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Indijos.
Apvaikszcziojimas sukaktuvių 

Anglijos karalienės jau pasibaigė, 
didesnė dalis sveczių iszkeliavo. 
Prasiszalinus svecziams, randas 
vėl užsiima savo naminiais rei
kalais. Reikalai tie vienok ne 
visur gerai stovi; tūlose Angli
jos valdybose rengiasi maisztai. 
Anglijos karalienė, kaip sako, 
nori pasitraukti su visu nuo sos- 
tos ir suteikti valdžię savo sū
nui, Walijos kunigaikszcziui. 
Perėjimas valdžios vienok ne už- 
ganėdys nė skriaudžiamų airių, 
nė indieczių, kurie tik atsakan- 
czios progos laukia, idant ga
lėtų su visu Anglijos Valdžię 
nuo savo sprando numesti. Ne 
kentimas anglijonų didžiausias 
yra Indi jose. Anglijonys, teip 
kaip amerikonys, mažai tesirūpina 
apie vargus po jų valdžia ėsan- 
ežių kitokios kilmės gaivalų, 
bet stengiasi vien juos iszsurbti. 
Nė viena gal tauta neisznaikino 
tiek neapezvie*tų cziabuvių gai
valų, nė viena tiek turtų nepa
veržė neapszviestiems pavaldi
niams, kaip amerikonys arba an
glijonys. Amerikonys naikina in- 
dijonieczius, anglijonys gi dau- 
giaus turinti valdybų, daugiaus ir 
turi visokių pavaldinių; isznaiki
no jie su visu, tiesiog iszmuszė, 
tasmanieczius, teipjau pasiėlgė 
su daugumų maorieczių. To pa
ties budo prisilaiko ir Indijose. 
Ten szimtai milijonų žmonių ba
du mirezta, už tai lobsta mažas 
anglijonų skaitlius. Galima bu
vo teip valdyti senias, kada in- 
dieeziams truko apszvietimo, pa- 

! kilus gi jam terp indiecz>ų, jie 
pradeda suprasti visas skriaudas, 
kokias nuo anglijonų kenezia ir 
juo labiaus jas supranta, juo la
biaus nekenezia savo skriaudė- 
j’J-

Mieste Bombay, per pusię be
veik isznaikintame baisaus maro 
ir bado, priesz rengiamę iszkil- 
mingę apvaikszcziojimę Anglijos 
karalienės sukaktuvių, daugelis 
angliszkų urėdnįkų ir teip euro- 
pieczių gavo laiszkus, kuriuose 
raszanti pasižada iszpjauti vi
sus anglijonis už tai, buk jie už
puldinėja ant indiszkų moterų, 
plėszia ir lupa indieczių turtus ir 
visame neteisingai pasielgia. Bu

vo jau keletas užpuolimų ant 
angliszkų urėdnįkų. Užpuolikų 
nesuėmė.

Mieste Kalkutoj pakėlė maisz- 
tus mohometonys, kadangi val
džios uždarė jų meczetę (bažny
czię) pastatytę ant svetimos že
mės. Pasikėlę mahometonys už
puldinėjo ant einanezių ulycz'o 
mis europeiszkų moterų, koliojo 
angliszkus urėdnįkus ir oficierus. 
Wietinės valdžios, ne turėdamos 
užtektinai pajiegų, ne dryso iszsyk 
stabdyti pasikėlėlių. Jos nusilenkė 
priesz maisztinįkus, todėl dar 
labiaus juos padręsino. Ant galo 
jsakė kariaunai muszti maiszti- 
nįkus. Rods Kalkutos priemie- 
szczuiose juos suvaldė, bet tas 
kasztavo 1500zmonių gy vaszczjų. 
Wisi ežia bijosi, idant maisztų 
gaisras neužsidegtu po visus 
Indijų krasztus, o tęsyk jau 
Anglija ne į stengtu jų suvaldyti.

Anglijonys kaltina už tuos 
maisztus Maskoliję, buk ji, per 
savo agentus, gyventojus priesz 
Angliję sukėlė. Indiecziai vie
nok ant tiek apsiszvietę, kad 
gerai bjaurię sziaurės meszkę 
pažįsta ir jai netiki ir nekenežia, 
todėl ji ir maisztų negal sukelti. 
Jeigu gi maisztai kyla, tai kaltė 
paežių tfngliszkų urėdnįkų, kurie 
savo pasielgimu gyventojus su
kelia. r

Toliaus į Rytus nuo angliszkų 
Indijų, užkilo teiposgi nesutiki
mai terp Pra euzijos ir Sijamo. 
Sijamiecziai įsiveržė į prancu- 
ziszkas valdybas, nulupo nuo gy
ventojų mokeszczius, iszdegino 
keletę kaimų, gyventojus paė
mė į nelaisvę. Tas užpuolimas 
gal pagimdyti karę terp Sijamo 
ir Prancūzijos, kuri turėtu tuom 
pasibaigti, kad Prancūzija užimtu 
su visu Sijamę.

Tiurkja jr Grekiįa.
Taikymas pradėjusių karę viesz- 

patyszczių ne pasibaigė, nežinia 
todėl, kuom viskas pasibaigs. 
Ta pati grekiszka tautiszka drau
gystė, kuri įstūmė randa į karę 
su Turkija, ne tiek rūpinasi apie 
laimę savo kramto, kiek apie 
palaikymę sumiszimų, kadangi 
ėsant sumiszi maru*, jos virszinįkai 
geriausiai pelno. .Sumuszti ant 
muszio lauko grekonys persitik 
rino, kad jie neturi atsakanezių 
pajiegų ant vedimo pasekmin
gos karės su Turkija. Tuom tar
pu ta pati draugystė, apsisto 
jus musziams Grekijoj, stengiasi 
maisztus palaikyti ant Kretos. 
Ji sįunczia ten toliaus grekisz- 
kus liuosnorius; didesnę jų dalį 
suėmė ant jūrių europeiszkų 
vieszpatyszczių prie Kretos sto
vinti kariszki laivai, bet dalįs 
priplaukė krantų ir prisigriebė 
stovyklų kretieczių. Tę priežastį 
Turkija galėtu palaikyti už už- 
tenkanezię ant pradėjimo vėl ka
rės, bet ję stabdo Eiropos viesz- 
patystės. Turkija sudrutino Tes- 
salijoj teip savo kariaunę, kad 
ežia jos yra netoli deszimta syk 
daugiau* negu grekiszkos. Gre- 
kija vėl pakėlė protestę priesz 
karės kasztus: ji sako, kad karės 
kasztai iszskaityti per dideli, ka
dangi jak reikia szelpti apleidu
sius Tessaliję gyventojus, kurių 
turtus turkai isznaikino. ‘

Nežiūrint ant tų tąsymų, padė
jimas Grekijos karaliaus yra la- 
bii sunkus; nežinia ar jam ne
reiks nuo sosto pasitraukti, ka
dangi gal Grekijoj pakilti maisz 
tai, o ežia karalius ne turi ant 
ko atsiremti. Paskutinės isz Kon- 
stantinopoliaus ateinanezios žinios 
pranesza, kad Turkijos, sultanas 
nesutinka pasiganėdinti mažu 
pelnu nuo karės, jis apreiszkė, kad 
neatsisakys nuo Tessalijos | bet 
visgi apie galutinas iszlygas san
daros dar nieko nežinia, dery
bos traukiasi toliaus.

Iszpanijair Jos vviddybos.
Iszpanijonys ant salos Kubos 

labiaus subruzda Isz Iszpanijos 
žada atsiųsti ežia vėl 40000 ka
riaunos. Jenerolas Weyler, isz San 
tiago de Cuba iszkeliavo į Man- 
zanillas, kur nori prispeisti kalnuo
se kubieczių vadę, Garcia ir jį 
su visu sumuszti. Provincijoj 
Pi n ar dėl Rio, su savo pulkeliu 
pasidavė iszpanijonėms kubieczių 
vadas, Feliks Perez. Terp isz- 
paniszkos kariaunos platinasi li
gos. Provincijoj Pinar dėl Rio, 
batabjone Vegaro, susidedanozia- 
me isz 1000 žmonių, 700 karei
viu yra ligonbueziuose. Provin
cijoj Matanzas pasirodė naujas 
kubieczių pulkas, susidedantis isz 
2000 gerai apsiginklavusių vyrų.

Kaip stovi maisztas ant Filipi
nų salų, sunku tikrai žinoti. Ži
nios apgarsintos iszpaniszko ran
do paduoda, kati ežia maisztai 
likosi galutinai pergalėti ir kad 
iszpaniszko* kariaunos virsz<nį- 
kui įsakyta atszaukti savo pada- 
vadyjimę, pagal kurį turtai ė- 
musių dalyvumę maisztuose li
kosi konfiskuoti (rando paimti). 
Tuom tarpu privatiszkos isz ežia 
ateinanezios žinios visai kitaip 
skamba. Neseniai maisztinįkai 
užpuolė ant namų iszpaniszko 
kolonijų ministerio, viduryj salų 
sostą pi lės, miesto Manilles ėsan- 
ežių. Maisztinįkai uždarė kelno- 
rėj visus ministerio tarnus ir isz- 
jieszkojo namus, bet ministerio 
ne buvo namieje. Isz turtų vie
nok nieko ne paėmė. Isz to 
tyt, kad rando praneszimai 
melagingi.

Havai salos.
Dht Suvienytų Wieszpatysz- 

ežių senatas neužtvirtino sutar
ties padarytos su randu Havai 
republikos, pagal kurię, salos pa
siduoda Amerikai, o jau ežia ky
la maisztai. Japoniecziai pakėlė 
maisztus, prie kurių gal toliaus 
prisidėti apsigyvenę ežia chi- 
niecziai ir cziabuviai kanakai, 
kurie teiposgi nenori amerikonų 
valdžios ir susidėję gal lengvai 
suvaldyti gyvenanezius ant salų 
amerikonus, nors tų rankose yra 
valdžia. Amerikonė, Nellie Vest, 
likosi ant ulyczios miesto Hono- 
lulu japonieczių užpulta ir su- 
muszta. Wienas isz amerikonų 
paskui užmuszė tris japonieczius 
patiktus ant ulyczios ir tai be jo-

kios priežasties. Amerikoniszkl i kelio trūkis. Netoli įėjimo į tu- 
jurinįkai, iszlipę nuo kanszko oelį po Kaunu, važiuojanti užtė-

Wokietijft.
VVokietijoe ciecorius ir jo mi- 

nioteriai vėl pasirengė pareika
lauti nuo parlamento 150000000 
markių pinįgų ant sudrutinimo 
laivynės. Bet ar parlamentas tę 
pripažys, pamatysime vėliaus. 
Wokiecsiai ne turtingi, mokesz- 
cziai ten ir teip dideli, pakėlimas 
jų po 3—4 markes ant kiekvieno 
gyventojaus vien antlaivynės rei
kalų, butų tai per dideli ant gy
ventojų uždėta sunkenybė.

Wokietijos dab«rtiniai minis- 
teriai, nenorinti visame pildyti 
ciecoriaus įsakymų, .jam nepatin
ka, todėl jie rengiasi pas traukti 
nuo savo vietų. Bet idant nesu- 
erzihti perdaug neprilankių cie 
coriui partijų, jis nori, kad tasai 
dabartinių miuisterių pasitrau
kimas atsibūtu i-z palengvo. Ar 
užstoję nauji ministeriai geriaus 
mokės p Idyli ciecoriaus Wiihel- 
mo įsakymus, galima paabejoti: 
jeigu jam ministeriai duotų va- 
lię, tai jis galėtu ant syk sukę ti 
karę su Anglija ir su Amerika, 
kurių labiausiai ne keuczia. Tam 
gi kiekvienas ministeris turės 
prieszintiesi, kadangi pradėjus 
su kuom nors karę Wokietijai, 
Prancūzija isz jos bandytu pasi
naudoti ir pasistengtu atgauti at
gal paveržtas 1871 m. provin
cijas; Maskolija ne galėtu jot 
nuo įsikiazimo į karę sulaikyti.

laivo, stengiasi suimti tuos japo
nieczius, kurie maisztus sukėlė, 
bet už juos užstos kiti japonie
cziai. Jeigu tik maiftztai pakils 
dar smarkesni, į juo j turėtu įsi- 
kiszti Japonija, kas greitai ga
lėtu pagimdyti karę terp Ameri
kos ir Japonijos. ^Kariszkos gi 
pajiegos Japonijos didesnės ne
gu Amerikos.

Likosi jau galutinai nuspręs
ta, kad Prancūzijos .prezidentas, 
Faure, atsilankys paę maskolisz
kę carę Pjutės mėnesyj. Su pre
zidentu keliaus ir prancuziszkas 
užrubežinių dalykų ministeris.

Anglija po savo valdžia užė
mė tris s^las: RusmI, Belloneir 
Stuart, prigulinezias prie Salo- 
mono salų, Oceanijoj.

Jeigu }* u tiesi nesveiku, Imk vtsn»CA8CAB 
ETS, o iszgyd)• tawj, ui 10 ir 20c

Isz Lietuvos.
Rubliniai Manko!ijos 

popieriniai pinįgai.
Maskoliszkę iždo ministerija 

iszdavė padavadyjimę ne leisti 
dauginus terp žmonių popierinių 
vieno rublio vertės pinįgų, bet 
sykį patekusias į kasę rublines 
ten palaikyti. Wieton rublinių 
popierų paleis terp žmonių veidab- 
rę. Maskolijos iždas paprastai teip 
elgiasi su visoms “bumaszkoms”: 
patekusias į kasę, paskirtas ant 
panaikinimo, daugiais ne leidžia 
terp žmonių. Kada-gi skaitliu* 
žmonių rankose ėsanezių pasima
žina, paskiria laikę ant visiszko jų 
panaikinimo; potam laikui jau jų 
ir kasos ne priima. Kadangi žmo
nės Maskolijoj paprastai laikrasz- 
czių ne skaito, tai tankiai ir neži
no apie tokius rando padavady- 
jimus, atėjus laikui daug panai
kintų popierinių pinįgų pasilieka 
žmonių rankose, bet jie jau ne
turi vertės. Tokiu budu randas 
su žmonių skriauda prie panaiki
nimo popierinių pinįgų visgi 
sziek tiek pelno. Tas pats bus ir 
su dabartinėmis popierinėmis rub 
linėmis. Laiko jų panaikinimo 
randas dar ne paskyrė, bet jis 
ateis. Todėl žmonės, mokėdami 
mokeszczius į vie*zp itystės kasę 
tegul stengiasi k a* a i suteikti 
kuu daugiausiai rublinių popierų, 
idant jų kuo mažiausiai žmonių 
rankose pasiliktų. Po rublinių, 
jau dabar rengiamų ant panaiki
nimo, toliaus ateis kaleina ir ant 
tr’rublinių. Wieton tų popierų, 
iždo ministeris mat nori paleisti 
cidabrę, kurio iždo krautuvėse 
daug prisirinko.

ma-
yra

Atlikęs spiritas ir degtinė.
13 d. L;epos, ežių metų, kareze- 

mos VViln'aus, Kauno ir Garteno 
gub. liekasi panaikintos, vieton 
karezemų dęgtynę ir spiritę gali
ma bus pirkti tik rando pareng
tose parda viny ežiose. Bet kad 
iki tam laikui dabartiniai kar- 
czemnįkai gal neiszparduoti 
visko, kę turi, todėl akezyžios 
už veizėto jas iszdavė padavady 
jimę tuos likaezius suganbenti į 
rando pardavinyczias, ant ko 
paskirtos szitos dienos: 2, 5, 8, 
11. 15, 18, 21 ir 25 d. Liepos 
(pagal maskoliszkę kalendorių). 
Jeigu gi spiritas, degtinė arba 
likierai ne turėtu atsakanezio tvir
tumo, tai akezyžios užveizda pri
ima tuos gėrymus ant apsaugojin: o, 
betsavinįkaituri iki Rugsėjui szių 
metų savo kasztais iszvežti į 
tuos krasztus, kur dar degtinė 
pardavinėjama yra privatiszkose 
karezemose, kaip antai į Lenkiję, 
arba į Latviję.

Apsaugoti nuo didelės ne
laimės.

1 d. Sėjos, 2 wal. 56 min. po 
pietų, isz Wilniaus iszbėgo Wir- 
baliaus link pasažierinis geležin- 

myjo konduktorių subruzdėjimę, 
bet isz syk nežinojo priežasties; 
nuo konduktorių paskui dažino- 
jo, kad prieszais ateinantį trūkį 
paleido isz Kauno kitę, kurisai 
jau į tunelį įbėgo, o ežia įsibė
gusio trūkio negalima sulaikyti. 
Terp pasažierių ta žinia pakėlė 
neiszpasakytę triukszmę: jie per
sigandę rėkavo, werkė ir bėgiojo 
isz vietos į vietę, nežinodami kę 
daryti. Ant jų laimės vienok 
maszinistui pasisekė sustabdyti 
vilninį trūkį ir tokių budu likosi 
iozgelbėti pamažinai abiejų nuo di
delės nelaimės.

