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Isz Užmarės Angliszkos valdžiom persitikri
no, kad dėl silpnumo jų kariszkų 
pajiegų matabėlių kraszte sunku 
yra pasikėlusius galutinai perga
lėti ir kad tokiu budu maisztai 
juodųjų gal trauktiesi kasžin 
kaip ilgai, nori nors tuos isz juo
dųjų į savo pusę patraukti, ku
riems jau karė nusibodo. . odėl 
kolionijalnzkos valdžios apgarsi
no dabar atleidimą visiems pasi- 
kėlėlių vadovams, kurie iki 18 

kubieczius,: dienaiPjutės, sziųmetų, atsitrauks

Politiszkos žinios.
—o--

Nuo salos Kubos.
Iszpanijonys, matydami kad ant 

ateinanezių rinkimų ant preziden
to Suvienytose Wieszpatystėse 
Sziaurinės Amerikos taps iszrink- 
tas Mc Kinley, kurisai drąsiaus 
rems pasikėlusius 
rengiasi į karę su Amerikos Uni
ją, jeigu jiįaikisztų į jos karę su 
pasikėlėliais. Stengiasi surasti pa- 
pagelbą europėiszkų galybių. Pa- 
siuntinių butas apgarsino savo 
nuomonę, kad Iszpanija privalo 
susiglausti į vieną krūvą su Mas- 
kolija ir Prancūzija, idant isz visur užtvino. Rodosi, kad ir ita- 
wien su toms vieszpatystėms lijonų prieszai pasitraukė toliaus 
ginti savo kolionijas Amerikoj į vidurius kraszto. Ant kairiojo 
priesz pasikėsinimus Sziąurinės 
Amerikos Unijos.

Kubieczių vadas Z lyas artina
si dabar su savo pajiegomis prie 
Jdavanos. 150 kubieczių užpuolė 
ant miestelio Avalos, bet likosi 
numuszti. Kituose 

, * teipo<gi gana tankiai
susirėmimai kubieczių 
niszkomis pajiegomis. 
kas Jenerolas Barnol 
kubieczius po vadovyste Bosneo 
ir Blanco ėsanezius; susirėmime 
po Mayes de Ramatės jis apėmė 
kubieczių vežimus su amunicija; 
kubieczių vadas Luzo likosi ežia 
paszautas. Isz viso tame susirė
mime kubiecziai nustojo 31 žmo
nių.

Isz Havanos vėl pranesza, buk 
tvireziausias kubieczių vadas, 
Antonio Maceox pasimirė nuo pa- 
szovimo ir buk jo vietą užėmė 
jo brolis Jose Maceo. Ar teisin
gas vienok tasai paskalas, dabar 
žinoti negalima.

Terp iszpaniszkos kariaunos 
ant Kubos neiszpasakytai 
platinasi geltonasis drugys ir 
jis, galima sakyti, yra geriausias 
kubieczių 
apsirgusių 
mirszta. Mieste Santiago 4500 
iszpaniszkų kareivių yra ligon- 

/ bueziuose; geltonasis drugys pa
guldė į laivą ir vieną isz geres
nių iszpaniszkų jenerolų, Li
na res’ą. Sztabe jenerolo Aroles’o. 
serga teiposgi daugelis oficierių; 
Havanos ligonbueziuose yra 6000 
serganezių kareivių.

butų vietinė autonomija (pat
valdystė), bet po virszininste sul- 
tano; taigi reikalauja vien, 
kad salai suteiktos butų tokios 
tiesos, isz kokių naudojasi 
gyventajai salos Samoa, nes tik 
tokiu budu krikszczionys galėtu 
apsisaugotu nuo turkų užpuolimo.

Anglija.
Didėji Britanija, neturėdama 

terp europėiszkų galybių nėvie-

ne daug geriaus, ir ežia galima 
sulaukti pasikėlimo gyventojų 
priesz neteisybės ir skriaudimus 
valdanczios partijos. Cjsįa ir ren
gia maisztą indijoniecziai Mos
kito kraszto. Indijoniecziai nori 
sugražinti prie valdžios ant jų 
kraszto savo senąjį vadą, Clar- 
rence.

taisymo vystytojų mokslainės 
mieste Gartene (Grodne); 118 
582 rub. ant įrengimo kaiminių 
ligonbuc ių VVolyniaus, Kievo ir 
Podoliaus gub.; Witebąko—8500 
rubl; Grodno—39645; Minsko— 
13091 rubl.

Netoli Karaliaucziaus, Prūsų 
Lietuvoj, atrado didelius plotus 
akmeninių anglių. Ren giasi įtai
syti ežia kastynes. Lietuvoj iki 
sziol ne buvo niekur anglių kas
tyčių, bet kad jos ežia yra dau- 
gelyj vietų, t ji rodo atradimas 
jų Wilniuje, kasant szulinį, o da
bar netoli Kuralaucziaus.

nuo maisztinįkų ir padės ginklus.

Abisinija ir Egiptas.
Kariavimai italijonų su abisinie- 

cziais dabar su visu apsistojo,nes 
dėl nenustojanezių lytų kariauna 
su kanuolėms ne gal traukt: upės

krasz tuose 
atsitinka 

su iszpa- 
Iszpanisz 
sumuszė

pagelbinįkas. Isz
pusė kareivių

upės Atbaros kraszto yra tik ma
žas derviszų pulkelis. Apie Kas- 
salę nėra dabar italijonų prieszų: 
derviszų kariauna, kuri ežia buvo 
iszsiųsta, sugrįžo į Omdurman. 
Kaip girdėt, italiszkos kariau
nos virszinįkas, jenerolas Bal- 
disera, nori atsisakyti nuo tos vie
tos ir sugrįžti į Italiją.

Popiežius iszsiuntes buvo ku- 
nįgą Reyą iszpirkti isz nelaisvės 
paimtus abisinieczių, po musziui 
po Adova, italiszkus kareivius. 
Dabar kunįgas Rey pranesza, kad 
tik 2000 italiszkų kareivių yra 
abisinieczių rankose; kili jau pir- 
miaus likosi paliuosuoti; 800 pa
simirė nuo ligų, daugelis karei
vių pats save nusižudė.

Ant egipliszko karės lauko 
tas pats: ežia ir susitikimai 
prieszų pasiliovė, nes nė viena 
pusė ne nori traukti į 
szakį: kaip Abisinijoj, 
ir ežia prasidėjo lytų laikas, 
derviszų kraszte lytus ne
smarkus, tai kariauną stabdo li
gos. Cholera neiszpasakytai 
siauezia terp egiptiszkos kariau
nos apsistojusios vietoj Wady 
Halfa.

Italijos karės ministeris Ricotti 
atsisakė nuo tamystos. Rengėsi 
pasitraukti visi dabartiniai mi- 
nisteriai, bet viskas pasibaigė 
vien pasitraukimu karės minis- 
terio. Į vietą pasitraukusio,karės 
ministeriu pastojo jenerolas Pel- 
loux.

pry- 
teip 
nors 
te i p

Pietine Afrika.
Pietinėj Afrikoj mažesni 

rėmimai atsitinka gana tankiai; į 
didesnius musztus juodiejie nesi 
skubina anglijohis įtraukti: pa
sidalino jie į mažus pulkelius ir 
užpuola, kur gal ant baltųjų; jei
gu ir kur sumnsza tokį mažą 
pulkelį, ne daug tai sveria ant 
bėgio dalykų: juodiejie sumuszti 
vienoj'vietoj, susirenka wel ki
tur; ant apsiautimo tokių pulke
lių anglijonys per mažai ežia tu
ri kariaunos. Taigi maiszlas gal 
trauktiesi kasžin kol.

Netoli Briscoe Farm atsitiko 
susirėlnimas 100 apsiginklavusių 
liuosnorių su matabeliais. Juodie
jie tame susirėmime nustojo 25 
žmonių užmusztų. Kitur vvel at
sitiko susirėmimas su pasikėlė- 
liais maszoniecziais.

Apie Engledorn, Matabėlių 
kraszte, 250 (66 vyriszkiai, 45 
moterys ir 124 vaikų) likosi pa
sikėlusių matabėlių apstoti; gy
nėsi jie vienok keletą mėnesių, 
nors turėjo wos isz viso 45 ka
rabinų. Ant galo juos iszliuosa- 
vo.

SUSI-

Isz Paryžiaus raszo: grįžtant 
į miestą Prancūzijos prezidentui, 

uos sau prilankios vieszpatystės, Faure, nuo lauko Longchamps,kur 
nes ežia ji susierzino už godumą su atsibuvo kariaunos revija, l$ok- 
visais, nori parodyti savo galybę sai nepažįstamas, isz susirinkusių 
ant jūrių. Rengia ji dabar manevrus krūvos, szovė du kart į prezi- 
savo laivynės, tikėdama, kad dęntą, bet ne užgavo. Szovėjąs 
tuom nugazdįs pavydinezias jai likosi suimtas, yra tai Eugene 
kitas Europos vieszpatystes. Marie Francois. Kaip pasirodė, 
Tuose manevruose ims dalyvu- szaudydamas, jis vien norėjo at- 
ma didelė daugybė laivų, kaip kreipti ant savą atydą preziden- 
antai: 15 didelių, pirmos kliasos to, nes szuviai revolveryje bu- 
mirezio laivų apkaustytu plienu, 
25 kreiseriai, 21 kauuolinis lai
vas, 24 torpediniai. Aut tos lai- 
vyuės bus 22000 kariaunos. Ar 
nusigąs tos lai vynės pavydinezios 
Anglijai europėizkos vieszpatys
tės, galima paabejoti: teisybė, lai-

wo be kulkų.

Isz Lietuvos.

Padirbti pinigai.
Maskolijoj, o tame ir LietuvojX» A <1 v * I I J \ l ii 111 K3 11 UlvVU“vj^

wynė prieszui gal padaryti daug pritd6jo wi9oki prigawikai piatin.

Isz Bialostoko Grodno gub.
Bialostoke likosi padirbti tran- 

vajai (stritkariai). Miestas pra
dėjo ūmai augti; stato daugybę 
didelių ant kelių užlų namų; 
niveliuoja visas miesto ulyczias. 
Nežiūrint vienok ant daug darbų, 
visgi mieste yra dar daugybė dar - 
binįkų be darbo. Į kantorą uli 
czinių karų kasdieną ateina szim 
tai žmonių, praszydami vietų, 
nors kompanija užmoka tarnau
jantiems ant tokių karų vos ^)O 
90 kap. ant dienos, ir ežia ga
vo darbji tik 20 žmonių. Nors 
kompanija ulyczinio geležinke
lio susideda isz žydų, bet nė 
jokiu budu ji ne nori ant konduk
torių priimti žydus; turbut 
pasitiki savo vientikiams.

Dirbimas naujo geležinkelio 
nuo Augustavo į Suvalkus jau 
prasidėjo, geležinkėlis tasai yra 
tik dalis linijos, kuri sujungs 
Garteną (Grodną) su Suvalkais.

ne-

bleda., gal su lai-vyne griauti pa- u Urp imonilJ padirhtU8i ne wieil 
jūrėse gulinčius miestu-, bet popierilliU9i bet ir cidabriniue pi- 
wientik laidynė, be žemės ka- nįgu5 Yra daugel padirbtų ei- 
riaunoe, ue pergalės pneszo,ypacz daln.inių rubfių Rubljai tokj 
teip galmgo kaip yra eus.drauga- pirmiausiai pa8jrodė Pietine] Mas 
wusiosj Maskobja su Prancūzija. |koljjoj; jie buwo tejp gerai pa.

dirbti, kad ir prekėjai imdavo 
juos už gerus, bet sykį atsitiko 
Teip: vienas pirkėjas pardavi- 
nyczioj isz netyczių iszmetė to
kį rublį ant grindų ir rublis su
truko į keletą dalių. Apžiurėjus 
dalis pasirodė, kad jis viduryj 
stiklinis, o isz virszaus aptrauk
tas cinine plėve. Dabar prekė- 
jai priima rublius vien tąsyk, 
kada jie pasirodo drūtais, priesz 
priimsiant meta jį kelissyk ant 
grindų. VVarszavos vieszpatys- 
tės banke pasirodė te i po sg i pa
dirbti, netikri cidabriniai 25 kap. 
pinįgai. Tie pinigėliai ir teip gerai 
padirbti, kad negalime, ant pir
mo pažvilgio, jų uuo tikrųjų at
skirti; galima juos pažinti, kad 
jie padirbti, vien pagal skambė
jimą: padirbtiejie ne skamlnu 
Todėl, imant cidabrinius pinįgus, 
reikia būti atsargiu; reikia pirma 
paduotą pinįgą mesti ant grindų 
ir žiūrėti ant jo drūtumo ir ant 
skambėjimo. ,

Žmogžudyste.
Rygoj, 29 d. Sėjos, užžiurėto- 

jas Szvento Motiejaus kapinių 
davė žinią į policiją, kad anl 
pieskyno, netoli kapinių, guli 
du negy vėliai. Atkakusi ant wie- 
t >s policija, rado kūną nepažį
stamo vynszkio, apie 35 m. anl 
kurio buvo daugybė įdurymų su 
peiliu į pecziu? ir į galvą, o ne
toli nuo to gulėjo, dar nenumiru
si, moteryszkė su apipjaustytu 
kaklu. Moteriszkė ta pasirodė 67 
metų Marė Irbe. Ji papasakųjo, 
kad apie 9 valandą vakare už
puolė ant jos nepažįstami plėszi- 
kai, subadė su peiliu ir atėmė 65 
kap. pinįgų. Užmusztasis vyrisz- 
kis, yra Petras Wanagas. Mat 
toki tai vaisiai maskoliszko cie
coriaus dovanų dienoje apvaini
kavimo: paliuosawo jis isz kali
nių žmogžudžius, o tie pjauja to 
paties caro pavaldinius.

