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Isz Užmarės
Politiszkos žinios.

Wokietija neturi laimės su sa 
vo gubernatoriais savo afriko- 
niszkose kolionijose: Wehlau ir 
Leist neseniai, už nežmoniszką el
gimąsi ir piktinimą vietinių juo
dųjų veislės’gyventojų,.likosi po 
sudu atiduoti; dabar tas pats 
laukia kitą tokį gubernatorių: 
tapo už tą patį apkaltintas gur 
bernatorius kolionijos Kanierun, 
Whkarinėj Afrikoj, Puttkamer. 
Maskolijoj tokius žvėris apdova- 

inoja visokių Vladimirų orde- 
iriais. Taigi, turbut, Maskolija 
j apriejo vokiszkų kolionijų gu
bernatorius.

Maskolija stengiasi pas Berlyno 
bankierius pasiskolinti 300 mili
jonų markių pinįgų. Žada tuom 
užsiimti bankieriai: Bleichroeder, 
Mendelsbhn ir Diskontinis 
kas.

—o--

Apstabdyti maisztą ant Kretos 
nepasisekė. Tiesdarių rodą likosi 

% atidaryta, į kurią pribuvo arki
vyskupas, konsuliai užrubežmių 
vvieszpatyszczių, rodinįkai ir de
putatai nuo gyventojų. Tapo; 
perskaitytas sultano atsiszauki-: 
mas, bet priesz jį pakėlė protestą' 
krikszczionių deputatai. Ant sa-i 
los Kretos yra isz viso 266000 
gyventojų (seiliaus b’uwo 4 syk 
daugiaus), isz kurių yra 186000 
krikszczionių ir 80000 mahome
tonų, isz kurių didesnė pusė yra 
tos paczjos graikiszkos kilmės, 
kaip ir krikszczionys. Tuom tar
pu valdžios sultano stengiasi, 
kad isz visko naudotasi vien ma
hometonų mažuma; todėl visaip 
skriaudžia krikszczionių daugu
mą; sultanas *mat czia elgiasi vi
sai teip, kaip elgiasi caras musui 
kraszte. Kretos provincijose: į 
Spakia, Retino ir Kydoma tur- 
kiszka kariauna iszvien su ma- 
hometonėmis pradėjo vėl pjauti 
krikszczionis ir deginti jų kai
mus. Daugel kaimų ir laukų liko
si isznaikintų. Kariauna traukia 
gilyn; krikszczionys, kurie sten
gėsi pereiti per kariaunos užimtą 
krasztą, likosi iszpjauti. Apie 
Apokorona atsitiko smarkus mu- 
szis krikszczionių su turkiszka ka
riauna. Turkai paremti szuviais 
kanuolių isz baivynių užpuolė 
ant Apokorono, bet likosi užsi- 
darusių czia* krikszczionių nu- 
muszti; pražudė 50 kareivių.

Maisztai užgimė ir Macedonijoj. 
Yra czia jau keletas gana didelių 

' pulkų maisztinįkų. Wienas isz 
maisztinįkų vadovų, Kocza Mus- 
tuki, po Džiumais susimuszė su 
turkų kariauna ir ją sumuszė. Ta
me muszyje apie 30 turkų likosi 
užmusztų ir sužeistų; maisztinį- 
kai gi neturėjo visai užmusztų.

Azijatiszkoj Turkijoj, druzai 
iszvien su turkiszka kariauna vėl 
pradėjo pjauti armenieczius. Mies
te Elgin, provincijoj Diarbekir, 
turkai ir druzai iszpjovė 400 krik
szczionių ir iszplėszė miestą. Pro
vincijoj Bitlis maisztinįkai, dru
zai, degina krikszczioniszkus kai
mus.

Wokietija.
\Vokietijos ciecorius ir valdžios, 

kiek įstengdamos, gerinasi susi
draugavusioms: Maskolijai ir 
Prancūzijai. Po szovimui į Pran
cūzijos prezidentą vokiszkas cie
corius tuojaus iszsiuntė telegra
mą su pasveikinimu Prancūzijos 
prezidentui. Maskolijos ciecorius 
dabar rengiasi atsilankyti *į 
Wokietiją, todėl Berlyno palicija 
iszdavė paliepimą tūliems mas
koliszkiems pavaldiniams iszsi- 
kelti isz Berlyno. Bijosi mat, kad 
karsztai mylinti savo valdoną 
maskoliszki pavaldiniai nopano- 
rėtu tą meilę iszreikszti su re
volverio kulka arba su dinami- 

■ to bamba. Menka, turbut, terp 
maskoliszkų pavaldinių yra mei
le savo valdono, jeigu tokiu bu- 
du reikia to valdono ypst? aP* 
ginti nuo pavaldinių meilės.