Jawų prekės Liepojoje.
Prekės lietuviszkų javų Lie

pojoje ne kiek te persimainė. 
Pereitę sanvaitę už rugius mokė 
jo po 55} kap. už pudę. Kvie- 
cziai po 78—80 kap. Avižos 
po 58—60 kap.; geresnės po 
62—66 kap.; geriausios po 70— 
76 kap. Su vikias ant 2—3 kap. 
pigiaus. Miežiai po 51—52 kap. 
Žirniai po 56—57 kap. Linų Sė
mena vidutiniszki, po 90—92 
kap.; geriausi po 94—95 kap. 
Kanapių sėmens po 1 rublį. 
Kvietinės klynės smulkios 42— 
43 kap., vidutinės 44—48 kap., 
stambiausios 49—50 kap. už pu
dę. Nuo pradžios metų iki 15 d. 
Sėjos į Liepojų atėjo 862 laivai 
su visokiais tavoraie, iszplaukė 
gi isz Liepojaus 868 su Lietuvos 
ir Latvijos grūdais.

Pamestas waikas.
16 d. Sėjos, vakarė, po Asztrių 

Wartų koplyczia, VViiniuje, atėjo 
gerai apsirėdžiusi moteriszkė ne
va pasimelsti; pasimeldusi apie 
bertainį valandos, pakilo ir nuėjo 
sau savo keliu, o vietoj kur meldė
si, paliko apie vienų metų am
žiaus mergaitę. Paliktę mergaitę 
užtėmyjo tikt i pusę valandos 
prasiszalinus anai moteriszkei. 
Tę radinį nugabeno ■ į pamestų 
vaikų namus. Motinos iki sziol 
ne surado.

Garlaiwiaf ant Nerio.
Nėris, rodosi, dideli upė, bet 

po ja ne neplauki nėjo nė botai, 
nė garlaiviai. Prūsuose antai ant 
daug už Nėrį mažesnių upių bė
gioja garlaiviai todėl, kad ten 
pagilino upes. Maskolijoj valdo 
carai, jie nesirūpina apie gerovę 
žmonių, bet jiems vien rupi, idant 
nuo jų valdžių nuvargintų žmonių 
kuo daugiausiai pinįgų prilupti, 
ir juos apversti ant visokių 
kvailų fantazijų o ne ant žmonių 
gerovės. Dabar vienok biznierius 
De Lacy pasidirbdino atsakantį 
garlaivį, kurisai penkis kartus ant 
dienos plaukia isz Wilniaus į 
Werkus, bet ne toliaue. Pridėjus 
kiek pinįgų, galima būt Nėrį ant 
tiek pagilinti, kad garlaiviai 
galėtu plaukinėti iki Kaunui. To 
vienok -caro randas nepadarys.

Išdegė kaimas.
Iszdegė kaimas Kozli, Parp- 

liszkių valszcziaus, Wilniausgub. 
Buvo tai per Sekmines; visi 
beveik suaugę kaimiecziai isz 
ėjo į bažnyczię į Parpliszkius, li
kosi namieje tikt seneliai ir vai
kai. Apie pietus užsidegė kluo
nas vienoukinįka Liepsna grei
tai pradėjo azokinėti nuo vienos 
triobos ant kitos teip, kad į 
umę laikę apėmė visę kaimę. 
Kaime yra 50 ūkių; isz jų isz- 
llko tik 10, kitas gi isznaikino 
ugnis, su visomis jų triobomis.

Apwogė laike mtszĮu.
Ant atlaidų į Asztrių Wartų 

koplyczię, Wįlniuje, atkeliavo 
isz Kijevo, Rubiszevska, isz 
Romnų gi—Trockę. Laike miežių, 
į koplyczię atsivilko vagilius ir 
pradėjo kraustyti besime Idžian- 
czių kiazenius; terp kitko isz- 
traukė Rubiszevskienei ir Troc-

kienei maszneles. Apie pavogi 
mę masznelių jos pasiskundė į 
policiję, kuri tiek susekė, kad 
jas turėjo apvogti garsus Wii- 
niuje vagilius, vagiantis papras
tai bažnycziose, Jonas Žaiiauc- 
kas, bet jo iki sziol ne suėmė. 
Gal būt, kad jis su pavogtais 
pinįgais iszdumė kitur, kur 
nors policija nepažysta.

jo

a-
Audros LietuwoJ.

- Isz visų Lietuvos krasztų 
teina žinios apie neiszpasakytai 
smarkias audras. 21 d. Sėjos 
siautė smarki audra ties Wilniu- 
mi ir jo aplinkinėse. Griausmas 
perkūno beveik nesiliovė; mies
to aplinkinėse jis daug pridirbo 
blėdies. Dvare Resza perkūnas 
užmuszė 14 kareivių; patim gi 
Wilniuje užmuszė keletę arklių.

Nusinuodtno.
Darbinįkas, Jonas Kraujelis, 

gyvenantis namuose Adamovi- 
ezo, Wilniuje, kurisai atkako į 
Wilnių isz Remigalos valszcziaus, 
Panevėžio pavieczio, tikėdamas 
ežia gėrę darbę rasti, bet kad 
su tuom darbu buvo sunku, nu
sprendė nusižudyti. Nuskuto jis 
sierinių briežiukų galvutes, su- 
tarpino vandenyj ir iszgėrė. Už
tėmyjo vienok jo darbę drauge 
gyvenanti, paszaukė policijantę, 
kurisai Kraujalį ir nugabeno į 
ligonbutį. Gydytojai abejoji, ar 
galima bus jį nuo mirties iszgel- 
bėli- Kraujilis 
25 metų.

dar jaunas, vos

žmogžudys.
mes praneszėaie

Nubaustas 
$ Savo laike 
skaitytojams apie užmuszimę už- 
veizėtojaus dvarų grafo Tiszke- 
vieziaus, bajoro Brzezickio. Mas 
koliazka policija žmogžudžio su
sekti ne mokėjo (ji, gaudydama 
lietuviszkas knįgas, neturi lai
ko jieszkoti žmogžudžių); suse
kė jį atkakęs užmuszto brolis ir 
tai jau tada, kada policija palio
vė žmogžudžio jieszkojusi. Už- 
muszėjumi pasirodė girių užvei- 
zėtojas to paties grafo Tiszke- 
viezio, Roszkovski. Roszkovski 
Kauno sūdo likosi dabar nuspręs
tas ant 13 metų prie sunkių darbų 
Sakchalino kastynėse; jo gi 
merga, teiposgi apkaltinta, likosi 
sūdo iszteisinta.

8wecziai susipyko.
Wyras ir moteris Kubelevy- 

cziai užėjo apyvakarėj pas savo 
pažystamu, kokię ten Olechno- 
vyczienę, gyvenanezię namuose 
Klaubero,Wilniujeirpraszė, idant 
ji leistu drauge su jais važuoti į 
Wileikę, gyv^naneziai pas O- 
lechnovyczienę merginai Marei. 
Bet kad gaspadinė ant to praszy- 
mo nesutiko, svecziai pradėjo 
ję kolioti. Barnyse ėmė daly- 
vumę ir Wincas Parvenis ir jo 
pati. Parvenis, užstodamas už 
gaspadinę, dūrė bu peilių į szonę 
Kubile v iezienei. Ję nugabeno į 
ligonhutį. Gydytojai nusprendė, 
kad sužeidimai jos nepavojingi.

Nepagautas milijonierius.
Isz Werro pavieczio, Latvi

joj, raszo: 1 d. Sėjos sz<ų metų, 
Pelvės liuteroniszkoj bažnyczioj, 
kada pastorius vos pradėjo pa
mokėlę, kas ten stovintis prie 
durų atsiliepė į susirinkusius, i 
dant jie pamestų liuteroniszkę 
tikėjimą ir pereitu tuojsus į ma- 
hometoniszkę. Paraginę* prie to
kio perins inymo tikėjimo, ma- 
bometoniszkas misijonieriua pra
puolė. Bažnyczios starosta, For- 
minder, norėjo anę misijonierių. 
suimti, bet kada iszbėgo paskui 
jį laukan, jau jo ne buvo matyt, 
todėl nežinia, kam užėjo ant 
mislies versti Latvijos liutero
nus į mahometoniszkę tikėjimę.

Kratos Liepojoje.
VVokiszkas Berlyno laikrasztis, 

“Vossische Ztg”, pranesza apie 
kratas, kokias daugelyj vietų 
darė maskolbzki žandarai Lie
poj u je (Kurszėj). Jieszkojo ežia 
mat platintojų revoliucijonierisz- 
kų rasztų, koki po Latviję teip 
prasiplatino', kaip lietu viszkirasz- 
tai Lietuvoj. Likosi ežia 8ua- 
rasztuotų 14 jaunų vyrų už pla- 
tinimę nihilizmo; terp s u are sz- 
tuotų yra du gimnazijos mokin
tiniai ir vienas mokintinis rea- 
1 isz k oš mokelainės. Suaresztavo 
ir jaunę latviszkę rasztinįkę, 
VValterį, neva už platinimę so- 
cijalizmo. Žandarai isz tikro su
rado daug latviszkoj kalboj at
spaustų rasztų, kuriuos suimtiejie 
dalino terp darbinįkų.

H Antroje pusėje Gegužio mė
nesio, VVIImaus gub. buvo isz 
viso 30 gaisrų, 3 isz jų užgimė 
nuo neatsargumo paežių padegė
lių, 2 nuo ne valytų suodžių ka
minuose, 8 nuo perkūno įtrenki
me ir 15 nuo nežinomų priežasz- 
czių. Wisuose tuose atsitikimuose 
ugnelė pridirbo blėdies ant 38957 
rubl. 90 kap.

Lietuwiai ir Lenkai Lon
done.

Lenkiszkas laikrasztis, “Gaze- 
ta Handlovo-geograficzna”, pa- 
talpino straipsnį apie lenkus ir 
lietuvius Anglijoj. Žinios ežia 
paimtosisz pagarsinimų anglisz- 
kos prekybos ministenjos. Pa
gal tas žinias: į Londonę szį me
tę daugiausiai beturezių ateivių 
atkako ihz Lenkijos ir Maekoli- 
jos, o terp tų daugiausiai mas- 
koliszkų žydų. . Tokių svetimų 
beturezių atkako į Londonę pe- 
reitę metę 8300, o isz to skait- 
liaus atkakusių 8000 neturėjo nė- 
skat'ko pinįgų, isz jų gi 5500 
pasiliko Londone, kiti gi iszke- 
liavo į kitus Anglijo- miestus. 
Skaitlius atkakusių vokieczių 
darbinįkų nepssididino; prancū
zų ir belgijonų truputį pasidau
gino; skaitlius gi lenkų, lietu
vių, maskoliszkų žydų ir itali- 
jonų pasidvigubino. 1895 m. isz 
Londono iszkeliavo į Pietinę 
Afrikę 25000 žmonių, 1896 m. 
tokių buvo 37000. Atkakę cz a 
betureziai isz kitų krasztų ne- 
iszpasakytę kenezia vargę, ka
dangi Londono beturezių szel- 
pimo draugystės szelpia tikt sa
vuosiuos, apie vargstančius 
svetimus atėjūnus su visu nesi
rūpina; todėl daugelis atkaku
sių, tikėdami ežia laimę surasti, 
pražuvo isz bado. Ant pzimto 
numirusių badu Londone iszpuo- 
In 85 ateiviai, o tame vėl dau
giausiai lenkų ir lietuvių, kurie 
paprastai keliauja isz tėvynės 
be jokio apsi rok avimo, apart 
savo rankų nieko neatsigabena: 
nė mokslo kokio nors amato, ar
ba ir kalbos. Atkanka ežia dau
giausiai paprastų darbinįkų, ko
kių ir be ateivių Londone yra 
daugiausnegu reikia. Berods y- 
ra Londone kaip koks lenkas ar
ba lietu vys gana pralobęs, bet 
yra tai toki, kurie senisus ežia * 
atkako ir kurie jau apsipažinosu 
czionykszcziomis sanlygomis. 
Daugelis isz ežia atkakusių lea- 
kų ir lietuvių, negalėdami Lon
done darbo sau rasti, jeigu tu
rėjo kiek pinįgų, iszsikraustė isz 
ežia į Pietinę Afrikę, kaip koks 
gi iszkeliavo į Braziliję.

per
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Juokai.
— Kiek tu Jonai prageri 

sęvaitę?
— 2 dol. mažiausiai.
— Tai ant metų iszpuola 

dol. Bet ar daviai kiek ant emi
grantų namo?
; — Ant emigrantų namo? Argi 
tai ten degtinę su pipirais duoda? 
Jeigu teip, tai eikiva pabandyti.



Isz Amerikos.
Žydai fermeriai.

Į San Francisco isz Philadel- 
phijos atkako 35 drūti žydai, at
keliavę į Amerikę isz Maakoiijos, 
kurie nori Kalifornijoj ant far
mų apsigyventi. Tie 35 žydai 
yra iszsiųsti vienos žydiszkos 
draugystės, susidedanczios isz 
1200 žmonių; sanariai jos nori 
ant paskirtos Kalifornijos raudo 
žemės plotų farmeriauti. Wedė 
j ūmi jų yra Deinard, žydiszkas 
moksliuosius ir raszėjas, kurisai 
stengiasi pagerinti būvį savo 
Maskolijoj prispaustų vientikių. 
Mums rodosi, ir lietuviams pri
derėtu szitame bandyti to paties 
kelio ant pagerinimo sunkaus 
Amerikoj lietuvių padėjimo.

Trys patžudystes.
St.Louis.Mo. Trys nepažįstami 

vyr sakiai, netoli Wellskille, Mo. 
sugulė ant geležinkelio rėlių irtai 
teip, kad visų galvos buvo pa
dėtos ant szėnių ir laukė atbė 
gant trūkio; kad tas atsitiko 
naktyj, todėl nieks ne galėjo su
gulusių užtėmyti. Priesz szvin- 
tant atbėgo trūkis keliaujantis į 
S L Louis. Pirmutiniam ant szė- 
nių gulinezam ratai nutraukė su 

. visu galwę, antram sutriuszkino 
kaukalį, treczię gi teip sunkiai 
sumalė. Nė vieno negalima nuo 
mirties iszgelbėti. Kas yra patžu- 
džiai, nieks nežiną

Nauji aukso plotai.
Raszo isz Rat Portage, pro

vincijoj Ontario, Kanadoj, kad 
aplinkinėse miesto surado neisz 
pasakytai turtingus aukso plotus. 
Plotus tuos rado naujai padirb
toje szaftoje kastynių Dominion 
Gold Mining Co., gilumoj 10 pė
dų. Kaip sako, randa ežia auksę 
paveiksle szmotų, lapų ir kaipo 
dratę (trūksta tikt dar iszmusztų 
pinįgų, bet amerikoniszki 
humbugieriai ir iki jų tikisi prisi
kasti). Darbinįkai ir aukso jieaz- 
kotojai isz visur traukia į tuos 
naujus aukso plotus.

Negražus motinos darbas.
Lenkiszkas laikrasztis, “Gviaz- 

da Polska”, paduoda, kad De
troite, Mich. 14 metų Ona Pa
trikas, jos 12 metų sesuo Morta 
ir 16 metų brolis, Feliks, likosi 
suifhti, kada Ona vogė vieno
je grocernėje 90 c. Sude vai 
kai teisinosi, kad jie isztikro 
vogė, bet darė tę todėl, kad mo
tina juos siuntinėjo “ubagauti” 
po miestę, bet jeigu kokię^die- 
nę parneszė per mažai surinktų 
pinįgų, tai už tinginiavimę musz- 
davo. Todėl jie paprastai sten
gėsi padauginti dienos surinki
me vagystomis, idant apsisau
goti nuo muszių. Sudžia teip 
bjauriai motinos auginamus vai
kus nusprendė patalpinti į pa
taisymo namus. “Gviazda Pols
ka” sako, kad ta bjauri motina 
ėssnti lenkė.

Sumažėjimas ateiviu skaitliaus.
Žinios apgarsintos ateivių už- 

veizdos parodo, kad szį metę 
skaitlius ateivių diktai sumažėjo. 
Per paskutinius 9 mėnesius atka
ko į Amerikę svetimų ateivių 
14294L; pereitę metę per tuos 
paežius 9 mėnesius atkako jų 
200636. Taigi szį metę atkako 
mažiaus ant 57695. Metai, pa
gal ateivių užvetzdos skaitymę, 
baigiasi 30 d. Sėjos. Taigi nuo 
pereitų meų 30 Sėjos, iki .tam 
laikui szių m., atkako ant 93000 
žmonių mažiaus negu per tokį jau 
laikę pereitų metų. Daugiausiai 
sumažėjo skaitlius ateivių atka
kusių į Ne v Yorko portę. Czia 
szį me^ atkako jų ant 70000 ma
žiaus negu pereitę metę.

