —tai tie daiktai stengiasi viens kitų pne savęs 
gų apdarai, nors jos butų sandariai uždarytos, susirauksz- Patraukti ir terp jų bėgs bibirksztis,potam jau nė viename, 
lėja kaip nud ugnies; medinės triobos, mebeliai, plyszta ir n.e kjtame ne bus elektrikos: abi prieszingų veislių susėju- 
tankiai su vii u iszvra; žmonių oda pleiskanoja ir trūksta; .uv5 l)a8ku.1 prapuola, teip sakant, susineutralizuo- 
ant apsisaugojimo nuo to, paprastai isztepa kūnų su tau- : 
kais. Ant pirįno paivilgio rodosi, kad tasai vėjas turi but . ... . , . . .- . - ... - , .. .
vodingas žmonių sveikatai, teip vienok ne yra:| drugiu ^jktoįelektrizuoto,paveik81an,elektriką. + veisles ko-

lėja kaip nuo
ja. Peržiūrėsime ežia dar vienų apsireiszkimų, kurisai vėliaus 
bus mums reikalingas. Jeigu mes priartiname prie kokio

kįnors daiktų ne elektrizuotų, tai mes užtėmyjame,kad ant 
i vieno jo galo, nukreipto į anų įelektrizuotų veisle + elek
trikos užgimė — elektriką, kitas gi galas, nukreiptas nuo 
ano įelektrizuoto daikto, turės +. Iszpuola, kad priartin-

serganti, iszktlus tam vėjui, urnai iszgyja.
Karsztų vėjų bauginasi žmonės ne vien Azijos ir Afri

kos tiruose, bet ir visuose toli nuo jūrių krasztuose. Indijo- 
se tokius vėjus vadina “velnio kvapu”; jie ežia užf 
ke sausos metų dalies ir daug pridirba blėdies. 
paprastai labai smarkus, pakelia dulkių ir pieskų debesis; 
oro temperatūra pakyla iki 40° C. ir daugiaus ir tas vodin
gai atsiliepia ant žmonių, ypacz gi ant europieczių nemo- 
kanezių nuo piktos įtekmės apsisaugoti. .[

Gal ne v 
mų; žodis tas 
dus. Vėjas ti 
kur jį Mmsini 
užkyla į 50 dienų 
lyginimo dienos ilgio ir 25 dienas po tam susilyginimui. Sa- 
mum pasirodo kaipo juodas laszas ant dangaus, kurisai vis 
auga ir didinasi. Palsza migla uždengia dangų, bebesys 
dulkių ir pieskų uždengia saulę; vėjas iszdžiovina viekų, 
isždegina pievas ir medžių lapus. Užkilus jam vislias, kas 
tik gyvas, stengiasi pasikavoti; ant apsaugojimo lupų, au
sų, akių, Sacharos gyventojai isztepa jas su taukais arba szla- ,
piais dumblais, gula ant žemės arba glaudžiasi prie medžio + elektrikos veisle auga su augsztybe, taigi juo augszcziaus 
ir laukia, j>akol vėjas ne praeis. Samum yra baisus dėl ka- Juo j°8 daugiaus.

v“~oms reikia keliauti per Sacharos tirus.1805 m. Debesys, kylanti nuo žemės pavirsziaus paveiksle
ikino karavanų susidedanezių isz 2000 žmonių vandens garų paprastai buva džprovyti 4- elektriką, kuri 
ranugarių, užbėręs jų pieska, dar Beniaus už- ežia pasidaro nuo trynimosi kylanezių garų, bet pasitaiko, 

kad buva ir prieszingai, taigi kad juose buva ir — veislė.
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1 . T?’ dami kokį nors ne elektrizuotų daiktų prie elektrizuoto, po
L, v®Jį1 . jo įtekme, ant ne elektrizuoto atsirandh abi elektrikos□ Vo flnnnaia* I - _veisles.

Žemės pavirszius įelektrizuotas — elektrikos veisle,
t, sakus ir

K ^vadina.
įmurtas 18Z arabuos kalboa ir reiškia nuo- |hĮ ir^ k kuri8ai j ai lei‘d“įia elektrij„ 
'T atlrUvee;^-k,iav,i;hS,p^’ morferoj, taigi debesys, vėl priešingai: ten tanWauXi>« vadina.2od.8taareikia50 todėl,kad namam buva + įlekt^ko8 veigįs_ p K

i ienų, tai yra 25 dienas pirm pavasarinio susi-

taigi ta, kokia pasirodo trinant gentara, smalų, 
1.1. Per žemę n uola ta i bėga elektriką. Tų paežių

Oras, kaip jau paminėjome,- sunkiai perleidžia elektri
kų, taigi stabdo jos perbėgimų; jeigu jame bus daug van
dens garų, tai perledžia jų liuosai.

Ant žemės pavirsziaus nuolatai mainosi elektriką ir ji 
ne vienodai gal į krūvų susirinkti ir todėl paprastai nega
lima užtėmyti nė jokių elekriszkų apsireiszkimų. Pasike- 
liant nuo žemės pavirsziaus į orų, mes užtėmy jame, kad ten

ra vanų, kurio; 
samum isznai
ir 1800 kuprajnugarių, užbėręs jų pieska, dar Beniaus už
bėrė 50,000pefsiszkų kareivių.