Maskolija ir Wokietija buvo 
įgavusios nuo chinieczių rando da- 
leidimą įtaisyti bankus chinieczių 
žemėj, bet kad tiedvi vieszpa- 
tysti stengėsi viena kitą apjuo
dinti, todėl chinieczių randas abi 
sutaikė: Maskolijai ir Wokieti- 
jai atėmė pirma suteiktą dalei- 
dimą ir vieton anų nesutinkan- 
czių, pakvietė amerikonis įreng
ti chinieczių kraszte tokį banką, 
kokį anuodvi norėjo.

ban-

Pietine Afrika.
Maisztai juodųjų priesz 

lijos valdžią, Pietinėj Afrikoj, 
platinasi. Dabar vėl szvviežiai 
prie maisztinįkų prisidėjo 1500 
juodųjų, kurie draugystėj su An
glija laikėsi. Miestą Salisbury 
laiko apstoję juodiejie maszonų 
giminės. Buluvayo teiposgi ap
stotas matabelių.

Legislaturos komitetas Cape 
kolionijos, Pietinėj Afrikoj, per
kratinėjo užpuolimą Jamesono 
nnt Transvaaliaus, kuris teip ne
laimingai pasibaigė, kad įpuo
lęs į Transvaalių Jameson, su vi
sa savo kariauna, papuolė į trans- 
vaalieczių rankas. Pasirodo vie
nok, kad Jameson užpuolė ant 
Transvaaliaus su žinia ministerių 
perdėtinio angliszkų kolonijų 
Pietines Afrikos, Cęciliaus Rho- 
deso. Pietinės Afrikos kolionijų 
legisletura rado ir Rhodesą kaltu 
to užpuolimo. Todėl, gal ir jis 
taps po sudu atiduotas, drauge 
su paežiu užpuoliku, Jamesonu. 
To reikalauja ir Transvaaliaus 
prezidentas, Krueger.

Anof-

Iszpanija ir Sala Kuba.
Pareinanczios nuo iszpanijonų 

isz Salos Kubos žinios paduoda 
apie pergalėjimą kubieczių. Pa
gal tas žinias: Saragosos striel- 
czių batalijonas, po vadovyste 
majoro Sendo, turėjo karsztą mu- 
szį su kubieczių pulkais vadovų: 
Alberdi, Robau ir Otiso. Czia 
kubiecziai nužudė 12 užmusztų 
ir 15 sužeistų. Tos-paczios iszpa- 
niszkos žinios pranesza apie su
sirėmimus provincijoj Santa Cla- 
ra. Navaros batalijonas turėjęs 
du susitikimu su kubiecziais: 
viename susitikime 12 kubieczių, 
kitame gi net 105 likosi užmusz- 
ti.

Provincijoj Pinar dėl Rio už
tatai iszpanijonis pasiekė nepa
sisekimas, galima sakyti grei- 
cziaus nelaimė. Kubiecziai po 
vadovyste Antonio Maceo, ku 
risai, pagal iszpanijonų žinias, 
jau kelis kartus likosi musziuose 
užmusztas, dabar vėl, turbut isz 
numirusių prisikėlęs, sumuszė 
iszpanijonis po vadovyste jene- 
rolo Inclamo; visa 
ka kariauna Inclamo
visu isznaikinta, o jis pats pa
teko į kubieczių rankas. Indam 
iszėjo su 2000 kareivių, bet tapo 
isz netyczių kubieczių apsiaubtas. 
Muszyje krito 300 iszpanijųuų, 
o tame 14 ofiderių.

Paczioj Iszpanijoj gyvento
jai teiposgi nerimsta.-

iszpanisz-
likosi su

Alicante . susirinko apie 1000 
žmonių ir traukė ulycziomis; 
tuom mat stengėsi protestuoti 
priesz valdžias, kurios, reikalau
damos daug pinįgų ant karės su 
pasikėlusiais kubiecziais, sunki
na gyventojus naujais mokes- 
cziais. Miesto urėdų namuese pro
testuojanti iszdaužė visus lan
gus; padegė keletą namų. Žan
darai užpuolė ant traukianczių 
ulycziomis minių, sužeidė dau
gel 1 žmonių ir 10 suaresztavo.