1O indljonieczlu nusinuodino.
Ant parodos Maloes Pointe, ant 

ažero Mille Lacs, kur buwo 
teiposgi ir dalis indijoniecziams 
paskirta, sugabenti ant tos paro
dos indijoniecziai, sugriebė kokiu 
ten budu keletę stiklinių “Pain 
Ritter” (kvėpalų plaukų tepimui) 
sutaisytų su spiritu. Indijoniecziai, 
kaip ir daugelis lietuvių, labai 
mėgsta degtinę, taigi ir sumislyjo 
tuos plaukų vaistus gerti. Nuo 
jų vienok gėrusiejie nusinuodiuo: 
penki indijoniecziai pasimirė, 
penki gi dar gyvi, bet teiposgi, 
turbut, turės mirti. Terp nusinuo- 
dinusių yra indijonieczių vadas, 
Wee Sug. Indijoniecziai kaltina 
už tai baltveidžius: jie sako, 
kad baltveldžiai tyczia nuodų 
uždavė, idant indijonieczius isz- 
nakinti. Wisi czia bijosi, idant 
isz to neužgimtn koki nors maisz
tai.

Amertkonys nekenczia nieko 
svetimo.

Nuo tūlo laiko amerikonys 
pradeda žengti maskolių takais; 
urėduose rods maskoliszka rėdą 
nuo seniaus atsirado; dabar gi 
apsireiszkė ir uekentimas sveti
mų ne amerikoniszkų ženklų. 4 
d.Liepos, Leadvillėj, Col. atsitiko- 
visokiose miesto dalyse maisztai. 
Apsigyvenę ežia airiai, isz prie
žasties apvaikszcziojimo paminė
jimo iszsiliuosavimo Amerikos 
isz po Anglijos valdžios, papuo 
szė savo namus žalioms airisz- 
koms vėlavome. Amerikieczių 
minios reikalavo, idant tos vėla- 
vos butų nuimtos, bet kad nepa
klausė, jie pats jas nuiminėje ir 
draskė. Paskui užpuolė ant do- 
rožkų ir expresų vežimų, kuriais 
airiai važiavo ant pikniko. Nuo 
vežimų teiposgi nuplėszė žalius 
airiszkus ženklus. Kalifornijoj 
draskė portugdiszkas vėlavas. 
Portugalieeziai pasiskundė savo 
randui ir todėl Amerikai dabar 
atseis teini n tiesi ir perpraszyti 
Portugaliją Kę ežia rodosi žalia 
parva gal amerikonams kenkti.

Smarkus sztritkariu susi
ni uszimas. 

Pittsburg, Pa: Ant sztritkariu 
linijos, ant. Forber str., pakalnėj 
vienas sztritkaris iszszoko isz 
rėlių, kitas bėgantis į pakalnę 
žemyn susimuszė su pirmutiniu; 
ant tų gi užbėgo dar treczias, 
pilnas pasažierių. Susimuszimas 
buwo labai smarkus. Prie to 5 
žmonės likosi mirtinai apkulti, 
lengviaus gi apkultų yra apie 20 
žmonių

Kipliozijos.
Pittsburg, Pa. Pereitę subatf 

iszlėkė į padanges garinis katilas 
dirbtuvėj “Union Salt Works”, 
ant kertės Page ir Beaver ui., Al- 
leghany. Du darbinįkai likosi ant 
vietos užmuszti, du sunkiai, gal 
mirtinai sužeisti.

Hartwille, Ten. Ant far- 
mos Alleno, netoli nuo czia, atsi
tiko smarki garinio katilo ex- 
pliozija. 9 darbinįkai likosi kati
lo skeliaudrų su visu sudraskyti, 
5 gi sunkiai sužeisti.,

Andir, Ga. Expliodavo czia 
vienoj dirbtuvėj garinis katilas. 
Expliozijos trys žmonės likosi su 
visu sudraskyti, penki gi sunkiai 
sužeisti.

Karszcziai ir audros.
Cincinnati, Oh. 5 d. Liepos, 

atsitiko czia 12 myrių užgautų 
saulės spindulių žmonių. Apie 4 
valandę po pietų užkilo smarki 
audra. Perkūnas trenkė į dau
gelį namų mieste. Ant upės Ohio 
daugelį laivų nutraukė nuo inka
rų ir vanduo nuneszė juos to
liau*, kiti susidaužė.

Ties Bourbonnis ir Govoor 
perbėgo smarkus sūkurys. Dar
žuose d ingybę medžių isz szak- 
nų iszrovė, sugriovė daug trio- 
bų. Drauge su tuom siautė ir 
smarki audra; perkūnas užmu- 
szė daug besigananezių galvijų, 
uždegė keletę triobų ant aplin
kinių farmų.

Sioux City, Ia. MTsstfielde, 
netoli nuo czia, trenkė perkūnas 
į namus Cbarleso M. Clanslando 
ir užmuszė patį jų savinįkę, jo 
motinę, pusbrolį ir tarnaitę. 
Pereitę pėtnyczię jų kaimynai, at
kakę į sveczius, bet radę duris 
uždarytas, jas iszvertė ir kamba
ryj rado visus namų gy ventojus 
jau ne gyvus.

Miestelis Lovuy, Min. likosi 
su visu baisios vėtros iszgriau- 
tas. Keturi žmonės prie to likosi 
užmuszti, sužeistų yra apie 10.

t Columaia, S. C. Pulkas mies
to gyventojų užpuolė ant netoli 
pastatytos mormonų bažnyczios 
ir ję su visu sudegino. Kyla 
czia mat nekentimas mormonų 
sektos. Teisybę sakant, ameri
konys ne wien mormonų, bet 
visko, kas ne amerikoniszkas, 
nekenczia ir visame tę nekenti- 
mę rodo.

t Ant atkakusio isz Panamos į 
San Francisko garlaivio, “Cityof 
Para”, ant kelio ėsant, treczdalys 
pasažierių apsirgo geltonuoju dru
giu, isz kurių apie 20 numirė. At
plaukusį į San Francisco garlaivį 
sulaikė kvarantėnoje.

BatesvilIArk Laike iszkilmingo 
apvaikszcziojimo 4 d. Liepos, nuo 
explioduojanczių medegų užsidegė 
turtingiausia miesto dalis. Ugnis 
isznaikino wisę miesto vidurį su

didžiausiomis krautuvėmis. Prie 
to sudegė ir daug žmomų.

t Wisuose rytiniuose, pieti
niuose ir viduriniudse Suvieny
tų Wieszpatyszczių szte tuose 
ueiszpa-jakyti karszcziai, tuom 
tarpu atėjo žinios isz Denver, 
Col., kad ežia 3 d. Liepos dik- 
tai pasnigo.

Už pusę prekes Į abi pusi.
Prie pabaigos Fotografiszkoa 

Draugystės mitingo, kurį laikys 
Celoron, N. Y. ant Chantanųua 
ažero, Niekei Plato geležinkelis, 
nuo 12 iki 20 Liepos, pardavinės 
tikietus į ten ir atgal už pusę 
prekės. Tikietai bus parduodami 
11 ir 12 Liepos ir geri ant sugrį
žimo nuo 16 iki 20 Liepos. Kas
dien isz važiuoja isz Chicagos trys 
greitiejie trukiai, kuriuose yra 
prirengta geriausia vigada dėl 
keliaujanezių.

Dėl geresnės informacijos tame 
reikale atsiszaukite arba adre 
suokite prie jeneraliszko agento 
J. Y. Calahan, 111 Adams Str. 
Cbicago, III.

Dipas ant kertės Clark ir 12 
tos ui.

Isz darbo lanko.
1 Pereitę sanvaitę Suvieny

tose Wieszpatystėse buvo 241 
nusibankrutinimas; Kanadoj gi 
30; taigi isz viso 271; pereitę 
metę, tę paczię sanvaitę, buvo 
jų 279. Duno agenturo pranesza, 
kad pereitę sanvaitę reikalavi
mai tūlų iszdirhimų pasidaugino. 
Kaslink pasimažinimo darbų ge
ležies ir plieno dirbtuvėse, tas 
pradžioj vasaros buwa kas metę. 
Amerikos plieninių szėnių geležin
keliams dirbtuvės gavoreikala- 
vimę nuo Indijų gelžinkelių 
dirbdinti szėnis, kadangi Ameri
kos dirbtuvės padirba jas ant 5 
dol. už tonę pigiau*, negu Angli
jos dirbtuvės. Rengiamas vienok 
kalnakasių sztraikas gal atsiliepti 
sunkiai ant kitų dirbtuvių. Ban 
kų aperacijos didesniuose mies
tuose Suvienytų Wieszpatyszczių 
ir Kanados pareitę sanvaitę bu
vo ant treczdalio didesnės, negu 
tę paczię sanvaitę pereitų metų; 
imant gi tikt Suvienytas Wiesz- 
p utys te s, jos pasirodė mat 3, 7 % 
mažesnės negu pereitę metę; Chi- 
cagoj gi jos mažesnės net ant 
16%.

T Columbus, Oh. Rezidencija 
darbinįkų organizacijos “United 
Mine Workers of America” czia 
yra. Ta organizacija užgyrė pa
kelti sztraikę nuo 4 d. Liepos 
visose Amerikos anglių kasty- 
nėse. Urėdnįkai darbinįkų or
ganizacijos sako, kad sztraikę 
imtu dalyvumę 350000 darbinį- 
ku. Jeigu visi darbinįkai eitu tikt 
isz vien, ne reiktu czia ilgo 
sztraiko; kompanijos turėtu grei 
tai sutikti ant darbinįkų reikala
vimo.

T Aut farmų apie Forestville 
ir Dunkerųue dirbanti prie žir
nių valymo italiszki darbinįkai 
pakėlė sztraikę. Reikajauja jie po 
15 c. už buszelį iszvalytų žirnių, 
darbdaviai gi moka tikt po 10 c. 
VVieton paliovusių dirbti italijo- 
nų, lenkai tuojaus pasisiūlė ferme
riams x dirbti už 10 c. už busze
lį. italijonys vienok užpuldinė
ja ant užėmusių jų vietas lenkų.

T Milvaukee. Dirbtuvės Illi
nois Steel Co. Bay Vieve, netoli 
Milvaukee, likosi uždarytos. 
Atidaryti jas žada tikt tęsyk, ka 
da savinįkai kitų dirbtuvių susi
taikys su Amalgamated Associa 
tion organizacija kaslik naujo už 
darbę užmokesnio tarifos. Dirb 
tuvėse Bay Viev dirbo 900 dar
binįkų.

1 Jacksonville, Fla. Cigarų 
dirbtuvių darbinįkai ne sutinka, 
idant isz jų uždarbio butu nu
traukta 10% ant szelpimo revo
liucijos ant Kubos. Szelpti revo- 
lucijęi priderėtų Amerikos mili
jonieriams, o ne darbinįkams, 
kurie ir teip vos tiek uždirba, 
kad gal iszmisti.

5 Kalnakasių organizacijos ren
gia ant syk visur sztraikę. Dauge
lis atskirų organizacijų priesz i naši 
vietiniems kokiose nors kastynėse 
sztraikams, bet ant sztraiko vi
sur ant syk noriai sutinka, ka
dangi tokiu tik budu galima 
darbdavius priversti taikytieji 
prie darbinįkų reikalavimo.

ISZ
Lietuffiszku dirwu

Atsiszaukimas Plymoutho 
Pa. Iietuwi8zko8 pa

rapijos komiteto.
(AMųsta)

Pas mus traukiasi nesutikimai 
terp parapijonų ir prabaszcziaus. 
Priežastį nesutikimų pagimdė: 
1, kad kunįgas mokėjo vyskupui 
75 dol., ant ko darė kolektas, bet 
jeigu pinįgų surinko mažai, tai 
ne pritenkanezius ėmė isz parapi
jos kasos, nepasiklausęs parapijos 
komiteto; kaip katruose metuose 
kolektų su visu ne darė, bet visę 
sumę ėmė isz parapijos kasos. 2) 
Je'gu kas sugedo isz klebonijos 
rakandų, kunįgas davė taisyti, 
bet mokėjo už pataisymę 
isz parapijos kasos. Parapija, ant 
savo susirinkimo pereitę metę 
nutarė, kę priėmė ir Komitetas, 
jog kunįgas teip vyskupui, kaip 
ir už palaisymę klebonijos rakan
dų, ne isz parapijos kasos, bet isz 
savo kiszeniaus privalo mokėti, 
kadangi turi gėrę algę ir didelius 
įplaukimus. 8) Gruodžio mėnesyj 
pereitų metų, ant parapijos mi 
tingo likosi iszrinkti trys vyrai 
dėl peržiūrėjimo parapijos knįgų 
nuo uždėjimo parapijos. Peržiū
rėtojai knįgų pabaigė savo darbę 
Kovo mėnesyj szių metų ir pri
buvę ant parapijos mitingo ap- 
reiszkė, kad isz knįgų pasirodė, 
jog pas senąjį parapijos kasierių 
yra 2000 dol. pinįgų; tuom syk 
kasieriumi buvo patsai kunįgas. 
Tūli isz parapijos komiteto nuka
kę pas kunįgę, papraszė tų 
2000 dol., liet tas ant praszymo 
atsakė su piktumu, kad nė jokių 
parapijos pinįgų ne turi ir kad 
ręvidentų apreiszkimas neteisin
gas. Jis perstatė isz savo pusės 
tris vyrus dėl peržiūrėjimo tų pa
ežių knįgų. Tie gi, kunįgo paties 
paskirti revidentai,peržiūrėję knį- 
gas, Balandžio mėnesyj, ant pa
rapijos susirinkimo apreiszkė, 
kad apart rastų 1000 d01. pinį
gų, pasirodė, kad kunįgo dau- 
giaus surikta negu i*zmokėta ant 
2063 d. 60c., taigi, kad tiek pinį
gų parapijos kasoje nepritenka. Da 
bar visi yra persitikrinę, kad pas 
senąjį kasierių yra diktai parapi
jos pinįgų ir komitetas pradėjo 
nuo jo reikalauti tų pinįgų,

*) Už atsiustus rasstus redakcija ant 
sawęs atsakymo ne ima; už juos atsako 
tikt po rasztu pasiraszę.

5 Marųuette, III. Darbai prie 
anglių pradėjo geriau eiti, bet 
mainieriai netrukus žada sztraikę 
pradėti.

To paties miestelio darbinįkai, 
kurie buvo ant “boardo”pas kitus, 
pakėlė sztraikę priesz brangų 
mokestį už boardę ir tokiu budu 
privertė viso miesto gaspadines 
duoti “boardę” ant 50c. pigiau* 
ant mėnesio.

Danville, III. Kalnakasiai 
VVestville Coal Co. buvo pakėlę 
sz t raikę, bet kad kompanija suti
ko ant darbinįkų reikalavimo, 
todėl grįžta jie prie darbo. Apie 
Danville kitur sztraiko nerengia.

T PrrreTON, Pa. Negalint susi
taikyti organizacijai geležies ir 
plieno dirbtuvių darbinįkų su 
fabrikantais, kaslink naujos už- 
mokesnio už darbę tarifo*, 85000 
darbinįkų gal atsirasti be darbo.

T Akron, Oh. Sudegė ežia 
dirbtuvės “Akron Iron & Steel 
Co.”;ugnis padarėblėdies ant 100 
000 dol. Per tai diktai darlpnį- 
kų neteko darbo.

5 Cleveland, Oh. Sztiaikas 
darbinįkų Britton Rolling Mill
Co. dirbtuvių pasibaigė. Kompa
nija suliko ant darbinįkų reiksią 
vimo.

T Pittsburg, Pa. apskrityj 82 
anglių kastynėse paliovė dirbę, 
26 dar dirba. Isz viso sztrai- 
kuoja czia 12000 kalnakasių.

1 Darbinįkai Grefton Quarry 
Co. akmenų skaldinyczių, Niaga
roj, paliovė dirbę todėl, kad 
kompanija numažino jų uždarbį.

Monongahela City. Isz 8000 
kalnakasių szito apskriezio, 6000 
sztraikuoja.

Moveagua, III. Kalnakasiui 
czionykszczių kastynių paliovė 
dirbę.

T Honton, Tex. Wisi tarnau
janti ant sztritkariu pakėlė sztrai- 
kę.

Nors kunįgas Burba parapijos 
komiteto ir seniaus neužkentė, 
tai pareikalavimas pinįgų jį dar 
labiaus įpykino, jis atsakė, kad 
nuo szio laiko nė jokio komi
teto nepri pažins ta, įsakė pinįgų 
jam ne davinėti ir parengė pats 
kolektas. Pas mus prie durų bu
vo pastatyti du vyrai, kurie nuo 
iszeinaczių isz bažnyczios nepri
guli nezių prie parapijos rinko 
deszimtukus, įpykęs ant komi
teto už reikalavimę palaikytų 
pinįgų, kun. Burba ir tuos atsta
tė. Pereitę mėnesį kolektavo 
pats kunįgas, bet kad isz to bu
vo maža nauda, sumislino vėl 
rinkti nauję komitetę. 27 Berželio, 
suszaukė į Pajaujo salę parapijos 
mitingę dėl iszrinkimo naujo ko
miteto, kadangi nuo laiko kada 
dabartini* p ireikalavo sugrąži
nimo pasisavintų parapijos pinį 
gų ėsanezio ne nori pripažinti; 
seniaus, nors jį ir pripažino, bet 
ne užkentė. Wienok czia teiposgi 
nepasisekė, kadangi parapijonai 
vienbalsiai iszrinko senus parapi
jos komiteto sąnarius. Tas kunį
gę vėl suerzino, jis barė parapi
jomis ir liepė tiems, kas ne nori 
jo klausyti, atsitraukti nuo para
pijos. Mums vienok rodosi, kad 
daug teisingiau* butų, jeigu ar
dantis tvarkę kunįgas pasitrauk
tų, o ne szimtai parap jonų, tiek 
pinįgų ant parapijos įmokėję. 
Komiteto sanariai:

Wincas Dzedolikaa, 
Jonas Lizdas, 
Ludvikas W ar n agi ris, 
Pauliu* Stankeviczia.