Europoj mes teiposgi patinkame sausus vėjus, nors Kainuotose vietose galima užtėmyti, kad kalnų virazunės 
visgi jie ne teip aau4i, kaip pirmiaus paminėti. Ital joj pu- pritraukia debesis, sulaiko juos tūlų laikų, paskui palei- 
czia karaztas vėjas siroiio vadinamas; Iszpanijoj gi eolą- toliaus slenka jie ten, kur varo juos vėjai. Tankiai 
no. Teip vienų, kaip ir'kitų, laiko užkaipi pratęsimų garma- atsitinka, kad debesys prisiglaudę prie kalno virazunės 
tano, kurisai perbėgęs per jūrės, paėmė isz jų daug van- riido savo 4- elektrikų ir įsielektrizuoja nuo kalno — veisle 
dens garų ir todėl stojosi drėgnesnių, nors visgi jis dar tųsyk, vieton pritraukimo, kalnas juos, arba susirin-•josi drėgnesnių, nors visgi jis dar

|| Į Odesos miesto ligonbutį 
atkako dabar tirinėtojų komisija 
ir susekė baisius su ligoniais li- 
gonbuezio užveizėtojų darbus. 
Jie ligonius, vieton gydyti, tie
siog kankino: mm-.zė, badu mari
no, sodino į srutoms iszkastę duo
bę ant sanvaitės ir kaip kada ant 
ilgiaus; jeigu ligoniai ne norėjo 
klausyti, tai felczeriai juos suri- 
szę į duobę įmetė. Pasirodė tei
posgi, kad administracija nieka
da ne skalbė ligonių drabužių ir 
tankiai manteliai po pasimirusių 
nuo limpanczių ligų patekdavo 
szviežiai atėjusiems. Wisa be
veik ligonbuezio užveizda buvo 
felezeriams pavesta, kurie vogė 
viskę, kę tik galėjo. Pagal sura- 
szę, tarnų buvo dusyk daugiaus 
negu jų isztikro buvo, taigi 
miestas duodavo pinįgus ir ant 
ne ėsanezių. Kęgi ežia veikė gy
dytojai, jeigu toki bjaurus darbai 
atsitikti galėjo ir nieks apie juos 
nežinojo, tik isz netyczių policija 
susekė ?

0 Netoli Aberdeen, Szkotijoj, 
ant jūrių susimuszė du laivai: 
“Girnigoe” ir “Collynei”, prie ko 
paskutinis paskendo. Ant “Col
lynei” buvo kapitonas, jo mo
teris, 2 vaikų ir 8 jurinįkai. 
Kapitonas apjuosė savo vaikus 
su apsaugojimo nuo paskendimo 
diržais, moterį paėmė į glėbį ir 
laukė, kada laivas pradės skęsti; 
tuom tarpų smarki vilnis pa- 
veržė isz glėbio kapitono paczię; 
jį patį isztraukė laivas “Girni
goe”, bet moteris, 2 vaikų ir 8 
jūrinį kai prigėrė.

H Chersoniaus gub, Pietinėj 
Maskolijoj, pereitę metę buvo 
būdas; tuom tarpu szįmet ežia ne 
geriaus: daugelis žieminių javų 
per žiemę pražuvo ir pavasarį 
reikėjo isz naujo sėti; beveik pu
sė gyvulių, dėl nedatekliaus pa- 
szaro, iszstipo.

dens garų __
gana sausas.

Karazti vėjai, panaszus į sirokko puczia kaip kur 
pietrytinėj Makolijoj, kaip antai: Astrachaniaus, Tau
rijos, Woronežo gub. ir Doniszkų kazokų žemėj. Vėjai tie 
labai vodingi augmenims, jie isznaikina pievas, nuo jų su
vysta ir iszdžiųsta medžiai; vodingai jie atsiliepia ir ant 
žmonių.

, Szveicarij<j>j puczia vėjai fenais vadinami; jie puczia 
isz pietų ir tankiausiai buva rudenyj ir pa vasary j. Klony se 
fenas karaztas. ant kalnų szaltas. Rudenyj jie padaro 
daug blėdies: nuo jų pūtimo augmenys nyksta ir ap- 
mirazta, užtai pavasaryj jie sutarpina ledus ų* sniegų ant 
kalnų ir suskubina pavasarį.

Ant Kaukazo, ypacz Tifliso ir Kutaiso gubernijose, pu
czia vėjai jianaszus į Szveicarijos fenus.

Pietinėj Prancužijoj puczia szaltas vėjas minstreliu 
vadinamas; jis puczia nuo sziaur-rytų ir nuo sziaur vaka
rų; jam panaszus yra vėjas tremontanu vadinamas.

Rytinėj daįyj Juodųjų jūrių, teiposgi ant Adriatiko nimis į viražų, prie kurių per dratų gal nuo žemės tekėti

|| Ant lauko kaimo Szczytnikų, 
netoli miesto Breslau, Prūsų pro
vincijoj Szlezijoj, naktyj užside
gė ant lauko sukrautas szieno 
kūgis, kuriame buvo keli tuk- 
staneziai centnerių szieno; užsi; 
degė jis isz syk trijose vietose. 
Subėgę ant gesinimo žmonės pa
matė ant dar nedeganezio szono 
iszkastas olas; suprato, kad jose 
miega nuo szalczio įsikasę žmo-

| Maskoliszkas randas nepri- 
lankus dabar grekonėms ir per tę 
savo neprilankumę Maskolija 
žudo įtekmę terp savo vientikių 
ne tik Grekijoj, bet ir kituose Bal
kanų pussalio krasztuose sta
cijai ikių apgyventuose; bet už tai 
daugumas apazviestų maskolių 
pritaria grekonėms. Isz miesto 
Tifliso mokdainių iszbėgo 10 
mokintinių, kurie norėjo, kaipo 
liuosnoriai keliauti ant Kretos ir 
musztiesi su turkais. Nabagus 
vienok suėmė Batumo ir sugręži- 
no atgal į Tiflisę.

|| Ant salos Kipro, prie Turki
jos rūbe žiu, mieste Tamagusta, 
laike dievmaldystos expliodavo 
tyczia į bažnyczię įmesta dinami
tinė bomba. 30 susirinkusių į 
bažnyczię ant maldos žmonių li
kosi užmusztų ir daug yra su
žeistų. Bombę tę tyczia įmetė 
ežia turkai. Kelis turkus, ėmusius 
daly v umę toj piktadarystoj, 
policija suardavo.

H Apsigyvenęs Aleksaudrijoj, 
Egipte, turtingas grekonis, Ake- 
rov, kurisai jau ir teip daug pini
gų paaukavo ant tautiszkų rei
kalų, dabar vėl paskyrė 6000000 
dol. ant reikalų karės su tur
kais. Bepigu ten kelti tautę, kur 
toki aukautojai atsiranda.

