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Politiszkos žinios.

—Maskolija.----------
Angliszki laikraszcziai, ypacz 

gi liberaliszki, tiesiog kaltina Mas
kolių, buk ta, paduodama savo 
užmanymus griebtiesi prievartos 
ginklų priesz Grekiję, tyczia 
stengiasi suskubinti karę Greki- 
jos su Turkija. Maskolija gerai 
žino, kad jeigu Grekijos karalius 
sutiko siųsti kariaunę ant Kre
tos, tai tę padarė todėl, kad jį 
prie to privertė gyventojai. Jei
gu ne butų paklausęs tautos rei- 
kalavymo, tai butų pakilę maisz
tai priesz karalių paezioj G rėk i - 
joj, kurie butų pasibaigę kara
liaus iszvijimu. Jeigu pradėti 
karę pavojinga, tai nuo jos sza- 
lintiesi dar pavojingiaus, nes nu
stotu sosto. Maskolija gi po pas 
kutiniai su Turkija karei persitik
rino, kad ypacz Turkijoj, dau- 
giaus pelno tie, kurie karės ne 
vedė, už tuos, kurie liejo krauju 
savo kareivių. Maskolija, su- 
muszusi turkus 1877 ir nužudžiusi 
100,000 savo kareivių, apturėjo 
vien Dunajaus įtakę, kurię nuo 
jos buvo atėmę po Sevastopoliaus 
katei ir mažę Karšo apskritį; 
Austrija gi be karės laimėjo dvi 
dideles prigulėjusias Turkijai 
provincijas—Bosniję ir Hercegp- 
vinę. Taigi dabar • Maskolija 
stengiasi vien kitus į karę įstum
ti, idant po karei sau geriausię 
kąsnį laimėti už tarpinįkystę, Isz 
tikro, prievarta Grekijos ir pa
liepimai Europos vieszpatyszczių 
turės ant galo pagimdyti karę 
terp Grekijos ir Turkijos, į kurię

Austrija.
Per paskutinius pasiuntinių 

■rinkimus, Austrijoj, daugelyj jos 
krasztų atsitiko maisztai, smar
kiausi buvo Galicijoj, kur lenkų 
rankose esanti valdžia teipjau 
kaip maskoliai supranta liuosy- 
bę. Waldžię ežia laiko savo ran
kose vien dvarponiai, ir ne nori ja 
dalytiesi su kitų luomų gyvento
jais, taigi stengiasi visaip stab
dyti rinkimu ne isz dvarponių 
deputatų. Paskutiniuose 
nok laikuose subruzdo 
ukinįkai ir darbinįkai,

lenkų bajorų partija stengusi ne- 
daleisti iszrinkimę žmonių depu
tatų; stengi m ai tie ir pagimdė 
skriaudžiamų ukinįkų maisztus. 
Ant galo valdinįkai paszaukė ka
riauną, kuri szaudė į minias susi
rinkusių žmonių. Nežiūrint • vie
nok ant tokio prispaudimo, per 
paskutinius rinkimus pėrėjo jau

vie- 
czia 

taigi

d augia us žmonių reprezeutautų, 
o antai Kriokavo],kur iszrinktais 
budaVo vien aristokratai arba jų 
tarnai, szį metę iszrinko socijalis-

ilgo vaisius duoda juo prievarta ir 
neteisybės didesnės, juo smarkes
nį gimdo nuskriaustų pasiprieszi- 
nimą.

Už dabartines musztynes ir 
maisztus Galicijoj pradėjo žmo
nės net dar prilaukus lenkiszkai 
bajorijai kaltinti Austrijos minis 
terių pirmsedį, lenkę grafę Bade- 
nį, ant kurio įsakymo vietinės 
Galicijoj valdžios vertė balsuoti 
už prilankius bajorijai kandida- 
tus. Budas tas vienok, kaip pasi
rodė, pakilus kiek kaimieczių 
protui, jau neiszduoda laukiamo 
vaisiaus. Lenkų aristokratija, ne- 
iszmanydama kitaip valdyti, 
kaip vien su botagu, matydama, 
kad botagas jau ne geibi, bandė 
atsisakyti . nuo valdymo. Wisi 
Austrijos ministeritti buvo pada
vę ciecoriui praszymę paliuosuo- 
ti juos nuo urėdų; ciecorius vie
nok ant to nesutiko. Taigi Bade- 
nio ministerija pasilieka ežia ir 
ant toliaus, bet naujai iszrinkti 
tautos pasiuntiniai gal juos to
liaus priversti pasitraukti nuo 
vietų.

Turkija ir Grekija.
Ant pareikalavimo Europos 

vieszpatyszczių, idant Grekija 
sugražintu savo kęriaunę nuo sa
los Kretos, Grekijos randas parei
kalavo, idant Europa pasirūpintu 
pirma apie praszalinimę turkisz- 
kos kariaunos nuo salos, kadangi 
pasitraukus grekonėms, turkai 
pradės beginklius krikszczionis

mo, teip kad reikėjo veržte verž 
ti nuo jų ginklus. Europieezių 
kariana apstojo turkit>zkę kaimę 
Kaliami ir jieszkojo ginklų po 
turkų namus. Mieste Kanea isz 
davė tokį jau paliepimę, bet ir 
ežia vos 100 turkų atgabeno sa
vo ginklus. Netoli Abratiri atsi
tiko smarkus krikszczionių su 
turkais muszis. Isz pradžių krik- 
szczionys nuvijo turkus, bet pas 
kui tie atsisuko ir paveržė krik- 
szcziohių stovyklas.

’’ Ant Turkijos ir Grekijos ru- 
bežiaus nieko naujo ne atsitiko. 
Czia renkasi abiejų pusių kariau
na, bet į karę ne viena pusė ne
siskubina, nors laikymas su
trauktos kariaunos abiem pusėm 
daug kasztuoja.

Slaviszkos kilmės Bulkanų 
pussalio vieszpatystės, per da
bartinį susivažiavimę Serbijos ir 
Bulgarijos vieszpaczių, kaip 
sako, susitarė susijungti į vienę 
federaciję, ant paveikslo Ameri
kos sztetų, arba Szveicarijos kan
tonų ir buk tę stengi m asi remia 
Maskolija. Jeigu užgimtu karė 
terp Grekijos ir Turkijos, tęsyk 
bulgariszka kariauna pasistengta 
užimti Rumeliję ir Dardanelių 
sriuogę. Toksai atsitikimas pa
lengvintų Grekijai pradėtę karę, 
nes iszskirstytu į dalis turkiszkę 
kariaunę: Turkija dalį kariaunos, 
paskirtos priesz Grekiję, turėtu 
gražinti ant apgynimo valdybų 
arti sostapilės ir jūrių sriuogų. 
Albanija teiposgi atsisako Turki- 
fos klausyti Ir stengiasi įgyti to 
kię jau patvaldystę, kokię įgyjo 
jau kitos buvusios po Turkijos 
valdžia tautos. Žinoma, tę pu- 
veikslę sektu ir tautos Azijos 
Turkijos valdybų. Tokiam Tur 
k i jos padalinimui pritartu dau- 
gumas Europos vieszpatyszczių, 
nes tęsyk tos valdybos ne pa
tektu uė vienai isz didžiųjų 
vieszpatyszczių, tik, vie
ton dabartinės Turkijos, sutver
tu nauja vieszpatystė, suside
danti isz mažų patvaldiszkų tau
tų. Prie susijungimo Balkanų 
pussalio tautų noriai pristotu Ru
munija ir Grekija.

Bunlocan. Muszyje maisztinįkai 
nužudė 149 savo žmonių. Kiek 
nužudė iszpanijohys, nežinia. Isz- 
paniszka laivynė fozgriovė mies- 
tę Malabang, kuriame maisztinį
kai buvo susirinkę, ir juos isz czia 
iszvijo.

Pietine Afrika.
Pietinėj Afrikoj anglijonys 

rengiasi į karę su būrų republi- 
korais, taigi su republika Trans- 
vaaliaus ir Orange. Anglijonys 
nusprendė czia siųsti kariszkę lai - 
vynę ir 60,000 kariaunos. An- 
gliszkas czia paskirtas tos kariau 
nos virszioįkas sako, kad ant ka
rės užteksę jam 40,000 kareivių, 
nes pagal jo nuomonę, būrai ne 
galės daugiaus stumti į karę sa
vo pajiegų, kaip teiposgi 40,000. 
Būrai teiposgi laukia karės ir 
skubinasi ginkltiotiesi. Ginklus 
jiems pristato prancūzai ir vo- 
kiecziai.

Wokietijos parlamentas užgy- 
rė praszalinti Beniaus dar prie Bi
smarko lazduotas tiesas, pagal 
kurias jėzuitams ne vale buvo 
apsigyventi Prūsuose.

Prancūzijos ržndas pareikala
vo, ant padauginimo kariszkų 
laivų, 800,000,000 frankų. Už 
tuos pinįgus nori padirbdinti 45 
naujus apkaustytus plieninius 
laivus.-— MaskoNszkas caras ir jo 
moteris rengiasi wėl szį metę, 
Gegužio mėnesyj, atsilankyti į 
Prancuziję. Patiko mat sziaurės 
despotui prancūzų dovanos, ko
kių nuo savo pavaldinių sugriebti 
ne gal. Pran< uziszkas parlamentas 
užgyrė pakelti muitus ant sveti
mų ta vorų ateinanezių į prancu- 
ziszkus portus. Laivai atėję į 
portę turės mokėti po 1,25 f r. už 
kiekvienę kubiszkę metrętavorų 
ir po tiek jau nž kiekvienę gy
vulį.

Isz Lietuvos.

įsikisztu paskui kitos Balkanų pjauti. Europos laivynių virezi-
pussalto vieszpatystės; pakiltu 
maisztai visokiose dar po Turki
jos valdžia ėsaneziose provincijo
se. Tas suteiktu Maakolijai pro- 
gę užimti maiszto apimtas ge
riausias Turkijos provincijas ne
va dėl maiszto suvaldymo, bet 
iaztikro jau isz užimto kraszto 
nepasitrauktu. Prie tokių sęlygų, 
jau nieks netiki, kad galėtu be 
karės apsieiti. Ar isz mažos už
gimusios karės terp Grekijos 
ir Turkijos užgims didelė Jerp 
didžiųjų Europos vieszpatysczių, 
dabar dar žinoti negalima.

Widuriuose Maskolijoe, valdy-

n į kai, teiposgi ir virazinįkai išs
tipusios ant kranto kariaunos 
liepe iki sziol szaudyti isz 
kanuoiių į kretieczių stovyklas, 
skubinosi greitai į pagelbę krik
szczionių užpultiems turkams 
teip, kad tie isz tikro patikėjo, 
buk Europos vieszpatyszczių ka
riauna tik ant turkų apgynimo 
iszlipo ant kranto. Isztikro tok
sai Europos elgimąsi padrasino 
vien turkus ir jie arti europis- 
ežių kariaunos stovyklų dręsiai 
užpuldinėjo ant krikszczionių. 
Ne buvo kę dauginus daryti, eu- 
ropiszkos kariaunos virszinįkai

mas Mikalojaus ne atgabeno nieko 
gero. Kaip žmonių nuomonės bu
vo prispaustos, kaip uždrausta 
bnvo liuesai manyti prie nupe

turėjo griebtiesi turkų: isadavė 
jie įsakymę, idant turkiszki baiszi- 
buzukai atnesztu ginklus, bet isz 
syk tie atsisakė klausyti to įsaky.

Iszpanlja ir Jos valdybos.
Pietinėse Iszpanijos provinci

jose, ypacz Andaiiuzijoj, pakilo 
maisztai priesz valdžias. Gyven
tojai atsisakė mokėti padidintus 
ant tolesnės karės su pasikėlu- 
sioms valdyboms mokeszczius. 
Ant numalszinimo nepasitikėji
mo gyventojų, randas tyczia gar
sina melagingas žinias apie dide
lius pasikėlusių pergalėjimus ir 
iszkilmingai apvaikszczioja to 
kius neva pergalėjimus. Maisztai 
vienok dar visgi ne pergalėti ir 
nežinia ar Iszpanija juos pergalės.

Ant salos Kubos, iszpanijonys 
rengiasi suszaudyti paimtę į ne
laisvę kubieczių vadę, jenėrolę 
Ruizę Riverę. Gomez praneszė 
iszpanijonėms, kad jeigu Rivera 
taps suszaudytu, tai jis iszduos 
įsakymę nužudyti kiekvienę pa
tekusį į nelaisvę iszpanijonę. Je- 
nerolas Roloff, pabėgęs nuo Ame
rikos sūdo, apėmė dabar vado
vystę provincijoj Pinar dėl Rio. 
Isz rytų kubiecziai traukia savo 
pajiegasį pro v i nei ję Ha va nę. Mie
ste Ciemfuegos, liepė Weyler sut- 
resztuoli policijos virszinįkę ir 
dar 35 urėdnįkus užtai, kad jie 
ne gerai maitino serganezius li- 
gonbueziuose kareivius. Jenero- 
las Weyler praneszė į MadriŽę, 
buk jam pasisekė apsiausti Gone- 
zę teip, kad jis ne gal prasimusz- 
ti ir turės stoti į muszį ir su- 
musztas ne galės niekur pasi
traukti, kaip tik prie jūrių, kur 
stovi iszpaniszka laivynė.

Ant Filipinų salų atsitiko di
desnis iszpanijonų muszis po

Maskoliszki Milijonieriai.
Maskoliszkas randas rengiasi 

paskirti tavo apmokamus m i d 
jonierius į Estiję ir į Lntviję, 
Lietuvoj gi toki yra Wilniuje, 
kurie stengiasi žydus atversti į 
staeziatikystę. Nauji misijonieriai 
turėsę dirbti ant atvertimo lat
vių ir estų į staeziatikystę. 
Mums rodosi, kad jeigu Maskoli- 
joj reikalingi kur misijonieriai, 
tai labiausiai terp maskolisz- 
kų valdinįkų, qe aplenkiant nė 
carų. Priderystė tokių misijonie- 
rių turėtu būt supažindyti valdi- 
nįkus su dora, kurios jie sziędien 
su visu nepažįsta, stabdyti terp 
jų paleistuvystes, ėmimę kyszių 
ir visokias neteisybes.

Palaikai grafo Manuzl.
Raszėme mes apie didelius, ke

lių milijonų rublių vertės,palaikus 
grafo Manuzi; pasilikusius po gra
fui Manuzi dvarus Lietuvoj var
žtai terp savęs palai kėjai: randas, 
Strutinskai ir Saraeckai. Kauno 
apskriejo sūdąs ir Wilniaus ties- 
darių butas buvo nusprendę d varę 
Lodzia palikti Strutinskams, kitus 
gi pripažino randui. Tokiu vie
nok nusprendimu nepasiganėdino 
palaikėjai ir prova pėrėjo į ka- 
sacijos departamentę. Czia teip 
Kauno apskriezio sūdo, kaip ir 
Wilniaus tiesdarių buto nuspren
dimus rado klaidžiais ir paliepė 
wisę provę vėl isz naujo peržiū
rėt Kas isz to laimės/ dabar dar 
nežinia.