Atsiszaukimag Philadel- 
phios Lietuwiszko
Gedimino Klubo.

(Atsiųsta)
16 d. Birželio, laikėsi susirin

kimas “Lietuviszko Gedimino 
Klubo” Philadelphiuj, Pa., laike 
kurio likosi perskaitytas straips 
nis' patilpę* nr. 21 “Vienybės”.

Sanariai Kliubo, patėmyję ta 
me straipsnyje melagingas, su- 
k ra i py tas, neteisingas apie Klubę 
Žinias, nusprendė atsilipti į lietu
vi szkus laikraszczius ir isaaisz 
kinti tikrę teisybę,

Į Kliubę priguli 70 sąnarių, 
bet terp tų atsiiaio 12tokių, ku
rie, nesuprasdami jo m i erių ir rei
kalo, bet kitiems pavydėdami, 
stengėsi visaip jį paardyti. Pir
miausiai pavogė Kliubo czarterį, 
tikėdami, kad be jo Kliubas ne 
galės užsilikti. Kadangi tuom ne 
suardė, bandė kitokių būdų: ant 
susirinkimo stengėsi atkalbinėti 
sąnarius, paskui {įskėlė riksmę ir 
suardė susirinkimo tvarkę, norė
jo iszneszti Kliubui prigulinezius 
daiktus. Komitetas ir sanariai 
matydami, kad kitaip smarkuolių 
ne suvaidys, kadangi tie rengėsi 
kitus pertikrinėti su kumszczia, 
turėjo pakviesti policmanus, ku
rie atėję liepė Kliubo prieszinį- 
kams iszeiti. Tie tai tvarkos 
ardytojai ir likosi isz Kliubo isz- 
braukti. Tie vyrai ne lenkiszku 
karszcziu szilo, tikt lietuviszku; 
taigi pasirodo, kad kartais ir lie- 
tuviszkas ksrsztis gal būt lietu 
vystei vodingas- Jau treti me
tai kaip musų Kiuba* gyvuoja ir 
kyla vis augsztyn. Užlaikome 
puikų namę ir prie jo vienę 
lietuvį dėl prižiūrėjimo Kliubo 
namų.

Padalinimas musų Kliubo sana 
rių, kaip tai daro“Vienybės’'kores 
pondetas, į bajoru* ir mužikus 
visai neteisingas. Jo raaztas ro
do, kad czia nerūpėjo apie teisy
bę, tikt kad kokiu nors budu Kliu
bę įkasti. Tokia kritika tikt pats 
sawę apsijuokino. Musų Kliubas 
nesidalina į bajorus ir mužikus, 
bet yra Kliubu tikrų liuesų lietu
vių, kurie laikomės! vienybės, 
iszėmu* anų buvusių 12 sąnarių. 
Skaitlius sąnarių pasidvigubino 
perįętojimę naujų.

{Prez. Dom. Baronas, 
Vice prez.Bal. Lunas, 
Sekr.K.Kazakauckas

We8tville, III.
Su didelėms iszkilmėms atsi

buvo czia paszventinimas kam
pinio akmens lietuviszkos baž 
nyczios, ant ko pribuvo vysku
pas ir daugeli* kunįgų. Ant isz- 
kilmių susirinko lietuviai isz 
visų aplinkinių. Po ceremonijų 
prasidėjo piknikas, ant kurio 
susirinko daugybė žmonių, ku
rie, grajyjant gerai muzikai, dai
liai linksminosi. Susirinkę visi 
dailiai elgėsi. / Komitetas.

Nuo Skrantono lietuwisz- 
kos parapijos komiteto.
Nr. 26 “Lietuvos” patilpo at

Žmonių apszwietima8 wi- 
sokiuuose krasztuostf.

Garsus statistikas, Levasseur, 
laikrasztyj “Educational Reviev” 
patalpino nebe u i ai rasztę apie 
žmonių apszvietimę visokiuose 
musų žemės krasztuose. Isz to 
raszto matyt, kad Suvienytose 
Wieszpatystėse Sziaurinės Ame
rikos daugiausiai yra mokslai- 
nių ir jos daugiausiai ant jų už 
laikymo pinįgų išleidžia, nors 
negalima sakyti, idant jos ap- 
szvietime ant pirmutinio stovė
tų laipsnio. Ant žmonių ap- 
szvietimo, pagal p. Levasseurę, 
Suvienytos VVieszpatystės iszlei- 
džia per metus $767000000, Wo- 
kietija $196000000, Prancūzija 
$173000000, Japonija $50000000, 
ir ant galo trissyk tiek turinti kaip 
Prancūzija gyventojų, “szventa” 
c.irų Maskolija $23000000, taigi 
33 syk mažiaus negu Suvienytos 
W ieszpatystės. Ant pakėlimo
žmonių apszvietimo iszpuola ant 
kiekvieno gyventojau*: Prancū
zijoj 4| franko, Wokietijoj 6|, 
Maskolijoj j franko, Suvienyto
se gi VVieszpatystėse Sziaurinės 
Amerikos 12 frankų. Daugiau
siai vaikų lanko moksiaines 
krasztuose protestoniszko tikėji 
mo, kur iszpuola 15% viduti- 
niszkai, katalikiszkuose k ra sz tuo
se jau nuoszimtis besimokinan- 
czių yra mažesnis, mažiausiai 
lankanezių moksiaines yra sta- 
cz’atikiszkuose k ra-z tuose (Mas
kolijoj, Bulgarijoj, Serbijoj, Ru 
munijoj, Grękijoj). Pagal nuo- 
szimtį lankanezių moksiaines, 
pirmę vietę užima Skandinavija, 
toliaus Wokietija, Szveicarija, 
toliau* angliszkos kolionijos pie 
tiuės Afrikos ir Australijos, Su
vienytos VVieszpatystės Sziauri
nės Amerikos; toliaus Prancūzija, 
Anglija, Belgija, Holandija; dar 
žemiaus stovi Austrija, toliaus 
Italija ir Iszpanija ir ant galo 
paskutinę vietę užima “szventa” 
Maskolija.

Suvienytose Wieszpatystėse 
daugiausiai mokslainių yra Nev 
Yorke, kuriame yra 311 pradinių 
mokslainių, o jose 270000 besi- 
mokinanezių vaikų. Nežiūrint 
vienok ant tokios daugybės vai
kų lankanezių moksiaines, dauge
lio jų nepatelpa dėl stokos vie
tų.

Wokietijoj daugiausiai mok
slainių yra vakariniuose, nuo 
prancuziszko rubežiaus krasztuo- 
se. Ant 1000 gyventojų iszpuola 
lankanezių moksiaines: Dort- 
munde 165, Krefielde 150, Esse- 
no 144, Berlyne 1J6; mažiausiai 
gi lanko ja* Prūsų Lietuvoj, Poz- 
naniaus ir Wakarinių Prūsų pro
vincijose,

Prancuzij i, kaip paminėjome, 
iezduoda ant mokslainių (specija- 
liszkos ir augszcziausios mokslai- 
nė* prie to nepaskaitytos) $176 
000000. Tiek iszleidžia tik ant 
mokslainių paezioj "Prancūzijoj, 
valdybose ant užlaikymo moks- 
lai^ių eina kitoki pinįgai antai ant 
mokslainių Algerijoj, Sziaurinėj 
Afrikoj, paskirta $7000000.

Anglijonų nuvarginta Irlandi- 
ja ir ta daug augszcziaus stovi

siliepimas Scrantono lietuviszkos 
parapijos^komilėto,' buk iszrink- 
tas ant priėmimo pinįgų už tikie
tus ant parengto parapijos pikni
ko, kasierius Jonas Raulinaitis, 
su surinktais pinįgai* pabėgo. 
Dabar gi jis pats atsiszaukė ir 
žada pinįgų* sugražinti; todėl 
sziuomi atszaukiame pirmiaus 
“Lietuvoj” patilpusį apkaltini- 
mę.

Komitetas.

Fotografę Draugyste 
Amerikoje

Turės savo mitingę Celoron N. 
Y. ant Chautanųua ažero, o 
Niekei Plate geležinkelis, 11 ir 12 
Liepos, pardavinės tikietus į abi 
pusi tik už pusę prekės, kurie bus 
geri ant sugrįžimo nuo 16 iki 20 
Liepos.

Dabar turite gėrę progę aplan
kyti Ch-iutanųua ažerę už labai 
pigię keUonę. Tikietai yra geri 
ant visų trijų trukių kasdien isz- 
einanezių isz Chicagos.

Pons J. Y. Calahm, Generalisz- 
kas agentas, 111 Adams Str., su 
noru duos atsakymę ant kiekvie 
no užklausymo kas link minėtos 
kelionės.

už turinezię laimę būti po carų 
valdžia szventę Maskoliję. 
Irlandijoj yra apie 10000 
mokslainių, kurias lanko apie 
1000000 vaikų, taigi beveik tiek 
kiek visoj Maskolijoj, nors pas
kutinėj gyventojų yra 25 syk 
daugiau*, negu nuvargintoj Iriau-

Sketimasi nuo szilumop 
į wisokių kūnų.
Žinote, kad kiekvienas daiktas 

nuo szilumos skecziasi, nuo szal- 
czio gi susitraukia, pasimažina. 
Ne visi vienok daiktai vienaip 
iszsiskeczia nuo szilumos: vieni 
iszsiskeczia labiaus, kiti gi ma
žiaus. Mokslincziai isztyrė, kad 
ant szimto laipsnių szilumos pa
gal placziausiai vartojamę Cel- 
ciaus termometrę, taigi nuo laips
nio, prie kurio pradeda tirpti 
sniegas, iki laipsniui, prie kurio 
verda vanduo, stiklo sztange- 
gele iszsiskeczia ant 85 millimet- 
rų (1 millimetras lygu* 0,001 
metro, o metras netoli 1| masto). 
Waris iszs:skeczia ant 171 milli- 
metrų; misinge 188 millimetrų; 
minkszta geležis 120 mil.j lie
ta geležis 109 mil.; plienas 114 
millimetrų; szvina* 282 mil.; 
cinas 196 mil.;cidabras 192 mil.; 
auksas 144 miL; platina 87 mil.; 
•inkas 298 milimetrų.

Skystimai, szildant, skecziasi 
dar labiaus negu kieti kūnai. 
Senovėj gal kaip kur dar ir dabar, 
lietuviai numirėlio kambaryj ant 
lango statydavo stiklinę pri- 
piltę degtinės ir pagal pasima- 
ž.nimę arba pasidauginimę joje 
gėrymo, spręsdavo ar dvasia nu
mirėlio eis į dangų arba į p ra g arę. 
Dabar vienok pats numanote, 
kad ant to pasirėmus ne galima 
apie dvasios likimę spręsti, ka
dangi teip pasimažinimas, kaip ir 
pasidauginimas degtinės stiklinėj 
paėina nuo kambario oro szilu
mos. Jeigu, suėjus į numirėlio 
kambarį daugeliui žmonių, oras 
czia pasidarys sziltemiu, negu 
buvo pilant degtinę į stiklinai
tę, tai žinoma, kad joje degtinė 
pakils augsztyn, kadangi labiaus 
iszilus, ji iszsiskės, taigi reika
laus didesnio ruimo. Kaip kie
ti vienok kūnai, teip ir skysti
mai skecziasi ne vienodai. Jei
gu, paveikslan, į kokį nors stotkę 
piltume kokio nors skystimo 
100000 kvortų prieO0 szilumos ir 
paskui tę skystimę szildytume iki 
100°, tai, paveikslan, jeigumusų 
stotke butų gyvasis cidabras, tai 
prie 100° musų stotke butų jo 
daugiau* ant 1815 kvortų, taigi 
vieton 100000 kvortų, butų 101 
815 kvortų.

Gazai nuo szilumos skecziasi 
dar labiaus negu skystimai. Moks
lincziai persitikrino, kad jeigu 
prie 0° temperatūros koksai ga- 
z*8 užima 1000 kuhiszkų centi
metrų ruimo, tai prie 100° laips
nių jis reikalaus 1367 centimetrų 
ruimo, taigi ant 367cm. daugiau*.

Deszimtmetinis Ap- 
waikszcziojimas.

Cbicago, 1 d. Rugpjuczio, 
Draugystė Sz. Kazimiero Karalai- 
czio, apvaikszczios dienę savo 
deszimtmetinio egzistavojimo. 
Apvaikszcziojimas bus nedėlios 
vakare, Sz. Jurgio parap. salė
je, ant 33czios ui., arti Auburn 
avė., su muzika, dainoms ir pra
kalbomis; ant galo bus draugys
tės balius. Prasidės 5 valandę 
vakare. Įženga vyro su pana 
25c. Dėltogi szirdingai užkvie- 
czia visus lietuvius ir lietuvai- 
ts atsilankyti.

Su gudd. Dr—tė Sz. Kazimiero.

Niekei Plate Geležinkelis.
Su žmoniszka preke tiesium ke

liu ir geriausiais prirengimais 
parduos exkursijos tikietus į 
Celoron, N. Y. 11 ir 12 Liepos, 
kurie bus geri ant sugrįžimo nuo 
16 iki 20 dienai Liepos. Celoron 
yra prie ažero Chautanąųa; 
tai yra gražiausi* vieta dėl 
nori nezių pasigėrėti vasaros 
szvieiiu oru. Pasinaudokite da
bar, kada teip yra pigios prekės ir 
persitikrinkit, kad Niekei Plate 
geležinkelis yra geriausia ir tie
siausia linija. Trys trukiai isz va
žiuoja isz Chicago kasdien: isz 
ryto, ant piet ir vakare. Norėda
mi važiuoti, atsiszaukite pas 
Generaliszkę Agentę, J. Y. Cala
han, 111 Adams S r. Chicago, 
111. arba pas H. Thorne C. P. & 
T. A. 111 Adams Str.

Chicago, UI.



LIETUVA

Isz wisur.
|| Prekejas, Juozas Aleksander, 

isz miesto Lipno, Piocko gub. 
Lenkijoj, neseniai, su sawo paczia 
ir giminaicziu, iszsircngė su ko
kiais ten reikalais į Prusus, j 
miestu Tomę. Grįžtant wčlai, 
kada priėjo prie rubežiaus, jau 
nuo maskoliszkos pusės buomas 
buwo uždarytas, maskobszka m ui
ti ny ežia jau nieko ne perleido. 
Aleksander turėjo nakwot Prū
sų pusėj, kaime Leibicz, katali
ko užlaikomuose nakwynės na
muose. Namų tų užlaikytojas, 
tikėdamas, kad jo swecziai turi 
daug pinįgų, jUO4 nunuodino ir 
idant panaikinti pėdsaku, pa
degė kambarį, kuriame nunuo- 
dinti swecziai nakwojo. Ugnį 
vienok greitai užtėmyjo kaimy
nai, subėgo į pagelbę, iszwertė 
kambario duris. Du svvecziai bu 
wo jau negyvi, treczias gi dar 
kwėpawo, bet kol atkako pa- 
szauktas gydytojas ir tas pasimi 
rė. Daktaras tuojaus persitikri
no, kad negyvėliai likosi nu- 
nuodinti. Nakvynės namų už
laikytoje tuojaus suaresztavo.

| Netoli Carevo Sanczursko, 
rytinėj Maskolijoj, bevuogaujanti 
girioj, viename tankumyne užtė
myjo kelete kalvuczių, kurių 
virszus buvo užklotos su samano
mis ir su aglių szakomis. Kalvos 
tos pasirodė žmonių gyvenimais; 
panaszus jie buvo į szunų būdas. 
Wienoje tokioje būdoje rado se
nelę ir 13 metų jos dukterį. Abi
dvi buvo labai nuvargusios. 
Motina jau nuo kelių sanvaiezių 
nieko nevalgė; duktė gi, kaipo 
dar ne teip įpratusi, gaudavo po 
truputį medaus ir žolės, idant teip 
kaip ir motina galėtų palengva 
priprasti apsieiti be valgio, nes 
kaip sakė, jos ant Dievo garbės 
nori nusimarinti. bzale buvo kitos 
dvi kalvos. Jose rado du isz- 
džiuvusiu lavonu. Gydytojas nu
sprendė, kad tie teiposgi badu 
nusimarino. Jaransko pavietyj, 
kaip sako, yra ir daugiaus tokiu 
budu besimarinanezių aut Dievo 
garbės; tankiai isz kaimo pra
puola koksai isz tokių fanatikų 
ir jie, turbut, kur girių tankumy
nuose nusimarina teip, kaip ir 
szitos surastos moteriszkės.

|| Maskolijoj žmonės Su bai
me laukia vėl bado metų.; Pieti
nėj Maskolijoj daug blėdies pri
dirbo laukuose lytus, tvanai ir 
ledai, kurie ežia szį metę 
tankiai ir placziai lankėsi po 
visus iszilgai Juodmario krasz- 
tus; ledai buvo teip dideli, ko
kių ežia žmonės ne atmena. Kas 
laukuose iszliko nuo ledų, tuos 
isznaikino neiszpasakyti tvanai, 
kurie daugybę laukų užneszė 
dumblu ir pieska. VVisose gi isz
ilgai upės W olgos gubernijose,tai
gi krasztuose, kuriuose 1891m. bu 
vo baisus badas, nuo pavasario 
ne buvo lytaus. Laukai, dirvos 
ir pievos iszdeginti saulės spin
dulių. Gyvuliai, dėl nedatekliaus 
maisto, jau dabar pradeda stipti. 
Taigi szį metę badas užimtu dar 
didesnius plotus, negu užėmė 
1891m.

t Miestelį Tivrov, Podoliaus 
gub., užliejo užtvinę vandens. 
Neiszpasakytai smarkus lytus 
traukėsi per naktį ir dienę. Upe
lis pakilo ir apsėmė žemesnius 
namus. Gyventojai persigandę 
vieni bėgo į kalnus, kiti gi su
lipo ant peczių, nenorėdami ap
leisti savo ūkių. Pasikėlę van
dens iazardė pylimę nuo prūdo, 
vanduo, isz jo iszsyk iszsiliejo, 
nuneszė daugybę namų. Kada ant 
pagalbos užlietam miesteliui at
bėgo kaimynai; jau vanduo ne- 
ezė triobas, gy vulius ir padarus. 
Kam pasisekė sugriebti * szakas 
pakrantėse auganezių medžių, tas 
iszliko, kitus nuneszė vanduo. 
Prigėrė daugybė avių, karvių; 
vanduo nuneszė daugybę biezių 
avilių. Kiek isz viso žmonių 
prigėrė, dabar dar nežinia; iki 
sziol iszgriebė tris negyvėlių kū
nus.