U Marsilijoj, pietinėj Prancuzi- 
oj, susirinko vaikai ant jūrių 
kranto. Tuom tarpu užkilusi 
vėtra metė urnai nuo jūrių di
delę vilnį, kuri ir sugriebė 7 
vaikus, jie ir prigėrė.

U Sūdąs Barcelonoj, lezpanijoj, 
nusudyjo 36 anarchistus ant nuga* 
labinimo uitai, kad jie perdewin- 
tinęs pereitų metu metė dinami
to bombas į einanezię procesiją. 
Bombos tos sudraskė 50 žmonių.

Q Mie&tę Serdobskę, Maskoli
uj, naktyj užliejo pasikėlę van
dens. Apie 1000 namų likosi už
lietų. Gyventojai pasislėpė ant 
stogų, bet užtai, ypacz gi prie- 
miestyj, daug gyvulių prigėrė,

|| Mieste Nagard—Varseny, 
Wengrijoj, siautė didelis gaisras, 
kurisai isznaikino 80 namų.

kusi ant jo — elektriką nuo savęs stumia szalyn.
. Daleiskime, kad drueziai įsielektrizavęs + elektriką 

debesis slenka ties žeme, ant kurios vėl susirinkusi yra — 
elektriką. Po debesiu, ant viso žemės pavirsziaus, rinksis 
ant visokių daiktų — elektriką, kuri trauks prie savęs anų 
prieszingos veislės ėsanezių debesyj ir jeigu tik traukimas 

| bus didelis, taigi jeigu daug bus elektrikos, isz debesų 
puls dideli elektriszka kibirksztis, arba, tiesiog sakant, žaibas. 
Suprantama, kad trenks į tų žemės vietų, ant kurios bus 
susirinkusi didžiausia elektriszka pajiega; greieziausiai 

[gal trenkti į augszcziausiai iszkilusių vietų, jeigu ji bus ly
giai su kitoms aplinkinėms įsielektrizavusi. Jeigu kokių 
nors budu iszskirstysime susirinkusių elektrikų nuo ko
kios vietos, tai ežia jau perkūnas ne musz. Kaip gi galime 
iszskirstyti, kaip sumažinti elektrikos susirinkimų kokio- 

I je nors vietoje? Atmenate gal, kų pasakojau apie adatų 
i ant elektrizuoto metalinio apskriezio. Isz adatos kaipi isz- * 
plaukia elektriką. Taigi, jeigu ant triobos kraiko pritai
sysime panaazių, žinoma didesnę, adatų pakilusių aszme-

I nimfa i viražu r»ri« Irnrin nar drato rral nnn 4<nn2a 
elektriką,tai ji nuo aszmenų isztekės szalyn ir ne susirinks 
į vienų vietų ir tokiu budu ties trioba ne galės susirinkti 
žemės elektriką, o jeigu ji ežia nesirinkę, taigi jeigu jos 
ežia ne bus, tai į namus ne musz perkūnas. Teip pritaiso 
apsaugojimo nuo perkūno konduktorius.

Perkūnas gal trenkti ir isz debesies į debesį, jeigu

ir Pietinėj Austrijoj puczia tankiai vėjai vadinami, 
kurie nunesza daug triobų; medžius iszlaužo.

Rytinėse ir įpietlnėse Maskolijos dalyse kaip kada žie
mų pųozia baisus buranai. Buranai nuszluoja nuo laukų 
sniegų, paveiksi^ tirsztų sniego sukuriu pakelia jį į viražų. 
Prie buranų, 
gui ir gyvuliui atsiradus laike burano ant kelio: keliai vis I juose bus susirinkusi prieszingos veislės elektriką. 
ne gal kelio surasti ir tankiai visai arti namų suszala, neži- Tankiausiai perkūnas puola ant žemės paveiksle ne- 
nodamas į kurių szaiį eiti. Buramai Maskolijos lygumose ; iMpaaakytai didelės kibirkszties, kuri urnai užgesta, kaip 
isznaikina czielas isz kelių tukstanczijĮ besigananezias gy- tik nupuolė ant žemės; pasirodo žaibas paveiksle ilgo isz- 
vulių bandas. < vingiuoto bruksznio. Jis yra tai neiszpasakyto didumo

p kada, sniegą ir isz debesų. Vargas žmo-

Tankiausiai perkūnas puola ant žemės paveiksle ne-

elektriszka kibirksztis puolanti isz debesų ant žemės, isz * 
debesies į debesį, arba, nors tai retai atsitinka, nuo žemės 
į debesį.

Parva žaibo buva visokeropa; geltona, raudona, mėly
na, violetinė. Parva paeina nuo daugumos ėsaneziosore elek
trikos, nuo oro tiraztumo, nuo jo drėgnumo ir nuo visokių jo 

pri™ pritraukia tengvusdaiktus, kaip antai; ^pieroe!”^^
šmotelį.'Taa nore teip gre.tu atatikB ąu atiMu n- ne Tienokg. Uitemyjo jiu tokius, kurie trauktei per 17 
bu kitokiais dai i^ Tnnant, tie daiktai, teip sakant, ridQtiniMLi bi buvo po 12-16 vionrtą. A^štis

su , ta!giji ant jų susirenka. Bet ne vi- perkuninių debesų teiposgi ne vienodas: gal būt jie ant 
šoki daiktai lygia# užtaiko elektnk,: vieni isz jų lengvai j, keli <1^^, Jek8£į*uo tomSg, £ but j, ir 
suteikia kitiemą i|r ant jų elektnka užsilaiko vien tųsyk, l5_ 8 vioratai
kada juos atskirame nuo žemės daiktais gerai elektriką 
užlaikancziais, t. |y. jos neperleidžiancziais. Visokį daiktai | 
ant žemės dali 
kos ir jų perlei

Perkūnijos.
aitydamas žaibų laike perkūnijos, k Jan
us atsiranda debesyse ir kam ji reikalin
kme trumpai apraszyti.