Pinįgai isz maskoliszko 
iždo.

VVieszpatystės rodą paskyrė 
ant szių metų pinįgus ant szitų į- 
taisymų: 13075 rub. ant pastaty-j 
mo 12 tiltų aut karnliszkų kelių 
W ii niaus gubernijoj; 6448 rub.; 
ant užlaikymo arklių prie teip 
vadinamų “stanawų kvatierų” 
Kauno gub.; 927 rubl. ant pa-

Idant tos vienpatystės pabūgtu 
Anglijos, reiktu, kad ji, apart sa
vo laivynės, turėtu teip jau tvir
tu ir žemės kariauną, o tos An
glijai trūksta ne tik ant pamyni
mo kokios nors Europos galybės, 
bet ir ant pergalėjimo Transvaa- 
liaus.

Maskolija.
Maskolijos galybę tuom tarpu 

silpnina nihilizmas, t.y. nepripa
žinimas valdžiosciecoriaus. Pama
tai,ant kurių stovi ežia ciecoriaus 
vienvaldystė, griūva ir eina silp
nyn. Seiliaus valdono ypata buvo 
qzventa, nieks neiszdryso nupeik
ti nors ir kvailiausių jo darbų, 
dabar gi nupeikianezių valdono 
darbus randasi visdaugiaus; atsi- 
tikus nelaimei ant Chodiniszko 
lauko, giminės sumynotų keikė 
ciecorių ir ciecorienę; atsitiko 
kaip kur užpuolimai ir ant valdi- 
nįkų. Ant įkvėpimo meilės ir 
pasitikėjimo terp pavaldinių, 
kaip musų kraszte, teip ir visoj 
Maskolijoj, valdžios turi vien 
vieną įnagį: aresztavimus ne 
isztikimų. Tuom vienok skaitlių 
neisztikimų ne tik nesumažina, 
bet prieszingai, daugina: į vietą 
vieno suimto, atsiranda du nau- 
ji. Nihilizmas pradėjo platintieji 
ir terp kariaunos, vienaitinio pa
mato, ant kurio ilsisi maskoliszko 
ciecoriaus sostas. Dabar Peterbur
ge wel tapo sura»|as irhilistų su- 
kalbis: tapo suimtų 50 žmonių ir 
atrastos puslapius nihilistų spau
st u w ės 
sukėlė 
sztraiką.

Turkija.
Mažojoj Azijoj, turkiszkoj 

provincijoj Diarbekir, pasikėlę 
druzai užpula ant kaimų ir pjauja 
jų gyventojus.

Pjovynės armenieczių dar vis 
nesibaigia; užpuola kur tik gal 
ant jų turkiszka kariauna, kuriai, 
rodosi, prigulėtu būti apginėja 
sultano pavaldinių. Pjovynės tos 
priverezia kiekvieną armenietį, 
griebtiesi už ginklo ant apgyni
mo sawo gyvasties. Ant Kon- 
stantinopoliaus priemiesezio, Szis- 
li, turkai užpuolė ant krikszczio- ' 
niszkų armeniszkų miuyszkų. Suė
mimai žymesnių armenieczių vis 
taukiaus atsitinka; armenietį 
Kurakimą, kulisai užmuszė tur 
kiszką urėlnįką ir užpuolęs buvo 
ant žandaro, pakorė.
Isz Kanea, ant salos Kretos, 

raszo, kad ežia pasitiki dabar ap- 
stabdyti krikszczioniszkų salos 
gyventojų maisztą. 5 krikszczio- 
niszki deputatai atkako į Kretos 
tiesdarių butą ant pakvietimo 
naujai paskirto gubernatoriaus. 
Atkaks ir kiti krikszczionių de 
putatai. Ant to pasirėmę sprendžia, 
kad gyventojai nenori toliaus 
kelti maisztą. Kaip sako, kriksz- 
czioniszki salos gyventojai reika- w»iuju. 

lauja vien, idant salai suteiktai Republikoj Nicaragua teiposg

Kaip sako, suimtiejie 
ežia didelį darbinįkų

Widiiriiič Amerika.
Wisose re publikose Pietinės A- 
merikos pradeda virti: Republi- 
koj Kolumbijoj lapo paszaukti į 
kariauną visi tinkanti į tarnystą; 
dėlto visi ežia bijosi, idant neuž- 
gimtu smarkesni maisztai. Ren
giasi ežia pasikelti visi gyvento
jai indijonieczių kilmės. Indijo 
niszkos kilmės gyventojų yra 
ežia kur kas daugiaus neng balt- 
weidžiųr todėl aniems pasikėlus, 
sunku bus tai baltųjų mažumai 
anų indijonieczių daugumu su
valdyti.

Fatžudystė.
Lydoj, Wil niaus gubernijoj, 

nusiszovė bajoras Algirdas Kup- 
cevyczius. Jo namuose rado rasz- 
telį, kuriuom patžudys praszo ne- 
jteszkoti kaltų, nes jis pats save 
nusižudo. Kupcevyczius dar jau
nas, apszviestas žmogus. Gyve
no jis savo locuuose namuose ant 
VVilniaus ulyczios. Priežastis pat- 
žudystės iki sziol nežinoma. Bu
vo tai gana turtingas žmogus, 
niekuom neužsiminėjo. Jo pažįs
tami matė jį gana linksmą tą pa- 
czią dieną, kada jis save nusižudė. 
Spėja, kad turėjo įgyti proto 
sumaiszimą.

Laike bažnyczios vizitacijos 
Leuenburge, Karaliaucziaus api- 
gardoj, Prūsų Lietuvoj, laike 
dievmaldystos atsitiko didelė ne
laimė. Bažnyczia buvo prisikim- 
szusi žmonių, susirinkę ant vir- 
szaus ant viszkų užgriuvo ant a- 
paezioj ėsanezių. Dvi žmogystos 
likosi ant vietos užmusztos,*įBO 
gi yra sunkiai apkultų,

Rygoj szį metą terptautiszkas 
senovės tirinėtojų (archeologų) 
susivažiavimas. Ant to susiva
žiavimo, isz užrubežinių mok lin- 
czių, atkaks Garsus Berlyno pro
fesorius VVircbov ir daugel žy
mių mokslinczių isz kitų univer
sitetų ir moksliszkų draugysezių 
Wokietijos ir kitų Europos 
krasztų.

Peterburgo d vasiszką Akademi
ją szį meta pabaigė szitie isz mu
sų kraszto klierikai: Lauš ir Sto- 
chovski isz Žemaiczių vyskupys
tės; Markievicz isz Seinų ir Ro 
bert Rymkievicz isz Wilniaus 
vyskupystės.

Maskoliszka keliu ministerija 
užgyrė dirbdinti naujai geležinke
lį nuo Liepojaus į H ase n p o tą, Lat
vijoj. Geležinkelis ta ai turės 40 
viorstų ilgio; kasztuotu gi 800 
000 rublių, Darbai bus pavesti 
akcijonierių kompanijai.

Laikas ant siuntinėjimo viso
kių deputaciją su pasveikinimais 
arba praszymais pas maskoliszką 
ciecorių, nukeltas yra ant Lapkri- 
czio mėnesio szių metų. Jeigu 
lietuviai norėtų siųsti kokią de
putaciją su savo praszymu, pri. 
valo -iki pradžiai Pjutės iszsi- 
dirbti daleidimą nuo savo guber
natoriaus.

Peterburge susitvėrė akcijonie
rių draugystė, kurios užduotė 
yra pradėti Lietuvoj statyti 
'trumpas geležinkelių linijas, su- 
jungianezias visokias kraszto da
lis su ėsanezioma ežia ilgomis ge
ležinkelių linijomis.

Isz Maskoliszkų laikrasz- 
ežių.

“Moskovskija Wiedomosti” už- 
metinėja mas^oliszkiems Peterbur
go laikraszcziams, buk tūli isz jų, 
ypacz perkratinėdami maskolisz- 
kus ir lenkiszkus reikalus ne 
užtaria prideraneziai už mąsko- 
liszkus, o greieziaue paremia len
kystę. Ant to atsakydamas “Pe- 
terburskija Wiedomosti” stato 
klausymų:

“Ką reiszkia tie maskoliszki 
reikalai? Ar reiszkia, kad reikia 
viską kapoti? Ypacz reikia atsar
giai griebti esi prie dalykų tikėji- 
miszkų reikalų. Perdidelis darb- 
sztumas maskolintojų užgaunan- 
czių tikėjimiszkus jausmus len- 
kiszkų ir lietuwiszkų ukinįkų at
gabena didelę bledį, stabdo susi
liejimą pakraszczių. Esanti terp 
lenkiszkų apszviestunų ir dva- 
Slszkujų, mumsneprilankus, moka 
pasinaudoti isz musų klaidų ir 
stengiasi pertikrinti lenkiszkus 
ukinįkus, kad valdžios persekio
ja tikėjimu ir stengiasi apversti 
visus į staeziatikystę. Žemesnes 
užimantis vietas maskoliszkas 
valdinįkas nemokėdamas atsa- 
kaneziai už darbo griebtiesi, nors 
butu darbsztus, atgabęs daugiaus 
blėdies už drąsiausią įpratusį agi
tatorių. Paskutinis, kaipo ginklu, 
pasinaudoja vien žodžiu, pirmu
tinis gi remiasi ant darbo, admi- 
nistratyviszkų įsakymų erzinan- 
czių ir pakelenczių žmonių piktu
mu smarkiaus už agitaciją’'.

‘,Jus taisote kelius lenkams, 
jus brukate ginklus į rankas 
Maskolijos prieszų! szaukia “Mas- 
kovskija Wiedomosti”. Man rodo
si, kad tasai apkaltinimas neturi 
pamato. 1863 m. visi maskolisz
ki laikraszcziai, iszėmus Katkovji, 
buvo ant klaidaus kelio, beveik 
visi jie žiurėjo ant klaidaus val
džių darbo, apleisdami visai dar
bus pneszingos pusės. Tas teisin
gas, sako‘‘Peterburski ja VViedo- 
mosti” bet isz to neiszpuola, kad 
mes dabar turime vien žiūrėti 
į prieszingą pusę, temyli tik peik
tinus darbus pneszingos pusės, 
apleisdami savo paežių klaidas 
suiaikanezias normaliszką gyve
nimo bėgį.”

Klysta “Petersburskija VV’iedo- 
mosti” jeigu tiki, kad užteks 
wien paliuosuoti raiszczius tikėji- 
miszkų reikalų, o viskas persi, 
mainys. Teisybė, tikėjimiszka dir
va žmonių gyvenimo yra jausli, 
bet yra daugiaus nemažiaus jaus
lių. Gyvenimas tautų nesiremia 
wien ant tikėjimo: juo apszwieti- 
mas žmonių pakyla, juo daugiaus 
randasi jauslių reikalų žmogaus 
gyvenimo. Lietuviai jau peržen
gė tą rubežių, kada juos galė
jo užganėdinti vien paliuosawi- 
mai ant tikėjimiszkus dirvos. 
Lietuvoj gi netik katalikystė pri
spausta, bet suspautas visas lie
tuvių gyvenimas, leip materi- 
jaliszkas kaip ir dvasiszkas; iie 
tuviai prispausti: tiktjimiszkai, 
kalbiszkai irekonomtszkai; kiek
vienoj dalyj gyvenimo jie mas
koliszkų valdmįkų į anormafisz- 
kas'vėžes įstumti!
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Isz Amerikos.
Maskolija ir Amerikos pasiun

tinys prie caro.
Likosi dabar apgarsinti darbai 

Amerikos pasiuntinio Maskolijoj. 
Isz apgarsintų dabar susiraszinė- 
jimų Amerikos pasiuntinio Mas
kolijoj matyt, kad jis prieszinosi 
padawadijimams maskoliszkų 
konsulių, kurie nenori vizuoti 
paspartų amerikoniszkų ukėsų, 
turinczių reikalu į Maskoliję ke
liauti,jeigu tie ukėsai buvo žydai. 
Paskutiniame raszte Amerikos 
pasiuntinys, Breckenridge, tie 
siog prane^za maskoliszkam ran
dui, kad Amerika ne gal sutikti 
ant tokiojpa&ielgimo maskoliszkų 
konsulių.