. Į] Lenkai nuolatai giriasi savo 
apszvietimu. Sztai vienas atsitiki
mas, kurisai geriausiai tę augaztę 
lenkų apszvietimu parodo. 
Į vienę kaimę, netoli Warsza- 
vofl, atvažiavo puodžius. Uki- 
nįkai pradėjo skųstiesi ant stokos

lytaus. Puodžius pa rody jo at
kasti kapę pasikorusios moteriu
kės ir į duobę pripilti 10 viedrų 
vandens, o tę-*yk, tę paczię dienę 
užeis lytus. Ukinįkai suszaukė 
valszcziaus susirinkimę ir nu
sprendė padaryti teip, kaip įsakė 
pu (džius. Atkasė kapę ir į duo
bę pripylė vandens. Atsiliko 
vieuok teip, kad paskui isz tikro 
užėjo smarkus lytus.

|| Pietinėj Prancūzijoj neiszpa 
sakyti tvanai. Upės Adoun ir 
Gers iszsiliejo per krantus ir be
veik su visu užliejo miestelį 
Auch. Iki sziol isz vandens isz
griebė 10 negyvėlių, bet 
paailodo apie 300 prigėrusių 
žmonių. Dar daugiaus tvanai pa 
darė blėdiesGaronos departamen
te. Wanduo užliejo miestelį 
L’Isle en-Daden ir beveik su vi- 
su jį isznaikino. VVanduo nune
szė 293 namus. Kiek žmonių 
prie to prigėrė, dabar dar nežinia. 
Tvanai pridirbo daug blėdies ir 
laukuose, isznaikino didelius plo
tus javais užsėtų dirvų.

H Peterburgo. augszcziausių 
mokslų moterų mokslaiuei mas- 
koliszkas randas pripažino tiesę 
parsigabendyti visokias isz užru- 
bežių knįgas, laikraszczius, rank- 
raszczius be cenzūros ir be muito. 
Tokių daiktų ateinanezių isz už- 
rūbelių dėl tos mokslainės ne 
reikia siųsti su visu į cenzurę, 
bet nuo paczto tiesiog atsiima 
juos mokslainės užveizda. Pana- 
szias tiesas turi ir tūlos moks- 
I isz ko s draugystės. Jeigu lietu- 
vos inteligentai pasirūpintu už
dėti kokię nors moksliszkę 
draugystę, jie teiposgi galėtu isz- 
sidirbti tiesę apturėti be cenzūros 
užrubežių iszleidimus.

0 Laike atlaidų Czenstocho 
ve, ant kurių susirinko daugybė 
žmonių ne tik isz Lenkijos, bet 
isz Austrijos ir isz Prūsų, suėmė 
vienę vagilių, kurisai, norėda 
mas palengvinti sau vogimę, ap
sirėdė už kunįgę, kur galė
jo, rinko nuo žmonių aukas, ki
tur tiesiog isz besimeldžiauczių 
kiszenių vogė maszneles; net ir 
spaviedojo ant atlaidų atkaku
sius žmonis. Jį sugriebė bažny- 
czioj bevagiant isz kiszeniaus 
ma^znelę; žmonės ežia jau butų 
jį sudraskę; iszgelbėjo .vienok 
jį bažnyczios tarnai.

Į] Isz Atėnų,Grckijoj raszo, kad 
|x>rte Piraeus atsitiko kruvinos 
musztynės terp miesto gyvento 
ju ir girtų maskoliszkų jurinįkų 
nuo kariszko laivo. Laivo ka
pitonas, Nelidov (sūnūs masko- 
liszko pasiuntinio Konstantinopo- 
liuje), likosi grekonių sunkiai su- 
musztas. Wisur mat, kur tikt 
proga atsitinka, maskoliai pats 
labiausiai gadina savo garbę. Me
lagystėms maskoliszkų laikrasz- 
czių, iszgirianczių Maskolijosrėdę, 
užrubežiucse nieks netiki, kadan
gi pats maskoliai geriausiai savo 
pasiėlgimu parodo, kad tie isz 
gyrimai yra melagingi.

Republikoj* Chili, pietinėj A 
merikbj, terp dirbanezių luomų 
didelis vargas. Randas nieko ne 
daro ant pagerinimo darbinįkų 
būvio. Darbinįkai suszaukia mi
tingus ir kelia protestus todėl, 
kad tenykszcziame kongrese, teip 
kaip ir Wa»hingtono senate, ne- 
gal ilgai užbaigti darbų su nau
ja muitų tarifa. Jeigu su tuom 
trauks dar ilgiaus, minios baduo 
janezių darbinįkų gal maisztus 
pakelti.

D Wiena isz alkūnių Dunajaus, 
Kilija, neiszpaskytai užtvino, 
užliejo ir miestę Kiliję, kurisai 
po karei 1877m. Maskolijos Ii- 
kosi nuo Rumunijos atimtas. 
Wanduo nuneszė 400 namų ir 
pertai didesnė gyventojų dalis 
neteko pastogės, nė maisto. 
Jeigu vanduo pakiltų dar augsz- 
cziaus, miestelis galėtu tapti su 
visu tvano isznaikintu ir nunesz- 
tu užtvinusių vandenų.

t Telegramai atėję nuo Dane 
salų, ant Sziaurinių Ledinių jū
rių, į Stokholmę, pranesza, kad 
oriai vys Andree’o, ant Spitzber- 
geuo, kuriuomi tasai mokslinczius 
rengėsi lėkti prie sziaurinio že
mės galo, buvo pabaigoj Sėjos ęu 
visu ant iszlėkimo parengtas. 1 
d. Liepoe mokslinczius žadėjo ant 
jo tszlėkti į savo kelionę.

D Ant Kaukazo, Dagestano ap- 
skrityj, 22 d. Gegužio, užkilo 
juodas del»esys, isz kurio pradė
jo smirkiai lyti; vanduo vie
nok buvo ne paprastas, taigi ne 
prėskas, tik sūriai kartus, taigi 
toks, koks yra jūrėse ir karsztas, 
kaipi verdantis. Nuo to lytaufe 
medžių vaisiai ir lapai sudžiūvo.

|| Londono laikrasztis, “Daily 
Mail”, pranetza,' kad Iszpanijos 
provincijoj Tucharie, kalnuose 
iszmėtyti kaimai degai ugnis 
traukia 20 mylių placziai ir jos 
neįstengia užgesinti. Isznaikino 
ji su visu daugybę kaimų, gyvu
lių, o gal ir daug žmonių gy- 
vaszczių.

0 Kaime W ari si, Kutaisogub., 
ant Kaukazo, gyvena gruzinas 
kunįgas, Georgadze, kurisai szię- 
dien turi 140 metų amžiaus. 
1809 m. buvo jis jau kunįgu. 
Turint 90 metų iszdygo jam kiti 
dantys, kurie ir dabar balti ir dai
lus. Senelis dar drūtas, pats 
vuikszczioja be lazdos.

|| Isz uguakalnio (vulkano) 
Mayau netikėtai pradėjo verž- 
tiesi ugninis skystimas ir nuplau
kė ant kaimo Libong, kur 120 
žmonįų jame sudegė. THobos, 
tabako plantacijos likosi iszde- 
gintos. Tasai degantis skysti
mas isznaikino ir daugiaus kai
mų.

Į| Egipte, dėl neiszpasakytų 
karszczių, dega czieli cziabuvių 
egiptijonų kaimai; ugnis isznaiki 
no ir teip ne didelius cziabuvių 
tuitus. Kaime Abu Tor 3000 
žmonių ne teko pastogės, kaime 
Mokeish tokių yra 913. Sudegė 
ir diktai žmonių.

U Krimo pussalį, pietinėj Mas
kolijoj, atlankė vėl baisus ledai, 
ypacz gi paviecziuose Eupatori- 
jos ir Berdiansko daug jie pridir
bo blėdies. Daugelis kaimų yra 
vandens užlietų; tvanai isznaiki
no daugybę gyvulių, nuneszė 
daug triobų.

H Wokietijos vidurių ministe. 
ris iszdavė įsakymus parubežių 
valdžioms, gerai daboti atveža- 
mę isz Amerikos kiaulienę. Mato
mai ežia isz palengvo rengia ap
sunkinimus ant atvežamos isz A- 
merikos kiaulienos.

|| Dardaneliaus jūrių sriuogoj, 
Turkijos pakrantėse, susimušė 
du vukiszki laivai: Rembeck ir 
Berthilde. Pirmutinis paskendo, 
o su juom ir 14 jurinįkų prigėrė. 
VValtis iszsiųsta nuo ausrijokisz- 
ko laivo ant gelbėjimo skęstau- 
czių, ant jūrių apvirto ir nuo jos 
du austrijokiszki jurinįkai prigė
rė.

U Laike paskutinių tvanų 
Galatze, Rumunijoj, daugiaus 
kaip szimtas žmonių prigėrė. 20 
000 žmonių neteao pastogės; 
daugeliui trūksta maisto, kadan
gi žmonių turtus vanduo nu* 
ueszė.

|| Netoli stacijos Bikovo, ant 
Maskvos Kazaniaua geležinkelio 
(Maskolijoj), iszszoko isz rėlių ge
ležinkelio trukia; prie ko 4 žmo
nes likosi užmuszti, sužeistų gi 
pasirodė 11, isz kurių 6 sužeisti 
labai sunkiai.

| 15 d. Sėjbs iszdegė beveik 
pusė miestelio Mordy, Sedlecų 
gub. Sudegė isz viso 150 namų, 
neskaitant kitokių triobų.

D Į Bulgarija atėjo žinios, buk 
maras apsireiszkė jau Konstanti
nopoliu]'.

Dėlwisų žinios.
Sziuomi praneszu visiems ma

no pažįstamiems ir kostumeriams, 
kad asz perkėliau savo “Bar be r 
Shop” isz Pulaskio salės, isz po 
nr. 800, ant kitos pusės ulyczioe, 
po nr. 799 S. Ashland avė. prie- 
szais Pulaskio salę, kur dabar 
turiu viskę kuogeriausiai įrengtę 
dėl atlikimo darbo barberystės. 
Dėltogi szirdingai užkviecziu 
visus pažystamus ir senuosiuos 
kostumerius atsilankyti pas ma
nę szioje naujoje vietoje.
Su guod. J. Zachareviczius, 

799 S. Ashland avė.

Ne rūkyk tabako ir nespjaudyk, 
nes tai trumpina tawo aiužl.
Jelfto nori nUlpntyt nuo tabako ant vltadoa 

ir paatoti «weiku, tvirtu ir a/lincu, imk gydyk
la* vadinamai NO-TO-BAC.kuri* perdirba įlip
au* Amoni* in tvirtu*. Daugeli*, kuri* pam*glno 
asla* gydykla*. 1n detzlmt* dienu tau įvėrė de> 
•zimt* įvaru vimau*. Apie *00 000 Amoniu tapo 
Užgydytai*. Pirk NO-TO-BAC nuo *avo aptia- 
k oriau*, tu gvarnneija, uAMc. arba uA 11.00 A p- 
raižymu* Ir praba* gau*i dykai. Para*zyk. in: 
SterUng Bamady Co., Chtoago, arba Nav York.

GEOGRAFIJA
ARBA '

MOKSLAS APIE ŽEME
I DALIS. -

Pagal prof. Archibaldą Geikie ir kitus.

(Tęsa). ■ 
tintų. Ant Indiszko oceano svarbiausia srovė szilto van
dens yra teip vadinama Mozaminszlca, kuri teka per sriuo- 
gą terp didelės salos vadinamos Madagaskar ir Afrikos 
kietžemio; ta srovė szildo rytinius pietinės Afrikos krantus.

Ant paveikslėlio nupiesztos dryžiais yra sziltos srovės, 
nupiesztos gi sutraukomis — szaltos.

Apart sziltų srovių, nuo szaltų poliariszkų jūrių plau
kia prie ekvatoriaus szaltos vandens srovės: tokia srovė 
isz Sziaurinio oceano, arba isz Sziaurinių Ledinių jūrių 
plaukia į Atlantiką per tarpą terp Grenlandijos ir Labra
doro; atnesza ji didelius ledinius kalnus; srovė ta įsi
skverbia į tarpą rytinės Amerikos krantų ir anos szilto 
vandens srovės Golfstromu vadinamos; ta szalta isz Ledi
nių jūrių srovė ir padaro, kad krasztai prie rytinių Ame
rikos krantų yra daug szaltesni negu Europoj. Szaltų 
srovių isz Pietinių Ledinių jūrių yra daugiaus, kadangi 
ten terp oceanų nėra žymių rubežių, taigi nieks szaltų sro
vių ne sulaiko. Trys isz tokių szaltų srovių isz Pietinio 
oceano, arba isz Pietinių Ledinių jūrių, szaldo vakarinius 
Australijos, Pietinės Afrikos ir Pietinės Amerikos krantus; 
paskutinę vadina peruvianiszka srove. Ji tą padaro, kad 
vakariniai krantai pietinės Amerikas yra daug szaltesni, 
negu turėtu būti.

Tos ėsanezios Jūrėse srovės, arba tos tekanezios per jų vi
durius upės, paeina nuo puczianczių ant jūrių vėjų; Vė
jai tie tūluose krasztuose puczia beveik be persimainymų 
vis tie pats. Vėjai tie isz pradžių įsiūbuoja tik viražu- 
tinęs vandens eiles, bet per ilgą laiką virazutinės eilės 
patraukia ir apatines, ir vanduo sykį įsiūbuotos pradeda 
tekėti, plaukti į sykį pastumtą krasztą ir tai teip, kad 
paskui, nors vėjas ir persikeistu, tai vanduo per įsisiūbavi
mą teka jau toliaus pats nora ir priesz vėją.

Srovės tos ne tikt kad turi didelę įtekmę ant klimato 
kokio nora kraszto, bet atsiliepia ant prekybos ir jurinį- 
kystės; sziądien dėl garlaivių tos srovės jau ne turi to
kios vertės kaip dėl žeglinių laivų, bet paskutinių visgi 
yra daugiaus negu garlaivių.

Taigi dabar žinote jau, kad jūrės nuolatai kruta, kad 
ant jų paviraziaus darosi vilnys, kad jūrių pavirazius tai 
pasikelia, tai vėl nuslūgsta, kad ant jų paviraziaus teka 
vandenys į tą krasztą, į kurį paprastai puczia vėjai ir kad 
apart to, jūrėse yra labai placzios ir gilios srovės.

Kodėl ant jūrių darosi vilnys? Nuo ko tas paeina, ga
lite pats persitikrinti. Paimkite kokį indą ir pripilkite jį 
vandens, paveikslam lovį, ir pūskite isz vieno jo galo 
ant vandens. Nuo jūsų kvapo darosi ant vandens vilnis, 
kuri prasideda toj vietoj, nuo kurios pradėjote pusti ir 
traukia toliaus, pakol ne pasidalys į mažesnes vilnis, ku
rios muszasi į lovio krasztus.