Ne vienas, 
šia, isz kur ta i 
ga? Tų pasietei 

leigu JuB trtaate paveiksią, gentur,, taijisai paskui I 
nriounvea nntrnillna faricrv-nfl naikina knin nntni- rmniArnal. . .. x . r ’

Perkūno griausmas paeina nuo visokių priežaszczių.
į du skyrių; į neperleidžianczius elektri- Į Žaibas, bėgdamas per oro plotus, iszstumia į szalis jo 

ežius. Metaliai lengvai perleidžia elek- daleles ir ant savo kelio padaro tusztumų, į kurių paskui
trikų. Jeigu mes įelektrizuosime metalinį apskritį ir padėsi- urnai oras isz szalių. Apart to-, debesys isztysta po
me jį ant stiklink pamato ir paskui jeigu prie jo priartin- ©Įektrikos įtekme,kurios dėl vandens burbulėliai nustumia 
eime geležies szmctelį, tai pamatysime terp to apskriezio! v^enfl P™6 elektrikos iszsitusztinimo, oras isz visų 
ir geležies szmoto kibirksztį. Po tam musų apskritys jau isz- i krasztų plaukia prie debesų ir sukrutina juose vandens 
siliuosavo nuo elektrikos, nes ji perbėgo į geležies szmotų ir burbulelius. Ūmas oro ir vandens burbulėlių debesyse su- 
į žemę. Kibirksžtys tokios buva visokio didumo ir pavida- krutėjimai ir gimdo griausmų ir smarkius lytus, kadangi 
lo, tas paeina nud daugumo susirinkusios elektrikos. Jeigu paprastai po griausmui ir lytus smarkiaus puola ant že- 
jos daug ir pajiega didesnė, tai kibirksztis iszszoks isz tolo, iš
taigi ne lauks, kol pridėsime prie musų metalinio apskri- 
ežio geležies sžmol ei į. ? F Į (Toliaus bus) ,



Kiekines Žinios.

— Koksai Henry B. Butlėr 
apleido savo paczię. Apleista 
moteriszkė mito priimdama ant 
boardo, paskui gi pasisamdė vie 
nūs namus, kuriuose apaezioj 
parengė restauraciją, ant wir- 
szaus gi kambarius ant parsamdy- 
mo. Pereitę sau vaite j Chieagę su
grįžo apleidęs ję wyras ir dasi- 
šinojęs, kur gyvena jo pati, pas 
ję ir atėje. Pasznekėjęs su mo
tete, vyras užlipo ant virszaus 
ir užėjo ęzia į wieoę kambarį, 
kuriame buvo įeisamdęs koksai 
Andrev Randeli, Kas ežia atsi 
tiko, tikrai nežinia, tik esanti 
apaezioj Butlerienė iszgirdo ant 
virszaus kelis szuvius. Kada ten 
nubėgo, pamatė Randellę stovinti 
su revolveriu rankoje, Butler gi 
gulėjo ant grindų kraujo baloje. 
Randellę suaresztavo. Jis pasako 
ja, buk Butler, užėjęs pas jį, pa 
griebė lazdę ir norėjo muszti, 
todėl jis gynėsi su rawolveriu. 
Butler paszautas į smilkinį ir į 
kaktę; nugabeno jį į ligonbutį, 
bet nėra vilties nuo myrio isz- 
gelbėti.

— Koksai James Wynn, ku- 
risai seniaus tarnavo ant Grand 
Trunk geležinkelo, sugriebęs ko
kiu budu blankietus Illinois 
Central geležinkelio ir ant .jų 
pats sau paraszė planipotenęįję 
ant samdymo datrbinįkų prie 
darbų ant pakėlymo to geležin
kelio linijos. Su ta plenipotencija 
nuėjo jis terp darbinįkų italijonų, 
neva priraszė 60 darbinįkų ir 
liępė kiekvienam isz priimtų už
mokėti po vienę doliarę ir įsakė 
ant rytojaus ant 6 vai. ateiti 
prie darbo, ant kertės Michigan 
avė. ir 12 ui. Darbinįkai atėjo, 
bet Wynno ne buvo. Supratę, 
kad likosi prigautais, visi nuėjo 
į tę krasztę, kur prigavėję tikė
josi surasti ir isz tikro ji patiko 
wiename galiūne ant Clark ui.; 
puolė prie jo ir norėjo iszvilkę 
laukan, ant ulyczios lynezuoti, at
bėgo vienok policija ir paveržė 
jį nuo italijonų. Turėjo jis dar 
prie savęs 30 dol. ,

— Darbinį kas Detlaf, dirban
tis “Union Construction Co” dirb
tuvėj, ant kertės Wabsosia avė. 
ir Mc Hemy str., kūrė ugnį pe- 
cziuose; jam bekuriant, kibirk- 
sztis iszlėkė isz kamino ir puolė 
ant kerosino rezervoaro, kurisai 
nuo to expliodavo ir užsidegęs 
kerosinasiszsiliejo ant nelaimingo 
darbinįko. Jis urnai pavirto į 
degantį stulpę, rėkdamas iszbėgo 
ant ulyczios ir puolė į netoli 
ėsanczię balę ir teip ilgai volio
josi, kol ugnis-ne užgeso. Baisiai 
apdegusį nugabeno į ligonbutį, 
be tį nėra vilties jį nuo myrio isz- 
gelbėti. Detlaf dar jaunas, gy
veno pas tėvus po nr. 922 Lili avė.

— Alaus parda viny ežioj Ro- 
sinskio, po nr. 559 S. Jefferson 
ui., susibarė du lietuviai: Jonas 
Gregorionas ir S. Sablevyczia. 
Negalėdami žodžiais pertikrinti 
viens kitę, iszsitraukė peilius. 
Gregorionas dūrė savo prieszui 
du kartu į galvę. Saliuno savi- 
nįkas ir kelneris iszveriė nuo 
Gregoriono peilį, bet jis iszsi- 
traukė kitę ir dar kelis kartus 
dūrė savo prieszui. Sunkiai su
leistu Sablevyczię nugabena į 
ligonbutį, Gregorionę gi suėmė 
'ir audžia jį palaikė po kaucija 
1800 dol. iki provai, kuri atsi
bus 8 Gegužio.