Isz numirusių prisikėlė.
Rygoj, Snt priemieszczio Kres

nąją Dvina, ant Pilenginės uly- 
czios, namuose po nr. 1, numirė 
moteriszkė 60 metų. Kunę padė
jo į grabę, užvožė ir nugabeno į

medinę ant kiemo pasziurę. Ant 
rytojaus rengėsi palaidot' kunę. 
Naktyj pasimirusios vyrę ir duk
terį prikėlė szunų staugimas ant 
kiemo. Patikėję, kad atsivilko 
vagys, tėvas ir duktė iszbėgo 
ant kiemo, bet czia nieko ne už- 
tėmyjo. Užėjo į pasziurę, kur bu
vo grabas su numirėlė ir czia 
persigandę pamatė, kad grabas 
atidarytas, o numirėlė, pasirėmu
si ant kraszto, rymojo nesi krutin
dama. Kada kiek atsigaivaliavo 
nuo iszgęszczio, jie persitikrino, 
kad numirėlė isztikro atgijo; nu- 
neszė ję į Lutę ir czia ji greit at- 
tiek atsigriebė, kad galėjo kalbė
ti. Numirėlė dabar jau vėl su 
visu sveika.

Prowa kunįgo Jurgewy- 
cziaus.

Raszėme mes jau apie sūdo nu- 
baudimę kunįgo Jurgevycziaus, 
Klecko prabaszcziaus, už perdir- 
bimę metrikų. Kad metrikai bu
vo perdirbinėjami, tę surado knį 
gas peržiūrinti. Kun. Jurgevy- 
czius nepasiganėdino nusprendi
mu vietinio sūdo, bet atsiszaukė 
į Peterburgę; Peterburgo senatas 
praszalino vietinio sūdo uuspren- 
dimę ir liepė tę provę isz naujo 
peržiūrėti. “Wileneky Wiestnik” 
isz syk labai džiaugėsi, kad sūdąs 
nubaudė kunįgę Jurgevyczię, 
bet dabar už jį karsztai užstoja. 
Isz kur tasai prilankumasWilniaus 
Orževekio laikraszczio? Sztai ir 
yla isz maiszo iazlindo: kuuįgas 
Jurgevyeria mat, priemaia įsa
kymę dvasiszkos valdžios, įvedė 
pridėjimo maldose ir pamoksluo 
į savo užžiurai pa v estę bažny- 
czię maskoliszkę kalbę. Pagal do
ros supratimę Lietuvos valdi
nįkų laikraszczio,galima nusikalsti 
doriškai, bet jeigu tik nusikaltęs 
prilaukus maskolystei, tai jau tas 
prilankumus naikina visokias 
nuodėmės.

Nauja akcljonierių drau
gyste.

Goldberg ir technologas Mai 
zel, ant surinkimo pinįgų, ant pi 
rengimo didelės chemiszkų iszdir- 
bimų dirbtuvės VVilniuje, sutvėrė 
akcijonierių draugystę. Kapita
las naujos draugystės yra 150,000 
rubl. Pinįgų tai ne msžai; už 
juos galima parengti dirbtuvę, 
kuri užganėdintų Lietuvos reika 
lūs ir jai parūpintu visokius reK 
kalingus chemiszkus iszdirbimus.

Užrubežinlai 8wecziai 
Wilniuje.

Neužilgio Maskvoj atsibus vi
so svieto mokytų daktarų susi
važiavimas. Dalis užrubežinių 
sveczių, keliaujanczių ant to susi
važiavimo, jau atkako į VVilnių; 
jie czia pasiliks porę dienų ant 
susipažinimo su visokiais Lietu
vos praeitės likimais. Wietinė, 
^Vilniaus gydytojų draugystė isz 
savo eilių paskyrė sąnarius ant 
priėmimo užrubežinių mokslin- 
czių ir parodymo jiems visko, 
kas yra vertas matymo Lietuvos 
sostapilėj.

Nupjow6 ranką.
Wilniuje, lentų pjovinyczioj 

Maniko, ant priemieszczio Lukisz 
kių, prie darbo, garinė dietinė 
sugriebė dirbantį czia darbinįkę, 
Antanę -Radziunę ir supjaustė 
jam deszinę rankę. Priežastis ne
laimės, kaip sako nukentėjęs, yra 
ta, kad piovinyczios savi- 
nįkas gailisi Jpinįgų ant žiburio, 
todėl darbinįkai dirba beveik 
tamsoje ir ne gal nematydami ap
sisaugoti nuo maszinų. bužeistę 
Radžiunę nugabeno į ligonbutį. 
Sužeidimai nors. sunkus, bet ne- 
pavojingi.

Katalikai, maskoliai ir 
žydai Minske gnb.

Paskutinė “Pamiatnaja Knižka” 
Minsko gub. paduoda žinias apie

skaitlių gyventojų gubernijoj, 
isz ko matyti, kad czia skaitlius 
katalikų nesidąugina teip, kaip 
iszpažintojų kitų tikėjimų. Nuo 
1864m. iki 1894 m. skaitlius sta- 
cziatikių pasidaugino ant 80%; 
katalikų gi tik ant 16%. Žydai 
pasidaugino daugiausiai, nes ant 
231%.

Kiaulių prekysta.
Maskoliszkas randas iszderėjo 

nuo Wokietijos daleidimę gaben 
tį kiaules isz Maskolijos teip, 
kaip tai seniaus būdavo, kada 
vokiecziai kiaulių supirkėjai pa
rengdavo kiaulių jomarkus Lietu
vos bažnytkiemiuose; Maskolija 
vienok pasižadėjo pati daboti, 
idant į Wokietiję eitų vien su 
visu sveikos kiaulės, serganezių 
givulių neleis, nes tęsyk prūsų 
randas vėl galėtu uždaryti savo 
rubežių. Isz tos sutarties, mums 
rodosi, bus sziokia tokia nauda ir 
Lietuvos ukinįkams, nes kiaulės 
turės sziek tiek pabrangti.

Jawų prekes.
Prekės lietuviszkų javų Liepo- 

jui mažai te persimainė; prekės 
rugių dabar truputį mažesnės; 
už rugius czia moka po 56} kap. 
už pudę. Kvieczių prekės tos 
paezios, bet ant jų nėra pirkėjų. 
Lietuviszkos avižos geros po 
60-65 kap.; geriausios 69-75 
kap už pudę; su vikiais ant 2-3 
kap. pigiaus. Miežiai po 54-55 
kap. Žirniai 63 kap. Linų sėmens 
po 101-102 kap. Kvietinės kly- 
nės stambiausios po 57-60 kap; 
vidutinės po 51-56 kap; smul
kios 40-44 kap. Kanapių sėmens 
po 104-105 kap už pudę.

Wilniuje už rugius mokėjo po 
60-63 kap; avižos po 70-75kap. 
už pudę; pūdas {sūdyto sviesto 
10 rubl-lOrubl. 75 kap.; pūdas 
szieno 30-32 kap. į pūdas sziaudų 
22-24 kap,

Pasinaudokite Lietuwos 
intelegentai!

Maskoliszkas rando laikrasztis, 
“Pravitelstvennyj Wiestnik” 
patalpino afciszaukimę, kuriuom 
kvieczia reprezentantus žemisz- 
kų įrėdnių, laikraszczių ir drau
gijos paduoti Maskolijos vidu
rių ministeriui visokius geismus, 
nurodymus, kaslink peržiūrėjimo 
visokių tiesų apie padėjimę ir rei
kalus kaimieczių. Taigi mat randas 
pats kvieczia žmonis paduoti 
savo užmanymus apie reikalingus 
paliuosavjmus. Proga yra, tegul 
tik musų tautos vadovai mokės 
isz tos progos pasinaudoti, tegul 
pasistengia užtarti už neapszvies- 
tus žmonis. Iki sziol Lietuvos in- 
telegencija lygiai dvasiszka, kaip 
ir svietiszka kavojosi vis už 
ukinįkų peczių, ragino tuos pra- 
szymus padavinėti, bet pati nieko 
ne bandė daryti,nesistengė už tam
suolius užstoti. Argi ir dabar ne 
atsilieps? Laikas paliauti kaltinti 
viens kitę, bet reikia pradėti sykį 
darbę ant visuomenės labo; apsi- 
skundimai ir savitarpiniai piktu- 
mai juk nė jokios naudos ne at
gabena žmonėms. ,

Laiszkų peržiūrėtojai.
“Vienybės” korespondentas isz 

Suvalkų rėdybos paduoda, buk 
czia rengiasi paskirti specialisz- 
kus ateinanezių isz užrubežių 
laiszkų peržiūrėtojus. Nežinia isz 
kur korespondentas tokię žinię 
pasėmė. Tokių laiszkų peržiūrėto
jų nėra reikalo naujų paskirti, 
nes toki nuo seniai yra ant visų 
didesnių paežių; užstojus ant 
sosto Aleksandrui III rods skait
lius jų sumažėjo, liet visgi ne 
tapo panaikinti. Warszawoj ir 
Wilniuj atlieka tę tam tikri jeneral 
gubernatoriaus urėdnįkai; paru- 
bežiuose gi tūli muitinyczių 
Utėdnįkai. Ant mažų paežio Sta

sį acijų, jų užvezėtojai turi įsa
kymus, kuriems yra atsiųsti 
ir suraszai dabojamų, taigi visus 
laiszkus tokių ypatų paezto už- 
veizėtojai turi pirma siųsti to
kiems laiszkų peržiūrėtojam*, 
ir tik nuo jų sugrįžusius gal 
adresantui atiduoti.

Paskendo garlaiwys.
Karaliaucziaus porte, Pilavoj, 

laivų dirbtuvė Schinauero pa
dirbo nauję garlaivį. Savinįkai 
padirbto laivo, pirma paėmimo, 
kaip tai visur daro, reikalavo, 
idant jis butų iszbandytas; ant 
Baltiko vienok tękart buvo di
delė vėtra. Iszplaukus ant jūrių 
naujam garlaiviui, didelės vilnys 
jį perskėlė pusiau ir dalys pasken
do. Prie to prigėrė irdu jurinįkai.

4

Pabėgo duktė.
Laikrasztis “Novosti” paduo

da, kad 12 metų S. Bazevycziu- 
tė, pavogusi nuo tėvų kiek pinį
gų, isz Wilniaus iszdumė į 
Peterburgę. Czia suėmė ję žan
darai, ir patalpino į vaikų prie- 
glaudo« namus, kol ne suseks, isz 
kur jį pabėgo. Czia mer
gaitė prisigriebė prie pinįgų tų 
namų užveizėtojo*, pnszlavė 
juos ir isz Peterburgo iszdumė į 
Nežnenovgorodę. Czia palicija 
vėl ję suėmė, bet paskui jai pasi
sekė iszbėgti. Per pusantro mėne
sio kelionių, pabėgėlė papildė 
keletę vagyatų ir penkis kartus 
isztruko isz policijos nagų.

Drąsus wagiliai.
14 Kovo, vagiliai įsikraustė 

į arbatos pardavinyczię Perlovo, 
Kaune; vagiliai įsilaužė per sto 
gę, iszdraskė lubas ir per padary- 
tę skylę įlindo į pardavinyczię, 
isz kurios pagriebė jie 1300 rub
lių. Kiek paszlavė tavorų, dar 
ne suskaityta, bet tiek žiuia, kad 
vagiliai paėmė diktai arbatos dė
žių ir tai kuo geriausios.

• Laikrasztis “Grodnenskija 
Gubernskija Wiedomosti” pa
duoda, kad prie paskutinio Mas- 
kolijoj žmonių suskaitymo, Gar- 
tene skaitlius gyventojų, drauge 
su kariauna, pasirodė isz viso 
37354 žmonių.

• Wisi miestai Latvijos ir Es
tijos gawo įsakymę nuo rando, 
visokius miesto rodoj daromus 
protokolus ir rokundas raszyti 
vien maskoliszkai.

Juokai.
Susirinkę vaikai pradėjo mė

tyti sniego grumuliais į langus 
vieno ukinįko. Nustojęs kan 
trybės ukinįkas iszbėgo, sugriebė 
vienę isz vaikų ir pradėjo jį su 
diržu plakti, bet vaikas pradėjo 
garsiai juoktiesi. Taigi ukinįkas 
nusidžiugęs paliovė plakęs ir 
paklausė, kodėl jis juokiasi?

— Asz juokiuosi todėl, kad 
jus apsirikote—asz su visu ne tas 
vaikas, kurisai mėtė sniego gro
mulius, atsakė vaikas ir vėl 
pradėjo juoktiesi.

Dvi tavorszkos, po ilgam ne
simatymui, susitinka ir pradeda 
kalbėti.

— Na, Mariuk, kaip tau se
kasi?

— Negerai, Onute, labai ne
gerai. Mano vyras tankiai 
mussa. Bet tas manę sziek tiek 
ramina.

— Kodėl tai?
— Tėvas mano reikalavo, kad 

asz už Baltraus tekėcziau, taigi 
dabar tegul keoezia, kaip jis ma
nę musza.

— Asz galiu jus užtikrinti, 
kad visada žinau, kę apie manę 
mislyja tas, su kuriuom kalbu.

Tai turbut tankiai dasižino- 
te labęi ne malonių daiktų.



Isz Amerikos.
Baisi expiiozija.

Shamokin, Pa. 2 d. Balandžio, 
iszlėkė į padanges visos triobos 
parako krautuvės. Ant laimės, 
užmusztų nepasirodė, nes laike 
expliozijos visi darbinįkai buvo 
namie]e. Parako krautuvė bu
vo 5 mylios ui miesto, bet visa
me mieste jautė smarkų oro su- 
drebėjimu. Treji namai, stovinti 
vienę mylię nuo tos parako krau
tuvės, likosi isz dalies suardyti. 
Houn ir jo moteris likosi sunkiai 
apkulti užgriuvusiuose namuose. 
Dideli nuo 200 svarų akmens 
pramuszė namų sienas. Laimė 
dar, kad žmonių neužgavo.

Dega girios.
Daugelyj vietų Pennsylvanijo 

dega girios, kurių niekaip negali 
užgesyti. Ugnis užgimė nuo ki- 
birkszties iszpuolusios ant isz- 
džiūvusių samanų isz lokomoty- 
vos kaminą Pirmiausiai užside
gė ^girios kalnuose Nittany. Smar
kus vėjas stumia ugnį nuo kalnų 
į klonis. Pulkai žmonių dirba 
prie gesinimo ugnies, bet ję su
valdyti nepasiseka.