Tą, ką matote lovyj, tas pats darosi ant didelio ocea
no. Raukszlėjimaisi vandens paviraziaus paeina nuo kru
tėjimo musų atmosferos. Vėjas teipjau sukrutina ocea
no pavirazių, kaip jūsų kvapas vandenį lovyj. Vėjas su
davęs į jūrių pavirazių, padaro vilnį ir pūsdamas nuola
tai, suteikia jai vis didesnę pajiegą teip, kad laike dide
lės vėtros, jūrių vilnys iszkyla į neiszpasakytą augsztumą.

Jeigu vilnys bėga prie kietžemio, tai jos viena po 
kitai atsimusza į krantą, visai teip, kaip jūsų pucziama 
vilnis lovyj atsimuszė Į kitą jo galą. Vilnys neliauja 
musžę net ir tąsyk, kada vėjas jau paliovė pūtęs, teip 
kaip ir jūsų vilnis dar krutės, nora ir paliausite ant van
dens putę. Jūrių pavirazius, sykį įsiūbuotas, ne tuojaus 
liaujasi krutėjęs, kaip tik pasiliovė pajiega, kuri jį įsiū
bavo, bet siūbuoja vis tolyn, vis jmlengvyn, kol ne ap
sistos su visu.

Krutėjimas jūrių riszasi su krutėjimu musų žemės 
atmosferos. Krutėjimas oro, tai silpnesnis, tai vėl smar
kesnis pakelia ir jūrių vandenų vilnis. Jeigu per tūlą 
laiką oras nekruta, tai ir jūrių vandenys paliauja krutė- 
ję; kaip tik vienok dangus apsiniaukė, užstojo smarkus 
vėjas, tai ir jūrių vandens įsisiūbuoja, vilnys lipa vis aug- 
sztyn, bėga prie žejnės ir daužo jos krantą-

Jurių vilnys daug krantams blėdies atgabena. Kas 
metą ardo jos žmonių nupiltus pylimus, graužia ir nu- 1 
plauja kietžemių dalis ir iszmeta ant kranto likuczius 
nuo susidaužusių laivų ir tai teip, kad apart naikinimų 
kietžemių pavirazaua, kokius atlieka lytus, szalcziai, u- 
pės, naikina kietžemių krantus ir jūrės.

Antuioluotų krantų aiszkiai matyt, kokius naikini
mus daro jnrių vilnyp. Ant iszkilusio kranto matote uo
lą giliai nuo apaezios pagraužtą nuolatai muszanczių į ją 
vandens vilnių. Tūlose vietose, kietoje uoloje, vilnys isz- 
graužia gilias olas, arba tiesiog pergraužia atsikiszusį į 
jūres kietžemio liežiuvį ir isz tokio liežuvio padaro salą isz 
visų pusių vandens apsemtą. Prie kranto matyt neisz- 
pasakyto didumo uolos szmotai, kurie prigulėjo pirma 
)rie iszkilusios uolos, bet paskui juos jūrių vilnys nu- 
plėszė ir jungianezias dalis vanduo nuneiszė toliaus. Dar 
žoliaus nuo kranto matyt isz vandens kyszanti akmenys; 
jie rodo, kad toj vietoj buvo Beniaus dideli uolos szmotai, 
euriuos vilnys paskui sutrupino į mažesnius akmenis; dar

toliaus jūrėse matyt vieta, į kurią vilnys daužosi, vietą 
»kią vadina rifais; jie paeina nuo seniaus ežia besitrau- 
rianezios krantų linijos; taigi ežia matyt, kad jūrės paver

žė kietžemio szmotą, jos giliaus į jį įsigraužė.
Tūlose vietose rytinės Anglijos krantų, kur uolos 

engvai iszgaruoja, jūrės įsiėda į kietžemį po 6—10 cen- 
;imetrų per metus. Miesteliai ir kaimai, kurie buvo prie

kranto porą szimtmeczių atgal, isz palengvo isznyko, o 
vietą, kurioj jie buvo pastatyti, sziądien užima Sziauri
nių Jūrių vandens. Vakarinių vienok krantų Irlandijos 
ir Szkotijos, kurių uolos yra labai kietos, vandenys ne 
gali teip greitai įveikti, taigi tuos krantus naikina labai 
palengva.

Jeigu kada nora busite ant jūrių kranto, tai pats pa
matysite, kaip jūrės naikina krantą. Jeigu krantas isz 
pieskos, tai matote, kad drauge su vandeniu, kruta ir 
kranto pieska ir žvyras ir jeigu žvyras stambus, tai gir
dite kaipi baladonę; tas paeina nuo susidavimo vieno į 
kitą mažų akmenaiezių; baladonė ta būva kaip kada teip 
smarki, kad ją girdite ant kelių vioratų nuo kranto. Kaip 
tik atėjo vilnis prie kranto, tai matote, kad ji pagriebė 
žvyrą ir mažus akmenaiezius, rita juos vėl ant kranto, bet 
pasitraukus vilnims, jie vėl nusirita žemyn ir t.t. *

Dėl nuolatinio vandens krutėjimo žemyn ir augsztyn, 
pieskos kruopelės ir akmenaieziai trinasi viens į kitą kaip 
grudai girnose. Tokiu budu vanduo juos, teip sakant, su
mala, sunaikina. Akmens vis labiaus mažinasi, pakol ant 
galo neperaikeis į pieską, ta gi dar labiaus susmulkėjusi 
tampa vanįdens toliaus į jūres nuneszta ir ten nupuola 
ant dugno.

( Tokiu budu nuo kranto nusitrina ne tik smulkios že
mės dalys, bet ir kietos uolos ir akmens, kaip tik isz po 
smulkiųjų iszkyla augsztyn. Besidaužant vilnims į krąn- 
tą, jų neszami akmenaieziai daužo krantų uolas. Kiek
vienoje vietoje kranto vilnių stumiami akmenaieziai grau
žia isz palengvo ir kiecziausią krantų uolą, pakol joje ne- 
iszgrauž didelės olos, teip antai, kaip upė iszgraužia sau 
savo lovį. Tokiu budu akmens besidaužydami susitrina ir 
pavirsta į pieską, bet jų vietoj vanduo atgabena kitus. 
Jeigu nuslugus vandenims įeisite į tokią vandenų kran
tuose iszgraužtą olą, tai pamatysite, kaip jos sienos szvel- 
nios, nulygintos ir kaip dailiai nulyginti ir nutekinti ak
mens ant jos dugno esanti. Viską tą padarė jūrių vanduo.

Jūrių dugnus.
Kiek isztyrė, jūrių dugnas su visu panaszus į kietže

mių pavirazių. Yra ant jų dugno iszkilimai ir lygumos, 
klonys ir kalnai. Negalime matyt jūrių dugno, dėl jų ne- 
iszpasakyto gilumo, bet nuleidę ant dugno ilgą szniurą, 
ant galo kurio pririszta kokia nora sunkenybė, galime 
persitikrinti, kaip gilios yra jūrės kokioje nora vietoje, 
teiposgi galime isztirti koks yra dugnas, paveikslan, ar 
ant dugno yra uola, pieska, žvyras, dumblas arba ar jis 
iszklotas smulkiomis jūrių gyvuolių dėžėmis. Matavimą 
jūrių gilumos vadina sondavimu; prietaisą gi dėl to va
dina sonda arba lotu.

Sondavimus arba matavimus jūrių gilumos darė dau- 
gelyj vietų ir sziądien jau žinome sziek tiek apie ypaty
bes jūrių dugno, bet visgi daug liekasi dar isžtirti. Ge
riausiai isztirtas yra Atlantiszko oceano dugnas. Mata
vimai daryti, klojant ant oceano dugno telegrafo dratus 
terp Anglijos ir Amerikos, parodė ant drato kelio gilumą 
3300—5000 metrų (metras 3,3 pėdos), kas atsako 4 vior- 
stams. Kaip kur vienok yra gilus įdubimai, kur randa 
beveik du syk didesnę, negu ežia parodyta, gilumą. 160 
kylometrų (netoli tiek vioratų) į sziaurius nuo salos- Por- 
torico rado gilumą 8300 metrų. Didžiausia gi giluma 
sziaurinėj Atlantiko daly j, kokią iki sziol surado, siekė 
8340 metrų; pietinėj gi dalyj 7370 metrų. Augszcziausias 
kalnas Europoj yra Mont Blauc, kurio virazunė yra ant 
4810 metrų; jeigu jį galima būt nuskandyti į didžiausią 
Atlantiko gilumą, tai ne tikt kad jis visas nuskęs
tų, bet nuo jo virezunės iki vandens pavirsziui butų 3500 
metrų, taigi toj vietoj butu dar apie 3 viorstai vandene 
gilumo. Didžiausia giluma pietinės dalies Didžiojo ocea
no, kokią iki sziol surado, buvo 8546 metrų; sziaurinėj gi 
dalyj užtiko gilumą dar didesnę, nes 9427 metrų.

Taigi matote, kad didžiausia iki sziol surasta oceano 
giluma yra 9427 metrai; vidutinė gi jų giluma yra 4000 
metrų. Ne visur vienok jie teip gilus, kadangi ir jo vidu
riuose, tūlose vietose, žemė iszkilusi augszcziaus vandens pa
viraziaus padaro salas. Apskritai vienok, juo toliaus nuo 
krantų, juo jūrės ir oceanai gilesni, areziaus gi kietžemių 
jie ne turi tokių gilumų kaip toliaus nuo jų. Todėl tai 
dalys oceanu prie salų ir prie kietžemių paprastai ne teip 
gilios, kaip toliaus nuo jų. Į vakarus nuo Anglijos trau
kiasi Atlantiszkas oceanas, į rytus gi traukiasi daug už 
jį mažesnės ir negilios Wokiszkos arba Sziaurinės jūrės. 
Pirmutinis ir netoli nuo krantų yra labai gilus, antros gi 
ir savo viduryj neturi gilesnių vietų kaip 898 metrų. Jū
rių sriuoga Dover, terp Anglijos ir Prancūzijos, 
teiposgi ne gili ir tai teip, kad jeigu į giliausią jos vietą 
galima būt nuskandyti Strasburgo arba Kolonijos bažny- 
czią, tai didesnė jų pusė kyszotų isz vandens. Isz visų jū
rių, negiliausias yra musų Baltikas, arba Baltiszkos jū
rės, kuriose nėra didesnių gilumų kaip 427 metrų. Gi
luma Pietinio Ledinio oceano ir Juodųjų jūrių siekia 2620 
metrų, Japoniszkos jūrės turi gilumos iki 3000 metrų, 
Chiniszkos jūrės iki 4293 metrų; Widuržeminės iki 4400 
m. Sziaurinis Ledinis oceanas 4846 m. (Sziaurinis ir Pie
tinis Lediniai oceanai mažiausiai isztirti, taigi ežia tik
rai apie jų gilumą ne galima be apsirikimo kalbėti; gal 
būt, kad neisztirtose jų dalyse yra ir didesnės gelmės). 
Didžiausia gelmė Antiliszkose jūrėse yra 6260 metrų, 
Indiszkame oceane 6295 metrų.

Nora sunku yra iszmatuoti teip didelės gilumas, bet 
žmonės iszmoko tą padaryti ir dar su pagelba atsakam 
ežios prietaisos, semtuvu vadinamos, gal iszgriebti ir isz 
didžiausių gilumų ką nora, kas yra ant dugno. Per pas
kutinius metus mokslincziai sugriebė daug visokių nau
jų žinių apie jūrių dugną, apie augmenų veisles augan- 
czias gilumose ir apie visokius sutvėrimus tose neiszpa- 
sakytose gelmėse gyvenanezius. Žinome dabar, kad ir di
džiausiose gilumose gyvuoja atsakanti sutvėrimai, yra ten 
daug dėžių, koralių, jūrių žvaigždžių ir kitokių sutvėrimų. 
Į tas gelmės saulės szviesos spinduliai neprisigriebia, todėl 
tūli ten gyvenanti sutvėrimai, žuvys, ne turi akių, kitos vėl 
veislės turi gamtos duotą žiburį, su kurios pagelba pats 
sau savo kelią apszvieczia.

Iki sziol kalbėjome apie visokius persikeitinimus 
atsibuvanezius kas dieną ant kietžemių paviraziaus, ban
dysime dabar kalbėti apie apsireiszkimus ir persikeiti
mus atsibuvanezius ant jūrių dugno. Žinoma, kad negali
ma teip tėmyti jūrių dugno, kaip kietžemių pavirazių; 
bet ir apie jį galima daug dažinoti.

Jeigu viską atmenate, apie ką iki sziol kalbėjome, tai 
ir pats gal pamislijate apie tūlas permainas atsibuvanezias 
ant jūrių dugno. Pamislykite, paveikslan, kur dingsta vi
sos iszpurpėjusios uolos, kurios prapuola nuo žemės pa
viraziaus! Kaip žinote, upių vandens nuvelka jas į jūres, 
nesza jas teiposgi ir lediniai kalnai, kurie, kaip žinote, 
nesza teiposgi akmenis ir dumblą ir tas viskas, sutirpus 
toliaus ledo kalnui, nuskęsta į jūrių gelmes.

(Toliaus bus)



Elektriką ir augmenys.
Jau seniai užtėmyjo, kad elek

triką tuti didelę įtekmę ant 
augmenų vaisingumo. Europoj 
su tu o m daro bandavones musų 
vientautis, dvarponis Minsko 
gubernijos, Jodko Narkievicz, 
kurisai pagarsėjo savo tiiinėji 
mais ne tikt Maskolijoj, bet ir 
placziai ui jos rubešių. Narkie- 
wicz elektrizuoja auganczius ant 
dirvos augmenis; jis pritaisė 
teip, kad per lysvę, ant kurios 
auga visokios daržovės, bėga 
nuolatai elektriką, szale gi yra 
w€l lysvė, ant kurios auga tie 
pats augmenys, bet be elektrikos 
Tekiu budu lengvai ežia sulyginti 
kokią įtekmę turi elektriką ant 
vaisingumo auganezių augmenų. 
Elektrizuotų iemvuogių vaisius 
beveik ant trecadalio - arba ir 
daugiaus didesnis negu ant szale 
auganezios ne elektrizuotos lysvės.

i Teiposgi Europoj sodaunįkai pri
taiko elektriką persodinant dide
lius, suaugusius medžius ir kaip 
sako, labai retai pasitaiko, idant 
pereodytas medis ne prigytu, 
nesinaudojant isz elektrikos seni 
medžiai pereodyti retai kada pri
gyja-

Amerikoj, p. Kinney, Mas- 
sach ūse tiso žemdarbystėa kolegijoj 
darė bandvones su elektriką ant 
parengtų ant sėjimo augmenų 
sėklų. Per kuzabus, kur buvo su
piltos sėklos, jis perleido silpną 
elektriszką vilnį, po įtekme tos 

. vilnies laikė jis parengtu sėklą 
gana ilgai ir paskui pasirodė, kad 
isz tokių sėklų labai mažai buvo 
tokių, kurios ne butų iszdygu- 
sios, paprastai gi daugiaus kaip 
ketvirta dalis pasėtos sėklos ne 
iszdygsta. Augimas ir iszdygimaš 
elektrizuotos sėklos ėjo kur kas 
greieziaus, negu ne elektrizuotos.

Pamegyk dėžutė CASCARETS ui 10c., ge
riausia sutaisytoj* plaucziu ir visu viduriu.

mažiaus begu kokį nors metą nuo 
1889m. Terp pasimirusių szįmetą 
buvo 888 vyriszkių ir 735 mo
terų. Waikų mažiaus vienų metų 
amžiaus pasimirė 338; nuo 1—5 
metų amžiaus 211; senelių gi dau
giaus 60 melų pasimirė 250. 
Daugiausiai myrių buwo nuo džio
vos, nes 181; netikėtų'myrių, 
iszt-kiriant patžudystes, buvo 
100; patžudyszczių gi 34-

— Į alaus pardavinyczią 
Sagstettero, Melrose Parke, apie 
11 valandą vakare, užėjo 5 apsi- 
maskavę plėszikai ir atkiszę re
volverius, pareikalavo pinįgų. 
Szinkorius szoko į szalinį kamba 
rį ir per langą iszmetė ant kiemo 
200 dol., kuriuos turėjo kisze
niuje. Wagiliai iszkraustė paskui 
ka^ą, kurioje rado 17 dol., isz
kraustė kiszenius sveczių ir 
juos sukimszę į szėpą, pats iszsi- 
neszdino.

— Darbinįkai dirbtuvės “Iro- 
quois Furnace Co”, South Chica
goj, paliovė dirbę. VVieton jų, 
kompanija parsitraukė skabaus. 
Ant jų tai užpuolė,. grįžtant 
jiems nuo darbo, pulkas sztraikiec 
rių draugų. Penki skabsai, dau
gumoj lenkai, likosi sunkiai su- 
muszti. Policija suarsztavo apie 
10 užpuolikų.