Antrasis darbas Amerikos pa
siuntinio buvo priesztarawimas 
maskoliszfcoms valdžioms ir gin- 
czai užtat, kad maskoliszkas ran
das stengiasi pasilikti sau tiesai 
bausti Amerikos ukėsus, jeigu 
tie buwo pirma Maskolijos pa- 
waldiniais ir isz jos persikėlė į 
kitus krasztus be atsakanczio da- 
leidimo maskoliszkų valdžių. Su- 
siraszinėjimas Amerikos pasiun
tinio ežia pasibaigė tuom, kad 
maskoliszkas užrubežinių dalykų 
ministeris, Lobanov Rostowski, 
ant Amerikos pasiuntinio raszto 
atsiliepė teip szurkszcziai, kad 
tas priverstas buvo pasiskųsti 
savo ministeriui Olneyui. Mat 
ežia maskoliszkas užrubežinių da
lykų ministeris parodė, kad wisi 
caro Mikolojaus ministeriai ge
naus tinka meszkas vadžioti,neng 
prideraneziai atsiliepti ant teisin
go kitų krasztų reikalavimo. 
Iki sziol maskoliszkasrandas bau
džia visus tuos buvusius masko- 
liszkus pavaldinius, kurie pasto
ję Amerikos ukėsais.norėtų į Mas
koliję atsilankyti. Todėl Ameri- 

~ kos pasiuntinys persergsti Ameri- 
i kos ukėsus, kurie buvo kitę kart 

maskoliszkais pavaldiniais, kad 
jie saugotusi ir į Maskoliją ne 
keliautų.

*
Demokratiszka konwencija.

Chicagoj atsibuvo demokra
tiszka konvencija. Susirinkę 

Tzia demokratai iszrinko kandi
datę ant prezidento ant ateinan- 
czių rinkimų, Wiliamą Jennings 
Bryan’ę isz Nebraskos. Progra
mas demokratų susirinkusių* 
ant tos konvencijos nutartas: 
muitus nuo svetimų iszdirbimų 
imti tik tokius, kad surinkimai 

s nuo jų uždengtu vieszpatystės 
- reikalas. Teiposgi, kaslink atei

vių, demokratai nutarė už
ginti atėjimę į Amerikę sveti
miems ateiviams nemokantiems 
raszyti ir skaityti (tame demok
ratai priima tę patį programę, 
kaip ir republikonai; todėl Ame
rika wis gi bus uždaryta atei

nusprendė gydytojai, dar 28 tu
rės mirti. Apart tų 51 sunkiai 
apkultų yra dar 50 lengviaus 
apkultų. Terp tų aukų ne patė 
myjome lietuviszkos pravardės, 
taigi galbūt, lietuvių ežia nė- 
vieno ne buvo.

Nukrito trukia nuo kelio py- 
limo.

Trūkis Lehigh Valley geležin
kelio, 13 Liepos, terp VVhiteHa- 
ven ii Hazleton, Pa. užvažiavo 
ant besigananezios ant kelio 
karvės ir pertai lokomotiva ir 
4 pasažieriniai vagonai nupuo 
lė nuo pylimo. Lokomotivos 
konduktorius Duder teip sunkiai 
apsikulė, kad neužilgio ežia 
ant lauko ir pasimirė; peczku- 
ryk Mooney teiposgi labai pa
vojingai likosi apkultas, apart to 
—yra sunkiai apkultų 20 pasa- 
žierių. Terp apsikulusių yra vie
na ir lenkiszka, ar gal ir lietu- 
wiszka pravardė, Galvovskio isz 
New Yorko.

Padegėjai.
Isz Dubuųue. la. Miestelis Dy- 

ersville vos su visu neiszdegė. 
Jau ųuo tūlo laiko atrasdavo pri
lipintus ant sienų plakatus su 
gazdinimu iszdeginti visai mies- 
telį. Tapo suimta Ida Foote, ku- 
rię pagavo lipinant tokius plaka
tus. Potam suėmė ir jos brolį ir 
tėvę. Brolis pasirodė ėsęs bepro
tis ir tę tuojaus nugabeno į be- 
proezių namus. Suimtoji Ida 
Foote teiposgi esanti beprotė, 
gal ir ję gabęs į beproezių na- 
mius. Spėja, kad ta beproezių 
szeimyna kelis kartus padegė 
m i estę.

t Miestelis Hebron, Ind. tapo 
dėl kitų krasztų žmonių su visu 
uždarytas; uždraudė ežia ir diev- 
maldystę bažnycziose, nes baisiai 
pradėjo siausti difteritas, nuo ku
rio daug žmonių mirszta. 3000 
žmonių yra ten dabar difteritu 
serganezių.

i Miestelis Marengo, O. 11 
mylių nuo Mount Gilea, Oh. su 
visu iszdegė; neviena trioba ne- 
iszliko.

viams nemokantiems raszyti ir 
skaityti nė savo prigimtoj kal
boj). Apart to, demokratai užgy- 
rė ne aprubežiuotę muszimę ei 
dabrinių pinįgų. Demokratai nu
sprendė prieszintiesi užgyrimui 
teip vadinamo civiliszko suraszo 
urėdnįkų. Isz to galima spręsti, 
kad demokratams ne patinka pra- 
szalinti korupciją Amerikos urė 
dų, nes tę korupciją, - arba kitaip 
sakant parsidavimę urėdnįkų, 
gimdo tas, kad jų būvis ant urė 
do surisztas su partyja, kuri prie 
rinkimų viražų ėmė, taigi kad 
urėdnįkai ne gal pasitikėti, kad 
jie galės užlaikyti savo vietas, 
jeigu atėjus kitiems rinkimams 
kita palitiszka partija virszų pa
imtu. Isz priežastės užgynmo 
neaprubežiuoto muszimo cidabri- 
nių pinįgų, neturinezių pilnos 
vertės, demokratiszka partija 
suiro, nes nuo partijos atsiskyrė 
visi demokratai szalinįkai auksi
nių pinigų. Todėl ne galima ti
kėti, idant ant ateinanezių rinki
mų demokratai galėtų virszų 
imti: jeigu ir pirma republiko- 
nų partija rodėsi drūtesnė, tai 
dabar, pasidalinus demokratams 
į dvi dali, nėra nė jokios abejo
nės, kad republikonai virszų pa
ims; nėra abejonės, kad ant rin
kimų szį rudenį McKinley liks 
išrinktas prezidentu.

Žmogžudystes.
Isz St. Louls Mo. raszo: 7 

dienę Liepos, apie 8 valandę va
kare, ties alaus pardawinyczia po 
nr. 2200 ant Washington ui. su
stojo karieta, isz kurios iszlipo 
vyriszkis ir moteriszkė ir įėję 
pareikalavo kokio ten gėrymo. 
Wos spėjo pardaviuyczios kelne
ris nuo atėjusių atsitraukti, isz- 
girdo 5 szuvius, vienę po kitam. 
Kelneris atsigrįžęs pamatė mote- 
riszke gulinezię ant grindų jau 
ne gyva, o ansai vyriszkis pabė
go laukan, įszoko į karietę ir 
drauge au kitais dviem karietoj 
sedineziais, nupleszkėjo. Užmusz- 
toji buvo dailiai apsirėdžiusi ir 
labai graži. Policija jieszko dabar 
anų trijų pabėgusių vyriszkių. 
Nė užmusztos moteriszkės, nė jos 
užmuszėjo nieks nepažįsta.

Isz Nev Yorko raszo, kad kok
sai William Johnson, neseniai at
kakęs ežia isz Chicago, mirtinai 
paszovė studentę Williamę Sut- 
tonę. Sutton vaikszcziojo su sa
vo paczta po Broadvay ui., ties 
20 ui. prisiartino Johnson ir, nu
kreipęs revolverį į Suttoniene, 
szovė.bet nepataikė; antrę szuvį 
paleido į Suttonę ir mirtinai jį 
paszovė, pataikęs į pilvę. Sutto- 
nienė pradėjo bėgti, Johnson ję 
vijosi; pamatė kas darosi ir poli- 
cistai ir leidosi gaudyti žmogžu
dį. Į vienę isz policistų Johnson 
teipokgi kelis kartus szovė, bet 
ne pataikė; ant galo,matydamas, 
kad ne pabėgs, prikiszo revolve
rį prie smilkinio, szovė ir atliko 
ant vietos. Pasakoja, buk Sutton 
pasipažino su Johnsonu Chicagoj. 
Už kę jį paszovė, nežinia. Sutton 
turės mirti.

Nelaime ant geležinkelio.
Pereitos subatos vakarę Atsi

tiko baisi nelaimė ant Chicago & 
Northvestern geležinkelio. Trū
kis Union Pacific Pioneer, su 
važiuoj meziais pasivėžinti, isz- 
važiavo isz Logan, la. norėda
mas grįžti į Omahę, tuom tarpu 
atėjo tavorinis trūkis N38 ir su- 
simuszė su anuom. Pakol tru
kius sustabdė, jau 28 žmones liko
si užmuszti ir 51 pavojingai ap
kulti. Kaltas ežia pasirodo trū
kio Union Pacific Pioneer maszi- 
nistas, nes jam buwo įsakyta pa
laukti Logane, pakol neperbėgs 
pacztinis^rTavorinis trūkis, bet 
tas praleido parztinį ir suvisų 
užmirszo apie tavorinį. Atėjus 
trūkiui į Omahę su užmusztais ir 
sužeistais, ant stacijos susirinko 
jų giminės ir draugai. Isz 28 už- 
musztų, 24 likosi giminių pažin 
ti, 4 gi teip sudraskyti, kad nė 
pažinti ne galima. Isz 51 apkul
tų, kuriuos ežia atgabeno, kaip 

isz 
Lietuwiszku dirvvu 

Amerikoje. 
—o—

Draugyszczių su8iwažia- 
wimas.

Laikrasztis “Vienybė Lietuvi- 
nįkų” sukvietė ant 12 dienos 
Liepos susivažiavimę lietuvisz- 
kų draugyszczių reprezentantų 
aut sutarimo kaslink įrengimo 
lietuviszko emigrantų namo. Isz- 
tikros szirdies veiyjame kuo 
geriausios kloties, veiyjame, i- 
dant tasai suvažiavimas kuo- 
geriausius atnesztu vaisius. Mums 
vienok visgi rodosi, kad emi
grantų namo ne reikia statyti ant 
labdaringo pamato, nes tokius 
sunku' bus užlaikyti. Lenkų 
juk kur kas daugiaus, ir jų neva 
labdaringas emigrantų namas tur
būt daugiaus kasztuoja, neng 
naudos atgabena, nes jis suvis 
pradėjo krypti dėl nedatekliaus 
pinįgų. Lengva yra uždėti emig
rantų namę, liet jau kur kassun- 
kiaus jį uždėjus palaikyti. Jei
gu sykį uždėtas, paskui iszirtu, 
tai apart to, kad 1 etuviai netek
tų emigrantų namo, dar suma
žintu ir teip silpnę žmonių pasi- 
tikėjimę musų tautiszkiems įtai
symams. Namus tokius galėtu 
įrengti savo kasztais ir juos pa
laikyti visai privatiszka isz lie
tuvių susidedanti kompanija. 
Kas link gi užlaikymo beturezių, 
ežia lietuviszkos draugystės ga
lėtu susitarti su namų užlaiky- 
tojais ir jiems užmokėti už betur- 
czius, neturinezius pinįgų. Leng
va yra ant kokio nors pamato 
statyti emigrantų namus terp 
tvirtai suorganizuotų tautiszkų 
gaivalų, kaip antai terp: czekų, 
vokieczių, szvedų, prancūzų, nes 
ežia galima tvirtai tikėti, kad 
sykį nutarus, tie nutarimai bus 
visų pildomi. Musų gi v i šoki

ikiszioliszki nutarimai parodo, 
kad pas daugelį musų vientau- 
czių nutarimai kas kits, o jų pil
dymas vėl kas kits ir jeigu nu
tarimus pildo, tai lyg rodosi vien 
isz savo malonės, kada jam 
savo pažadėjimę pildyti patinka, 
o labai retai laiko ta už savo 
szventę priderystę. Jeigu musų 
uždėti emigrantų namai turėtu 
neužilgio sugriūti, juk tuom pa
duotume sawę ant iszjuokimo 
svetimų, kurie ir sziędien ne per 
karszcziausiai mus godoja!

Numirė draugyste.
“Rytas” paduoda žinię, kad 

Haverhilles, Mas. lietuviszka 
draugystė Szvent© Stepono su- 
visu isziro. Kodėl? Sako buk 
draugystės prezidentas nemokė
jęs sąnariui pesmertinės, bet 
mums rodosi, kad visur draugys
tėmis ne jų prezidentai valdo! 
Galima kaltinti prezidentę ir lai
kyti už iszgamę—bet kę pasaky
ti apie kitus sąnarius draugystės, 
kurie daleido, kad vienasiszgama 
prezidentas galėtu iszardyti 
draugystę? Jeigu prezidentas ne
tikęs—tai juk priederystė sąnarių 
draugystės buvo atsiliuosuoti nuo 
iszgamos virszinįko; lengviaus 
deszimcziai suvaldyti vienę 
virszinįkę, neng vienam netiku
siam virszinįkui skriausti visus 
sąnarius draugystės; viens gal 
daugumę skriausti vien tę*yk, 
jeigu ta dauguma ant to sutinka.

Negawo Amerikoniszkų 
popiėrų.