Užsidegė girios ir netoli Seven 
Mountain, teiposgi kalnuose Po- 
eono ir Blue Ridge ir ežia giriose 
ugnelė pridirbo labai daug blė- 
dies. Pagirių farmeriai bijosi, i- 
dant ugnis prie farmų neprisi
griebtų. i

Protestai priesz didelius muitus.
Waahingtono kongresas už 

gyrė Dingleyo bilių, pagal kurį 
muitai ant įgabenamų isz sveti
mų krasztų į Amerikę ta vorų 
liekasi padidinti ant 40—70% da 
bortinių muitų. Kad priesz to
kius muitus kelia protestus Euro
poj, kad jos laikraszcziai rikalau- 
ja atlyginimo Amerikai, tai ne- 
žingeidu, nes ta per tuos muitus 
daug turi žudyti, ir daugelis 
jos iszdirbimų su visu negalės į 
Amerikę ateiti. Protestus vienok 
kelia ir Amerikoj: pirmiausiai 
atsiuntė į Washingtonę deputa
ciją su protestu Nev Yorko pre
kijai, kurie tvirtina, kad per 
didelius muitus turės nupulti 
Amerikos prekyba; tokia jau de
putaciją atsiuntė cigarų dirbtu
vių savinįkai. Ant galo, Spring- 
fielde, III. susirinko konvencija 
kastynių savinįkų, ant kurios 
teiposgi nutarė protestuoti priesz 
nauję muitų tarifu. Kastynių 
savinįkai sako, kad Amerika isz- 
veža anglių ant milijono tonų 
daugiaus, negu isz svetur atsiga
bena; uždėti dideli muitai pri
vers kitas vieszpatystes atlygin
ti tokiais jau muitais ir tęsyk dau
gelis Amerikos kastynių turėtu 
paliauti darbę, prekės anglių 
nupultų ir daug darbinįkų atsi
rastu be darbo. Jau dabar kasty
nių savinįkai tariasi kaslink už- 
naokesnio darbinįkų. Rengiasi tę 
uždarbį mažinti.

Pavasaris.
Szilti vėjai ir saulės spinduliai 

sutarpino ant ažero Michigan 
ledus prie Mackinav ir laivėj 
gali jau bėgioti liuosai iki ži
burių WangOshonee. Alėtas Hu- 
ron liuosas nuo ledų iki Cheboy- 
gan. Nuo Cheboygan iki Mt 
Gulpis Point yra dar ledas, bet 
jau plonas; nuo ežia vienok iki 
Wangoshonee dar storas ir ežia 
laivai negal dar bėgioti.

Baisios vėtros.
Guthrie, Okl. Atėjo ežia ži- 

nia, kad užkilusi baisi vėtra su 
visu isznaikino miestelį Chandler, 
turintį 1500 gyventojų. Isz viso 
miestelio užsiliko tik dvi trio
bos: Milchelo kotelis ir grosemė 
Grand Island. 50 žmonių, likosis 
užmusztię; sužeistų skaito 150, 
o terp tų yra dar diktai ir mirtinai 
sužeist ų.

W ėtros siautė teiposgi daugelyj 
vietų Kansase. Mieste Florence, 
Kas. vėtra sugriovė daug triobų, 
teiposgi pridirbo daug blėdies 
vietose Great Bend ir Wichita.

Wietoj Grandys, 20 mylių į 
pietus nuo Paine Bluff, Ark. už
kilo smarkus sūkuriai ir ledai. 
Daugelis moterų likosi ežia už
musztų, žinoma, dar daugiausyra 
apkultų. Sūkurys iszgriovė dau
gumu triobų.

Miestę Topekę, Wis. atlauš 
smarki vėtra, kuri daugybę sto
gų nuneszė, o tame ir stogę 
metodistų bažnyczios. 12

metų mergaitę, Bessie Roy, su
griebė sūkurys ir iszkėlė ant 40 
pėdų augsztyn, bet paskui isz pa- 
lengvo nuleido ant žemės be jo
kių sužeidimų.

St. Louis, Mo. Pereitę subatos 
dienę, vietose: Enos, Gorgorman, 
Eldred ir Culumbiana siautė 
smarki vėtra. Columbianoj vėtra 
nuo pamatų nuneszė geležinkelio 
staciją, Enose užneszė vandenį 
ant telegrafo stacijos, isznaikino 
visas telegrafo knįgas. Ant ge
ležinkelių iszvartė telegrafų stul
pus ir sumėtė juos ant kelio teip, 
kad bėgantis trūkis turėjo susto
ti.

Tvanai.
Grenville, Mis. Wandens 

upėj Mississippi pakilo ir trijose 
vietose pragraužė sukastus, ant 
apsaugojimo aplinkinių laukų, 
darnus, ir pridirbo labai daug 
blėdies. Dideli plotai meldvilne 
užsėtų laukų yra isznaikytų.

Nebraskoj ir South Dakotoj 
teiposgi dideli tvanai. Wandens 
upėj James per vienę tik dienę 
pakilo ant 2 pėdų. Geležinkelių 
pylimai likosi paplauti ir todėL 
trukiai ne galėjo bėgioti. Tiltai 
vandens nuneszti. Upė Missouri 
pasikėlė ant 3 pėdų. Isz Wonso- 
cket ateina žinios, kad Joud Cre- 
ek iszsiliejo ant dviejų mylių ir 
užliejo Northvestern geležin
kelio liniję.

Szia utiniam e Texaae smarkus 
lytus pagimdė tvanus. Mieste 
Dalas visos ulyczios vandens 
apsemtos.

Sztete Colorado iszpuolė di
deli sniegai ir potam užstojo 
szalcziai.. Sniegas užklojo žemę 
ant 4 pėdų giliai.

Nelaime ant geležinkelio.
Salt Lake, Utah. Pasažieri- 

nis trūkis Oregon Shortline gele
žinkelio, bėgantis nuo ežia į va
karus, netoli Malad stacijos, isz- 
szoko isz relių. Lokomotyvą ir 
keturi vagonai laimingai perbėgo 
per iszmirkusį kelio pylimu, bet 
vienas turistų vagonas ir du 
pulmaniniai apvirto ir susidaužė. 
Wienas pasažierjus, koksai Ken- 
nedy isz Kansas City, likosi už- 
musztas, keturi sunkiai ir apie 
deszimts yra lengviaus sužeistų.

Pittsburg. Netoli Woods 
Run nupuolė nuo tilto ant upės 
Ohio tavorinis trūkis; lokomoty
vą ir 13 vagonų nupuolė nuo til
to. Wienas isz /geležinkelio 
tarnų likosi užmusztas ir vienas 
sunkiai sužeistas.

Gaisrai.
Cincinnati, Oh. Užsidegė ežia 

dideli trioba ant 4 ui., kurioje 
tilpo divonų pardavinyczia Ge- 
orge'o Otte; ugnis teip smarkiai 
platinosi, kad į umę laikę apėmė 
visę trioba ir nuo ežia persimetė 
ant Rosenbaumo drabužių parda- 
vinyczios. Blėdį ugnies padarytę 
skaito ant kelių szimtų tukstan- 
czių d oi i arų.

_ -~
Chattanooga, Ten. Didžiau

sia miesto trioba, teip vadinama 
“Richardson Building”, su visu 
sudegė. Gaisras užgimė 
nuo pecziaus apatiniuose kamba 
riuoee ir per elevatoriaus skylę 
iszsi plati no greitai po visę trio- 
bę. Atbėgus ugnagesiams, degė jau 
visa trioba. Prikėlė gyventojus 
augsztutinių lubų ir jie visi, iszė- 
mus dviejų, laimingai iszsigelbė- 
jo.. Sudegė ežia: E. Boy, 
vienas isz turtingiausių aplinki
nės gyventojų, Patton, garsus 
ežia architektas. Sudegė apie 
100 visokių biurų ir 4 didelės 
krautuvės. Blėdį ugnelės pada
rytu skaito ant 400,000 dol.

Wayton, Oh. Užsidegė ežia 
lOtelis “Phillips House”; dauge
lis hotelyj buvusių žmonių, besi- 
gelbėdami, likosi sunkiai sužeis
ti,o vienas isz jų, John Bryan, 
turbut turės nuo sužeidimų mirti.

Nev Yorke, szteto beproezių 
namuose ant Wards Island užgi
mė gaisras. 700 ėeanezių ežia be
proezių atsirado dideliame pavo- 
uje, bet pasisekė juos visus 

iszgelbėti.
Iszdegė su visu maudynių 

vieta Cambridge Springs, 15 
mylių nuo Meadville, Pa. Wiena 
žmogysta sudegė ugnyje. Blėdį 
ugnies padarytę skaito ant 200, 
000 dol.

t Chicagos vokiszkas konsu
lus praneszė savo randas, buk

Isz darbo lauko.
1 Millvaukee, Wis. 10000 

darbinįkų dirbanezių unijonisz- 
kose alaus leidinycaiose pareika
lavo 8 valandų darbo ant dienos, 
prie seno už darbę užmokesnio. 
Leidinyczių savinįkai rods ne 
atmetė tiesiog darbinįkų rei
kalavymo, bet vieton to, pasiūlė 
savo iazlygas, kurių, kaip sako, 
darbinįkai priimti ne nor. Kuom 
pasibaigs ežia tarybos, dar ne
žinia. Darbinįkai žada, jeigu jų 
reikalavymo nepriims darbda
viai, pakelti sztraikę.

1 Chicago, III. sztraikas 
darbinįkų cigarų dirbtuvės Eu
gene Vollens & Co. pasibaigė. 
Dirbtuvė sutiko ant darbinįkų 
reikalavymo ir pažada ant to- 
liaus priimti prie darbo vien uni
jų darbinįkus. 30 dailidžių ir 
murinįkų dirbanezių prie statymo 
namų ant kertės Clark str. ir 
Barry avė. prigulinezių Seymou- 
rui, paliovė dirbę užtai, kad 
namų savinįkas ne moka tiek, 
kiek užgyrė darbinįkų unija.

5 Cleveland, Oh. 5000 prigu
linezių į unijas darbinįkų, dirban
ezių prie triobų statymo, parei
kalavo sutrumpinimo darbo lai
ko ant 8 valandų ant dienos, tei
posgi, idant prie darbo butų prii
mami vien darbinįkai prigulinti į 
unijas. Namų teplioriai teiposgi 
reikalauja 8 valandų darbo ir 
pakėlymo užmokesnio ant 30c. 
už valandę darbo.

Clearfield, Pa. Kalnakasių 
delegatai turėjo ežia savo susi
rinkimu. Susirinkę nutarė pro
testuoti priesz numažinimu darbi
nįkų uždarbio, reikalauti įsiki- 
szimo szteto legislaturos į nesuti
kimus darbinįkų su darbda
viais; nusprendė reikalauti at- 
sakanezių tiesų ant apgynimo 
darbinįkų reikalų.

Wokietijos randas, ant pa
veikslo Prancūzijos ir tūlų An
glijos valdybų Australijoj, pa
rengia darbo biurus, kuriuose rei
kalaujantis darbo galėtu dasiži- 
noti, kur ir kokių darbinįkų rei
kalauja. Biurus tokius turės už
laikyti miestai. Biurai turės susi- 
raszyti viens su kitu teip, kad 
visada galima bus žinoti, kur rei
kalingi yra ir koki darbinįkai.

5 Chicaoo, Lll. Darbinįkams 
elektriszkų dirbtuvių likosi su
mažintas užmokesnis; darbinįkai 
dirbanti prie triobų statymo pra
neszė kontraktoriams, kad jie tei
posgi pakels sztraikę, jeigu kon- 
traktoriai neiszpildys elektrikų 
reikalavymo.

Darbinįkai dirbanti prie staty
mo triobų Hoffmano alaus leidi- 
nyczios, ant kertės Monroe ir 
Rockvell, teiposgi teplioriai dir
banti prie statymo visokių trio
bų, paliovė dirbę. Reikalauja jie 
sugrąžinimo seno užmokesnio už 
darbę.

5 Buffalo, N. Y. Nauja, ežia 
susitvėrusi elektriszkų geležin
kelių kompanija, “B. Traction 
Co", likosi užtvirtinta ir neužil- 
gio pradės dirbdinti naujas lini
jas, prie ko keli szimtai darbinįkų 
gaus darbę.

5 Milvaukee, Wib- Illinois 
Steel Company uždarė Puddling 
dirbtuvę, Bay Viev. 200 darbinį
kų per tai ne teko darbo. Kom
panija nori mat savo dirbtuvę 
perkelti į South Chicago.

Kastynes Avondale, netoli 
Wilkesbarre, Pa. užliejo vanduo. 
Per užliejimę kastynių dagelis 
darbinįkų neteko darbo. Avon- 
dalej dirbo daug lenkų ir lietu
vių.

ėsauti Chicagoj “Medical Cole- 
gė” pardavinėja gydytojų ir 
daktarų diplomus. Wokiszkas 
randas iszdavė įsakymę gerai da
boti ir jeigu Wokietijoj kas pasi- 
naudotu isz tų diplomų, atimti 
juos ir nubaudimę pavesti sudui.

t Colorado Springs, Col. Stri- 
ckler tunelyj, vakarinėj dalyj 
Pikes Peck, 7 darbinįkai užtrosz- 
ko nuo gazų. Du iezvilko jau su 
visu negyvus, penki likusiejie 
turbut teiposgi ne iszgis.

t Aplinkinėse Mont Vermont 
iszpuolė dideli ledai, kurie isz- 
muszė dang besigananezių galvi- 
h-

T Bellaibb, Oh. Savinįkai 
dirbtuvės “Kinersille Iron 
Works”, Benvoode, apgarsino, 
kad nuo 6 Balandžio dienos nu
mažina darbinįkų uždarbį ant 
10%. Czia dirba 500 darbinįkų.

5 Boston, Mass. Darbinįkai 
dirbanti cigarų dirbtuvėse nuta
rė mokėti po 3 dol. ant suszelpi- 
mo be darbo ėsanezių tos unijos 
darbinįkų.

1 Cleveland, Oh. Dirbtuvė 
vinių H. P. Nail Co. likosi užda
ryta, per kę keli szimtai darbinį
kų likosi be darbo.

I8Z 
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AMERIKO.
Emigrantų namo rei* 

kainose.
P. Zambrukas “Vienybėj” i« 

skaito, kad ant įrengimo ėdi 
grantų namo ir ant jo užlaikymo 
reiktų apie 3000 dol. pirmę 
metę; toliaus rods tai galėtu 
kasztuoti mažiaus. Emigrantų 
namai vienok, pagal tę iszskaity- 
mę, ne atsako lietuvių reikalams. 
Czia teiposgi ne paskaitytas emi
grantų maistas. Daugelis atkanka 
į Amerikę be skatiko, taigi atsi
tiks, kad visada* reiks keletę 
atkakusių maityti. 10 !owų, pagal 
musų nuomonę, per mažai, nes 
kiekvienas Bremos arba Ham
burgo laivas lietuvių atgabena 
daugiaus; net į Baltimorę atkan
kanti laivai atveža daugiaus kaip 
10, o jau į Nev Yorkę atkanka 
kur kas daugiaus; jeigu mes pa
rengtume musų namus tik ant 10 
ateivių, tai žinoma, į juos patek
tu tik tie, kurie pinįgų su visu 
neturėtu, turinezius gi kiek pa
griebtu žydai gaspadnįkai; tokiu 
budu musų namui nuolatai reiktu 
maityti vien beturezius, turin
ezius gi kiek pinįgų, kaip lupo, 
teip ir luptu žydai. Kiek dabar 
vidutiniszkai atgabena kiekvie
nas laivas lietuvių, tikrai neži
nau, bet ne tikiu, kad jų turėtu 
mažiaus 20; laivų gi isz Bremos, 
Hamburgo ir Sztetinoi važiojan- 
czių daugiausiai lietuvių, turbut, 
kas sęvaitę atkanka 4 arba 5, ne 
skaitant Baltimoriszkio Bremos 
laivo, kurisai teiposgi užeina į 
Nev Yorkę ir czia dalį savo 
pasažierių palieka.