— Chicagoj likosi užgirtos 
naujos tiesos, pagal kurias, už
draustos liekasi visokios karei- 
viszkos draugystės nesziojanczios 
uniformus kuom nors panaszius 
į uniformus Amerikos kariaunos, 
uždrausta drai^gyszczių sąnariams 
neszioti ginklus, iszėmus vien 
kardo. Už peržengimą tų tiesų 
paskirtos gana didelės bausmės.

— Pereitą subatą ir nedėlią 
Chicagoj buvo neiszpasakyti 
karszcziai. Per tas dvi dieni dau
gybė žmonių likosi saulės spin
dulių užgautų, isz kurių apie 20 
žmonių pasimirė; ligonbueziai gi 
pilni nuo karszczio serganezių.

Wietines Žinios. CASCARETS sudrutina kepeni*, lokiui* ir 
pilwa. Niekad neskauda. 10c.

— Pralobusiam didžtureziui, 
^z-žtaip sako, visur per siauras ke^ 

lias, jeigu tikt szale to kelio sus
toja beturtis. Du Chicagos didi- 
tumiai: Hathvay ir Rippley, 
susėdę į karietę, kurioje sėdėjo ir 
dvi moteriszkės, ties namais, ku
riuose yra redakcija ląikraszczio 
“ChicagoJournar’.stengėsi su ark
lių pagelba iszvaikyti susirinku
sius laikrasztį isznesziojanczius 
vaikus. Toksai didžturezių pasi- 
ėlgimus vienok įpykino vaikus, 
kadangi ir iszalkusi katė ne 
siduoda bereikalo uodegę mynioti. 
Waikai apstojo karietę, sugriebė 
arklius už pavadžių; tęsyk Rip
pley pagriebė nuo vežėjo botagę 
ir sn juom pradėjo apstojusius 
kapoti. Tuom vienok dar labiaus 
suerzino vaikus; vienas isz jų, 
Reichart, szoko į karietą ir su
griebė Rippleyą už gerklės. Neži- 

| nia, kuom ežia būt viskas pasibai
gę; laikė tų tasynių atkako de
tektyvas Driver ir suaresztavo 
abudu Chicagos milijonierius.

— Chicagoj, nesusekti pinįgų 
dirbėjai paleido terp žmonių 
daug ne tikrų, jų padirbtų pinį
gų; pinįgai tie yra |5 ir |2. 
Netikros 5 doliarinės popieros 
tari Nr/376670; metai ant jų 
yra 1896 : 2 doliarinės gi turi Nr. 
463878. Padirbti, kaip vieni, teip 
ir kiti, isz plonos popieroe, abi 
pusės atskiriai ir paskui suklijuo
tos į vieną. Gerai tėmyjant, 
galima tą suklijavrmą susekti, 
bet kad paprastai žmogus neturi 
nė laiko, nė atsakanezių prietaisų 
ant tokių tirinėjimų, todėl ge
riausiai apsisaugoti nuo dvido- 
liarinių ir penkdoliarinių turiu- 
ežių augszcziaus parodytus nume
rius.

— Netoli Morgan Parko, ant 
trūkio Chicago & Northern Paci
fic geležinkelio, kada trūkis atbė
go ties 111 ir 115 ui., expliodavo 
garinis katilas, lokomotyvą isz- 
szoko isz lėlių ir pasažieriniai 
vagonai smarkiai į viens kitą 

* • susidavė. Pasažieriai nupuolė nuo 
sėdynių ir persigandę pradėjo 
veržtieai laukan isz vagonų 
Peczkurys trūkio, Latuker, ro
dosi, mirtinai apsikulė, konduk
torius Fogg ir du pasažieriai li
kosi sunkiai apkulti; leugviaus 
apkultippasirodė 3 žmonės.

— Pereitą Sėjos mėnesį Chica
goj pasimirė 1623 žmonių, taigi

- ■

Reikalingas dreiweis.
Ant duonkepio vežimo, kurie 

moka kalbėt lietuwiszkai, len
ki szkai ir angliukai. Tegul tik 
toks ateiszaukia, kuria jau yra dir
bęs prie to. Szis adresas:

833 So. Wpod Str. Chicago.

Apsisaugokite apgawiko.
Shanandoah, Pa. buvau ant "burdo” 

per 4 metus, pas Miką Raulynaitį, kuris 
iszrodė gana geru ir teisingu žmogum, 
per tą visą laiką nieko blogo ant jo ne
buvau patyręs, taigi ir sudėjau pas jį 
$80. Dabar 29 dieną Sėjos, suglemžęs 
visus pinįgus nuo savo paezios ir paė
męs anuos 180, iszbėgo nežinia kur; pa
likęs savo paezią su mažą mergaitę be 
jokio cento. Jisai paeina isz Suvalkų 
gub., Marijampolės pav. isz kaimo 
Wei vėrių. Widutinio ūgio, apie 39 me
tų, kudo veido, plaukai ir ūsai geltoni, 
kakta maža, plika ir žeuklas palei 
plaukus yra nuo anglių įkirtimo, o ant 
virszutinės lupos tur apgamą. Jeigu 
kur toksai ataibaladotu, apsisaugokite 
ir duokite man žinią ant szio adreso:

L. Balandis, 
014 E. Centre Str., Shenandoah, Pa.

Gromatos ant paczto.
54 Badozajtys F. 145 Mattas Wcnzl
55 BandaliusChaice 158 Reik uz Juzųf
57 Baron D. 162 Paczva Jozer
58 Barszczevski J. 166 Podžiernay T.
59 Benes John 168 Raibel Jozef
•1 Bieganovski L. 169 Resctko Stefan
62 Biukovski Pavell74 R užges 8t.
64 Bolazek Franz
71 Chmielevski M.
75Cziazas Wincent
91 Fyrskovskis A.
92Gazdacaka Stip.
93 Gedvilis F.
121 KotczocezPiotr 200Tropkavski S.
125 Kiruczunas I.
131 Lolic N i pelą
133 Larilo F.-
138 Malkovsky F.
140 Mada va Marcin
142 Markevicz Jan

175 8acruvich Ch.
176 Savi nova B. 
178Simon 8.
179 8kab Johon
186 Schikonski F. H.
197 8zpila Marcin

202 Viejan Jan
206 Wajda Ignacy ‘
214 Waluba Kazį
215 Wojlas Augusi 
217 WasilkojsisJohu 
219Zabenski Jan

Pajieszkojimai.
Pajieszkau savo draugo, Antano Bza- 

ro isz viensėdžių Barsakinoe ir Mateu- 
szo Adomaiczio, isz Szingalų Bobelių; 
abudu Josvainių parap., Kauno gub. 
Jie pas, ar kas kitas, teiksis duoti man 
žinią ant szito adreso: (10—7)

. Jokitnas Butkevycse,
442 E. 150th Str., Nev York.

Aritmetika.
Szioms dienoms iuėjo isz po spau

dos nauja knįgelė. Aritmetika, dėl iu- 
simokinlmo rokundų.Ta knįgelė turi 104 
puslapius, atspausta ant gražios popie
ros, o prekė tik 23c. Kiekvienu norin
tis gerai iszmokti rokundų, tegul ją nu
siperka, o iszmoks isz jos lengvai visu 
rokundas be pagelbos mokintojaus.

Pinįgus galite prisiųsti pacstinėmis 
markėmis paprastoje gromatoj; Jeigu 
•iuneziate doliarą arba daugiau, tai 
siųskite pinįgais arba inpirkite rnoney 
order, o jeigu mažiau kaip doliarą, tai 
galite prisiųsti markėmis. Adresą už
dėkite szitokį:

A. Olszewski8,
924 33rd Str. Chicago, UI

i

h

10c 
to 
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HILLE S FOTOGRAFAS, 
3452 8. Hatotel aL

N ujimą puikia* Fotografija*, uituslna tiktai

$2.00
▲s wa*uliu ir kitokiu reikalu uujitna Fotocrs 

rija* kopų ik asssL

ar* ta* Macį Laxa-10c

ta

50c

RYTAS”

HfantBd—Hn Idea

50c
MM 75c 

10c

10b. 
.710

»o. 
No

tariau
16o.

Kiekvienas teip sako:
CASCARETS CANDY CATBARTIC yra tai 

*tebukliugiau*io* gydyk to* uto amžiau* l*ara- 
dlmuu*., turi gardu įmoka, gydo lagadnel Ir 
tikrai inkstu*.kepenis, pilvą » czy*tyja visa 
•totemą, pra.zalin* perszalitną. gydo galwo» 
skaudejlma. drugy ir užkietajima wldurlu

Pirk dažiute C. C. C. •* Itale a, 10. K, M tau
tu. Randasi wi*o*e aptiekose ir iaagydymą gwa- 
rantuoja. * ’

Trumpa **now**^ietaviu Istorija „ !0e

Trumpa lietuvtozka Geografi> parassyta 
kunigo zebrlo....... ............................ įSe

Žodyną* keturiose kiUbo**: lletaviaakai 
latwi**kai, lenkiukai, ir ruakai, y- 
ra geriau** knyga dėl norlncilu in- 
moktie lenkiuko*, ru*ko* arba la
tviuko* katilo* M „ ŽLoo

Knygos istoriaskos, rvrietin- 
kos, pasaka ir giesmių.

Anekdotai isMitarimai ir patarle* iu gyvenimo 
senove* Grekonn bei Rymionn •• 8e 

ANDERSONO PASAKOS Wtooo> knyge
lėje 10 gražiu pasakatoziu................................. ifc
Amerika Pirtyje Komedija dėl teatro 10o. 
Apie Senove* Li.tuvoe pilto yra tai puiku* 

apraskyma* apie Lietuvoe praeito ir
• apie tuo* plieka'*!** kurie dar ir *aen- 

— .laukuose mu*u towyne« niukso... 10c 
Binte* dalno* » » m,,
Dievaiti*, apyiaka rtio* gadyne*. Y r* tai irra-

Kataliogas knygų.
Knygos maldų.

Ank*o Aitortu* arba Šlaitini* dangUskn 
•katbu. apdaryta drūtoj ak u roję, įstaty
tai* kr**ztai«, druciiai apkauetyta lr*u 
kaba “ •• , |1.M

Apdaryta siagrine “ '• M 00
Apdaryta baltuose kauluoce....... . .........Š4.00

Sena* ir nauja* Aakao Altorių*, *kuro> apkau-
•tytaa irtu kabe u $1.00

Sena* ir Nauja. Aukao Altorių*, voklsakom* 
litaroml* •• •• •• “ 11.00

Baka* Balandėlė* arba Mata* Sialtinelk* Tba
Balta* Balandėlė* apkauttitaa „ Ke. 
Balta* Balandėlė* iu Officium Parvum l.oo 
Balta* Balandėlė* (zagrine 150
Balta* Balandėlė* apdaryta* krieitole.........02.00
Balta* Balandėle* apdaryta* baltneae kas

iuose.........................................................  ..OZ.00
Maža* aukso altorių*, maiyts maldaknyge, wl- 

gadna dėl wyru la kv*zeniu apdaryta drūta 
msaudeklinėm, apdare..?................. 40c

Itzžluncziame in visos miestus ir miestelius visos A* 
merikos visokius daiktus, kaipo tai: Maszinas dėl siuvi
mo, Maszinas dėl drukavoji.mo gromatu, Siutus, Ovcrkc1 
tus, Wargonus, Armonikas, Orajyjamas Dėžutes, Kl*rne: 
tas. Fleitas, Bąselles, 8kripkas. Gitaras, Triubas, Žiūro
nus, Britvas, Peilius^ Widelciug, Ssaukszlus, Slriclbi*, 
Revolverius, Laikrodžius, Laikrodėlius, Lenciugelius. 
Kompasus^Žiedus. Auskarus, Abrozusir visokius kilus 
daiktus, y ^Teipogi padidiname ' fotografijas, dirbdiname 
luksztus dėl laikrodėliu ji t. t. Prisinncziame katalioga 
koiąarn dykat Adr«s«wokit teip:

Kelpscb, Noreiko & Co., 
66 Tlfth Avė., CHICAGO, ILL

71c

Msžss sukso Altorius krysztolineme apdare 75c. 
Garbe Dievui ant aug»ztybe«, skaroto,ap

kaustyta ir >u kabe ” I ISO
lazg.niniri dūmojimai ape sopuliu* **w.

Marijos Pa no*, ” 90o
Mane *s*. Mari)** Peno* <A-
Ražanozu* amžina* te *u stacijom* 
Ražancziu* amžinas.............
Raka nori u* ir draugyste............... ................... —
Stebuklai Dievo *xv, Sakramente n 40c 
Stacijos arba Kalvarija  ......................  10c
Tajemnyczios Gyvojo Ražancziau* 16c
Kaoticzko*........................................................... r~
1*0 psalmu Dovido karaliau* ant pavaikšto 

kantlczku „

Knygos DirasisEkos.
Amžina* irsią* Po**ko Piloto, kuris buvo 

sudže Wieszpatles Jėzau*..............
Apie Malda kaipo rakta i* dangų..................
aplenkime* SS. Sakramento „
Draugija d*l teriiuoaavimimo duszlu i** 

czyszcziau*.................................. ..
Didžioji Nedels....................................................
Evangelijo*. drauge lietuvtezko* ir lenkisa- 

ko* ant kožno* nedalo* ir **w*nte*
Fllotea arba kelia* 1* maldinga gyvenimą 60o 
Gana* ape baisy bis sūdo Dievo ’* 25c
Gydyklos no baime* smerties 25c
Gyvenimai *av. Dievo te III aokona* •*.

Franclszkau* 80o
Gyvenimas ssvento Benedikto “ 16c
Gyvenime* szvenoz. Marljo* Fano* „ 90c
Gyvenimai Wie*zpatie* Jėzau* ., 66c.
Gyvenimai visu Szwentu ant kožno* di«*o*

5 didele* k*ygo«, kožna po ” 56c
Tie patys gyvenimai Szventuju drūtai ap

daryti, visos 5 daly* vienoje knygele, ant nu
garos užvsrdlnimai atspausti aukso litero
mis 84-26.
Gnesznyka* sugrąžyta* ant gero kelio per

Jeivsa Pone ,, „ 10c.
Girtybe „ „ 16c.
Istorija Kataliku Bažnyczlo* |1.00
Istorija *eno ir naujo tetaUmo *u abrozelel* iže
Istorija seno istatlmo no pat **tverimo

pasaulės iki užgimimo Kristau* 26c
Kas yra rriekss’ labai naudinga knygele 16c 
Kalba ape Kataliku tikėjimą 16e
Kaip apspakajitie *umta*lja ” 16c
Kanczia Wie«zpatie* Jėzau* arba Gavėnios 

knygele 20c
Kasdienines M aido* “ “ “ 5e
Lietu wi*zko* misziosiu natom te 10c
Misija „ 2fc
Moksle* Rymo Kataliku. Kiekviena* žmo

gus. norinti* vadinti* tikru Rymo-Ka- 
taliku, pristato perskaityti *zia knyge
le, idant *uprastu kas tsi yra katali- 

dryste, kurio* ji* varde nesriola....40o
Nekaltybe aug.rtybe ir grožybe to* dorybe* 80c 
Pamokslai ape suda Dievo •• M 16e 
Pamokslai ant didžiųjų metiniu szveacai* 

ir didžiosios neaelo*
Pamokslai ir Ganytojau* kalbos 
Pekla arba amžina* pragaras 
Perspėjimas ape szventa tikėjimą 
Prisigatavojimas ant irnercrio __
Szkala pavargėliu, rirata ir daugel kitu 

naudingu žinių........................... ...15c
Tiesos žodžiai apie pamatiniu* tikėjimo 

dalyku* dėl mokyta ir nemokyta nau
dingi.....................................................36c

Trumpo* Katekizmo* pagal kunige Pilkauske 16c 
Trumpi pamokinimai ir rodo* iizimto* Isz 

knygų kn. K. Antanavlcriau*... 10c
Vadovas i* dangų •* 40c
Vartai dangau* •• 16c
Wedow*«aplankancslu kancsla Wie*zpaUe*

Jezu*o kristuso •• 16c.

Knygos mokslyszkos.
Abecela geriauae mokintuve dėl valku 20o. 
Akyvi Apalreiszkimai Sviete, ant kari* žmo 

nea nuolato* žtan.bet iu gerai neeui rsn- 
ta: *u 7 abroaelials. Naudinglause kny
gele ant svieto dėl dasižinojimo te* ko 
darosi žaibai, griausmai, lieta* ir sniegas; 
kas yra debesiai ir ant ko jie laikosi.