Lenkiszkas laikrasztis “Polska 
i Litva”paduoda žinięisz Shamo- 
kin, Pa., kad ežia 100 lenkų, lie
tuvių ir slovakų kreipėsi į Ru
dę praszydami Amerikos ukėsys- 
tės popierų, bet ne daugelis jas 
gavo. Daugumai atsiszaukusių 
ne mokėjo atsakyti ant užduotų 
klausymų, todėl tudžia jiems at
sakė iszduoti ukėsystės popie- 
ras.,

Atsiszankimas VVorceste- 
rio parapijonų.

(Atsiųsta).
Skaitėme lietuviszkuose laik- 

raszcziuose, kad kun. Maszotas 
yra sus‘penduotas ir “Saulėje” 
patiipo jo paties apsigarsinimas, 
kad važiuoja į Afrikę. Iki sziol 
vienok jis dar užsilaiko Wor- 
cesteryj ir nedėlioms laiko szv. 
misz.—sumę. VVietinis gi kunį- 
gas tiktai pamokslus sako. Bet 
kokius pamokslus! Parapijos rei
kaluose parapijonai patėmijo, 
kad musų kun. savaip elgiasi ir 
pradėjo kn. J. Jakszcziui neįti
kėti, o ir pinįgus abejoja jam 
duoti. Kas isz to iszėjo? Salai 
21 d. Birželio mėnesio, laikia pa
mokslo, mus kun. prakalbėjo szi- 
teip: “ant vesėlijų ir balių tai 
sumetat gana daug pinįgų dėl 
jaunikio arba kito ko; tai ver- 
cziautuos pinįgus fiiau atiduokit. 
Atvažiavę į kriksztę tai jus vos 
nevos iszstenat kežnas po $1 ar
ba $2. Jeigu jus man pinįgų ne-, 
duosite, tai vardan, kaip ^asz* 
esu kn., Dievo melsiu, kad jus' 
paliktu netikėtas galas, kad trei- 
nas ar fabrikų maszinos sutrin
tu jus, o kad jeigu sirgsite arba 
mirsite, tegul velnias jūsų du- 
szias iszplėszia; asz neeisiu pas 
jus”.*) Pirinesniuose pamoksluo
se sakė: “aszėsu ^ietinįku a p asz 
talų, dėlto skelbiu žodį Dievo”. 
Kunige! apasztalai ne pardavi- 
nėjo Dvasię szv. už pinįgus; 
kodėl tu tędarai? Kada jie kalbėjo 
pamokinimo žodžius, tai neszau- 
kė velnius, kad klausytojų du- 
szias plėsztu, neszaukė lokomo- 
tivų ir fabrikų maszinų, kad 
sutrintu ir neszaukė notikėto my
rio, kad jų klausytojus paimtu. 
Nors galima priszaukti velnių 
pilnę bažnitėlę, vienok Dievas 
nepavelįs mus duszias plėszti. 
Tai matot broliai, kad jeigu mes 
nepadarome kun. bankierium vi
sų savo turtų, tai jis szaukia 
velnius, kad mus duszias plėsz- 
tu. Kaip mes gyvi, tokių pa

LIETUMTSZKOS K NĮGOS. 
Trumpas apraszymas apie žeme 

arba žemraszys.
Po tokiu užvadinimu neseniai 

iszėjo Tilžėje knįgutė iszleista 
kn. Žebrio. Apraszymas apie že
me iszreiksztas paveiksle klausy
mų ir atsakymų, nors sziędien ta 
forma, kaipo netikusi, visur ta
po pamesta. Seniaus, kada moks- 
lainės buvo jėzuitų rankose, ta 
forma buvo vartojama prie moki
nimo vaikų, bet kad ji užmusza 
sęprotnvimę ir iszmintį žmogaus, 
o wien dresuoja atmintį, ja jau 
seniai visur pametė kaipo ne tik 
kad nenaudingę,bet kaipo Nedin
gę, nes isztikro tasai būdas mo
kinimo paversdavo iszmintingę 
žmogų, teip sakant, į szpoka, arba 
į szarkę iszmokintę isztarti kele- 
tę žodžių; jis paverezia žmogų 
į maszinę be savo prigimto pro
to. Lenkijos mokslainėse ta for
ma buvo vartojama ilgiausiai, 
bet tik prie mokinimo tikėjimo 
mokslo ir tai tik žemiausiose pra
dinėse mokslainėse, nors isz tik
ro ežia ne atsakantis būdas mo
kinimo pavojingiausias; ant lai
mės ir ežia nuo 1865 m. kunįgo 
Putiatickio Katechizmas tApų pa
mestas: dabar tokių rankvedžių 
mokinimosi, paveiksle klausymų 
jratsakymų, jaūniekur nevartoja.

Tiek apie paezia formę paminė
tos knįgutės. Eikime toliaus prie 
paežių atsakymų ir klausymų. 
Ant kiekvieno isz 64 puslapių 
knįgutės galima patikti klaidžius, 
nesuprantamus-atsakymus; isz- 
rodyti visas A klaidas mums ir 
vietos “Lietuvoje” pritruktu. 
Todėl parodysime tik keletę.

“K. Kę iszreiszkia žodis oras”?
“A. Žodis oras lietuviszkoje 

kalboje labai daug daiktų isz- 
Teiszkia: 1, tę kvėpiuię, kurį 
mes ryjame kvėpuodami. 2, 
szilumę irszaltį. 3, tę kunę, ku
ris apgula žemę paveiksle skys- 
to(?) gazo. 4, oru,ant galo,vadi
name kiemą, t. y. wietę po ala
viniu dangų nerume”.

Taigi mes ežia turime paklaus
ti, katras isz tų keturių yra isz
tikro oru?

Toliaus eina klausymas: “ar 
storai apigula žemę oras?” taigi 
katras?

“K. Į kokias gimines dalinasi 
Europos gyventojai?”

“A. Į 5:romaniszkę, vokiszkę, 
slaviszkę, lietuviszkę ir keltisz- 
kę”.

Kur dingo: baskai, albanie- 
cziai, magyarai, turkai, finai, ku
rie nė į vienę isz paminėtų gimi
nių ne priguli?

“K. Kuriame kraszte Azijos 
yra salos Pagoniszkos?”

“A. Rytų szalyje Azijos, prie- 
szais Mandžuriję, Rytinėse Didž- 
jurėse”.

mokslų negirdėjome. Dėlto-kn. 
jeigu taip darysi, kaip dabar da
rai, visad piktinsi ir keiksi žmo
nes, tai vardan, kaip mes esam 
parapijonai, neduosim nė po vie
nę centę ir persergstim kitus 
lietuvius kaip tai: Athol’o,Hard- 
wick’o, Northamton’o ir North 
brokfield’o, Mass.. kad nevienas 
neduotumėt pinigų J. Jakszcziui 
ant bažnyczios, nes jis juos ap- 
verezia ant savo naudos.

Už szitę korespondenciję neat
sako rėdystė, tiktai žemiau pasi- 
raszę paiapijonai. Iszduotojai 
laikraszczių, kurie mylite prasz- 
cziokėlius, priimkite musų atsi- 
‘szaukimę, nes atsiszaukiame į vi
sus liet, laikraszczius. Su guo- 
done, parapijonai.

Ths. Migauckas, 
M. Zostus, 
L. Levonavicze, 
A, Rinkevicze.

•) Mums rodosi, kad ir mokant po 1 
arba2dol. už kriksztą, parapijonys tu
ri tiesa laukti nuo sawo dwasiszkų mo
kintojų geresnių pamokinimų, ne wien 
keiksmų! Rugojame mes, kad terp lie
tuvių Amerikoj bedievystė platinasi, 
bet mums rodosi, kad jai geriausiai dir- 

iszdirba tokį, kaip augszcziaus pa
duoti, doriszki pamokinimai. Taigi 
tokius apturime vaisius, kokia sėkla 
sėjame! ..Red.

Kas tos do Pagoniszkos salos 
— mes nežinome: jeigu tas už- 
vardinimas duotas dėl stabmel- 
diszko tikėjimo gyventojų, tai 
yra ir daugiaus Azijoj salų stab
meldžių apgyventų; isztikro gi 
vadinamų Pagoniszkų salų nėra.

Perėjus į paskutinę žemės 
dalį, ten jau randame tokį su- 
maiszymę, kaip kalbų statant Ba
belio boksztę. Raszėjas sako, kad 
Australija todėl teip praminta, 
kad ji guli į pietus uuo lyginto
jo arba nuo ekvatoriaus, bet ežia - 
prie Australijos priskiria ir salas 
Oceanijos, o tos pasiekia 30 laip
snio į sziaurius nuo ekvatoriaus. 
Padalinime žmonių veislių pa
siremia ant sziędien r jifu nevar
tojamo Blumenthalo 'padalinimo, 
bet ir ežia sumaiszo — apleidžia 
visai papuazus, o įtranda tik 
malajus ir juoduosius (turbut 
melanezieczius) — bet kad Aus- 
tralaziję nepriskiria prie Aus
tralijos, tai ir nežinia, kur raszėjas 
malajus ežia patiko? Minėdamas 
salas, raszėjas neužmirszta mažų, 
bet užtatai apleidžia didžiausię 
po Australijai, Nauję Gvinėja. 
Salos Naujos Britanijos sziędien 
jau kitokį turi vardę, jas vadina 
Bismarko salomis. Apie vokie
czių kolionijas Oceanijoj raszėjas 
ir neprimena, nors jos kur kas 
didesnės už prancūzų kolonijas.

Apie Salas Indiszko Oceano 
(talpino jas ant Didžiojo Oceano) - 
autorius sako, kad isz jų: Ceilo- 
nas priguli Britijai. kitos gi vi
sos Danijai. Melstume, kad teik
tųsi autorius paminėti nors vie
nę isz Australazijos salų, kuri 
prigulėtu Danijai; labai butu 
žingeidu apie tokį nauja atradimu 
dažinoti. Mes apie salas Indiszko 
Oceano prigulinezias Danijai dar 
ne girdėjome.

Kaslink tvėrimo geografiszkų 
vardų, autorius prisilaiko to 
paties budo, kokio prisilaiko vai
kai nesuprantanti nė žodžio lo- 
■tyniszkai, kalbėdami ministran- 
turę, kada stengiasi lotyniszkus 
žodžius perkeisti į lietuviszkus, 
isz ko iszeina paweikslan toki 
dy vai: “tu lentute me” arba “ei 
klamorys musų vienas”. Kas 
vienok gal iszteisinti vaikę, tas 
ne iszteisina knįgų raszėjo. Knįgų 4 
raszėjams nepritinka dirbdinti, 
pagal gavo fantaziję, svetimus 
vardus,|tokius kaipyra knįgutėje, 
paveikslan: Alzas, Gamburgas, 
Mainstas, Kalakutas (tas 
žemaiezių prasmėj visai kę kitę 
reiszkia), Geiderabadas ir t. t.

Prieduose tas pats sziupinys ir 
klaidos. Afrikoj talpina Adenę, 
tuom tarpu ta auglijonų valdyba 4 
yra ant vakarinių Arabijos *pak- ’ 
ranezių. Java, Madura, Molukkų 
salos, Sumatra paduotos kaipo 
Danijos valdybos, o tuom tarpu 
jos priguli holandiecziams. Sala 
Guędelupe autoriaus atimta nuo 
prancūzų ir padovanota anglijo- 
nėms; tiems atiduota ir Republi- 
kaHayti arba San Domingo. Aus
tralijoj; visęNauję Gvineję pado
vanojo anglijonėms, nors isztikro 
jį priguli: vakarinė dalis — ho
landiecziams, pietinė — Anglijo
nėms, o sziaurinė — vokiecziams 
(matomai vokieczių ir holandie- 
czių autorius labiausiai nekenezia, 
o labiausiai myli danieczius, nes 
tiems daugiausiai dovanų sutei
kia ir jas atima nuo holandieczių). 
Holandieczių labiausiai mat ne
kenezia, nes priede su miestų 
suraszais net Holandiję padalina 
į dvi vieszpatysti. į Golandiję 
ir N i derlandiję.

Pacziame apraszyme raszėjas 
prisilaiko vokiszkų geografų sis- 
temo ir teip vadinamę prancūzų 
ir anglijonų Australaziję priski
ria prie Azijos; priede gi su 
miestų suraszais, miestus: Bata- 
vija, Manilla, Samarang, ir Sip- 
gapur priskiria prie Australijos, 
taigi perkelia juos į visai kitę 
žemės dalį; bet kur ežia juos pa
kabina, jeigu žemės krasztai, ku
riuose tie miestai yra, pasilieka 
Azijoj? i

Tiek klaidų mes parodome; 
paminėti apie visas reiktu tiek 
paraszyti, kaip ir pati knįgutė. 
Mums rodosi, kad parodytų klai
dų užtenka, idant kiekvienas 
galėtu pasakyti: “gailadarbo ir 
kasa to!”
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APIE

ŽEMĘ ir KITUS SWIETUS,
JŲ BUVVĮ ir PABAIGA.