Turint užtektinai pinįgų ant 
įrengimo ir užlaikymo emigrantų 
namo per metus, galima juos 
rengti, bet reikia turėti gerai už- 
tikrintę szaltinį aukų ir ant kito 
meta Kitaip aukos galėtu su
silpnėti ir mes negalėtume toliaus 
palaikyti parengtų namų. Koks 
czia gal būt nuolatinis szaltinis, 
aaz ne apsimu spręsti, nurodau 
tik, kad ant netikėtų aukų ne
galima namų užlaikymę remti. 
Lietuviszkoe draugystės galėtu 
teiposgi prie to sziek tiek prisi
dėti, isz tikro tūlos isz jų jau 
prisidėjo, bet visgi tokių yra 
labai mažai. Antai' Chicagoj yra 
diktai lietuviszkų draugyszczių, 
kaip kitos isz jų ir gana turtin
gos, bet iki sziol dar visgi nė 
viena isz jų nepažadėjo kę nors 
aukauti ant emigrantų namų. 
Aukos paprastai aukautojams nu
sibosta. Taigi czia reiktu kokio 
nors azaltinio, isz kurio galima būt 
semti ant užlaikymo musų ren
giamų namų.

Tūli sako, kad reikia iszrinkti 
kas ienų, bet mums rodosi, kad 
ir iszrinktas kasierius pinįgų ne 
padaugins, jeigu jų bus per ma
žai. Kalektoriai visuose Ame
rikos krasztuose, kur tik lietu
viai gyvena, reikalingesni nega 
kasierius. Kasierius bus reikalin* 
gas tęsyk, kada pradėsime namus 
rengti ir reiks pinįgus rinkti nuo 
pasižadėjusių. Dabar aukas renka 
visos redakcijos, bet ir czia 
szviežių labai mažai matyti.

t Plymouth, Pa. 23 d. Kovo, 
kastynėse Plymouth likosi sun
kiai sužeistas užgriuvusių anglių 
lietuvys, Winca8 Nevulis. Nuga
beno jį į Wilkesbarres ligonbutį.

Protestas Minersvilles 
lietuwi8zkq moterų. (*

Kunįgas Matulaitis, 28 dienę 
Kovo, per savo pamokėlę teikėsi 
iszkeikti Minersrillės lietuvisz- 
kas moteris už paaukavymę 5 
dol.' 60c. ant naudos Tėvynės 
Mylėtojų Draugystės.

Mes, Minersvillės lietuvisskos

Naujas waistas nuo gir
tuoklystes waisių.

Kiekvienas žino, kad degtinė 
naikina žmogaus sveikutę ir pra
tę. Girtuoklis paprastai nustoja 
noro valdyti ir per tai silpninusi 
jo pajiegos ir norai; to dar nega
na: užeina pilvo skaudėjimai, kę 
apmalszina tik gėrymasdegtinės; 
girtuoklis,ne turėdamas degtinės, 
jauezis ne rainumę, kol kokiu 
nors budu nesugriebe savo nu
mylėto gėrymo.

Daugelis buvo iszrastų vaistų 
nuo tos ligos, bet visgi jie ant 
galo pasirodė ne didelės vertės. 
Dabar vėl Peterburgo gydytojas, 
Dr-as Postnikov, užmanė ant 
gydymo girtuoklių vartoti nauję 
vaistę, o tuom yra kukis, arba 
kumelės pienas - fermentuotas; 
daro jį vienok atsakanezios dirb
tuvės ir isz paprasto karvių pie
no. Daktaras Postnikov pradėjo 
tę gėrymę vaitoti prie gydymo 
girtoklių ir tai su pasekme.

Postnikov iszsyk perkerta li
goniui vartojimę degtinės ir kito
kių svaiginanezių gėrynių, kurių 
vieton duoda kumisę, kuriame 
yra teiposgi 2—3% pienino spi
rito. Kumis, teip kaip ir degti
nė, jeigu jo daug iszgeria, teipos
gi nugirdo, bet czia glitumas 
pereina po trumpam miegui ir 
ne gimdo teip vadinamos al
koholizmo ligos; nors jo ligonis 
daugiausiai iszgertu, jis ne atsi
liepia vodingai ant jo sveikatos, 
sugražina jam norę valgyti ir tai 
juo daugiaus jo iszgėrė, juo di
desnis valgio noras atsiranda. 
Ligonį po trumpam vartojimui 
to naujo vaisto paliauja kankinę 
pilvo skaudėjimai, kuriuos ma
žino pirma tik degtinės gėryma* 
ir įgauna jis tvirtumę pasiprieszin- 
ti norui grįtži prie degtinės. Lai
ko ligonį namieje teip ilgai, kol 
tasai ne pames palinkimo prie sa
vo seno teip vodingai atsiliepusio 
aat jo sveikatos gėrymo; kad 
tik tas palinkimas ne apsireisz- 
kii, galima ligonį paleisti; bet 
jis vis gi tur szalintiesi nuo 
senos draugystės, kuri galėtu jį 
vėl prie gėrymo degtinės prilauk
ti. Ligonis yra jau iszgydytas, 
bet visgi ne apsaugtas nuo įpuo- 
limo į tę ligę. Jeigu vėl į ję į- 
puoia, reikia vėl griebtiesi to 
paties vaisto. Antrę kartę reikia 
laik^ gydymo ir laikymo namieje 
pailginti dvigubai ir teip daryti 
prie kiekvieno atsinaujinimo li
gos, taigi ilgyti laikę gydymo 
prie kiekvieno ligos atsitikimo. 
' Kumis rods ne pigus, bet jis

moterys randame tę iszkeikimę 
neteisingu ir priesz jį protestuo
jame visos, iszėmus vien Marę 
M., kuri nuo to attisakė.

Naudingumę Tėvynės Mylėto
jų Draugystės pripažįsta ne tik 
Amerikos lietuviai; musų lietu- 
viszki laikraszcziai ję paremia ir 
ragina kuo daugiausiai prie jos 
raszytiesi, todėl ir mes ne galė
jome kureziomis pasilikti ant ra
ginimo musų tėvinainių. Ant 
naudos Draugystės aukauja ne 
tik- lietuviai, bet ir svetimtau- 
cziai, taigi gėda būt mums, lietu- 
viszkoms moterims ne jausti musų 
tėvynės reikalų. Į Tėvynės 
Mylėtojų Draugystę priguli ir 
kunįgai, vienas isz sąnarių lite- 
rariszko komiteto yra kunįgas, 
todėl ji negal būt bedieviszka. 
Mieriai draugystės yra platinti 
szviesę terp brolių ir seserų Lie
tuvoj. Argi toki mieriai gal būt 
užginti? Ne, kas tę nori stabdyti, 
tuom paežiu rodo, kad geidžia 
idant amžinai lietuviai tamsoje 
skęstu. Klausiame mes, kodėl ne 
galima szelpti Draugystę tokius 
turinezię mierius? Kame czia 
musų nusidėjimas?

Jeigu užduoiėj “Tėvynės My
lėtojų Draugystės nieko prieszin- 
go tikėjimui nėra, tai ję ne tik 
kiekvienas turi tiesę, bet priva
lo pagal iszgalę szelpti ir rūpin
tieji, idant ji kuo daugiausiai 
gero galėtu atgabenti. Todėl tai 
ir mes ant jos naudos sudėjome 
5 dol. 60c. Rods tai ne daug, bet 
jeigu visos moterys teipjau kiek 
galėdamos duotu nuo savęs ir 
rinktu aukas, jau sziędien Drau
gystė tvirtai galėtu stovėti. Rei 
kia vien raginti prie aukų, o ne 
keikti už jų davinėjimę.

Minersvilles Moterys.
*) Už szita straipsnį redakcija ant sawes 
atsakitno ne ima.

ne brangesnis už degtinę; varto
damas gi jį ne tik apsisaugoja 
nuo piktos degtinės įtekmės, bet 
dar pataiso tę, kę ana buvo pa
gadinusi.

Kiek kas z tuoj a kure?
Kares gimdo tautų godumas 

teip, kaip daugumę provų šūduo
se—-godumas pavienių žmogys
tų; paprastai vienok lygiai lai
mėta karė, kaip ir laimėta prova 
tankiausiai nesugražina kasztų ję 
laimėjusiam, o jau apie kitę pusę, 
nėra nė kalbos. Karė neiszpasa 
k y ta i daug kasztuoja.

Kę galėtų kasztuoti ateinanti 
didelė karė Europos tautų, isz- 
skaitė prancūzas Jean Renier. 
Užlaikymas kareivio kasztuoja 
vidutiniszkai po 3 frankus ant 
dienos. Apart maitinimo karei 
vių, kasztuoja teiposg? užlaiky
mas arklių, patronai ir 1.1; jeigu 
tik pusė tinkanezių į kariaunę 
tarnavusių kariumenėj ant su- 
drutinimo armijos į karę isztrauku 
sios butų paszaukta, tai užlaiky
mas jos kasztuotų vidutiniszkai 
kas dienę po 46000000 fr. kiek
vienai isz szcszių didžiųjų Euro
pos vieszpatyscz ų, arba po 276 
000000 fr. kasdienę visoms sze- 
szioms, ne skaitant mažų, kurios 
galėtų teip jau būt į karę įtrauk
tos, arba nors priverstos teipesgi 
sutraukti savo kariszkas pajife- 
gas. Jeigu gi paskaityti ir tas 
mažosios, tai rengiama karė Euro
pos vieszpatyszczių kasztuotų 
jau 300000000 fr. kas dienę. Jei
gu daleisti, kad karę pabaigs į 
vienę mėnesį ir jeigu bus įtrauk
ta tik pusė visų Europos karisz- 
kų pajiegų, tai ir teip jau ji kasz- 
tuotų 10000000000 frankų; į 
traukiant gi visas pajiegas, kasz
tuotų dusyk daugiaus, arba 20 mi- 
liardų frankų. Negalima vienok 
laukti, idant į vienę mėnesį galė 
tų viskas pasibaigti, todėl užki
lusi karė, suėstu daug didesnius 
turtus, negu czia paduota. - Isz- 
skąityme vienok paduoti tik kasz 
tai užlaikymo kariaunos, bet ne 
priskaityti kasztai isznaikintų 
turtų ne imanezių karėj daly vu- 
mo gyventojų,- paskaiezius gi 
tuos, pridėjus neapdirbtus laukus, 
sustojimę dirbtuvių ir užmusz 
tus žmonis, iszpuls dvigubai tiek. 
Taigi galima sakyti, kad užgimu
si Europos tautų didelė karė, per 
1 mėnesį, kasztuotų tiek, kiek yra 
auksinių ir cidabrinių pinįgų ant 
visos musų pasvietės.

kaip antai Prancūzijoj yra diktai 
tirinėjimu’to klausymo užsiiman- 
czių mokslinczių. Wisi tie tiri
nėjimai isztikro parodo, kad nu
sikaltėlių vaikai visur didesnį 
turi prie pikto palinkimę, negu , 
vaikai kitokių tėvų.

Nusikaltėlių waikal.
Tirinėjimai mokslinczių apie 

palinkimus vaikų nusikaltėlių, 
daryti visokiuose musų žemės 
krasztuose, parodė, kad vaikai 
nusikaltėlių daug didesnį turi pa- 
linkimęprie p’kto,negu vaikai ki
tokių tėvų.Ant to pasirėmę moks 
lineziai jau seniaus nusprendė, 
kad pikto jie neiszsimokina, bet 
prie jo palinkimę apturi kaipo 
palaikus nuo savo tėvų, taigi 
kad dalis tėvų budo ir palinkimų 
pereina ant vaikų. Tokius tiri- 
pėjimus neseniai darė D-ras Mar- 
szand ant nusikaltėlių vaikų ė- 
sanezių Peterburge, tokių vaikų 
prieglaudos namuose. Czia tei
posgi pasirodė, «kad palinkimas 
prie pikto terp nusikaltėlių vai
kų yra kur kas didesnis, negu 
paprastai terp vaikų būva. Teip 
paveikslan, piktumas terp nusi
kaltėlių vaikų yra 34% dides
nis, negu paprastai terp vaikų 
būva, paprastai pikezių būva 
14%, taigi terp nusikaltėlių vai
kų tokių yra jau daugiaus kaip 
dusyk tiek; toksai skirtumas jau 
ne gal pasitaikyti, bet tur jį gim
dyti kokios nors priežastys; ne
ramumas, nepasigaųėdinimas sę- 
lygoms terp nusikaltėlių vaikų 
siekia 10%; terp kitokių vaikų 
tas beveik su visu neapsireisz- 
kia. Palinkimas prie vagystų 
terp nusikaltėlių vaikų yra 21%, 
terp nenusikaltėlių 12% ; nepa
klusnumas terp nusikaltėlių vai
kų yra 47%, terp kitokių gi 28%. 
Kad isztirimai Marszando yra tei
singi, pripažino p. Dorli, sąnarys 
tiesdarystos ministerijos, kurisai 
tirinėjimu to dalyko jau nuo se
niai užsiima. Panaszius tirinėji- 
mus kituose krasztuose daro jau 
nuo seniai; palinkimę prie 
pikto nusikaltėlių vaikų pirmiau
siai patėmyjo Italijoj ir czia tai 
tirinėjimus pirmiausiai daryti 
pradėjo; dabar daro tę jau visur,

Swetimi Balsai.
“Wilensky Wiestnik” kę tik 

užbaigė savo ilgę straipsnį po 
vardu: “Rymas ir Lenkija”. Kas
link kalbos dievmaldystoj Lietu
vos bažaycziose, Wilniaus Or- 
ževskio laikrasztis sako, kad joje 
nėra vietos lenkiszkai.

“Kaimiecziai, sako tasai lai-> 
krasztis, susirinkę ant prekvietų 
net ir VVilniuje, terp savęs kalba 
baltgudiszkai arba lietuviszkai; 
tik su kunįgais jie stengiasi kai 
bėti lenkiszkai ir tai ant tiek, 
ant kiek tę kalbę pažįsta”.