Chicagos grand jury, po ilgam 
tirinėjimui, apskundė urėdnįkus 
nusibankrutinusio Globė Savings 
banko už visokias szelmystas. 
Apskųsti yra: Charles Spalding 
(jį skundžia ir Chicagos univer
sitetas už pasisavinimę 1130000 
universiteto pinįgų), Adelio 
Arill, Alison Harlan, Charles 
Churchill ir W. Beny Ervin. 
Nuo Spaldingo reikalauja 90000 
dol. kaucijos, nuo jo draugų gi 
15000 dol. Czia Spalding pasi
rodo ir kalcziausias.

— Policijantas Frank A. Mas- 
sey, isz stacijosEnglevood, iszėjo 
isz namų ant paėmimo algos; pi
nigas paėmė, bet namon jau ne
sugrįžo. Gy veno jis po nr. 6536 
Laflin ui. Mena, kad, turbut, jis 
likosi plėszikų nugalabintas.

t
Chicago, 1 Geguž o d., pasimirė 

Juozas Katauskis ir 5 d. Gegužio 
tapo palaidotas. A. a. Juozas Ka
tauskis paėjo isz Kauno rėd., Ra
seinių pavieto, Chveidanų pa- 
rap.; 4 metai kaip Amerikoj. 
Czionai prigulėjo prie draugystės 
Szv. Jono Kriksziytojaus, kurios 
kasztais ir tapo palaidotas. Gy
veno vargingai ir pasimirė Du- 
ning pavargėlių namuose. Wisus 
prietelius ir pažystamus praszo 
atsidusti prie Dievo už jo du- 
szię. Su guodone

Kaz. Pocius, jo draugas.

Padekawon6.
Kuopos Bridgeton, N.'Y. siun- 

czia szirdingiausię a ežių guod. 
kun. J. Knulakiui, kuris, 26 d. 
Balandžio, teikėsi atsilankyti pas 
mus ir aprūpinti mus dvasiaz- 
kais reikalais; iszklausė vely
kinės iszpažinties, atlaikė miszias 
sz. ir sudrutino mus sz. tikėjime, 
už kę tegul jam Augszcziausias 
Dievas užmoka.

Warde visų,
K. Konstantinavyczius

Gromatos ant paczto.
561 Aelcnnoiti* Jnu*
567 Bulczuitt* Geo
568 Burto* Kutasynel
560 Bertruten M.
561 Bewir*i* Alez.
566 Brisk 1 Joana
570 Dienai* Joseph 
606Gerwel Valtor 
608 Gesebyta Franciael 
620 Gue)wen*kl« A.
643 Jeinln Jozefą 
644Jurcwicz Adam 
640 Irule* Y.
666 Klarzkun S.
661 Kuzep*ka Anton
662 Ko,taki* Peter 
666 Kramv Anna 
670 Kukuti* IVillem 
672 Kugela* Sal
674 Komlewich H.
675 Kwuterow*ki V.

676 L, burei* Emma
677 Leljoa Saroker 
000 Marizew>kt S. 
704 Naelat Fili p 
706 Nectrata* Nio. 
708 Nirmel«n A)ex. 
783 Po*rlot Fee)»ey 
728 Rudowlci Jozef 
727 Rumy* Jozef 
748 Ske<u* Andr«w 
752 Sekė* Jozefą 
756 Svain Jan
750 Stenama P. 
758 Sterual Jan 
TOOSupy Winaan
761 Sykelmy Jnna
762 Sweker*w Anton
763 Tobow Matyow«ki
764 Trumą* Anna 
767 Voteva Jan 
783 Zotko* Auna

Kiekvienas teip sako:
CASCARETS CANDY CATHARTIC yra tol 

*tebuklingi*u*io* gydyklo* »sio amžiau* iczra- 
dimuoae, turi vardu įmoka, gydo lagadnei ir 
tikrai inkatu*. kepeni*, pilw| ir ezyctyja wi** 
*i*t*B>|. praizalina perezalimf. gydo galwo* 
skaudėjus*. drugy ir užkietejim* widuriu

Pirk dežiutp C. C. C. sslįaien, 10. 25/50 cen
tu. Randasi wi*o*e aptiekose ir iiigydymf gwa- 
rantuoja.

Reikalingas Dudorius.
Alga $40 ant mėnesio. Tegul 

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

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

(29-5)

Nauja Dr-tė.
Chicagoj, Gegužio 2 d. 1897, 

vėl užsidėjo antra nauja lietu- 
viszka draugystė po vardu: 
“Mylėtojai Liuosybės”. Ant pir
mo susirinkimo prisiraszė 48 są
nariai. Antrę susi rinki m ę laikys 
subatoj, 15 Gegužio, toj paezioj 
salėj, ant kurio rinks pilnę ad- 
ministraciję ir apreiksz drau
gystės mierį. Dėltogi užpraszo ir 
daugiaus lietuvių susirinkti.

A. Noveskas, ) _ ___
J. Petroszius, f Komitetas.

CASCARETS sudrutina kepeni*, inkstu* ir 
pl!wa. Niekad neskauda. 10c.

PaĮieszkojimai.
Pajieszkau sawo brolio, Jono Borczio, 

isz Kauno rėd., Reseinių pav., Paszly- 
nių sodžiaus. Jis pats, ar kas kitas, teiksis 
man duot žinią,nes turiu į jį labai svar
bų reikalą. Mano adresas:

Juozas Barczis,
Mahanoy Plane, Pa.