Pagal Heilpernę.
----- o-----
(Tę«a.) • •

Jeigu, ant paveikslo, parėję 
namon, ne rastume savo kambaryj kokios nors 
brangenybės, ir niekeno neklausinėję, nejieszkoje, 
netirinėję, norėtume tuojaus spręsti, kad mus 
apvogė, padalytume neiszniinting.d ir toksai spė 
j imas butų per greitas, neturėtu pamato. Bet 
jeigu tokiame atsitikime, peržiūrėję kambarį, at
rastume ženklę atsilankymo vagilių, jeigu ras- 

! tume iszkraustytas pakavones, jeigu pamatytume, 
kad trūksta mums ir kitokių daiktų, jeigu rastu- 

, me iszlaužytus užraktus ir t. t. — tę syk spėjimas, 
kad mus apvogė, butu paremtas ant tikro pama-

; to, jis butu teisingas Moksle ir, kiekvienas spė- 
‘ jimas gal būt paremtas tik ant tikro, ant teisingo

1 pa mato. Jeigu ant iszreiszkimo kokio nors apsireisz-
| kimo moksle ne turime tikro, teip sakant faktisz-
| ko iszaiszkinimo, tašyk s p ė j a#m e. arba kaip

ta vadina — statome h y p o t e z a bet tokia hy- 
į poteza tašyk turi: 1) iszaiszkinti aiszkiai, supran-
| .taniai visus apsireiszkimus, apie kuriuos spėjame;
| 2) turi sutikti su visais kitais apsireiszkimais, apie
Į kuriuos jau seiliaus žinojome; 3) ne gal būt prie-
j szinga žinomams darodymams kitų mokslų. • nes
Į moksle viens mokslas jungiasi visada su kitu;
j taigi musų spėjimas turi būt paremtas ant žino-
| a mų moksliszkų pamatų, sutikti su gamtos
I tiesomis; 4) turį būt aiszkus ir visiems supran-
I taniai iszreiksztas. Tokį musų spėjimę, arba kaip
I tą vadina hypotezę, turime nuolatai papildinėti
I naujais patėmyjimais, jeigu vienok nauji tėmyji-
1 . mai noi-s kuom nors užginti galėtu jos teisingu- 
1 mui, tašyk tokį spėjimą, kaipo neteisingę, pame-
1 tame ir griebiamėsi kito, teisingesnio; moksle pri-
| valome vien teisybės jieszkoti, taigi ir spėjimas
I turi būt areziausiai teisybės. Tokiu budu, kada
Į inokslincziai teip elgiasi, kiekvienas spėjimas į-
|. ?.vja w*s tvirtesnį pamatę, nuolatai artinasi prie
i tikros teisybės,- gerinami, kiekvienas naujas patė-
I myjimas artina jį prie tikros teisybės. Surinkus
i daugiaus faktų paremianezių ta spėjimą, jeigu jam
I nieks ne gal iszrasti kę galėtu užmesti, toksai spė-
I jimas su laiku parsikeiezia į teo-riją. Teip,
I ant paveikslo, apie budę, kokiu pasidarė visa
1 pašvietė, ne galime žinoti tikrai, nes prie to ’jebu-
I vome, nes to nieks negalėjo isztirti, apie ta sten-
I giamėsi vien spėti, kaip tai isztikro galėjo būti,
■ t. y. statome hypotezę. Pirmiausiai papasakosime
I koksai spėjimas sziędien terp mokslinczių yia. la-
I blausiai iszsiplatinęs, o paskui pasistengsime paro-
| dvti ant kiek tie mokslinczių spėjimai yra teisin-
I gi, kodėl juos už areziausius teisybės laiko. Tas ii
H spėjimas paremtas ant tiri liejinių dviejų garsių ‘
I mokslinczių: vokieczio Kanto ir prancūzo Lap-
I lace’o. Spėjimai tuodviejų mokslinczių kaslink
| pi:H‘itės dangiszkų svietų yra svarbiausi, kas- '
I link ateitės, tolesni tirinėjimai atranda jų nuomo- •
I nėnis jau szį tę, kę gal užmesti. Apie tę pakal-
I būsime toliaus,
i CHAOS IR PRADINE M1GLOTINE.
i Aiszkindami pradžia pasvietės, mokslincziai 
I >pėja, kad isz pradžių nebuvo tokių dangiszkų 
I "Vietų, kokius matome sziędien, bet visa medega, 
| i>z kurios jie susideda, buvo vienodai iszbarsty- 
I 3 ta ueiszmieruotuose pasvietės ruimuose paveiks- 
1 le atskirų smulkių dalelių. Taigi visa pašvietė 
I buvo pripildyta labai smulkiomis, liuosai skraidaji- 
I ežiomis vienokio didumo dalelėmis, kurios buvo 
1 viena į kitę panaszios, tiesusirilikusios į vienę kru- 
I vę, bet kiekviena dalelė skraidė liuosai pasvie- 
I tės ruimuose. Wisi kūnai ir dabar dar susideda isz 
I labai' smulkių ne užmatomų dalelių, nelimpan- 
1 ežių viena prie kitos, atsiskyrusių viena nuo ki- 
I tos. bet viena kitę prie save traukianezių teip, pa- 
I vėikslan, kaip nors atsiskyrę yra viens nuo kito dęn. 
i gi-zki kūnai, bet jie viens kita prie savęs pri- 
I traukia. Tuos laikus, kuriuose ne buvo dar susi- 
1 jungusių kūnų, nėjokių dangiszkų pasvieczių sis-
■ temų, vadina chaoso laikais. Bet kad visos da- 
I lėlės medegos krutėjo, teip kaip kiekviename ku- 
I ne dalelės kruta, teip kaip kruta visi dangiszki 
1 svietai, nes krutėjimas yra tai neatbūtina ypaty- 
I liė.kiekvienos medegos, todėl galėjo atsitikti, kad

Hvi kokios nors dalelės, tos skraidanezios neiszmie-

I
 rantuose pasvietės ruimuose medegos, susitiko, 
taigi isz jų pasidarė jau kūnas du kart didesnis, 
kuris smarkiaus pradėjo prie savęs pritraukti ki
tas skraidanezias daleles, nes kaip žinome, sveri- 
inas arba traukimo pajiega yra tai ypatybė kiek
vieno kūno. Tiedvi susijungusi į viena kruvę 

. daleli, kaipo tvirtesnės už kitas, padarė teip sa
kant vidurį pritraukiantį prie save kitas skrai- 
dam zias svieto ruimuose daleles, kurios ir pradė
jo aplink ta vidurį rinktiesi. Tokiu budu, isz 
"Tų dalelių iszmėtytų ueiszmieruotuose svieto 
ruimuose pasidarė, Įier ilgę laiką, viena didelė mig- 
l"tinė, panaszi į tas miglotiuės, kokias ir sziędien 
dar matome daugely j dangaus vietų. Pritraukus 
ti* dviem dalelėm kitas daleles, tasai vidurys da- 
r* 'i. juo tolyn, juo didesnis, kuris turėdamas to
kiu Imdu vis didesnę pajiegę, galėjo vis dam 
>iau.-> tų skraidanezių svieto ruimuose dalelių prie 
sivę> pritraukti*. Bet pajiega to vidurio negalėjo 
i'zsyk iszsipliekti po visus neiszmieruotus paswie- 
lės ruimus ir didelėse tolumose įtekmė tos pajie- 

buvo labai maža, arba, labai toli nuo to vidu- 
p°» ji visai nėjokios neturėjo įtekmės, teip kaip 
ir dabar pritraukimo pajiega didelių dangiszkų 
kuinr ant kitų ėsanezių labai toli neturi įtekmės, 
ta’gi ir dalelės daugelyje vietų, labai toli nuo 
vidurio, ne galėjo būti to vidurio pritrauktos, 
taigi dąugelyj vietų, tolimuose krasztuose to wi- 
flurio, turėjo pasidaryti kiti toki jau viduriai, ku- 

■’i(* pt4esavęs traukė tas tolimąsias nubto pirmu-

H t'Hio vidurio daleles ir, tokiu budu, ta pradinė mi- 
H plotinė pasidalino į daugel miglotinių, kitos gi

Priliko ir iki musų laikų nesusirinkusids. Kaip 
*’k visos daleles vienos miglotinės nusirinko ap- 
l'^k sawo vidurį, turėjo pasidaryti didelis apskri

ti k's, įkaitęs per rinkimasi dalelių ir per spaudi ma

dalelių. Juo 
lurio rinkosi I Isz wisur.iši viena prie kitos liesirenkanczių <

I tokios daleles labiaus prie savo vidurio rinkosi 
ir juo smarkiaus jos spaudėsi, apskritys szilo vis 
labiau, pakol ant galo vidurys, kaipo tirsztesnis 
už kitas tokio apskriezio dalis, neįkaito teip labai, 
kad turėjo su liepsna užsidegti. Taigi visa tokia Samarkando geležinkelio linijos, 
miglotinė užsidegė ir isz jos pasidarė didelis ga- • Azijatiszkoj Maskolijoj, pasažie- 
zinis apskritys su deganeziu viduriu, ir iszrodė | riai8 lrukig igz9zoko igz relių. 40 
teip, kaip kad viduryje butų žvaigždė, teip kaip 
tai ir sziędien matome tūlose miglotinėae, teip 
vadinamose miglotose žvaigždėse. Tas neiszpasa- 
kytai didelis apskritys, didesnis už visas sziędien 
ėsanezias saules, sukosi aplink savo aszj^ turbut, 
dėl susidavimo pritraukiamų dalelių į jos szonę, 
arba todėl, kad dvi pirmutini deleli susidavė 
viena į kitę savo szonais ir įgavo per tai įsibė- 
gimę.

|| Netoli stacijos Batraki, ant

pasažierių likosi užmusztų arba 
sunkiai pavojingai apkultų. Mat 
koksai piktadarys ant rėlių su
krovė kruwę akmenų ir pertai 
trūkis likosi isz relių iszinestas.

PASIDARYMAS SAULIŲ. PLANETŲ, IR MENULIŲ.
Lengvai kiekvienas gal suprasti, kad juo 

labiaus dalelės tokio gazinio apskriezio spaudė
si prie vidurio, juo labiaus todėl apskritys turėjo tir- 
sztėti ir juo labiaus įkaisti ir ne tik pats vidurys 
arba brauduolys, kaip tai buvo isz pradžių, bet 
ir visa didelė gazinė kulka užsidegė su liepsna. 
Tokiu budu pasidarė pirmutinis didelis gazinis de
gantis apskritys, kurisai sukosi aplink, savo aszį: 
buvo tai pumutinė vidurinė visos pasvietės sau
lė. Bet kad, kaip sakėme, ir kituose krasztuose 
svieto ruimų galėjo susirinkti daugel panaszių 
miglotinių, isz kurių tik tūlos galėjo susirinkti į 
deganezius apskriezius, taigi isz pradžių galėjo pa
sidaryti keletas tokių vidurinių saulių, o prie jų 
ir nepersikeitusios į apskriezius miglotiuės. VVie- 
ton todėl neiszpasakytos daugybės saulių ir ki
tokių dangiszkų kūnų, koki sziędien pavie
tėj atsirauda, visa pašvietė isz pradžių susidėjo 
isz keletos saulių ir miglotinių. Saulės tos buvo 
neiszpasakyto didumo ir viena nuo kitos neiszmie- 
ruotoj tolumoj; isz pradžių buvo suvisu apskri- 
czios ir sukosi aplink savo aszį. Dclto sukimosi, 
kiekviena isz tų vidurinių saulių, kaip tai jau 
žinome, teip kaip ir kiekvienas besisukantis apj 
link savo aszį gazinis arba skystas apskritys, tu
rėjo plotiesi savo galuose arba poliuose, t. y. a- 
szies galuose ir skėstiesi ties ekvatoriumi, taigi 
isz apskriezio turėjo persikeisti į sferoidę, t. y. į 
suplotępoliuose ir iszskėstę ties ekvatoriumi apskri
tį. Besisukant tokiai sauleitoliaus aplink savoaszį, 
plojosi ji ties aszies galais juo labiaus ir skėtėsi ties 
ekvatoriumi ir todėl vietos ties ekvatoriumi juo 
labiaus tolinosi nuo vidurio, teip kad vietos ties 
tuom ekvatoriumi ir visos aplinkinės vis labiaus 
besitolindamos uuo vidurio, atsirado ant galo jau 
teip toli nuo jo, kad tas vidurys paliovė jas 
prie savęs traukęs, arba traukė jas labai silpnai. 
Basitolindamos nuo vidurio turėjo tos vietos 
ties ekvatoriumi daryti didelius ratus keliau
damos aplink aszį ir todėl jos turėjo keliauti kin
kas greicziaus ueng pirma, idant apsisukti ir sus
pėti apkeliauti aplinkui ir todėl jos turėjo vis 
didesnį įsibėgimę. Bet kad jos buvo vidurio ap
skriezio silpninus pritraukiamos ir wis didino sa
vo įsibėgimę, turėjo ant galo nuo apskriezio nu- 
plyszti paveiksle žiedo, kuris nors su juom nesu- 
yungtas, i per savo įsibėgimę turėjo suktiesi 
toliaus aplink apskritį, į tę paczię su apskri- 
ezia pusę, diedas toksai, kaip žinome, turėjo per- 
trukti ir ant galo susirinko į kitę apskritį, bet 
mažesnį už pirmutinį ir besisukantį į tę paczię 
kaip ir žiedas pusę. Pirmutinis apskritys per at- 
plyszimą nuo jo žiedo, kurisai paskui susirinko į 
maža apskritį, sumažėjo ir iszsyk pasidarė vėl su 
visu apvalus, bet kad jis ir toliaus sukosi aplink 
savo aszį, taigi vėl turėjo plotiesi vietose aszies 
galų ir skėstiesi ties ekvatoriumi ir po kokiam 
laikui nuo jo vėl turėjo nuplyszfi žiedas, isz ku
rio vėl pasidarė naujas, mažesnis apskritys ir t. t. 
Didysis apskritys mažinosi ne tik todėl, kad nuo 
jo plyszo wis nauji žiedai, bet ir todėl, kad jis isz 
palengvo auszo ir auszdamas 'raukėsi, tirsztėjo, 
taigi isz jo darėsi vis mažesnis apskritys, ir todėl 
jopavirszius juo tolyn, juo labiaus tolinosi nuo 
anų nuo jo nuskilusių apskriezių. Tokiu budri,su lai-, 
ku, nuo pradinės vidurinės saulės pasidarė daugel 
mažesnių saulių, atsitolinusių nuo tos pradinės, be- 
sisukanezių aplink ję į ta paczię pusę, į kurię ta 
pirmutinė saulė sukosi hplinkssavo aszį. Kiek
viena isz tų naujau, mažesnių aulių teip jau to 
liaus degė, buvo mažesnė už vidurinę, bet 
visgi dar labai didelė. Teip turėjo isz tos viduri
nės saulės pasidaryti ir musų žemę szildanti ir ap- 
szvieazanti saulė, kuri teip jau, kaip ir ana viduri
ne, besisukdama aplink savo aszį, plojosi savo 
aszies galų vietose ir skėtėsi ties ekvatoriumi ir 
tokiu budu ir nuo jos skilo žiedai ties ekvatoriumi, 
kurie paskui rinkosi į apskriezius už ję kur kas 
mažesnius, t. y. į planetas besisukanezias į tę pa
czię pusę aplink savo saulę, o saulė isz paleng
vo auszo, raukėsi ir tolinosi nuo tos pirmutines 
planetos ir toliaus tokiu pats budu gimdė vis 
naujas mažesnes planetas vis areziaus saulės esan- 
czias. Musų saulė, kaip jau sskėme, iszpradžiu tu
rėjo būt teip didele, kad užėmė visę ruimą terp 
sziędieninės saulės ir toliausiai nuo jos ėsanezios 
planetos, Neptūno. Nors saulė nuolatai auszo, kaip 
auszta ir dabar, liet idant galėtu suvisu atauszti 
ir užgesti, ant to reikia labai ilgo laiko; planetos 
gi, kaipo kur kas mažesnės, auszo greicziaus ir isz 
dalies jos ant savo pavirsziaus atauszo suvisu ir 
sukietėjo ir tai juo planeta buvo mažesne, juo 
greicziaus atauszo. Pakol vienok jos atauszo ir 
sukietėjo ir jos turėjo plotiesi, liesisukdamos smar
kiai aplink savo aszį, ir skėstiesi ties ekvatoriumi 
ir jos turėjo atidalinėti nuo savęs žiedus, isz kurių 
pasidarė mažesni už jas apskrieziai besisukanti į tę 
paczię kaip ir planetos puse, t. y. nuo jų pasidarė 
mėnuliai arba planetų satelitai; kurie kaipo daruž 
planetas mažesni, turėjo auszti dar už jas greicziaus. 
Tokiu budu, kiekviena saulė, kuri yra vien pla
neta savo vidurinės saulės, padirbdino aplink 
save savo planetariszkę sistemę panasię, į musų 
saulės sistemę.