“Kęgi czia kalbėti apie kokię 
ten “lenkiszkę tautiszkę bažny- 
czię”? Iszpažintojai Rymo-kata- 
likiszkos bažnyczios Maskolijoj 
juk gal būt ir grynai maskolisz- 
ki žmonės ir vokiecziai, italijo- 
nys ir sanariai- kitokių tautysz- 
czių. Kokiu budu galima juos 
įversti vartoti lenkiszkę 
kalbę? Žinoma, kad Ry
mo katalikiszka bažnyczia turi 
užlaikyti lotyniszkę kaipo pap
rasta dievmaldystos kalbę; kas
link gi pridėjimo maldų, pamok
slų, tai tos turi būt atliekamos 
arba kalbamos vietinėse kraszto 
kalbose, bet nusprendimas apie 
tę kalbę turi paeiti ne nuo kunį- 
go, vyskupo, arba. Rymo kurijos, 
bet nuo au£sztesnės maskoliszkos 
administracijos. Bet kad dėl užė
mimo Kunįgų vietų gal trukti 
atsakaneziai tinkanezių ypatų 
mokanezių lenkiszkai arba lietu- 
viszkai, mokintieji gi nieks 
ne privalo, todėl pridėjimo mal
dos, pamokslai, manifestai ir t.t. 
tur būt atliekami maskoliszkoj 
kalboj. Tę kallię, kaipo kalbę 
vieszpatystės, privalo mokėti 
kiekvienas pavaldinys, o ant jos 
iszsimokinimo vieszpatystė pa
rengia mokslaines visokių tipų”.

Isz to matyt, 1takd AVIlniaus1^ 
meszlinnagis Orzevski nepasiga- 
nėdina tuom, kas jam suteikta, 
bet norėtu kiszki savo meszlinus 
nagus ir į žmonių maldas bažny- 
cziose. Spręsti apie maldos kalbę 
nieks maskolių administracijos ne 
szauks, kadangi ji atsižymi vien 
savo neteisybėmis, nesiszauks 
czia ne prie carų, kurie teiposgi 
neteisingi kaip ir jo tarnai. Žmo
gus besimeldžiantis bažnycziose 
kreipiasi su praszymu ne prie 
maskoliszkų neteisingų su su- 
tersztais nuo neteisybių nagais 
carų, bet prie augsztesnio ir tei
singesnio valdono— todėl carai 
jokiu budu ne gal turėti tiesos 
kisztiesi į maldos reikalus. Caras 
gali reikalauti, idant žmonės 
siųsdami prie jo praszymus, kurių 
neprileidžia priėjo tankiai jo paties 
tarnai, raszytu maskoliSzKai 
bet ne turi jau nė jokios tie- v 
sos kisztiesi į žmonių praszymus 
siuneziamus prie Dievo. Bažny
czios yra ne carų meszlynai, bet 
Dievo namai; czia žmonės turi 
tiesę kalbėti toj kalboj, kokię 
jiems mieliausia, o ne toj, kokios 
geidžia pasileidę despotai* ir jų 
tarnai. Todėl ant -‘VVilensko 
Wiestniko” reikalavymo galima 
tik atsakyti: szelauk , isz bažny- 
czių su nieszluotais nagais visokį 
carai ir jų tarnai; czia ne jūsų 
vieta! Bandė maskoliszki paszle- 
mėkai kiszti savo purvinus na
gus į maldos reikalus gimnazijo
se Mintaujos, Liepojaus ir Palan
gos, bet nepasisekė, nepasiseks 
dar labiaus bažnycziose. Kai po vai- ‘ 
šiai tokio įsikiszimo butu bar di 
didesnis' nekentimas maskoliszkų 
paszlemėkų ir juos ir musų krasz 
tę atsiuntusių carų. Nori persi
tikrinti, tegul bando!

Rasi
Ant trūkio geležinkelio NICKEL 
PLATE No. 2. iszvažiuojanczio 
isz Chicagos 9:20 vai. vakare, D. 
L. & W. įtaisė miegojimo vago- 
nę. Tas vagonas bus pi i kabintas 
prie trūkio No. 2. pribuvanezio 
į Nev Yorkjt ant antros dienos 
7:30 valandę ryto. Szis pagerini
mas prasidės nuo panedelio, 12 
Balandžio. Tai yra prideczkas prie 
NICKELPLATE irWEST 
SHORE geležinkelių.

Kurie turi reikalus važiuoti 
tuom keliu, teiksis atsiszaukti 
asabiezkai arba per rasztę prie J. 
Y. Calshan. Generaliazko Agento 
111 Adams st., Chicago, III., o 
gaus visę reikalingę informaciję.



LIETUVA

Isz wisur.
II Laikrasztis “Wolin” prane

sza apie szitokię bjauriu žmogių* 
dystę. Pas apsigyvvcnusigi Reszeti- 
lowkoj, Poltawos gub., naszlę 
Kulitowę, užėjo jaunas bernukas, 

,'kurisai pirma pas pasimirusį jos 
wyrę tarnawo ir praszėsi j nak- 
wynę. Jį priėmė ir pawalgydino. 
Ant rytojaus wisi anksti sukilo 
prie darbo. Gaspadinė ir fos 17 
metų tarnaitė sėdo prie windelių 
ir pradėjo werpti, o sweczias pa- 
praszė kirwio, nes kaip sakė, no
vys suolę pataisyti. Atlikęs darbę, 
jis su kirwiu drožė gasdanei tie
siog į galwę, kuri nuo smūgio ir 
puolė ne gywa; paskui sudawė 
kelis kartus tarnaitei ir kaip tik 
ta puolė, žmogžudys tikėdamas, 
kad ir tp užmuszė, griebėsi prie na- 
szlės paka vonių, bet jose rado tik 
25 rubl. Žmogžudys paėmęs pinį- 
gus, nuėjo tiesiog pas sawo sužie- 
doutinę. Atėjusi policija nuo at
gaivintos tarnaitės dažinojo, kas 
yra užmuszėjas/taigi jį ir suėmė. 
Baisiai sukapota tarnaitė ant ry
tojaus pasimirė.

U Kaime Pawlisz, netoli Kre- 
menczugo, Poltavosgub., Masko- 
lijoj, plėszikai iszpjovė wisę žy
do VVarszavskio szeimynę, susi- 
dedanczię isz penkių ypatų. Wie- 
nuose nedideliuose nameliuose 
gyveno naszlė Warszavskienė 
ir 4 suaugusios jos dukterys. 
Naszlė turėjo kromelį. 10 d. Ko
vo, pas yVarszavskienę užvažia
vo koksai jos giminaitis. Atėjęs 
prie namų ir radęs duris užrūky
tas, ir kada ant jo baladojimo 
nieks ne atsiliepė, suprato, kad 
ežia kas ne gero atsitiko. Nubė
go jis greitai į sztarszinos kance
liariją, atsivedė uriadnįkę ir ke
letą žmonių. Atėję iszvertė duris 
ir sztai ką rado: viename kamba
ryj prie stalo ant grindų gulėjo 
papjautos dvi vyresnėsės dukte
rys; miegstubėj gi, ant lovos, 
teiposgi papjautos d vi jaunesnėsės. 
Ant papjautų merginų surado 
ženklus sužagimo. Wisos namuo
se pakavonės, szėpos, stalcziai 
buvo iszkraustyti. Kas tą bjaurią 
žmogžudystę papildė, iki sziol ne 
galėjo tikrai susekti.

vėl pastojo kontroleriumi į sztrit
karių kompaniją, bet į kokį laiką, 
vėl, po kitam pasimirusiam ginai* 
naieziui, gavo 60000 rublių; 
su tais į urną laiką atsitiko tas 
pats, kas su pirmutiniais palai
kais. Dabar ansai laimingas pa
laikėje vėl tarnauja kaipo sztrit
karių ko n trolius ir gauna algos 
po 50 rublių ant mėnesio ir tuom 
pasiganėdina.

|| Niekur gal dauginus Euro- 
ropoj nėra tiek plėszikų, kaip 
pietinėj Italijoj ir Maskolijoj ant 
Kaukazo: czia tankiai terp plė
szikų ir maskoliszkų valdžių at
sitinka smarkus, kruvini mu
kiai. Netoli Dževat, 8 plėszikai 
užpuolė ant vieno kaimo. Užpul
ti kaimo gyventojai davė žinią 
pavieczio virszinįkui. Tasai su
rinkęs policijantus ir susodinęs 
juos aut arklių, leidosi ant pa- 
gelbos plėszikų užpultam kaimui. 
Tie užmatę pagelbą, stengiasi pa
bėgti, bet policija su pavieczio 
virszinįku juos prisivijo, jie ir 
stojo į muszį, kuriame viens isz 
plėszikų likosi užmuaztas, du pa- 
szauti ir vienas paimtas; keturi 
gi pabėgo. Isz policijos pusės 
vienas užmusztas ir vienas pa- 
szautas.

pimą. Ligonė sirgo apie 7 metus 
ir kreipėsi prie visokių gydytojų, 
bet tie negalėjo pagelbėti. Gydy
tojai parodytą ligonę isz tikro 
pripažino už iszgydytą.

|| Pagal maskoliszkas tiesas, 
jeigu pesztynėse susimuszė du 
teip žmonės, jie gal terp savęs su
sitaikyti ir sumuszęs kitą, gal būt 
paliuosuotas nuo bausmės; bet jei
gu kas sumuszė kareivį, ar tai 
tarnaujantį, ar tuom tarpu pa
leistą, toks ne gal būt nuo baus
mės paliuosuotas, nes kareivis 
yra rado savastis. Tokiuose at
sitikimuose apie bausmę spren
džia kareiviszkos valdžios.

GEOGRAFIJA
ARBA

MOKSLAS APIE ŽEME.
I DALIS.

Pagal prof. Archibaldą Geikie ir kitus.

U Maskolijoj daro dabar ban- 
davones su nauju iszradimu, pra
mintu taranu. paskirtu ant 
apsaugojimo laivų nuo susidau- 
žymo, susimuszus jiems ant jūrių. 
I^aivų labai daug susidaužo prie 
tokių susimuszimų. Czia paminė
sime yien apie paskendimą Bre- 
mos garlaivio “Elba”, prie ko pri
gėrė diktai lietuvių. Anti-taranas 
yra tai sujungimas elastiszkų pa- 
duszkų,kurias pritaiso prie garlai
vio nosies.Prietaisą ta sujungta su 

, kapitono tiltu ant laivo; užtenka 
tik, atsiradus laivui pavojuje, pa
spausti guziką, o paduszkos už
dengia laivo nosį teip, kad susi
muszus su kitu laivu nėra nė jo
kio pavojaus ir silpniausias lai
vas pakenezia smarkų susiuiuszi-1 
mą ir ne pagenda. Iszradimas 
toksai labai buvo reikalingas. 
Anti-taranai gal apsaugoti laivą 
nuo susidaužymo ne tik susimu
szus jam su kitu, bet ir su plauki- 
nėjaneziais ant jūrių lediniais kal
nais.

U Dideliuose Pietinės Maskoli- 
jos miestuose neiszpasakytai pla 
ežiai iszsikerojo plėszimai ir va 
gystos, visai teip kaip yra Ame
rikos miestuose; vakarais ne ga 
Įima be revolverio ant ulyczios 
pasirodyti. Ekaterinoslave 
į namus turtingo žydo, Ora- 
novskio, kurisai neseniai su savo 
motere iszvąžiavo į Kijevą, 3 
d. Kovo įsiveržė naktyj 7 apsi- 
maskavę plėszikai. Įėjo į vaikų 
kambarį, kur žydas laikė pinįgus. 
Czia jiems betriusiant apie žydo 
kasą, vaikai mieganti lovose pa
kėlė riksmą. Plėszikai pagazdi- 
no rėkia n ežius peiliais ir tie nu 
tilo. Kasą isz vaikų kambario 
jie iszneszė į kitą; bet tuom tarpu 
pabudo 17 metų tarnaitė ir atėjo 
pažiūrėti, kas kambariuose darosi. 
Plėszikai szoko prie jos, pirma 
sužagė, paskui drožė jai su kuciu- 
mi į galvą ir kaip ta puolė ant 
žemės, jie tikėdami, kad tarnaitė 
ne gyva, iazmetė ją laukan. Czia 
vienok ji atsigaivaliavo ir priei- 
szaukė kaimynus, bet kol tie su
kilo ir paszaukė policiją, plėszi
kai jau, suvuodę pavojų, iszsi- 
neszdino.

_»
|| Peterburge ant sztritkarių 

' tarnavo, kaipo kontrolerius, 
kpksai G. Du metai atgal jis aptu
rėjo palaikus kokio ten pasimi- 
rusio savo giminaiezio, isz viso 
200,000 rublių. Gavęs pinįgus, 
jis apleido savo vietą sztritkarių 
kompanijoj ir pradėjo teip links
mai gyventi, kad į metus, isz 
200,000 rublių palaikų ne liko nė 
kapeikos. Pabaigęs pinįgus, jis

H Isz miesto Rovno^ Woli- 
niaus gub., raszo: Parengtoj czia 
rando spirito krautuvėj, durbinį- 
kas, PovylasŽutzik, ant paliepi
mo užveizėtojų krautuvės, mas- 
koliszkų caro tarnų, turėjo per 
pilti spiritą. Nuo kylanezių isz 
statinės spirito garų žmogus mat 
pasigėrė. Krautuvės prižiūrėtojas, 
tikėdamas, kad darbiuįkas gėrė 
rando degtinę, o kad, kaip mas
koliai sako, raudo savastis ne gal 
nė sudegti, nė nuskęsti vandenyj, 
gal ;į vogti vien caro numylėti 
urėdnįkai, nusprendė tuojaus pa
varyti pasigėrusį nuo raudo deg
tinės darbiuįką. Pavarymas bu
vo atliktas teip karsztai, arba 
kitaip^sakant, teip maskoliszkai, 
kad Žurzik, žmogus netvirtos 
sveikatos, ir atidavė prie to savo 
dvasią, taigi pasimirė.

|| Wakaiinių Prūsų provinci
joj, Marienverdero apskrityj, 
atsibuvo rinkimai parlamento 
pasiuntinio. Pirmiausiai likosi 
iszrinktas vokietys Holtz, bet 
kad jo ne pripažino randas, turėjo 
altsilikti antri rinkimai ir per tuos 
likosi iszrinktas lenkas Javorski. 
Besiskirstant rinkėjams, geležin 
kelio- trūkio vagone, ^mokintojas 
Guenther ne gražiai atsiliepė apie 
naujai iszrinktą lenką deputatą- 
Tas atsiliepimas teip įpykino len* 
kus, kad jie szoko prie Guenthe- 
ro, jį užmuszė ir kūną iszmetė 
laukan per vagono langą.

U Iki sziol raupus laikė už ne- 
iszgydomą ligą. Ant paskutinio 
vienok susirinkimo Peterburgo 
gydytojų draugystės, daktaras 
Sziperovicz atsivedė vieną rau
pų apimtą, kurį jam pasisekė su 
visu iszgydyti, pritaikant prie 
gydymo szavagininį aliejų. Szi
perovicz iszreiszkė, kad varto
damas tą vaistą, jisai jau ne 
vieną raupuotą ligonį iszgydė.