(8—5)

Pajieszkau Juozo Ulevycziaus, isz Su
valkų gub.,Kalvarijos pav., kaimo Men
kupių. PirmiausgywenoWorcester,Mass. 
Turiu į jį labąi svarbų reikalą. Jis pats, 
ar kas kitas, teiksis duot žinią ant szito 
adreso: ‘ Michael Wassen,

2528 Tilton St., Philadelphia, Pa.

Pajieszkau Motiejaus Melnįkio, isz 
Suvalkų gub., Kalvarijos pav., Jana- 
vogmino, Gulbiniszkių kaimo. Teiksis 
jis pats, arba kas kitas, duot žinią ant 
szio adreso: Franc. Franckevyczius, 

Box 23, South, Wareham, Mass. O

Iszsluncziame in visos miestus ir miestelius visos A* 
merikos visokius daiktus, kaipo tai: Maszinas dėl siuvi
me, Maszinasdel drukavojimo grotnatu, Siutus, Ovcrkc 
tus, Wargpdus, Armonikas, Grajyjamas Dėžulės, Klarne
tas, Fleitas, B^setles, 8k ripkas, G i Ja ras, Triubas, Žiūro
nus, Britvas, Peilius, VVidelcius, Siauksztus, JStricIbss, 
Revolverius, Laikrodžius, ’ Laikrodėlius, Lenciugelius. 
Kompasus^Žiedus, Auskarus, Abrozusir"visokius kitus 
daiktus, j ^Teipogi padidiname,'fotografijas, dirbdiname 
luksztus dėl laikrodeliu jž t. t. Prisiuncziame katalioga 
koivm dykaL\ Adr«sawokit teip:

KelRscb, Noreiko & Co., 
MĮHhh Ave-» CHICAGO, 1LL.

— Pereitos nedėlios rytę, terp 
Cuyler ir Ravensvood, netoli 
Chicago, susimuszė du geležin
kelio trukiai Chicago and North 
vestern geležinkelio. Wienas 
trūkis mat iszazoko isz rėlių ir 
nusirito prie vagonų kito trūkio, 
bėganezio ant kitų rėlių. Keli 
vagonai sutrupėjo, į vienę įsi
veržė karsztas garas ir sunkiai 
nuplikino 7 metų Sullie Ryan ir 
5 meti|jos brolį. Apart tų, dar 
keturios žmogystos likosi sunkiai 
apkultos-

Grand Opening.
Subatoj ir Nedelioj, 8 ir 9 Ge

gužio, darau b-tlių atidaromo sa 
liūno, po nr. 650 S- Ganai str. 
Balius prasidės Subatoj 7 adynę 
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 wisi bus už
ganėdinti. 8—5

Su guodone Fr. Pbcziulis, 
650 S. Canal str.

Kataliogas knygų.
Gywenlm» Stepo Raudnonio “ 15c
HYGIEN A, *rb« mokti*, apie utlatkyroa •'rei
kalo*. Szlta knygele priwak> rasti* klekwlenuo*e 
namuoee, ne* ka* jf *a atyda perskaityt, p*tai 
kys apeitaugoti nuo tukstaneziu wiM>kiu ligų, 
pataikys užlaikyti ezialybeje savo ,welkatf. pa- 
Iltinti 'sawo amsi ir mokės užauginti streikais ir 
twirtais sawo vaikelius. Preke.........................36c.
Istorija gražios Katruko* “ “ 10c
Iitonja užtaiko Francuzu waino* “ Kto 
Istorija gražio* Magelenoa 2Oc
Istorija septyni Mokytoju • “ 50c
Juokinga* paaakojlma* ape Szaltabulziu* 6c 
Kankles, lietuviuko* dainos su natom!*, lutal- 
»yto* an14 baltu, de) wyru „ ,. 86c.
Kaip- igytie pinigu* ir tart* „ ’ 10c
K** teisybe tai nemota* puikios apysakėlė* 

isz lietuviu gyvenimo „ 15c
Kristijonas Duonelaitis „ „ 15c.
Kas yra. o kas bus ., „ 10c.
Krumpliu Jonas , ,, . 10c.
Kinai ir kaip jie gyvena....................................10c
Lietuviszko* dainos isz vlsar surinktos, 

ape keturi suimtai dalau •• 02.00
Lietu visikas szi upinis “ 6c
Lietuviszkas Kalendorius ant metu 1806 " 15c
Lietuvos Kankles, nauju dainų knygele turinti 

72 dainas. , ,, 100.
Namelis pustelnyko “ u 75c
Lietuviazki Rasztai ir Raistiny kai 50c.
NAUJAU8I8 L1BTUWISZKAS 8APNINYKA8. 

surinkta* isz daugel svetimtautiaaku sapnl- 
nyku ir surėdytas pagal tikra Persiaaksi 
Egi plinka sapninyka.—su SI0 aiszktu abro- 
zeliu,— su apraszymu planetų ir paalspeziu 
kokias senove* žmones vartojo dėl nuspėji
mo ateites.—Geriausei iszguldo visokius 
sapnus, koki tik žmogui prisapnuot gali. 
Preke..........................................................60c
Apdaryta*........................................................75c

Kražių Skerdyne. Apraszo ana baisu at
sitikima, kada 1803 m. maskoliai užpuolė 
ant b*žnyczio* miestelyje Kražių, mu- 
sze, szaude ir pjowe nekaltus žmonis, isz- 
griove altorius ir užpeczetijo bažnyczia. 
Kuo aiazkiausiai apraišo ta visa atsiti

kima. 15c.
Negirdėjo*daiktas ir gero* rodo* mu*u mo

terėlėm* „ 5c,
•Olltypa, apysaka i*z laiko terps*vlszkos ka

res Indijonu Amerikos. 25c
Patarles ir dainos................................................ 10c
Pasakojimas Antano Tretininko “ “ 25c
Pirmutinis degtines varytojas, komedija 10c
Pulkus apraszymas tikru atsitikimu Iss lai

ko lenkmeczio vainos 1863 m. 40c
Pažangos Juze •• •• 20o
Praeite Vilniaus. Apraszo nuo pat pradžių 

užsidejimo miesto Vilniaus koki Jame 
kllosztorial buvo, koki liatuviszki ku- 
ninikszczlai gyveno, kokios kares jy 
aplanke Ir daugybe kitu akyvu Lietu
vos atsitikimu.................................. 10c