(Toliaus bus.)

|| Moravijoj, Austrijoj, atsitiko 
baisus debesų praplyszimas: vi
sas kraszto plotas terp Goja ir 
Bisa vandens užlietas. Blėdį to 
tvano padarytę skaito į keletę 
milijonų; geležinkeliai turėjo 
nustoti keliavę; žmonės badę 
kenezia, nes jų turtai likosi tva
no isznaikinti, o privežti negali
ma, nes tvanas nedaleidžia.

|| Maskoliszki kareiviai dauge- 
lyj vietų Kijevo gub., kaip pa
duoda angliszkas laikrasztis 
“Daily Nevs”, užpuldinėja ant 
žydų: iszplėszė daugel žydiszkų 
k romų ir gyvenimų. Keletas 
žydų tapo užmusztų, o daugel 
yra sužeistų. Kaip sako, visę tę 
maisztę pakėlė vienas oficierius, 
kurisai susipyko už kę ten su 
vienu žydu.

|| Ant Salos Kipro (Azijatisz- 
kos Turkijos pakrantėse), ap- 
skrityj Larnica, nuo pats pradžios 
Liepos mėnesio, beveik kas die- 
nę pasitaiko smarkus žemės 
drebėjimai; pasiekia jie Limasol. 
Mieste Larnica blėdys labai di
delės: daug triobų yra iszgriau- 
tų. Gyventojai persigandę ap
leido miestę ir pasitraukė į lau
kus. Bankai, urėdai, dirbtuvės 
ir pardavinyczios mieste uždary
tos.

f Isz Ostroviaus, Poznaniaus 
provincijoj, Prūsuose, raszo, kad 
ežia buwo prova užžiurėtojaus 
vaikų prieglaudos namę, Fride- 
riko Knappe. Mat tasai betėvių 
vaikų globėj is dasileisdavo 
bjauraus darbo ant jo užžiurai 
pavestų 12—14 metų mergai- 
ežių. Sūdąs nusprendė tokį bjau
rų vaikų globėjų ant 5 metų 
kalėjimo ir ant 10 metų nužudy
mo tiesų. Mat koki atsiranda be- 
saužinės vaikų globėjai!

U Kaime Oertmansdorf, netoli 
Leignico, Provincijoj Szlezijoj, 
Prūsuose, gyveno du apie 80 
metų seneliai: vyras ir jo mo 
teris. Neseniai surado juodu ne
gyvu, juodu nusinuodino. Pri- 
žastis patžudystės yra mat ta, 
kad seneliai girdėjo, kaip kartę 
vaikai parugojo, buk tėvai jiems 
yra sunkenybe. Taigi mat, neno
rėdami būt sunkenybe savo 
vaikams, negalėdami kitaip juos 
nuo tos sunkenybės paliuosuoti, 
pats nusižudė, kad tik numylė
tiems vaikams tę sunkenybę ne- 
szioti nereiktu.

* Paskutiniai žemės drebėjimai 
Japonijoj daugiais ežia blėdies 
padirbo, neng isz pradžių garsi
no. žemės drebėjimai ir potam 
tvanas isz jūrių, ant sziaurinės 
Japonijos Salos Yesso, miestuo
se: Eigagi ir Irvate nužudė 
37000 žmonių gyvaszczių. Apie 
Morica, kaip pranesza, apie 60000 
žmonių likosi užmusztų arba su 
žeistų. Potam atsirado badas, nes 
turtai žinonių likosi tvano isz
naikinti. Tukstancziai sužeistų 
mirszta, nes ant jų gydymo gy
dytojų neužtenka, trūkstae ir 
vaistų; tūlose vietose' žirninės 
maitinasi vien žuvimis. *

|| Maskoltšzkas laikrasztis, 
“Kijevskoje Slovo”, szitokię pa
duoda žiuię: į kaimą Soloszinę, 
Ozerų volostės, Kijovo gub. at
kako apsimandieravusi kokia ten 
žmogysta ir apsigarsino, buk ji 
yra akių gydytoj ūmi, rando at
siųsta ant gydymo apjakusių 
žmonių. Žinia apie tokį žymų 
rando atsiųstę akių 
greitai praplito po visus tos 
volostės kaimus; susirinkodaugel 
apjakusių ir dar matanezių, iszgy- 
domų ir neiszgydomų ligonių.

apjakusių

gydytoję

Gydytojas žadėjo kiekvieną isz- 
gydyti, tik už tę reikalavo nuo 
15—20 rublių. Kada nelaimingi 
ligoniai suderėtus pinigus užmo
kėjo, tasai newa daktaras griebė
si aperacijos: pjaustė akis, blak- 
stienus ir davinėjo kasžin kokius 
vaistus. Nuo to wienok ligonių 
akys dar labiaus pagedo. Dirbęs 
czia,*~arba kitaip prigaudinėjęs 
žmonis 5 dienas, surinkęs nuo pa
sitikėjusių jam žmonių diktai pi- 
nįgų—stebuklingas akių gydyto
jas prapuolė: iszsi vilko gal į ki
tę krasztę žmonis prigaudinėti.

Ii Lubawoj, ^Vakariniuose Pru
snose, tarnaitė mėsinįkoMarszev 
skio, 17 metų mergina, kurdama 
ngnį, kaip daro paprastai, norėjo 
malkas aplieti su keresinu, kad 
malkos greicziaus įsidegtu. Liep 
sna isz syk iszsimetė ir padegė 
kerosinę stiklinėj, kurią anoje 
mergina laikė rankoje; stiklUiė 
truko ir degantis kerosinas užpy
lė merginę; isz jos . pasidarė 
viens augsztas liepsnos stulpas. 
Kol atbėgo žmonės su pagalba, 
jau drabužiai buvo wisai sudegę, 
o kūnas nelaimingos merginos 
wisur apgruzdęs, akys iszdegu- 
sios. Nugabeno dar į vietinio 
kliosztoriaus gydynyczię, bet ap
degusį neužilgio ežia pasimirė.

* Niznenovgorode atsibuna 
dabar visos Maskolijos paroda. 
Ant tos parodos atkako 11 metų 
vaikas, sūnūs kubaniszkų kazokų 
szimtinįko, Tamosziu, kurisai,ne
žiūrint ant jo jaunumo, raszo ge
rai, visai gramatiszkai szitose 
laibose: maskoliszkai,prancuzisz- 
cai, vokiszkai, angliszkai ir isz- 
laniszkai; pieszia isz atminties 
geografiszkus žemlapius. Mokin- 
tiesi jis pradėjo uuo 4 metų savo 
amžiaus, taigi mokinosi isz viso 
7 metus. Galima kaip kur patikti 
vaikus lietuvių Amerikoj, kurie 
tiek jau lankė musų Amerikoj į- 
iengtas mokslaines, bet ne tik nė 
okioj svetimoj kalboj, bet ir lie- 
tuviszkai prideraneziai nieko pa- 
raszyti negal. Taigi keno ežia kal
tė: ar mokslaines ar iszminties 
ietuviszkų vaikų?

|| Kiekvienas žino, kad Pran
cūzijoj skaitlius gyventojų pa- 
engviausiai dauginasi: yra jau ir 

toki deparamentai (provincijos), 
tur skaitlius gyventojų netik 
tad nesidaugina, betprieszingai, 
iradeda mažintiesi. Juo tolyn, 

; uo tasai dauginimąsi labiaus ma- 
žinasi. Wisur gi aplinkui Pran- 
euziję skaitlius gyventojų didi
nasi gana smarkiai: Wokietijoj, 
paveikslan, prie kiekvieno skai
tymo gyventojų (skaito kas 5 
metus) pasirodo vidutiniszkai 
po 2 milijonu žmonių daugiaus, 
Prancūzijoj zgi 10 syk mažiaus. 
Pradžioj szio amžiaus isz visų 
Europos vieszpatyszczių Prancū
zija turėjo daugiausiai gyven
tojų; sziędien* gi už ję turi ežia 
daugiaus gyventojų szitos viesz- 
patystės: Maskolija, ^Vokietija, 
ir Austrija; neužilgio pralenks ję 
ir Auglija. Neužilgio ateis laikas, 
kada Wokietija turės dukart tiek 
gyventojų kiek Prancūzija. Ži
noma, tęsyk prireiks Prancūzijai 
atsižadėti kada nors atlyginti 
VVokietijai už sumuszimę karėje 
1871 m. nes kiekvienas numano, 
kad galybė vieszpatyszczių re
miasi ant skaitliaus jų gyvento
jų : juo gyventojų daugiaus, juo 
daugiaus turi vieszpatystė galy
bės. Tas ir gazdina prancūzus. 
Dabar Prancūzijoj susitverė tam 
tikra draugystė, kurios mieris 
yra visaip stengtiesi padaugin
ti skaitlių Prancūzijos gyven
tojų; į tę draugyste priguli pra
kilniausi prancūzai. Draugystė 
stengiasi iszdirbti visokius pa
lengvinimus ir numažinimus mo- 
keszczių tėvams turintiems dide
lę szeimynę, stengsis leisti sa. 
vo kasztais į mokslą tokių tė. 
vų vaikus. Ar tai draugystėj 
pasiseks padauginti skaitlių pran
cūzų, ar jai pasiseks padaryti 
prancuziszkas moteris vasinges- 
nėmis, apie tę spręsti dabar bu
tų per anksti.

Wisokios Žinios.
* P. Ginda, sąnarys Londono 

geografiszkos draugystės, nese
niai sugrįžo isz savo kelionės 
po vidurine Afriką. Pasakoja 
jisai, kad beveik visi .gyvento
jai upės Kongo pakranezių, 
juodųjų veislės vartoja, kaipo, 
maistę, žmogaus mėsę. Paimtus 
vergus jie augina ir nupeni, 
o paskui užmusza, teip kaip, 
paveikslan, pas mus daro su mei
tėliais. Idant mėsa butu gardes
nė, pirma, parengtę ant papjo- 
vimo žmogų, visaip kankina: 
laužo nelaimingiems kojas ir ran
kas, paskui kemsza į vandenį 
teip, kad tik gal va lauke kysziotu.