U Mieste Blagovieszczcnske, 
Rytinėj Siberijoj, neseniai liko
si suimtas ezielas plėszikų pul
kas; sanariai tos vagilių drau 
gystės, apsitaisę kaipo policijantai, 
vaikszcziojo po chinieczių apgy
ventą miesto dalį, darė kratas 
krautuvėse ir žinoma, prie to su 
vinosi sau visokius tavorus 
newa uždraustus; jeigu juos pa
liko, tai prekėjas turėjo jiems 
gerai užmokėti.

|| Atėjus geležinkelio trūkiui į 
Helsingforsą, ant stabdymo prie- 
taisos užtėmyjo priszalusią žmo
gaus ranką, matomai ką tik nuo 
gyvo žmogaus nutrauktą. Pradė
jo tirinėti tą atsitikimą ir susekė, 
kad netoli stacijos Normis trūkis 
pervažiavo einantį žmogų, taigi 
nuo jo ir prilipo prie stabdymo 
prietaisoe nutraukta ranka, kuri 
paskui ir priszalo.

U Mieste Žitomire, ant upės 
Kamenkos, susirinko 12 skalbėjų 
skalbti skalbinius. Beskalbiant 
vanduo iszardė damą nuo van
deninio malūno ir užliejo skalbė
jas. Keturios isz jų prigėrė ir 
kunus nuneszė vanduo. Skal
biniai vertės 2000 rublių, skalbė
jų ant kranto sukrauti, toiposgi 
pražuvo: ir juos vanduoj nu
neszė.

Ant parodymo kaip skirstosi sziluma ant musų žemės 
pavirsziaus, garsus, gyvenęs pradžioj szio amžiaus, moksliu
osius, vokietys Humboldt, užmanė ant žemlapio sujungti 
brukami u visas vietas turinezias vienokią vidutiniszką metų 
temperatūrą. Tokiu budu gauname eiles bruksznių vadina
mų izotermiszkais arba tiesiog izotermų. Jeigu metinė di
duti iii sžka ant žemės temperatūra paeitu vien nuo geo
grafiszkos platumos arba, tiesiog sakant, nuo tolumos vie
tos nuo ekvatoriaus, tai izotermos arba brukszniai jungianti 
vietas turinezias vienokią metinę vidutiniszką temperatūrą 
bėgtu paraleliszkai su ekvatoriumi, taigi bėgtu jos drauge, 
su paralelėmis geografiszkos platumos.

Užtenka vienok žvilgtelėti ant žemlapio su izertor- 
moms ant persitikrinimo, kad vidutinė metinė temperatū
ra ne paima vien nuo geografiszkos platumos, bet ir nuo 
kitokių priežaszczių.

Jeigu kokioje nors vietoje mūšų žemės puskulkio 
izotermai pakyla toliaus į sziaurius, tas rodo, kad turbut 
tas sziaurines vietas kas nors szildo. Pietiniame vėl puskul- 
kyj pasisukimas izotermų į sziaurius, taigi ekvatoriaus link, 
reiszkia, kad tos vietos turi, dėl kokių nors priežaszczių, 
szaltesnį orą. Priežastys tokių užsisukimų izotermų yra 
visokeropos; svarbiausios isz tų priežaszczių yra szitos; a) 
greitesnis įszilimas ir atszalimas kietžemių, sulyginant juos 
su jūrėmis; 6) vėjai ir c) sziltos ir szaltos jūrių srovės.

Izotermiszki brukszniai sziaurinio žemės puskulkio turi 
dvi vietas užsisukimo tų bruksznių į sziaurius ir dvi vietas 
užsjsukimo į pietus, taigi ekvatoriaus link; tie užsisukimai 
juo didesni, juo areziaus polių bus tėmyjamos izotermos.

Užsisukimai izotermų pietinio žemės puskulkio yra 
mažesni, negu sziaurinio ir tai todėl, kad pietinis turi dau- 
giaus jūrių užlaikanczių vienodumą temperatūros, sziauri- 
nis turi daugiaus kietžemių. Terp 68—70° sziaurines geo
grafiszkos platumos, Si fejerijoj, apie Verchojanską, yra plo
tai, kurių vidutinė metinė temperatūra yra—18* C. (0° F.) 
Ta vieta yra szalcziausia ant musiszkio žemės puskulkio ir 
ji yra kaipi poliumi szajezio. Bruksznis augszcziausios vi
dutines szilumos 26° C. 1(80° F.) apjuosia žemę kaipi diržu 
aplink; tas yra teip vadinamas szilumos ekvatorius. Szilu- 
mos ekvatorius, teip kaip ir szalczio polius, nesutinka 
su žemės arba geografiszku ekvatoriumi ir ne bėga su 
juoin drauge, bet szilumos ekvatorius yra toliaus į sziau
rius nuo geografiszkojo, jo vidurys bėga į sziaurius ans 
10°, Afrikoj ant 16°, ties oceanais gi ant 4—5° geografisz
kos platumos; tas paeina nuo to, kad sziauriuose daugiau - 
kietžemių negu pietiniuose nuo ekvatoriaus krasztuose, 
kur vandenų daugiaus. Didžiausios geografiszkos platu
mos tas diržas didžiausių karszczių pasiekia viduriuose Af
rikos ir Amerikos; vakarinėse Afrikos pakrantėse ir ties 
Didžiuoju Oceanu jisai daug siauresnis; tas paeina nuo 
szaltos oceano srovės tuose krasztuose.

arba įlinkimą, besileisdami nuo vakarinių Europos krasztų 
juo labiaus į pietus ir rytinėj Azijoj nusileidžia iki 33° 
skirtumo.

Sziaurinėj Amerikoj ir Azijoj, po 60° geografiszkos 
platumos (po ta platuma yra Peterburgas), tempera
tūra Sausio turi—30 C. (—20° F); Sziaurinėj gi Szko- 
tijoj (vakarinėj Europoj) 4-4" C. (+39° F.). Didžiausias 
szaltis Sausio mėnesyj ant sziaurinio žemės puskulkio yra 
Siberijoj, apie Verchojanską, kur vidutinė to mėnesio 
temperatūra yra—49° C. (—50° F.). Didžiausia sziluma 
Sausyje yra ant Pietinio žemės puskulkio, ji pasiekia an
tai Pietinėj Amerikoj 31° C. (90° F.): teip, kad skirtumas 
terp žemiausios ir augszcziausios Sausio temperatūros ant 
viso žemės pavirsziaus pasiekia net 80° C. Ant pietinio že
mės puskulkio izotermų įlinkimai pasirodo pakrantėse Pie
tinės Amerikos. Tas paeina nuo skirtumo saulės szilumos, 
taigi nuo įkaitusios žemės (Sausis Pietinėj Amerikoj yra 
szilcziausias mėnesis) -ir nuo szaltos Peruaniszkos oceano 
srovės, tekanezios nuo szaltų pietinio poliaus krasztų.

P*wekileli* 4 ’ Saudo izotermai

Visai prieszingai yra su Liepos mėnesio izotermais: 
jie neturi tokių alkūnių ir užsisukimų kaip Sausio izoter
mai, bet turi visai prieszingas, vienok visi tie įlinkimai 
Liepos mėnesyj kur kas mažesni už įlinkimus žiemos izo^ 
termų, arba kitaip izochimenais vadinamų; jos turi įlinki
mus sziatirių link viduriuose kietžemių Azijos ir Amerikos 
ir pietų link ties oceanais—ką lengviausiai nutėmyti pa- - 
gal Liepos izotermą 15° C. (60° F.). Liepos izotermai netu. 
ri teip didelių įlinkimų prie polių, kaip Sausio izotermai, 
užtai terp tropikų, arba apie ekvatorių parodo dvi vietas, 
kuriose temperatūra augsztesnė, taigi kur sziluma didės- . 
nė negu kokioje nore kitoje vietoje ant viso žemės pavir- 
sziaus. Ant žemiaus paduoto paveikslėlio matote izotermą 
užimanezią Arabiją ir Afrikos vidurį; czia kareztis didžiau- 
sias, pasiekia 35° C. (90° F.) arba ir dar daugiaus. Kita vėl 
karsžczio vieta yra Kalifornijoj.

|] Iszeinantis Brazilijoj len- 
kiszkas laikrasztis “Gazeta Pols- 
ka’ pranesza apie szitokį atsi
tikimą netoli italijonų kolionijos 
Angelina. W ienas italijonas dirbo 
prie perpylimo vyno isz didelės 
statinės, pasilenkė ties statine, bet 
besiveržianti nuo vyno garai teip 
jį apsvaigino, kad žmogus įpuolė 
į vyno statinę ir tai galva žemyn. 
Po valandai lik kiti patėmyjo, kad 
prie statinėj nėra darbinįko; pa
žiurėjo į vidurį ir rado ten plau- 
kinėjantį kunąįpuolusio italijono; 
atgaivinti jį buvo jau negalimą.

|| Mieste Bcndine, Pietinėj Len
kijoj, 8 kaliniai vietinio kalinio 
suriszo sargą ir užrakino jį vie
name kambaryj ir paėmę nuo jo 
raktus, paleido visus czia ėsan- 
ežius kalinius. Paskui susirinkę, 
suraisziojo visus kalinyj tarnau- 
janezius, paveržė jiems szobles ir 
iszbėgo isz kalinio. Iszsiliuosavę 
isz raiszczių kalinio tarnai pasi
kvietė kazokus ir leidosi vyti 
pabėgėlius. Prisiviję juos apie 20 
viorstų nuo miesto, su kazokų 
pagelba ir suėmė.

|| Laikrasztis “Ostasiatische 
Lloyd” pranesza apie didelę ne
laimę atsitikusią mieste Fucz— 
Žoi, Chinieczių kraszste. Laike 
teatraliszko parodymo truko 
kerosininė liampa ir nuo degan- 
czio kerosino užsidegė scenos 
grindys. Didėsės durys, susirin
kus žiūrėtojams, buvo uždarytos. 
Pasirodžius ugnelei, visi susirin
kę pradėjo grustiesi per dvejas 
s žali nes duris ir jas užkimszo. 
Beveik visi žmonės atėję ant 
teatro sudegė, isz 40 aktorių iszli- 
ko tik keturi, bet ir tie sunkiai 
apdegę.

O Peterburge, prie daktarų psi
chiatrų ir akademijos profesorių, 
hypnotizerius Feldmann parodė 
vieną ligonę, 32 metų motensz- 
kę, kurią iszgydė nuo isterijos, 
reumatizmo ir nuomariaus,varto
damas prie to ne kokius nors ap- 
tiekų vaistus, bet tiesiog palie

U Pereitą metą, ant jūrių susi
daužė isz viso 1813 žėglinių lai
vų, terp tų buvo: 224 angliszki, 
135 norvegiszki, 156 ameriko- 
niszki, 67 prancuziszki. Garlai
vių pražuvo 190, o tame skait- 
liuje 110 angliszkų ir 11 prancu- 
cuziszkų. Prie to pražuvo teipos
gi ir daug žmonių.

|| Kastynėse Borsig, Prūsų 
provincijoj Szlezijoj, atsitiko 
smarki gazų expliozija, kurios 6 
darbinįkai likosi užmušti, teiposgi 
pats kastynių savinįkas ir 
chemikas,Nuo expliozijos užsidegė 
visos kastynės; ugnies iki sziol ne 
užgesino.

Kits vėl ginkluotų pulkas įsi 
veržė į kaimą Džerli, ir pradėjo 
szaudyti teip, kad visi gyvento
jai turėjo pasikavoti po triobas. 
Plėszikai pagriebė vieno kaimo 
gyventojau* 14 metų dukterį ir 
ją su savim nusivedė.

D Mieste Lizbonoj, Portugali
jos sostapilėj, dirbtuvėj degan 
ežių medegų atsitiko smarki ex 
pliozija, kurios 20 darbinįkų li
kosi užmusztų, sužeistų gi yra 
daug daugiaus, o dar terp tų yra 
mirtinai sužeisti.

Q Warszavoj, sztabs kapito
nas gvardijos, maskolpalaikis 
Werchovcev, aut ulyczios užpuo
lė ant inžinieriaus Nagorny’e ir 
sunkiai jį su szoble apkapojo.

|| Ant filologiszko fakulteto 
Kijevo universiteto yra isz viso 
tik vienas studentas ir dėl to 1 
studento 20 profesorių skaito lek
cijas.

|| Mieste Baku, ant Kaukazo, 
sudegė trys valymo petrolėjaus 
dirbtuvės; sudegiczia ir 500000 
pūdų petrolėjaus.

U Angliszkas garlaivys “Gron- 
to r”, ties Boa Vista, Portugalijos 
pakrantėse, susidaužė ir paskendo, 
prigėrė ir 3 nuo jo jurinįkai.

Pawek«leUt t. Metu 1*0 termai.
Vidutinės vienok metinės temperatūros kokios nors 

vietos dar neužtenka ant sprendimo apie klimatą tos 
vietos. Szalta žiema ir karszta vasara gal duoti tą paezią 
vidutinę temperatūrą, kaip ir szilta žiema ir vidųtiniszkai 
szilta vasara. Todėl tai ant, sprendimo apie klimatą kokios 
nors vietos, reikia surinkti žinias apie temperatūrą, arba 
kitaip sakant, apie szilumos daugumą visokiose metų daly
se.

Dėl to tai, pagal Humboldto nurodymą, daro itzoter- 
miszkus žemlapiųs dėl visų keturių metų dalių, arba nors 
dėl vasaros ir dėl žiemos. Prie to elgiasi teipjau, kaip ir 
darant metines izotermas, t.y. sujungia brukszniais visas 
vietas turinezias vienokią temperatūrą vasaros laike ir to
kias" jau vietas žiemes laike. Pirmutinius vadina izoterisz- 
kais brukszniais arba izoterais, antras gi izochimenais. Dėl 
dar aiszkesnių tirinėjimų daro izotermas kiekvieno mėne
sio.

Pirmutinis isz žemiaus patalpintų žemlapių rodo metų 
izotermas, antras gi — izotermas Sausio treczias gi, ant 
kurio parodyti izotermai Liepos mėnesio, taigi vasaro laike. 
Szilumos laipsniai ant jų parodyti pagalvartojamą vien 
Amerikoj ir Anglijoj Fahrenheito termometrą. Europoj 
beveik visur tankiausiai vartęja, ypacz gi moksliszkuose 
dalykuose, turintį 100° Celciaus termometrą. Idant kie
kvienas galėtu lengvai supaisyti jiarodytus szilumos lai
psnius, mes talpiname czia paveikslą visur vartojamų 
termometrų. Ant to paveikslo kiekvienas lengvai suras 
kiek laipsnių ant> vieno termometro atsako kitam. Taigi 
isz parodyto czia paveikslėlio kiekvienas pats lengvai suras 
laipsnius vartojamus teip Europoj, kaip ir Amerikoj.

i
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P*weikd«>lls 5. Liepos izotermai.

Isz bėgimo Liepos mėnesio izotermų mes galime spręs
ta, kad jų alkūnės ir visokį įlinkimai paeina daugiausiai 
nuo iszsiskiretymo szilumos ant žemės pavirsziaus laikė 
szaltų mėnesių. Kadangi vasaros temperatūra kietžemių 
viduriuose tik truputį didesnė negu ties oceanais, tempe
ratūra gi laike žiemos, prieszingai, daug augsztesnė ties o- 
ceanais, negu ties kietžemiais, tai aįszku, kad skirtumas 
terp Sausio ir Liepos mėnesių, arba, kitaip sakant, metinės 
amplitudos turi būt ties oceanais ir arti jų mažesnės negu 
ties kietžemių viduriais. Isz tikro tas teip ir yra.