Pulki istorija ane Kantria Alana, kuri per 22 me
tus valkszčziodama po svietą, daugy Ola be
du ir vargu kantrei Įsake n tėjo 00c

Rinalda Rioaldinas .............................. 01.60
ROBINSONAS KRCZIUS. morallszka apysaka 

dėl jaunumenes. •• “ 26c
Rutu Lapeliai naujausio* dainos " “ 15c
Svodbine reda. Y ra tai puikios dainos ir ara- 

cljoa vartojamos seniau ant lietuvlsz- 
ku vesiaillu. Dvi knigi................ 01 50

Tahnūdas žydu •• •• 10c
Terp skausmu in garbia. Naujausios dainos..30o 
Trumpi Pamokinimai Ir Rodos isriinto* iss 

knygų kun. K. Antanevicztags. 10c
VeseBjoe arba pagi re s u gobtuve*....... ......... 20c
Witolioraud*.Giesme isz Lietuvos padavimo 50c 
tiponas bei zipone S6c

Pajieszkau sawo draugų: Jono ir Fran- 
ciszkaus Petkų, isz Kauno gub., Szaulių 
paw., Spacių kaimo. Jie patys, ar 
kitas, teiksis man duot žinią ant 
adreso: Povilas Jocas,

Box 190, Lewision, Me.

Pajieszkau sawo tėwo, Jono Januszo, 
isz Kauno rėd., Reseinių paw., Czepa 
ežių kaimo; jau 10 metų kaip esu sti 
juom nesimatęs. Jis pats, arba kas kitas, 
teiksis man duot žinią ant szio adreso:

Antanas Janusz, Norvood, Mass.
<29-5)

. Pajieszkau sawo draugo, Motie. 
Garuno, isz Kauno rėd., Panev 
paw., Szliželių kaimo. Jis pats, ar 
kitas, teiksis man duot žinią ant 
adreso: J. Lopenas,

31 Ames St., Brokton, Mass

Asz, Wincas Ulszinskas, pajieszkau sa
vo pusseserės, Elzbietos Tekoriūtės, isz 
Suvalkų rėd., Marijampolės parap., 
Dambraukos kaimo. Ji pribuvo į Ame
riką szįmet Kovo mėnesyje ir nežinau 
kur dingo.

Jeigu kas apie ją žinotu, teiksis man 
praneszti ant szio adreso:

B. Mažeika,
519 Columbia Avė., Baltimore, Md.

‘ Pajieszkau savo draugo, Winco Kat- 
kevycziaus. isz Suvalkų rėd., Wi!ka- 
viszkio-pav., Wisztyczio gmino, Pavisa- 
taiezių kaimo. Teiksis atsiszaukti ant 
szio adreso: John Brokevicze,

1619 Michigan Str., Sheboygan, Wis.

ę. Pajieszkau savo draugo, Jono Puido
ko, pirmiau gyveno WilKes Barre, Pa. 

"o dabar nežinau kur. Teiksis atsiszauk- 
ti ant szio adreso:
Motiejus Andriukaitis, Minersville, Pa.

Jeigu jautiesi nesveiku. Imk vienaCASCAR 
ETS, o Užgydys tavj, už 10 ir 20c.

Pamegyk dežutf CASCARETS už 10c., gu
riausia su ta b y toj* plaucziu ir vl«u viduriu.

Wanted-An Idea

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

838 W. 18ih Str.
Priima ligoniu* adynoae: nuo 0 iki 11 prieis piet 

ir nuo B vakare. Telephona*: Caaal 187,

UILLE'8 FOTOGRAFAS,
3452 8. Halated ui.

N ujimą puikia* Fotografija*, ui tutina tiktai 
$2.00

Au we*eliu ir kitokiu reikalu najima Fotogra 
flja* ko pu ik suaeL

“RYTAS”
Laikrasztis

ISZ EINA

WATERBURY, COHN.
Yra tai vienps gryniausiu, kas 

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

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

Rev. J. Zebris,
34 John S t., Waterbury, Conn.

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

: kerte 18-tos ir Loomis uL, CHICAGO.
Užlaiko didžiausię krautuvę »

DRAPANŲ ir APAUTUW0

Lietuvys Kazimieras Ramanauskas, 
kurį cze ant fotografijos matote, yra kler
ku toje krautuvėje ir lietuviams, tena

. 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.

perkantiems, patarnauja isz Bzirdies. Parodo tikrus tavoms ii 
paduodu teisingas prekias, per kę kiekvienas perkantis gali būt 
tikru, kad gaus teisingę tavorę ir nė ant vieno cento nebus ap
gautu.

pirkaite viską pigiau kaip kitur.

Ben. Hat o w skis.
627 S-Canaurte Jūdd, Chic«on, l|

Dirb0, taiso ir parduoda: 
LAIKRODŽIUS, LAIKRODĖLIUS 
Lenciūgėlius, Žiedas, Špilkas, auskarus 

t ir teip toliau.
Kas nori gali gaut puikių “Gold Fielled”, 14-ko 

Karatų, ant 15 akmenų, bu tikrais Elgino v 
viduriais laikrodėlį nuo 117 ik! 120 ant issmoket 
ežiu, mokėdamas tik po vieną boilery ant nedė 
los. ,

Kas tik ko reikalaujete ateikite pas mane,

Ziegorela<uistyima8 50c. Sprendzyna 50c. Stykiaa ir skazupkoa 10< 
Szlubinej ziedaj 56 ir 72 prabos nog $3 iki $6. Sidabrini 

“Elgin”. ziegorej $7.00. Wyska gantntavoje ant metu.

E ZAN]EWSK1S.
924 33rd str., 
LietuvUzkas 

kriauezius.
Pigausia dra- 

Knų krautuvė.
i ra uodą viso

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

atsilankyt, o 
persi tik rysi te.