Profesorius Maskvos universi
teto, Cesarski, darė bandavones 
su saulės karszcziu ir persitikrino, 
kad kar^ztis saulės yra neiszpasa- 
kytai didelis. Dėlto pasinaudojo 
jis uždegimui parengiu ty- 
czia dideliu zerkolu. Su pagelba 
didžiojo zefkolo ir kitų mažes
nių, surenkanezių saulės karszczio 
spindulius, prefesorius Cecarski 
gavo tokį karsztį, kokio ne isz- 
dnoda nė joks tarpinimui peczius 
sziędieninių dirbtuvių, Su pagel
ba vien surinktų saulės spindu
lių pasisekėsutarpinti visus kunus 
kokius iki sziol laikė už netirpstan- 
czius. Ant to pasirėmęs prof; Ce
sarski nusprendė, kad saulės szi- 
luma yra teip didelė, kad apie to
kį karsztį ir supratimo turėti ne
galime.

| Esanti Siberijoj gydytojai 
jau nuo seniai patėmyjo, kad Si- 
berijos Užbaikalo provincijoj terp 
gyventojų džiova su visu nepa
žįstama, nieks ežia ta baisia ki
tuose krasztuose musų žemės liga 
ne serga. Tapo patėmyta, kad 
ežia ne tik kad vietiniai gyven
tojai ne apserga džiova, bet ir 
serganti, atkakę isz kitur, visai 
pasitaiso ir su vi»u iszgyja. Iki 
sziol gydytojai siuntinėdavo (ži
noma tik turtingus) džiova ser- 
ganezius į sziltus krasztus, kaip 
antai: ant Kanariszkų salų, į Al- 
geriję, Pietinę Austriję arba į 1- 
taliję, bet ir ežia nuo iszsikerėju- 
sios ligos nieks nepagijo. Prie
žastis, kad Užbaikalinėj Siberijoj 
nieks džiova ne serga, yra svei
kas ir sausas oras to kraszto. Tei
sybė, žiemos ežia labai szaltos, ne 
retai būva ir 50 laipsnių Celciaus 
termometro, bet ir tokiame szal- 
tyje kvėpuoti lengva, nes oras 
labai sausas. Maskolija nori ežia 
įrengti stacijas džiova sergan - 
tiems, kurių labai daug yra 
visuose Maskolijos miestuose.

• Girtuoklystė ne tik kad ga
dina sveikutę ir į gyvulį paver- 
czia patį girtuoklį, bet biauriai 
atsiliepia ant jo sėklos, anty vai
kų. Laikrasztyje “Progresą Me- 
dical”, Bonos universiteto profe
sorius; daktaras Pehlmann, ilsrai , .... . . . ’ odarė tirinejimus apie vaisius gir
tuoklystės ir dabar apgarsino ži
nias apie įtekmę girtuoklystės 
vienoje szeimynoje. Moteriszkė, 
Ada Jurke, gimusi 1740 m. pasi
mirė pradžioje bėganezio szimt- 
meczio nuogirtuokliavymo. Szią- 
dien nuo jos sėklos paėinanczių 
yra 834 žmogystos, isz kurių 
■apie 709 profesorius Pehlmann 
surinko žinias apie jų gy venimę 
ir sztai kaip ežia pasirodo, kaip 
gyveno veislė nuo girtuoklės 
motinos paeinanti: 106 yra merg
vaikiai, 142 buvo isz tos gimi
nes valkatų, 64 turėjo valszczius 
užlaikyti; isz moterų gi tos gi
mines buvo: 181 paleistuviau- 
janezių; 76ypatosisz tos veislės, 
už visokius nusidėjimus, buvo sū
do nubausti, o isz tų 7 buvo 
žmogžudžiai. Per 75 metus są
nariai Jurkienės veislės kasztavo: 
vieszpatystę, valszczius, labda
ringas įrėdnes isz viso per 6 mi
lijonus markių, koki tapo 
ant jų užlaikymo iszleisti 
nevaisingai. Girtuoklių niekur ne 
kenezia. Kaip kur, girtuoklį sta
to į vienę kruvę su žmogžu
džiu, nes isztikro jis ir yra žmog- 
dys ne vienos žmogystos, bet vi
sos savo veislės; visa girtuok- 
lio veislė stojusi sunkenybe 
vieszpatystei ir visuomenei, 
o jokios jai naudos ne atgabena. 
Tauta, kaip sako, turinti per 
daug didelį nuoszimtį girtuo
klių. jeigu tas nuoszimtis nesima- 
žina, negal turėti ateitės; gir
tuoklių veislė turi isznykti!
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Isz darbo lauko. — Pereitu nedėlios dienai ant 
geležinkelio, netoli Chicagos, at
sitiko didelė nelaiaimė. Trūkis

Ironvood, Mich. Czia likosi 
uždarytos geležies kastynės, per 
kę 1500 darbinįkų likosi be dar
bo.

5 Darbai visoj Naujoj Angli
joj eina labai silpnai. Yra czia 
daugybė darbinįkų neturinezių 
darbo.

II Dideles platinos kastynės 
atrado FitFieldse, angliszkoj ko
lonijoj Pietinės Walijos (Aus
tralijoj).

T Isz Buffalo, N.Y. raszo, kad 
czia arklių kaustytojai pakėlė 
sztraikę. Reikalauja jie sutrumpi
ni iiw laiko darbo iki 10 walandų 
ant dienos ir vienodo užmokes- 
nio už darbę.

5 Bay City, Mich., 800 darbi
nįkų, dirbanezių laivų dirbtuvėj 
Wheeler & Co., paliovė dirbę. 
Kompanija, į vietę pakėlusių 
sztraiką, samdo darbinįkus nepri- 
gulinczius į unija.

Darbai Hazletone, Pa. pra
deda gerintiesi. Darbinįkai dirba 
czia dabar po 5 dienas ant nedė
lios, nuo Pjutės gi mėnesio vi
sose kastynėse to ap&kriczio žada 
dirbti po 6 dienas ant nedėlios.

Dirbtuvės Michigan Car 
Clo., Grand Rapids Mich., pradė
ję vėl dirbti, nors dar vis ne vi
sas skaitlius darbinįkų gavo dar
bę; galima tikėti, kad toliaus 
kompanija priims . ir daugiaus 
darbinįkų.

•[ Dirbtuvėse “Brovn Hois- 
ting & Conveying Machine Co.” 
CIevelande,O. dirba dabar labai 
mažas skaitlius “seabsų”. Isz pra
džių dirbo czia per 200 seabsų, 
bet daugumas isz jų, bijodami at- 
kerszyjimo sztraikierių, nuo dar
bo pasitraukė. Nuo tūlo laiko, lyg 
rodosi, kad sztraikieriai susitaikė 
su seabsais, nes anie isz vien su 
policija stengiasi s^absus apginti 
nuo užpuolimų visokių valkiozų.

Wietines Žinios.
— Dętektivas Kinder, ant 

"Clark ui., suėmė kokį ten lenkę 
C. Komeronskį. Tasai lenkelis, 
geisdamas lengvo uždarbio, pri
gavo daugybę savo vientauezių: 
jis kiekvienam už pinigus žadė
jo surasti darbę, bet paėmęs pinį
gus daugiaus jau nesirūpino; mat 
ir teip sako malonę padaręs, jei
gu pažadėjo.

— Pereitę nedėlios dienę atsi
buvo paszventinimas kampinio 
akmens namų Lenkiszko Susiriszi- 
mo (Zvięzek narodovy Polski). 
Narnami tie bus pastatyti ant W. 
Division ui. Ant paszventinimo 
ėmė daly vumę visos lenkiszkos 
draugystės prigulinezios prie 
‘■‘Zvięzko”. f

— Ant Attica ui., arti lietu
vi szkos,bažnyczios pirkosi szioms 
dienoms du lotus lietuviai: Be- 
nuszaitis ir Striupaviczius, užmo
kėjo po $600. Taigi aut tos uly- 
czios yrada vienas lotas už $600, 
o kiti wisi brangesni. Taigi kas 
mislinate pirkti, tai pasiskubinkit 
pakofda pigiau yra gaunamas. Už 
mėnesio laiko jau bus brangesnis. 
Popieros visos ant tų lotų yra 
peržiūrėtos, nekasztuoja apraszai 
nieko. Atsiszaukite į “Lietuvos”1 
redakciję.

— 1894 m. pietinėj miesto da- 
lyj iszdegė keletas medžių krau
tuvių; ugnį, kaių^ sako, užkrėtė 
trūkis Chicago, Burlington & 
Quincy geležinkelio; todėl sa- 
vinįkai tų medžių krautuvių 
apskundė dabar geležinkelį ir rei
kalauja didelio užmokesnio. Mar
tin Lumber Co. reikalauja 600000 
dol, Perley Love & Co. 200000 
dol., o Siemens Halske Electric 
Co. 465005 dol. Jeigu sūdąs pri- 
pažįs tuos pajieszkojimus, pri
reiks geležinkelio kompanijai už
mokėti medžių krautuvių savi- 
nįkams 1265000 dol. už vienę 
kibirksztėlę iszlėkusię neatsar
giai isz lokomatyvos kamino.

Antrasis: A*z macziaū Londo
ne dar puikesnę. Įdėjus isz vieno 
galo kiakę vynuogių ir pasukus 
rankenę, per kitę galę iszeina

grįžo su daugybe kel iai vių isz 
Schilero Parko, kur atsibuvo 
piknykas “United order of 
VVorkmau”; netoli stacijos Al- 
teuheim įbėgo į klaidžias rėles ir 
snsimuszė su stovineziu ant tų 
vėlių tuszcziu trukių. Ant airiaės 
trūkis bėgo negreitai, nes kitaip 
dau^ butu aukų to susimuszimo. 
Bet ir teip nelaimė didelė:pirmus 
vagonas, su daugybe keliaujan- 
czių, likosi su visu sudaužytas. 
5 žmogystos likosi ant vietos 
užmusztos ir 10 sunkiai ir pavo
jingai apsikulė. Užmusztų dau
giausiai vokieczių ir anglijonų; 
lietuviszkos pravardės nėra. Tar
naujanti ant abiejų trukių suimti.

Mitingas.
•Nedėlioj, 19 Liepos, tuojaus 

po sumai, salėje L. Ažuko, Dr-tė 
Lietuvos Sūnų laikys savo susi- 
rinkimę, ant kurio privalo pribū
ti visi sanariai szios draugystės, 
nes bu« skaityta konstitucija ir 
apsvarstomi kiti svarbus reika
lai. Teipogi yra užpraszomi pri- 
but ir tie, kurie norėtu prisira- 
szyti prie draugystės.

K. Pocius, sekr.

GR0MATNYCZIA.
Kas toks isz Hardviok, Mas., 

praszė permainyti jo adresę? Te
gul paduoda vvardę, pravarde ir 
sena adresę,nes be to mes nežino- 

kas toks raszo apie permainy-me, 
mę.

Pirmas piknykas.
Jaunų Lietuvių pasi

linksminimo K1 i ubą s turės 
savo piknykę nedėlioję, 9 dienę 
Rugpjuczio, darže GoldnerGrove 
Park”, ant kertės Ogden ir Fair- 
field avės.
Įženga 
miesto 
Imkite

arti Dengias Park. 
tik 25c. Isz visų dalių 
galima davažiuoti už 5c. 
karus 12-tos ulyczios. 
(8-8)

Užpraszo Komitetas.

Juokai.
Anglijonis ir nigeris Afrikoj.
— Mano mieli juodiejie bro

liai, klausia anglyjonis, pasaky
kite, kas jums labiaus patinka: 
mes, ar portugaliecziai?

— Anglijonys mums patinka 
labiaus.

Anglijonis trindamas isz 
džiaugsmo delnus:

— Bet už kę mus jus labiaus 
mylite?

— Todėl, kad jūsų mėsa 
desnė.

gar-

Walginyczioj.
Sveczias perpykęs: Argi tai 

kepsnį man davei! Tai padai 
nuo senų czebatų! Atsiimkie ję 
sau atgal!

Tarnas: Tai tikra nelaimė szię- 
dien! Wienuoliktam svecziui jau 
duodu tę paczię kepsnį, 
jos valgyti ne nor.

Kiekvienas jautis turi
Kareiviai skundžiasi 

nui. kad mėsa, kuria gauna, turi 
per daug kaulų.

— Mano mieli, atsako kapito
nas, negaliu czia nieko padaryti, 
nes nėra mėsos be kaulų, nes 
kiekvienas galvijas turi kaulus, 
ir asz turiu kaulus.

ir nieks

kaulus, 
kapito

Kokia apgavystė geresnė?
— Kaip tau rodosi, Mausziau, 

ar yra skirtumas terp didelės ir 
mažos apgavystės.

— Žinoma, kad yra didelis 
skirtumas.

— Noręcziau žinoti koks.
— Toks, kad nuo mažos apga

vystės uždirbi mažai, o nuo di
delės daug.