Didžiausias skirtumas szilumos terp vasaros ir žiemos 
mėnesių, arba, kitaip sakant, metines amplitudos didžiau
sios yra kietžemių viduriuose, todėl tai ant žemės yra, 
ypacz kietžemių viduriuose, kontinentaliszkas klimatai,' tai
gi czia žiemos szaltesnės, bet užtai vasaros kareztesnės ir 
jūrinis klimatas, oceanų pakrantėse ir ant salų; czia žie
mos daug lengvesnės negu kietžemių viduriuose, bet užtai 
ir vasara ne teip karszta, Mes kalbėjome jau, kad didžiau
sias skirtumas terp žiemos ir vasaros oro, taigi didžiausios 
metų amplitudos yra Rytinėj Siberijoj apie Verchojanską 
ir apie Jakucką.

Pažiūrėsime dabar, kokią įtekmę turi toksai szilumos 
ant musų žemės pavirsziaus paskirstymas ant užklojan
čios žemę atmosferos y v

x ■

Pažiūrėję ant paveikslėlio, ant 
kurio yra izotermai Sausio, arba kitaip 
sakant izochimenai, matote, kad jie 
dar labiaus iszklypę ir iszsiraitę negu 
metiniai izotermai. Ir czia sziauriniai 
iszklypimai tų bruksznių ir jų užsisu
kimai yra ant Atlantiko ir ant Didžio
jo . Oceano. Pietiniai gi viduriuose 
kietžemių —Azijoj ir Amerikoj.

Izotermai turinti 0°C. (20Q F.) lai
psnių Sausyje yra vakarinėse Norvegi
jos pakrantėse, bėga terp 67—70° geo
grafiszkos sziaurines platumos, paskui 
nusileidžia žemyn ir perkerta didesnę 
Europos dalį beveik iszilgai meredija- 
ną. Paskui užsisuka į rytus, perkerta 
Krimą ir besileisdami vis į pietų szalį, 
pasiekia ant rytinių Azijos kietžemių 
krasztų 37° geografiszkos platumos; 
padaro jie tokiu budu didelę alkūnę,

Oro spaudimas.
Jau paminėjome, kad oras si ii damas iszsiskeczia, už

ima didesnį ruimą negu būdamas atszalusiu, todėl tai szil- 
damas stojasi lengvesniu ir kyla į virezų. Prieszingai yra 
ausztant orui; nuo szalczio jis susitraukia, stojasi tireztesz- 
niu. Oras turi savo sunkumą ir spaudžia visokius daiktus 
tą spaudimą galima iszmieruoti su pagelba prietaisos ba
rometru vadinamos. Ar įszilimas oro atsiliepia kokių nore 
budu ant jo spaudimo, ar atsiliepia tasai ir ant barometro 
parodymo?

Jeigu oro įszilimas atsiliepia ant barometro parody
mo, tai tokiu budu ir parodymai barometro per dieną turi 
persimainyti, nes kaip žinome, per dieną oro temperatūra 
pereikeiezia: jis tai nuo saulės szilumos įszyla, nusileidus 
saulei vėl atauszta. Pradėkime tėmyti barometrą. Pasirodo, 
kad parodymai barometro persimaino. Garsus moksliu- 
ežius, Humboldt, pirmiausiai patėmyjo, kad kareztuose 
krasztuose gyvasis cidabras barometro dūdelėj per dieną 
tai pakyla, tai nusileidžia, tai vėl pakyla, taigi kad baro
metro parodymai mainosi ir tai teip, kad isz* barome 
metro galima net spręsti be laikrodžio, kakia yra valanda: 
apie 4 valandą ryto gyvojo cidabro stulpas berometre 
stovi žemiausiai; paskui jis isz palengvo nuolatai kyla iki 
10 valandai ryto ir potam vėl iki 4 valandai po pietų puo
la. Nuo 4 valandos po pietų iki 10 vakaro vėl kyla, o nuo 
10 vakaro iki 4 ryto vėl puola žemyn.

(Toliaus bus)



LIETUVA

Wietines Žinios.

— 26 d. Spalių; 1892m. Mel- 
rose Parke likosi užmusztas far- 
meris Kucneth ir iki sziol polici
jai nepasisekė surasti užmuszėjo.

, Noaeniai, apsigyvenęs ant Fisk 
ui., Dunkey, susibarė su savo 
paezia, kuri vienok, kaipo drū
tesnė, sumuszė savo vyrę. Užtai 
pergalėtas vyras liepė moterį 
suaresztuoti ir apskundė- ję, buk 
ji užmuszė KueRethę.lkurisai bu
vo pirma jos vyrą, apie kę pir- 
miaus Dunkey neiincįo. Dun- 
keyo moterį suėmė: Ji turbut 
daug piktų darbų turi/ant savo 
saužinios, nes turėjo jau daug vi
sokių pravardžių: vienur ję pa
žino kaipo Emestinę Dunkey, 
kitur kaipo Warnickę, dar kitur 
kaipo Abrakam.

— Isz pardavinyczios Nathano 
& Fischero, ant Van Buren ir Fran 
klin ui., likosi nusiųstas 16 metų 
Christian Schultz parneszti 3500 
dol. isz banko. Idant kas beei
nant su pinįgais ant ulyczios ne 
užpultu, Schultz liepė tarnui, 
Wilsonui, pakinkyti vežimę ir eu 
juom nuvažiavo į bankę. Grįž
tant su pinįgais, Wilson paėmė 
ant vežimo du v^riszkiu, kurie 
primuszė bevažidbjant Schultzę, 
suraiaziojo jį ir apsvaigusi pali
ko vežime. Wilson ir anie nepa- 
žįstamiejie, vyriszkiai, paėmę 
maiszelį su pinįgais, pabėgo. 
Wilson prie pardavinyczios tar
navo keletę metų ir ežia jį visi 
laikė už teisingę ir isztikimę žmo
gų, o tuom tarpu pasirodė, kad 
jis jau nuo seniaus su plėszikais 
draugavo.

— Į alaus pardavinyczię An
tano Broczevskio, po nr. 539 
Jefferson ui., apie 12 valandę 
naktyj atėjo du nepažįstami vy
riszkiai. Pardavinyczioj buvo 
tękart viens tik jos savinįkas. 
Atėję artinosi prie baro palen
gva; ant galo vienas iszsitraukė 
revolverį, jį pakėlęs suriko: “ati
duok pinįgus”! Broczevski su
griebė už revolverio ir norėjo jį 
atimti, bet besitąsant revolveris 
szovė ir kulka pataikė szinkoriui į 
krutinę. Kada tasai puolė, vagi
liai persigandę iszbėgo lau
kan. Paszautę nugabeno į ligon- 
butį.

— Apsigyvenęs po nr. 76 ant 
Grand Place, norvegietis Knute 
Oppen, užėjo ant Biekerdicke 
str., ties danieczią bažnyczia; ežia 
pribėgo prie jodu plėszikai ir liepė 
pakelti rankas, bJt Oppen ne 
paklausė ir suda^l/vienam į žan- 
dę, kits vienok sęovė ir mirtinai 
sužeidė nor&egieiį; turėjo jis dar 
tiek vieko, kad įbčgo į netoli nuo 
ežia ėsanczię pardavinyczię. Isz 
netolimos danieczių bažnyczios, 
kur tękart buvo dievmaldysta, 
iszbėgo žmonės ir patsai pasto
rius, bet užpuolikų jau negalima 
buvo surasti.

— Namuose po nr. 121 Front 
str. susimuszė du draugai: Al- 
bert Stermer ir John Acker. Lai
ke musztynių, Acker iszsitraukė 
peilį ir dūrė prieszui pirmiausiai 
į galvę, paskui gi į szonę. Ac- 
kerę suėmė atbėgę policijantai, 
sužeistą gi Stermerę nugabeno į 
ligonbutį.

— Pereitos subatds naktyj 
vagiliai įaigriebė ant paczto sta
cijos Lemonte ir paszlavė už 

, $350 pacztinių markuczių ir $200 
gatavų pinįgų. Wagiliai įlindo 
per ‘ langą nuo geležinkelio li
nijos, sudaužė kasę ir isz jos 
paėmė pinįgus ir paczto markes.

— Chicagoj pasibaigė rinkimai 
miesto urėdnįkų; szį kartą lai
mėjo kandidatai demokratiszkos 
partijos: miesto bulmistru likosi 
iszrinktu kandidatas demokra
tiszkos partijos, Harrison, sūnūs 
laike parodos Chicagoj buvusio 
užmuszto miesto majoro.

— Pereito Kovo mėnesyj, 
Chicagoj pasimirė isz viso 1925 
žmonių; tame skaitliuje buvo 
1023 vyriszkiai ir 902 moterys; 
vaikų iki vienų metų amžiaus 
numirė per tą mėnesį 256, sene
lių gi daugiaus 60 metų amžiaus 

‘ 342. Daugiausiai pasimirė nuo 
plauczių uždegimo, nes 281 
žmonių; nuo džiovos 193; nuo 
sziltinės 41; nuo difterijos 56.

— Apsigyvenęs po nr. 1690 
Wellington aye., lenkas Wilhelm 
Wojeiechovski, paleido sau kulką 
į smilkinį ir atliko ant vietos. 
Pati rado jį sėdintį negyvę kre- 
sėje. Paszaukė gydytoją, bet ir 
tas negyvo ne galėjo isz numi
rusių prikelti, j i

Pagerinti trukiai.
Nuo Balandžio 12 dienos, vi

siems gerai žinomas NICKEL 
PLATE geležinkelis pagerina 
sistemę savo trukių. Pridės kelis 
D. L. K. W. miegojimo vagonus 
prie No. 2, kuris iszvažiuoja kas
dien isz Chicago* 9:20 vai. va
kare ir pribuna į Nev Yorkę ant 
antros dienos 7:30 valandę ryto. 
Szie miegojimo trukiai važiuoja 
geležinkeliais NICKEL PLATE 
ir WEST SHORE terp Chicagos 
ir New Yorko.

Szis geležinkelis yra tiesiausias 
ir smagiausias, o prekės jo piges 
nės kaip kitų. Toliau jisai ketina 
dar labiaus pagerintfsavo trukius 
dėl važiuojanezių.
Norinti gaut ant jo tikietus, atsi- 
szankit arba adresuoki! pas:

J. Y. Calahan,
General Agent, 

Adams st., Chicago, III.
arba pas

H. Thorn, C. P. C. T. A.
Adams st., - Chicago, III.

Mitingas.
Nedėlioj, 11 Balandžio, 1 va- 

landę po pietų, bažnytinėje salėj, 
Dr-tė Motiejaus Wolonczausko 
laikys savo mitingę, ant kurio 
užpraszo visus sąnarius ir kitus 
lietuvius, nori ežiu s prisiraszyti, 
idant pasjskubintu, pakol įsto
jimas dar yra pigus.

Dr-te M. Wolonczausko.

Isisiuncilame in irisas miestu* Ir miestelius wisos A« 
merikos wisokius daiktu*, kaipo tai: Massinas dėl si'uwi- 

' jno, Mamna* dėl <trukawojimo grotnatu, Siutus, Ovcrkc' 
ijlus, Wargonus, Armonika*, Grajyjamaa Dėžutės, Klarne; 
tas. Fleitas, Basetles, Skripkas, Gitaras, Triubas. Žiūro
nus, Britvas, Peiliu*, Widelcius, Ssauksztus, Striclbas, 
Rewolwerius, Laikrodžiu*, Laikrodėliu*, Lenciugelius, 
Kompasus,,Žiedu*. Auskarus, Abrozus ir visokius kitus 
daiktus.

111

111

Baltimorėj, 25 d. Kovo szių 
metų, pasimirė lietuwys, Tarno 
szius Sielickas. Paėjo jis- isz 
Kauno gub., Reseinių parapijos, 
VVinejinįkų kaimo. Buvo 28 
metų amžiaus, ne vedęs. Balti
morėj gyveno apie asztuonis 
metus. Dirbo prie kriauezių. Pri
gulėjo prie Szvento Kazimiero 
Kareivių Draugystės, todėl li
kosi jos kasztais puikiai, su muzi
ka, palaidotas. Praszome wisų 
giminių ir pažįstamų atsidusti už 
jo duszię.

Kapitonas S. K. Kareiviu 
Draugystes, K. Mažeika.

Pajiesz kojiniai.
Pajieszkau savo szvogerio, Antano 

Stankaus, paeinanczio isz Kauno rėd., 
Reseinių pav., Jurbarko volst, kaimo 
Mantvilų. Pirmiau jis gyveno Tailor- 
ville, 111. Kas žinotu, kur jis gyvena, 
teiksis man daneszti, o asz už tą atna- 
gradysiu, nes turiu į u labai svarbų rei
kalą.

turiu į jį labai swarbų fei 
Antanas Mockewyczia,

Box81, Farley, Mass.
‘ (3-4)

Pajieszkau Ant. Pakaszio, paeinan
czio isz Abrauckų kaimo, Leipalingio 
gm., Seinų paw. Amerikoj yra jau 11 
metų. Gyveno Bay City, Mich. Jeigu
kas žino apie jį, arba jis pats, jei 
gyvas, tegul atsiszaukia. 
Svarbiausias reikalas.

Adresas: 
Rev, J. Žilinskas,

Box 103 MtCarmrl. Pa.
(29-5) (

yra

Ur-
Anskaicziutės, isz W uosy nė*
Jievaravo gm. Mariampolės

Pajieszkau Juozo Ansk*iczio ir 
szulės 
kaimo, 
pav.,Suvalkų gub. Teiksis atsiszaukti
ant szito adreso: W. Kreivėszas,

Mcetdoo, Pa.

Pajieszkau sawo brolio. Jono Borczio 
iszKaunorėd., Reseinių paw.. Paszlynių 
sodžiaus. Jis pats, ar kas kitas, teiksis 
man duot žinią,nes turiu į jį labai svar
bų reikalą. Mano adresas:

Juozas Barczis,
' Mahanoy Plane, Pa.

(17-4)

Pajieszkau savo draugo, Jono Szim- 
kevicziaus, paeinanczio isz Poltino kai
mo, Sziaulių pa v., Kauno, gub. Jau 
metai kaip Amerikoje. Teiksis atsi- 
szaukti ant szito adreso: Paul Maczys,

82 Bond Str., Elizabethport, N. J.

Pajieszkau savo draugo, Jono Tere- 
siaus, paeinanczio isz Kauno gub. Resei
nių pav., Aliejų kaimo. Teiksis atsiszau
kti ant szito adreso: Paul Bražinskas,

1515 Ross Avė., Scrnton, Pa.

Pajieszkau savo pusseserės, J. Aleks- 
nyczios, paeinanezios isz Kauno gub.. 
Panevėžio pav., Szokunų kaimo. Turiu 
į ją labai svarbų reikalą. Teiksis atsi- 
szaukti ant szito adreso: *

Stanislovas Kaluszka.
Box 201, Hamestead, Pa.