P.F. Bradchulis,
Notary Public & Clalin Adjuster. 
Iždirbtt visokius dokumentus ir 
kaip mokinantis ant advokato už
siimu visokiomis provomis.ypacz 
priesz kompanijas už sužeidimus. 
Teipgi kolekjawoju skolas už bur- 
da ir algas ir? duodu roda^ kiek
viename atsitikime. Wiengenczei 
turėdami koky reikalą szaukites 
pas sawo viengenty.

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

g^AP TIEKA
— Geri a ūse lietuviizkai-lenki- 

szka Aptieka Juozo Leazczynsko, 
po nr. 3315 Laurel st., kuri užlai
ko geriausias gydyklas czionyk^z- 
czias ir isz Europos ir teisingiau- 
sei iszpildo receptus, o prekės 
pigesne* kaip kitur. Aptiekoję 
randasi kasdien noadynos 11 ry
to iki 2 po pietų D-ras M. F. 
Boiyncz, 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 
pareikalavimo gali paszauktie in 
aptieka per telefoną kiekviena 
daktaru, koky kas nori ir kožnoje 
valandoje. Teipogi ant pareikala
vimo iszsiunczeme yvairias gy- 
diklas visur, atsakome laiszkus 
yvairiose kalbose ir gydome Jy 
gas per laiszkus.

Telefonas Yard 709

PIGIAUSIAS KROMAS

Czebatu ir Czewerykn
M.W.Goodnikna,&93 N. Gay St. 

BALTIMORE, MD.
Per sziai* 30 dienu turis iszpaduotie visu* 

mano žiemlulus tavoms, kaip tai: Csebatu* 
Caeweryke* dėl wyru. motėm’,' valku ir kūdi
kiu. Užtai teip labai sumažins* jo preklaa, kad 
wi»ka p** mane dabar imli pirkti beveik už pu
se prekes? Dėlto atkreipiu atyda visu aplink! 
nin ir pažystamu ir pr**zau ateit pamegyt, o 
Kr,itlkry,itekad teip pigiai niekur nerasite, 

ip pa* tu-ne BU GUODONE
M. W. Goodman.'

Preke pinįgų.
Ruskas rublis po................. 53c.
Prusiszkos markės po.......... 24jc.

Prie kiekvieno pinįgų siunti
nio reikia pridėti 25c ant paežio 
karelų.

Naujas
Lietuwiszka8 Šaitanas.

Fel. Majausko 
3301 Laurel 
kerte BSczios ui.

Užlaikau *wiežl*

Jeigu kam reikia kur 
18zwažiuoti isz Chicagos, 
arba ka parkwiesti Į Chi- 
cagą, tai Tikietus ant wi- 
su geležinkelių gali gaut 
“Lietuvos” redakcijoj, 
924 33rd st-

ir puikiausiu* Ciga
ru*.

Prie saliuno tu- 
riu puike dideliu 
sale ant mitingu, 

balių ir|weaiallju.

Ateik broli pamatyti e ir to viso 
pabandytie.

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

CHICAGO, ILLINOIS.

“LIETUVA”
Nedelinis Laikrasztis

Iszeina Chicagoje kas subata ir paduoda žmonėms 
SVARBIAUSIAS IR TEISINGIAUSIAS ŽINIAS 

isz Amerikos, Lietuwos ir wiso paswieczio.
“Lietuva” kasztuoja ant metų tik 12. Kas abu do- 

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

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

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

..... —...." ■
“Lietuvos” Redakcija parduoda szifkortes ant ge 

riaušių laivų, siunezia pinįgus į Lietuvę ir ivisas dalis svieto. 
Pinįgai per mus iszsiųsti greieziausiai su vaikszczioja kaip isz wisų 
kitų agentų. Mes teipgi parduodame lotus ir namus aplink lietu* 
viszkę bažnyczię ir atliekame visokius lietuvių reikalusgerai, grei
tai ir teisingai.
f Raszant į mus su bent kokiu reikalu, arba pinįgus prisiun- 
cziant, visada uždėkite szitokį adresę:

A. Olszewskis,
924 33rd Stręet. ■ ■ CHICAGO, ILL.

Pinįgus siųskite registruotoie gromatose arba per “money order", Ui nie
kada ne pražus. Iszpirkę “money order’’ nelaikykite jį kiszeniuje, bet «tuojaus 
prisiųskite mums: aiuneziant “money orderį’’, gromatą registruoti nereikia, 
prisiuskiteprastoje gromatoje, nes ant jo nieks, be mus,‘pinįgų isz paczto ne- 
iszims. •

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

“GARSAS” .
AMERIKOS LIETUWIU,

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 wisosvieto; Garse daugiausiai 
galima rasti žinių isz Amerikos apie darbus.

Jei nori žinoti kas sviete darosi; jei nori pasiskaityti puikių 
istorijų, jei nori dasižinoti apie darbus kituose miestuose—parai- 
kviesk “Gar$ę”j Prisiųsk savo adresę, tai gausi porę nume
rių ant pažiūros už dykę.

mub AidnM. «Qarsas” Publishing Co.
SHENANDOAH, PA.

W. SZYMANSKI
624 Blue Island Avė:

užlaikau didžiauaia

Krautuwia Mebliuj
kaipo tai;

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

k
JEWEL 

LsTOVESzį

STOVEJWIHTHEWRID

N. L. PIOTRO WSKI,
Adwokatas augsztesnin gudu ir Notary Public* 

Ofisas: 4 La Salia St., Ruimas 620. Gyientmas: 112 W. Diiislon St
Atlieka provas visuose suduose, iszdirba visokias pjpieras__

dokumentus ; 0 labjausei užsiima provomis už sužeidimą ir užmu- 
szima geležinkeliu, fabnsuose ir Lt. Kiekvienas turintis koki 
reikalą, tegul pirmiausei pas jy rodos pasiklausė.

■< Gali susiszneket lenkiszkai.
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