Du melagiai.
Pirmas: Grįžtu asz isz Pary

žiaus, kur buvo dabar par<xia; 
macziau a»z ten vienę maszinę, 
į kurię jeigu isz vieno galo įdedi 
pėdę kvieczių, tai per kitę galę 
maszina iszmetn tuojau*, reikia 
tik pasukti už rankenos, szvie- 
žius pyragus.

laikydamas rankoj stiklinę ir 
stiklelį, bet jau tuszcž'us.

Pajieszkojimai.
Pajieszkuu Jono Zeleniako, pa

einanezio isz Suvalkų gub., Ma- 
ryampolė* pav., VVeiverų gm. 
kamo Papilvio. Teiksis atsi- 
szaukti ant adreso szito:

\V. Olszevskis
70 VV. Division st., Chicago, III.

Pajieszkau savo draugo Juozo 
Savicko, paeinanezio isz kaimo 
Pod vengiiszkio, Kvietiszkio gm. 
Marijampolės, pav. Suvalkų gub. 
Teiksis atsiszaukt ant szito adre
so: (27—7)
Chas. Paplovski, Virden, III.

ADRESAI WIRSZINĮKŲ.
I)R TESSIMANO DAUKANTO: 

Prezidentas—J. Aleksandravriczius. 95433-rd
Su

Sekretorius-rK. Pocius. 645 8. Canal st.
Daktaras M. J. Stupnickis, 3121 Laurel *t.

HILLE’S FOTOGRAFAS,
3452 S. Halsted ul.

N ujimą pulki** Fotografija*, ui tuziną tiktai

$2.00
Antweseliu ir kitokia reikalu nujitna Fotogr* 

fijas kopuiklau*el.

Naujas
Liet u vviszkas Saliunas.

Fel. Majausko 
3301 Laurel 
kerte 33cžios ui.

Uilaikau awieiia 
bawar«ka Alų, i ge
riausia* _ f

rielkas, YtrSra
Wyna, iBmmT
Likieri tu 
ir puikiausius Ciga
rus.

Prie galiūno tu
riu puike didelis 
sale ant mitingu,

balių ir wesialiju.
Ateik broli pamatytie ir to wiso 

pabandytie.
Felixas Majauskas, 

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

Geriausias Saliunas
WIDURYJE MIESTO

— pas —
A. J. KOWALSKJ 

40 La Šalie Str.
Kuriame randasi geriausi g&rimai, ir 

puikiausias užkandis, sziltas ir szaltas, 
wisada yra ant stalo. Bartenderis yra 
lietuwys: taigi lietuwiai .turėdami kokį 
reikalą mieste, gali pas jį gaut rodą, 
nes snliunas 
(City Hali).

randasi wisai arti korto

MAX PRZEMALA,
— LENKISZKAS — 

Adwokatas, 
praktikuoju visuose suduose, 

iszpildo savo dalikus teisinga ir 
gerai.

Rodyjame visiems lietuwnikams 
eitie pas Drzemala gerausię apge
nėję provų.
Ofisas: 23 Metropolitan block.

163 Knndolph St.
Giveuymas 1256 N. Halsted St.

Telf. N. 4923

— Geriause lietuviszkai-lenki- 
szka Aptieka Juozo Leszczynsko. 
po nr. 3315 Laurel st., kuri užlai
ko geriausias gydyklas czionyk*z- 
czias ir isz 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. 
Božyncz, o D ras M. P. Kosakaus- 
kas randasi Czet vergai s 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 
daktaru, koky kas nori ir kožnoje 
valandoje. Teipogi ant pareikala
vimo iszsiunęzeme yvairias gy- 
diklas visur, atsakome laiszkus 
yvairiose kalbose ir gydome ly
gas per laiszkus.

Telefonas Yard 709

Daktaras M. J. Stupnickis 
geriausei ir pigiausei gydo viso
kias ligas.' Rodyjame visiems 
lietuviams savo reikaluose krei
ptis pas jį, busite užganedįti. 
Neturtingus lietuvius gydo ui 
dvka kas panedėlis tarpe 9tos ir 
12tos adynos vidurdienio. Adre
sas: 3121 Laurel st. Telefonas: 
Yards 695 .

Nedėlinis Laikrasztis, iszeina kas subata ir paduoda žmonėms 
naujausias, svarbiausias ir teisingiausias žinias isz Amerikos, Lie
tuvos ir viso pasvieežio.

“Lietuva” kasztuoja ant metų tik $2.
Kas užsimoka abu dolierius isz virszaus tam duodame dowa- 

nųiknįgę vertės 50c., gali isz musų kataliogo iszsirinkt kokię no 
ri. Kas neturi kataliogo musų knįgų, teiksis atsiszaukti o prisiu
sime dykai.

Spaustuve “Lietuvos”
Spausdina (drukuoja) visokias knįgas, konstitucijas, tikie- 

tus ant lioterijų, teatrų ir vesųiilių, ir visokius kitus drukus, koki 
tik geriančiose spaustuvėse padaryti būt gali. Darba padaro gra
žiai ir pigiai. Netrukus redakcija “Lietuvos” taps perkelta į sa
vo locna nauja namę budavojama dabar prie pat lietuviszkos baž- 
nyczios, kur wisa spaustuvė taps dvejopai padidinta ir tada w i šo
kius drukoiiszkus darbus galėsime atlikti dar geriaus ir greieziaus.

PIRMA LIETUVVJLSZKA
BAŽNYCZIA ARKANSE.
Oert«u*e wiet*del f*rm«riu yra p*wietas Pr>l- 

xt*, ■»*l*t«0r Ark*n*o. Jau tenai apaipirko dau
gybe lietusiu ir apsleya-eiio lietuwt*zkas kunl- 
ka* J. Balcewic4iu* ir p*«t*te lietuwi*zka ba- 
tnyteHa. kurio* ir pawefksla cze paduodame. Ta 
wiet*,kur l|etuwi*i apaigyweno, praminė

“L I E T U W A”.
Wi*l, kurie norite pirkti* gera* farmas, atai«zau 

kitę in redakcija “Lietuvo*“, WM--83ni St., Chi
cago, III., arba raazykit pa* Juozą Butku, Box 
89. Hazen, Ark., arba in kompanija

Union Land Co.,
163 Washington 6t., Chicago, 111.

11 111, ■ »■ ■ ! '!' 1 ■ ■ ■; ■ nu

PIGIAUSIAS KROMAS

Czebatu ir Czeweryku
pas

M.W.Goodana, 593 Gay St. 
BALTIMOBE, MD.

Užlaiko didele daugybę czebatu ircze- 
#eryku wyriszku, moteriszku ir dėl 
•vaiku, o parduoda pigiau kaip kiti. Kas 
perka czeverykus už S2,oo arba branges
nius, o jeigu ju skūra pirmiau sutrūksta 
nei padai nuplyszta, tai gauna kitą porą 
už dyką.

Pamėgykit o nesigailėsit.

E. ZAN1EWSK1S.
3307 Auburn avė, Chicago.
Lietuvviszkas kriauezius.

Užlaiko puikiausię kriaucziszkę 
Sztorę ir geiiausei padirba viso
kius vyriszkus drabužius: siutas 
kialnes, bruslotus ir tt. Siuva 
drapanas kuo greieziausei, isz ge
riausių gelumbių, ir už pigesnę 
preke kaip perkant gatavas. Tei
pogi taiso ir czystyja visokius 
drabužius. Darbę atlieka gerai, 
gražiai, greitai ir pigiai.

Su juoiu pasiro- 
dawoeim:

Ten gardaus A- 
lav* iszgersim 

Ir daug pinigu

LIETUVVISZKAS SAL1UNAS. 
Kasparo Majausko1,

3357 Fisk St. CHICAGO.

GERAI
ŽINOMA

FIRMA

Califoroia Wine & Lięoors Co.
384 Blue Island avė. ir 476 Centre avė.

Padidino sawo krautuvę gėry
nių, o sumažino visas prekes. 
Pristato į namus wiokiu* gerv
inus reikalaujantiems ant halių, 
veaiailių, piknykų ir kitokių za- 
bowų už pigesnię prekię kaip ki
ti tokiems visiem* Ht vokuojame 
gera procentą. ORDERIUS ISZ 
PILDO GERAI, GREITAI ir 
PIGIAI.

Ateikyte ir pabandykite, o bu
site užganėdinti.

Nepamirszkit adreso: 
384 Blue Islane Avė.

ir 475 Centre Avė. (13-12)

— Pirmas lietuviszkas saliunas 
Chicagoje L. Ažuko, ponr. 3301 
Auburn avė. ir kerte 33czios 
arti lietuviszkos b ainy ežios. 
Užlaiko viską czystai ir puikei. 
Wisada szaltas alus, puikus li
keriai ir kvepenti cigarai. Užlai
ko puikia sjiIih dėl mitingų. wese- 
lijų ir kitokių zobovų. Jeigu isz 
kito miesto atvažiuoja lietuviai, 
galt atsilaųkyt ir sjjakainiai per
nakvot, teipogi ir rodą gaut.

A. 01szew8kis, iszduotojas “Lietuvos”,
Parduoda szifkortias ant geriausių laivų, siunezia pinįgus į 

Lietuva ir į visas dalis svieto, *Pinįgai per mus iszsiųsti grei 
cziausei suvaikszczioja kaip isz visų kitų agentų. Mes teipgipar 
duodame lotus ir namus aplink lietuviszkę bažnyczia; parduoda
me farmas geriausiose lietuviszkose kolionijose, Arkanso, kur jau 
kelintas metas lietuviai yraapsigyvenia, ir atliekame visus kito
kius lietuvių reikalus gerai ir teisingai

. Raszant į muš su kokių bent reikalu arba pinįgus siunezian t 
visada uždėkite szitokį adresę:

A. Olszewskis,
954 3»rd Street,________ JCHICAGO, ILL.
Pinįgus siųskite registrawotose gromatose arba per “money order”, ta 

niekada ne pražus. Iszpirkę “money order” nelaikykite jį keszeniuje, bet tuo
jaus prisiųskite mums, “money orderį”: siunezian gromatą registrawoti nerei
kia, prisiųskite prastoje gromatoje, nes ant jo nieks, be mus, pinįgų isz paczto 
ne gaus.

Ofisas “Lietuvos’ esti kasdien atidarytas nuo 7tos walandos ryto iki 9 va
karo, o nedaliomis nuo 12tos widurdienio iki 6 wakaro. Chicagiecziai turi nt 
reikalus teiksis atsilankyti minėtose walandose. _

Kas norėtų pamatyti, kaip musų ma- 
szinukės drukuoja, tegul raszo į mus, o 
mes iszsiųsime prabas druko. Kožnas 
kas pirko nuo musų maszinukes dėl 
drukawojimo gromatų. sako kad musų 
maszinukes yra geriausios.

Tos maszincs yra ne ant vienos die
nos, bet ant visados.

GERIAUSIOS
Siuvamos maszinos, sukamos 

su ranka, kasztuoja $13.00

Jeigu dar kas neturite musų lietuviszko kataliogo visokių 
daiktų, raszykite, o mes prisiusime jį dykai.

PASISKUBINKITE SU ADRESAIS.

Kelpsch, Noreiko & Co.
356 W. 12th Street, CHICAGO, ILL,

551-555 Blue Island Avė.
kertė JS-tos ir Loomis ul., CHICAGO.

Užlaiko didžiausią krautuve

DRAPANŲ ir APAUTUWO
Didelis sztoras piluai užverstas rietu 

/ wėms naujausių vasarinių paltų, žiponų,
kepurių, skrybėlių, marszkinių, 

czevery'kų, ir t. t., o prekės pigiausios 
'$^3 kaip visur. Prie to užlaiko visokius 
^'*1 kufarėlius, dėžiutias (valizas). Paran-.. 

'U ' ra lies streetkariai pri-
eina isz wisų dalių miesto.

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

perkantiems, patarnauja isz Bzirdies./ Parodo tikrus tavorus ir 
paduoda teisingas prekias, per kę kiekvienas perkantis gali būt 
tikru, kad gaus teisingę taworę ir nė ant vieno cento nebus ap
gautu.

Ben. Hatowskis.
5 27 S.Cana orte Judri, Chicago, III

Dirba, taiso ir parduoda:
L AIK RO UŽ 1US, LAIKRODĖLIUS

gFįL Ž'edus, Spilka>. auskarus
ir teip toliau.

ksk1'vas ",,r‘ į-r,'lllt puikių “Gold l'iellcd ". i 
ix:tr<>: 11 ■ ;ll|t !•"» akmenų, su -ikrais Eldini' v' 
'viduriais laikrodėlį nuo *17 ik. $?0 ant i.sznick' > 
< Z1 m°kėdamas t ik po wieną unh<-ry t-' U?

Kas tik ko reikalaujete ateikite pas mane, 
pirkaite wiską pigiau kaip kitur.
Ziegorela czistyimas 50c. Sprendzyna 50c. Styklas ir skazupkos 10c 

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

L etuwiszka Dattarta, paeinanti isz Kauno gubernijos,
Marija Doviatt, 817 W. 2tst l’htce (Hinman str.)

Priima ligonius adynose: įuVJ wik“reie*
Telefonas. Canal 151. (12—9)
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