Grand Opening.
Naujai atidaręs lietuviszkę sa- 

llunę, po nr. 101 W. Division st, 
kertė Noble, rengiu balių jo įkur
tuvių ant Welykų, 18 ir 19 Ba
landžio, ant kurio szirdingai už- 
praszau visus lietuvius atsilan
kyti. Suguodone, _

Ant. Ambraziejus.

Gromatos ant paczto.
1008 AxonoT*ky W. 
1017 Bigot Augusta 
1929 Bnelztak Blmon ---- --------------------
1080 Buriuoki Nicholo* 1168 Montwieti S.
1081 Cida Jo* ‘
1038 C*rolun»ky B. ------------------------
1036 Chynl«k*wei*hi P. 1188 Puliuikl A.
1046 Dirt)** Alex. 1180 Patruli Barbora
1047 Dietdehkiet B. Mnll91 Pal»ierbiawics A.
1064 GalarJan ---------.------------------.
108d Ignai Jan
1037 Igną* Stani*law
1099 Jankow«kl K. 
10M Jeziov Miohoel
1007 Jbrted Morka
1008 Jurka Maroin
1100 Jnieko John 
1102 Zaracky Mr. 
1106 Kad* Kazlmier 
1111 Klaivora Marta 
1121 Kondratowloi J. 
11|4 Lasarawies

Pigiai ant Pardawimo 
geras lotas, geroje vietoje, ant 
James avė., arti Laurel st. Atai- 
szaukite į “Lietuvos redakciją

1160 Lika Frank
1166 M»lewiU
1157 Manrzuk Adam

1150 Menazeaki Adam 
1174 Mito*zewiczu

1180 PutK.ll Barbora
1'192 Petertiiki Jiieph 
1103 Petuowic Sam 
HM Pilupo I.
1197 Plwydu W.
1208 Prūnija A n to n 
1220 Rybu A □ to n 
1238 Seiko Jedzy 
1337 Sele.a Frant'oek 
1243 8kubi*Mwaki F. 
1967 Wietor Joaef 
1272 Vittort Eleonora
1878 Vojeit Adam 
1331 Ztantak John

Paduodu dėl žinios wi- 
siems broliams lietuviams, kurie 
nori nuleist gražias gromatas į sa
vo prietelius ir pažystamus, kad 
puikiausię popietę ant gromatų, 
su puikiausioms kvietkoms ir 
gražiais apskaitymais, galite gaut 
pas manę, kurių tuzinas kasztuo
ja nuo 35c. iki 45c. Kas reika
lauja tik vienę tuzinę, gali prisiųs
ti užmokestį markėmis.* Asz tei
posgi užlaikau visokias Knįgas, 
Szkaplierius, Ražanczius, Kryže
lius su stacijoms ir relikvijoms, 
Juosteles III Zokono Sz. Fran- 
ciszkaus. Ant popierų perk u p 
ežiams duodu uždarbį. Prisiųs
dami pinįgus, uždėkite szitokį a- 
dresę:

W. Kudarovski, 
53 Millbury st., Worceeter. Mass.

Į senus

prietelius kostumerius!
Sziuomi praneszu visiems ma

no kostumenams ir pažystamiems, 
kad asz perkėliau sawo pardavi- 
nyczię isz po nr. 544 Blue Island 
Avė. į senę vietę:

384 Blue Island Avė., 
kerta 14thPl. (Henry St.)

Teiposgi esu dėkingas visiems 
kostumeriams ir pažystamiems, 
kurie sulyg sziolei szelpė manę, 
pirkdami sau reikalingus gėry- 
mus ir pasitikiu, kad atlankysite 
manę ir szioje szviežioje vietoje 
teipgi.

Su guodone,
M. Rubin,

384 Blue Island Avė.,
kerte 14th PI.

NAUJA KNĮGA.
“Lietuvos” redakcijoj szioms 

dienoms iszėjo isz po spau
dos nauja knįga po .var
du “HYGIENA”, arba mokslas 
apie užlaikymę sveikat os. Szita 
nauja knįgele privalo rastis 
kiekvienuose namuoee, nes kas 
ję su atyda perskaitys, pataikys 
apsisaugoti nuo tukstanezių vi
sokių ligų, pataikys užlaikyti 
czielybėje savosveikatę, pailginti 
savo amžį ir mokės užauginti 
sveikais ir tvirtais savo vaike
lius. Jos prekė tik 35c.

Prisiųsdami pinįgus, uždėkite 
szitokį adresę;

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

Pirmas lietuwiszkas tea
tras.

Chicagoj, Dr tė D. L. K, Gedi
mino grajįs sawo pirmę teatrę 
subatoj, 24 Balandžio, 1897 m., 
czekų salėje, po nr. 32—34 Emma 
st; prasidės pusiau asztuntę va
landę. Tikietai ant teat
ro po 25c., o ant pirmųjų kėdžių 
po 35c. Po teatrui bus/ balius. 
Dėltogi visus lietuvius ir lietu 
vaites szirdingai užpraszome at
silankyti, Su guodone,

(24—4) Komitetas.

Naujiena!
Mano tenai pa

tisumai užlaiko 
tikra bowarska 
Alų,o Činarai l»z 
pat Turklio*.

Wi*i įkubyki- 
te* paiku 1 mane 
pa* Majauskai

tos, mano pažystamas

Kasparas Majauskas,
8342 Fisk ui., CHICAGO, ILL.

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

838 W. 18th Str.
Priima ligonio* adynoae: nuo 9 iki lt priesz niet 

ir nuo 6 vakare. Teiepbona*: Canal 137,

E. ZAN1EWSK1S.
_ L6U 924 33rd str.,

Lietuviukas 
kriauczluM.

Pigiausią 
Drapanų 
Krautuvė. 
Teiposgi 
dirba ant 
ORDERIO.

padidiname fotografijas, dirbdiname 
luksztus dėl laikrodėliu jt t. t. Prisiuncziamc katalioga 
kožnam dykai. Adresawokit teip:

Kelpsch, Noreiko & Co.,
66 Fifth Avė., CHICAGO, ILL.

A. SIL.HA & CO.
551-655 Blue Island Avė

kerte 18-tos ir Loomis ui., CHICAGO.
Užlaiko didžiausię krautuvę

DRAPANŲ ir APAUTUW0
• Didelis sztoras pilnai užverstas rietu 

vems naujausių vasarinių paltų, žiponų, 
kelnių, kepurių, skrybėlių, marszkinių, 
czeverykų, ir t. t., o prekės pigiausios 

i kaip visur. Prie to užlaiko visokiu 
Ikufarėlius, dėžiutias (valizas). Paran- 
iki u yra privažiuoti, nes streetkariai pri- 
'eina isz visų dalių miesto.

Lietuwys Kazimieras Ramanauskas, 
kurį ezeant fotografijos matote, yra kler- 
ku toje krautuvėje ir lietuviams, tena 

perkantiems, patarnauja isz bzirdies. Parodo tikrus tavorus h 
paduoda teisingas prekias, per kę kiekvienas perkantis gali būt 
tikru, kad gaus teisingu tavorę ir nė ant vieno cento nebus ap
gautu. Į

Ben. Hatowskis.
\ft7 627 S.Cua Urte Jodd, Chicago, II

Dirba, taiso ir parduoda: 
LAIKRODŽIUS, LAIKRODĖLIUS 
Lenciūgėlius, Žiedus, Špilkas, auskaru?

K.usnori irai: »raut puikių "Goki I’ielled14-ko 
uratų, ant 15 akmenų su tikrais Elgino w 

w ■ u 
czhi, ant

Kas tik ko reikliaujete ateikite pas mane, 
pirksite wiską pigiau kaip kitur.
Ziegorela crirtyimas 50c. Spretndzyna50c. Styklas ir skazupkoe 10<

Szlubinej ziedaj 56 ir 72 prabos nog $3 iki $6. Sidabrini 
“Elgip” zipgorej $7.00. Wyska g&rantavoje ant metu.

PIGIAUSIAS KROMAS

Czebatu ir Czeweryku
M.W.GoodmanM93 N. Gay St. 

BALTIMORE, MD.
Per (ziai* 30 dienu tariu lazpaduotle wi*u* 

mano Šlaminiu* taarorv*, kaip tai: C*ebatu* 
Cieveryku* dal wyni. moterų, watku ir kūdi
kiu. Užtai teip labai imn.Sinau ju prakiaa, kad 
wi*ka pa* mane dabar žalt pirkti beweik u* pu
te preke*. Dėlto Atkreipiu atyda wi*u aplink 1- 
alu ir palyitamu ir praizau ateit pamegyt. o 
periltikrytite kad teip pigiai niekur nemeile, 
Kaip pa* mene SU GUODONE

M. W. Goodman.

“RYTAS”
NEDELINIS

Laikrasztis
ISZEINA

WATERBŪRT, CONN.
Yra tai vienss gryniausiu, kas 

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

— Geriause lietuviszkai-lenki- 
szka Aptieka Juozo Leszczynsko, 
po nr. 3315 Laurel st., kuri užlai
ko geriausias gydyklas„czionyksz- 
czias ir isz Europos ir teisingiau- 
sei iszpildo receptus, o prekes 
pigesnes kaip kitur. Aptiekoje 
randasi kasdien noadynos 11 ry
to iki 2 po pietų D-ras M. F. 
Božyncz, o D ras M. P. Kosakaus- 
kas randasi Czetvergais ir Nede- 
lioms no 10 iki 12 adyn. vidur
dienio ir daktaras W. Statkevi 
ežius randasi kožname laike. Ant 
pareikalavimo gali paszauklie in 
aptieka per telefoną kiekviena 
daktara, koky kas nori irkožnoje 
valandoje. Teipogi ant pareikala
vimo iszsiunczeme yvairias gy- 
diklas visur, atsakome laiazkus 
yvairiose kalbose ir gydome Jy 
gas per laiszkus. i

Telefonas Yard 709

Ant metu tiktai
Welitina kiekvienam j j s
Raszykit ir pinįgus siųskit ant

Rev. J. Zebris
34 John St.

$1.
jį skaityti 

adreso:

, Coitn.

Jeigu kam reikia kur 
iszwažiuoti isz Chicagos, 
arba ka parkwiesti ( Chi- 
cagą, tai Tikietus ant iri
su geležinkelių gali gaut 
“Lietuvos’* redakcijoj, 
924 33rd st-

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

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

HILLE’S FOTOGRAFAS,
3452 8. H.lrted uL

NuJItni puikia* Fotografija*, u* tąsia* tikta)
$2.00

An we*ellu ir kitokiu reikalu nujtma Foto.r* 
flja* kopų Ik au*et.

Ant pardavimo labai pigiai
Puikus galiūnas, lietuwiszkoje 

apygardoje ant Bridgporto, geras 
biznis dėl lietuvio; parsiduoda su 
visais daiktais, kas tik saliune 
randasi. Norintis pirkti, tegul 
.atsiszaukia į galiūnę pas

J. Szaputį,
3325 Fisk Str. Chicago, III.

(24-4)

k Preke pinįgų.
Ruakas rublis po. .\............... 53c.
Prusiszkos markės po........... 24jc.

Prie kiekvieno pinįgų siunti
nio reikia pridėti 25c ant paczto 
kasztu.

Naujas
Lietnwlszkas Šaitanas.

Fel. Majausko
3301 Laurel 
kerte 33caio* ui.

*wte*la
Aln. g«-

saliuno tu- 
puike dideli* 

sale ant mitingu, 
ir wesialiju.

Ateik broli pamatytie ir to wiso

Majauskas,
st., kerte 33czios ui, 

ILLINOIS.

Wanted-An Idsa SSSS'S

“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 $2. Kas abu do- 

Ii arus užsimoka iszvirszaus, gauna puikę knįgelę, vertės 50c., 
dovanų. Kas užsimoka $1, gauna knįgelę už 25c. Knįgelę gali 
sau iszsirinkt isz musų kataliogo kas koki? nori, kad tik nebran
gesnę per 50c. o'prisiųsime dykai.

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

“Lietuvos” spaustuvė spausdina visokias knįgas. 
konstitucijas ir visus kitus drukus: lietuviszkai, lenkiszkai ir an
gliukai. Darba padaro gražiai, greitai ir pigiai, nes savo locname 
□ame turi kuopuikiausiai įrengta wisę spaustuvę.

“Lietuvos” Redakcija parduoda szifkortes ant ge 
riaušių laivų, siuuczia pinįgus į Lietuvę ir visas dalis svieto. 
Pinįgai per mus iszsiųsti greicziausiai su vaikszczioja kaip isz visų 
kitų agentų. Mes teipgi parduodame lotus ir namus aplink lietu- 
viszka bažnyczia ir atliekame visokius Lietuvių reikalus gerai, grei
tai ir teisingai.

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

A.Olszewskis,___ ;
924 33rd Street CHICAGO, ILL.

Pinįgus siųskite registruotose gromatose arba per “money order”, tai nie
kada ne pražus. Iszpirkę “monejaorder” nelaikykite jį kiszeniuje, bet tuojaus 
prisiųskite mums: siunęziant '“money orderį”, gromatą registruoti nereikia, 
prisiuskite prastoje gromatoje, nes ant jo nieks, be mus/pinįgų isz pa c z to ne- 
iszims. ,

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

“GARSAS’
AMERIKOS LIET[JWIII,

I i

yra pigiausias nedelinis laikrasztis.

Iszeina Szėnadorije kas su
bata, kasztuoja tik wie- 

na dolery ir 20 et.
.1 ant metu,
60 centu už pusmety,

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

Jei nori žinoti kas sviete darosi; jei nori pasiskaityti puikių 
istorijų, jei nori dasižinoti apie darbus kituose miestuose— parsi- 
kwiesk “Garsę”. Prisiųsk savo adresę, tai gausi porę nume
rių ant pažiūros už dykę.

Mus Adresas 4^^” Publishing Co.
SHENANDOAH, PA.

W. SZYMANSKI
624 Blue Island Avė:

užlaikau didžiausia

Krautuwia Meblin
kaipo tai; >

Stalų, Szėpų, Lovų, Peczių, Lem
pų, Divahų ir t.t. o parduodu 
viską pigiau kaip visi kiti szto- 
rai.Teipogi parduodu ir ant mėne
sinių arba nedėlinių iszmokesczių. 
Pamėginkit pas manę, o pamaty
site, kad daug geriau ir pigiau 
pirkaite viską, nė kaip kur pas —
kokiu, tydus. LARGESTSTOVEPIANTIN

N. L. PIOTROWSKI, _
Adwokatas augsztesnlu gudu ir Notary Public.

Ofisas: 4 U Šalie St., Ruimas 620. Gyvenimas: 112 W. Divisioi SL*
Atlieka provas visuose suduose, iszdirba visokias rjpieras__

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

Gali sueissneket lenkiszkai.
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