Preke.... ..................................80c
Budai gydymo. Daktartszka knyga................40c
Etnoliogiszko* smulkmenos 
Istorija Europos su mapom* 
Istorija Suvienytu V alstijų Szianrlne* Ame

rikos. Apraazo kaip Kolio m bes atrado 
Amerika, koki ežia tada žmones gyveno 
kedt! žmones pirmiausiai te* Europos pra
dėjo važiuoti in Amerika, kokio* kar** 
buvo, už ka karevo ir kokiuose metuose; 
kiek prezidentu buvo, kuki ir kiek kuri* 
gero padare dėl srio* žeme*. O ant pat 
galo tai pinasi Konstitucija Suvienytu 
valstijų, kuri yra relkalingiaasiu dalyku 
dėl perskaitymo kiekvienam žmogui 
■zioie Amerikos žemeje gyvenaneriam. 
Turi puslapiu 864. Preke 81 00

Ta pati drucziai apdaryta.............................  11.95.
Ka darytie, kad butam* sveiki ir ilgai gyventu

me.......................'........................................lOe.
Lengva* būdas paežiam per save* pramok- 

tie raszvtle, dėl nemokanoriu 10c
Lietuvos Istorija, psraszyta 8. Daukanto dvi 

dideles knygos, kožna po 81.50, sykiu 
abi............................................. 83.00

Lietuvos Gaspadine. Mokina kaip pritaisyti 
valgiu* ir vest atoakaneriai kuknia 20c 

Lementoriu* Lietuvlizkaa su poteriais, 
katekizmai* ir mtetranturu. 10c

Mokslas apie Zemia ir Kitu* svietu*, ju bū
vy ir pabaiga. Apraszo kas yra žeme, 
te* ko ji susideda, ant ko ji laikosi ir 
kaip auksai; ka* yra saule, žvaigžde*, 
menuli*; kaip toli in saulia ir in kita* 
Žvaigždį**, ka* yra planetos, korneto* ir 
kito* retai matomo* žvaigžde*. \ra tai 
naudingiausia kayga ir reikalingiau*e 
dėl perskaitymo ir puri mokinimo kiek
vienam žmogui ant szios pasaulės gy ve- 
nanczlam....................................................76c

Tapati druczlai apdaryta.......;...................... 11.00
Nauja* lietuwl*zkas Lementoriu* „ 10c
Pilna* *zlnitmetlnl* kalendorių* *u plane

tomis
Pradžemoksli* Rankos Raszto dėl nori neri a 

iszmokti* gražiai rasrytie 1
Pradini* mokslas angitszko* kalbos...............
Rankvedls Gromatu raižymai. Yra labai 

naudinga knygele, kari mokina kaip reik 
raszytie gromata* in:pažy*tainn», priete- 
liu*, giminia*, mylimaislas ir mylimao- 
•ia* prieaz apsivedlma, In pono*, kuni
gus, vyskupus ir kita* auK**tai paataty- 
tas ypatas. Pasveikinimai > pavinesevo- 
nes) ant Nauju Metu, dienoje varduvių, 
užgimimo ir kituose svarbiuoed atsitiki- 
m nftMi

Sodu veisimai ir Pudymu dirbimas ...............

NAUJAU8I8 LIETUVISZKA8 8APNINYKAS, 
surinkta* to* dangei *v*timtauti**ku sapni- 
nyku ir surėdyta* pagal tikra Persiūk*! 
Egiptiuka sapninyka.—*u 210 aiukiu abro- 
*eliu,—iu apraišyto u planetų Ir pailapcziu 
kokia* senove* Mtone* vartoto dėl nuspėji
mo atelte* —Geriau**! toiguldo visokiu* 
sapnu*, koki tik žmogui prtsapnuot gali. 
Preke.............;...........................  50c
Apdaryta*....................................................  7bo

Kražių Skerdyn*. Apraazo ana balsu at
sitikima. kada 1890 m. maskoliai užpuolė 
ant bažnyczlo* miestelyje Kražių, mu
ite, *xaude ir pjovė nekaltu* žmoni*, toz- 
triov* altorių* ir užpeoaetijo bažnyczia. 
Kuo sinkiausiai apratzo ta visa atsiti

kima. 16c.
Negirdėtos daiktas ir garo* rodo* musu mo

terėlėm* n 6c.
Olitypa, apysaka in laiko terpes visiko* ka

re* Indijonu Amuriku*. «6c
Patarle* ir delno*..................................................10c
Pasakojimas A n tano Tretininko •• “ .26e
Pirmutini* degtine* varytojas, komedija 10c
Pulkus aprsnyma* tikra atsitikimu ls*lai

ko lenkmecrio valno* 1868 m. ' 40c
Palangos Jure •• •• 20c
Praeit* Vilniau*. Apraszo auo pat pradžių 

užsidejimo miesto Vilniau* koki jame . 
kllosztoriai buvo, koki lietavtozkl ku- 
nigaiksscaial gyveno, kokio* kare* jy 
splank* ir daugyba kitu akyvu Lietu
vos * įsitikimu.................................10c

Puiki istorfta ape Kantria Alane, kuri per 22 me
tu* wslkszc*iodam* po *vfet*. daugybia be
du ir vargu kantrei isskent«jo 90c

Rinalda Rinaldina* “ “ “ UJO
ROBINSONAS KRUZIU8, morallnka apysaka 

dėl jaunumenes, " 25c
Rūta Lapeliai naujausio* dainos “ “ 15c
Svodblne red*. Yra tai paikios dainos ir ara- 

cljo* Martojamo* *enisu aat liet u visi
ku vesiaili*. Dviknlgl...............81 50

Talmudas žyd* “ * 10c
Terp skau.ma 1* garbia. Naujausios dainos .80o 
Trumpi Psmoki*i*Mil ir Rodos terliotos isz 

knygų ka*. K. Antanevtoziau*. 10c
We*elljo. S r b* pagireeu gobtu ve*..................20c
Vitoliorsud* Giesme te* Lietuvos padavimo 50c 
Zipona* bei žipon* 86c

Pigiai ant pardavimo Lotas, 
Ant Auburn Avė.; yra tai tre- 

czias lotas į sziaurius nuo 32ros 
ui., pryszakiu į rytus. Atsiszau- 
kite pas: ė
T. F. Monahan, Ruimas 675 ir 616,

87 Wsshington Str., Chicago.

Apgarsinimai.
"Varpas”, literatūros, politikos ir 

mokslo dvimeneainis laikruztis. iszei
na jau 9 metas Tilžėje. "Varpas” yra 
Lietuvos wadowu laikrasztis; talpina 
puikias apysakas bei moksliukus rasz- 
tus. "Varpas” į Ameriką ant metų, su 
prisiuntimu, kasstuoja 1 dolarą.

"Ūkininkas**, Lietuvos ūkininkų 
mėnesinis laikrasztis, iszeina 8 metai, 
teippat Tilžėje. Talpina įvairius rasz- 
tus spie lietuvių prispaudimą po gudų 
valdžią, bei pamokina, kaip reik nuo jų 
gintis, apysakas, pamokinimus isz sve
timų szalių, bei apie ligas, nuo kurių 
gali pats žmogus pasigelbėti,' ncėsant 
arti daktaro. : .

"ŪKININKAS”, į Ameriką, ant metų 
kasztuoja tiktai vieną dolarą. Norin
ti iszsiraszyti virsz minėtus laikrasz- 
czius, pinigus gali siųsti registravoto- 
se gromatose ant uito adre.-io (10—7) 

Hkrmm Dr. Bruažis, 
Tilsit. Ostpreussen

Germany.

Wisokias knygas, ..
lietuviszka*, teip dvasiukas kaip ir 
moksliuku, teipgi ir laikraszezius, kai
po tai: "Varpą**, "Ūkininką** ir 
"Tewynes Sargą**, wiaus tris kartu 
imant ant 1897 m. prisiuneziu už f3.00. 
Katalogą knygų ir laikraszczins ant pa
žiūros prisiuneziu dovanai. Užpraszant 
knygų arba laikraszezius, reikia sykiu 
ir pinigus prisiusi. (81—7)

Jurgis Lapinas
Tilif^e — Tilsit, Ostpr.

Germany

— Genause lietuwiszkai-lenki- 
sska Aptieks Juozo Leszczynsko, 
po nr. 3315 La u re 1 st., kuri užlai
ko geriausias gydyklas czionyksz- 

; ežias ir ias Europos ir teisingiau- 
sei iszpildo receptus, o prekes 
pigesnes kaip kitur. A pliekoje 
randasi kasdien no adynos 11 ry- 
to iki 2 po pietų D-ras M. F. 
Bošyncz, o D-ras M. P. Kosakaus- 
kas randasi Czetwergais ir Nede- 
lioms no 10 iki 12 adyn. widui> 
dienio ir daktaras W. Statkewi- 
czius randasi kožname laike. Ant 
pareikalawimo gali paszauktie in 
aptieka per telefoną kiekviena 
daktara, koky kas nori ir košnoje 
valandoje. Teipogi ant pareikala
vimo iszsiunczeme yvairias gy- 
diklas visur, atsakome laiszkus 
y vairiose kalbose ir gydome J y 
gas per laiszkus.

Telefonas Yard

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

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

E ZANIEWSK1S.
924 33rd str., 
Lietu wisakas 

krlaucziuH.
Pigausia dra

panų krautuvė. 
Parduoda viso
kius drabužius 
kuo no pigiau
siai. Teiposgi 
dirba ant orde
rio už pigesnę 
preke kaip vi
sur. . Wlengen- 
cziai, praszom 

atsilankyt, o 
persi tik rysi te. '

Damų skrynele „ «nc.
Grati įtaiku knygele km, 
Gywenitna* Genawalte« (Oenowefo*). Yra 

tai Ubai peiki Ir pamokinanti pasaka, 
apU kuria lietuwiaFjau daug kartu gir- 

dejft y th soc
Gyvenimą* Stepo Rai|duo«lo “ nū
HIGIENA, arba motsla* apie uiUikyma •val
kata*. 8xlta knygute privalo rasti* kiekwUn.OM 
namuoee, ne* ka* ją *u atyda perskaitys, pataU 
ky* apsisaugoti nuo tukstancaiu wi*okla Ilge, 
pataikys užlaikyti oiielybeje savo sveikata, pa
likinu *avc amii ir mokė* atauginti sveikata ir 
tvirtais savo valkeliu*. Preke.....  ~
Istorija gražio* Katruko* • 
I įtart ja is* laiko Francusu valno*
/•tania gražio* Magelano*
Istorija *eptyntu Mokytoju _ •

10o 
Mo 
20d 

---- ------------------------ , —50c 
Juokinga* patakojina* a p* 8xaltabulxlu* fo 
K»nkle», lletuwi*zko* dalno* •■ natomis, sutai
syto* ant 4 balsu, d* 1 vyro S6c.
Kaip Įgyti* pinigu* ir tarta „ ioc 
Ka* teisybe tai nemets* pulkio* apysakai**

1«» lietuviu gyveninio „ Ižo
Kristijoną* Duonelaiti* „ „ iže.
Ka* yra. o ka* bu* „ „ Kto
Krumpli* Joną* , „ iq»_
Knai ir kaip tie gyvena................................... .
Lfotnvtosko* dainos to* vi*er (įtrinktos, 

ape ketari (rimtai dalau •• “ “
Lietavuzka* **» pinto “
Lieta wt*zkaa Kalendorių* ant metu 1806 
Ltetavo* Kaukto*, nanjn dalau knygai* 

71 daina*. ,
Namfii* pmtelnyko « "
Ltetawi**ki luitai ir Roariinykai

NkuJm 
Lletuwi8Zkft8 Šaitanas.

Fel. Majausko 

962 33rdSt.
Užlaikąs iviažia 

bavarska Aln, ge- 
riaaalaa 
lr*eaia* 
•ta* k- 
rielka*. 
Ėdriai
ir puikiausiu* Ciga
ras.

Prie galiūno tu
riu-pulke didelia 

i sale ant mitingu, 
bailu ir vesialiju.

Ateik broli pamatytis ir to wloo 
pabandytie.

Felixa8 Majauskai, 
33-cžirt ulyczia, 

CHICAGO, ILLINOIS.

Laikrasztis
ISZEINA

WATERBURY, COHH.
Yra tai vienas gryniausiu, kas 

link padavimo Amerikoje Lietu- 
viszku laiknszcziu. įsileidžia
mas kriszczioniszkoje dvasioje, 
žinių daugiausiai apie Amerikos 
lietuvių reikalus.

Ant metu tiktai $1.
Welitina kiekvienam jį skaityti.
Raszykit ir pinįgų* siųskit ant adrese:

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

Jeigu kam reikia kur 
18zwažiuoti isz Chicagos, 
arba ka parkwiesti 1 Chl- 
cagą, tai Tlkietus ant iri
su geležinkelių gali gaut 
“Lietuvos” redakcijoj, 
924 33rd st

The Standard Liqnor Bonse.
Naujas Lletuwiftzkas SaliunaH

Juoz. Millerio, 
203 Washington 8L, 

8EATLLE, WASH.
Užlaiko geriausius gėry mus: 

Arielkas, Likidrius, szaltą Alų, ir 
ivepianezius Cigarus. Teiposgi 
kiekvienas pribuvęs pas manę

to. Kam teks ošia atvykti, mel- 
diiu pas manę atsilankyti. (2-10) 

Su guodone
Juozas Miller.

"LIETUVA”
Nedelinis Laikrasztis

Iszeina Chicagoje kas subata ir paduoda žmonėms 
SVARBIAUSIAS IR TEISINGIAUSIAS ŽINIAS 

isz Amerikos, Lietuvos ir wiso paswieczio.

“Lietuva” kasztuoja ant metų tik 32. Kas abu do- 
liaruB užsimoka isz virezaus, gauna puikę knįgelę, vertės 50c., 
dovanų. Kas užsimoka |1, gauna knįgelę už 25c. Knįgelę gali 
sau iszsirinkt isz musų kataliogo kas kokię nori, kad tik nebran
gesnę per 50c. o prisiusime dykai. ■ . . .11 » —

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

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

“Lietuvos” Redakcija parduoda szifkortes ant ge 
riaušių laivų, siuuczia pinįgus į Lietuvę ir visas dališ svieto. 
Pinįgai per mus iszsiųsti greieziausiai suvaikszczioja kaip isz wisų 
kitų agentų. Mes teipgi parduodame lotus ir namus aplink lietu- 
viszkę bažnyczię ir atliekame visokius lietuvių reikalusgerai, grei
tai ir teisingai.

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

924 33rd Street. _______ CHICAGO, ILL.
Pinįgus siųskite registruotose gromatose arba per “rnoney order”, tai nie-\ 

kada ne pražus. Iszpirkę "rnoney order” nelaikykite jį kiszeniuje, bet tuojaus 
prisiųskite mums: siuneziant ‘imoney 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 nedėliomis nuo 12tos vidurdienio iki 6 vakaro. Chicagiečziai turinti 
kokius reikalus, teiksis atsilankyti akinėtose valandose.

Europieciiai gali gaut "Lietuvą” Prūsuose, Tilžėje pas Jurgį Lapiną už 
82,oo arba 4 rublltiN ant metų.

W. SZYMANSKI
624 Blue laland Avė:

užlaikau didžiausia A

Kraotnvia Meblin.jg
kaipo tai; Wū

Stalų, Szėpų, Lowų, Peczių, Lem- 
pų, Divanų ir Lt. o parduodu vR 
viską pigiau kaip visi kiti szto- y 
ra i. Teipogi parduodu ir antmėne- 1 
sinių arba nedėlinių iszmokesczių. J 
Pamėginkit pas manę, o pamaty- v J 
site, kad daug geriau ir pigiau 
pirkaite viską, nė kaip kur pas 
kokius žydus. !LAr

JEW£Ls 
; STOVĖS,! Vi ano 27 7 B 
p 
r __ •'

STOVE PLANTINTHEWŪRini

N. L. PIOTROWSKI,
Adwokatas augsztesnin Slidu ir Notary Public

Ofisas: 84 La Šalie St, Rainas 620. Gyvenimas: 111 I. Dirision St
Atlieka provas visuose suduose, iszdirba visokias vopieras__

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

Gali suetameket tenkiszkai.

Ben. Hatowskis
627 S.Cua Urte Jndd, CMato, l|

\ Dirba, taiso ir parduoda: 
LAIKRODŽIUS, LAIKRODĖLIUS 
Lenciūgėlius, Žiedus, Špilkas, auskarus 

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

Karatų, ant 15 akmenų, su tikrais Elgino v 
viduriais laikrodėlį nuo <17 iki <20 ant issmokea 
ošiu, mokėdamas tik po vieną doliery ant ned« 
ios. _

Kas tik ko reikalaujate ateikite pas mane 
pirkaite viską pigiau kaip kitur.
Ziegorela czistyimas 50c. Sprendzyna 50c. Styklas ir skazupkoa 10c 

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

Dr. Marija Doriatt, Lifetawe.
Paeinanti ias Kauno Gubernijos.

838 W. 18th Str.
"Įima llgoul** adyi

U ano 1 vakare.

PIGIAŪSIAS KROMAS 

Czebatu ir Czeweryku 
M.W.GoodmanMU3 N. Gay St 

BALTIMORE, MD.
P*r ulato 10 dienu tariu iupaduotie v».. mano vasariniu**--------- --- »«p»uuoii* visu*

kis. Ui

. Delio

- “^ODON?"

M. W. Goodman.
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