Pietinė Amerika..
Provincijoj Loreto, republi- 

koj Peru, kur buvo pasikėlę 
gyventojai, nerėdami visai at- 
siskyrti nuo tos republikos, mai
sztai pasibaigė. Maisztinįkų 
vadovai matydami, kad neį
stengs per maisztą nieko laimėti, 
paėmė kasą su pmįgais, ir pabė
go. Todėl maisztai ežia pasilievė.

Nesutikimai terp Brazilijos ir 
Anglijos už salą Trinidad, kurią 
anglijonys laiko apėmę, o brazi- 
lijonys laiko už savo savastį^ 
traukiasi tolyn. Pasiuntinių bute 
mieste Rio de Janeiro, Brazilijos 
sostapilėj, susirinkę pasiuntiniai 
užgyrė pertrauti susineszimus su 
Anglija, pakol ta nesugražįs už
imtą salą. Randas vienok nu
manydamas, kad iszdygus karei 
negalėtu Anglijai pasekmingai pa- 
siprieszinti, tą pasiuntinių buto 
užgyti mą atmetė.

Dvi Pietinės Amerikos repub
likos: Chili ir Argentina sutarė 
savo nesutikimus už parubeži- 
nius žemės plotus pavesti ant 
iszriszimo santaikos sudui. Į au
džias tapo užpraszyta Anglijos 
karalienė, kuri ant to noriai suti
ko.

Sziaurinė Afrika.
Cholera baisiai pradėjo siausti 

Egipte; platinasi ji ne vien terp 
gyventojų bet ir terp kariaunos. 
Sako, kad ėjimas pryszakin į der- 
viszų žemę egiptiszkos ir ang- 
liszkos kariaunos turėjo apsisto
ti todėl, kad daugybė kareivių 
kasdieną cholera apserga. Abi 
pusi ežia lyg tyczia saugojasi su
sitikti: stovi vieni priesz kitus, 
bet prisiartinti ne nor. Derviszų 
pajiegos surinktus prieszais ang- 
lijonis isznesza ‘ 27000 žmonių.

Prancūzas, Markizas Mores, ku- 
risai buvo iszsirengęs, per Tuni
są prisigriebti į derviszų krasztą, 
likosi užmusztas apsigyvenusių 
Sacharos pieskynų oazuose tua- 
regų. Kad Mores norėjo suorga
nizuoti derviszų pajiegos priesz 
Angliją, todėl prancūzai spren
džia, kad tuaregus prie užmuszi- 
mo prikalbėjo anglijonys. Pary
žiuj atsibuvo, bažnyczoj ant prie- 
mieszczio Montmatre, miszios už 
užmusztajį Moresą. Po miszių 
susirinko tūlų laikraszcziųredak
toriai ir turėjo kalbas į susirin
kusius. Matyt, kad terp prancū
zų placziai įsikerėjęs nekentimas 
anglijonų, nes susirinkę szaukė 
nnolatai :“szalvn su anglijonėms, 
szalyn su žydais”. Neužkantą tą 
gimdo nesutikimai už Afrikos 
valdybas. Reikia terp tų viesz- 
patyszczių mažos priežastės ant 
pagimdimo kares.

Praucuziszkoj valdyboj sziau- 
rinės Afrikos, Algiere, pasimi
rė vyras Madagaskaro karalie
nės, kunigaiksztis Raiuilaiarivo- 
ny. Sumuszus madagaskarieczius 
prancūzai paėmė karalienės vyrą 
ir iszgabeno jį į savo valdybą 
Algierą.

Pareinanczios nuo misijonierių 
žinios paduoda, kad japoniecziai 
spaudžia ir nežmoniszkai elgiasi 
su apsigy arenusiais ant salos For- 
mozos chiniecziais. Sala ta pri
gulėjo pirma chiniecziams, bet 
po paskutinei karei pateko ja- 
poniecziams. Kaip sako, japonie- 
niecziai tiesiog naikina chinie- 
ežius. Neseniai japonieziai, pie
tinėj salos dalyj,iszdegino 50 kai-

mų ir iszpjowė tukstanezius žmo
nių. Ant Formozos mat nuo pats 
jos užėmimo traukiasi maisztai 
vietinių gyventojų priesz japo- 
nieczius: isz pradžių, kur tik ga
lėjo įgriebti, salos pasikėlę gy
ventojai pjovė japonieczius, da
bar tie mat atlygina.

Isz Lietuvos.

wienos 
tai 

kai- 
perTeip, paveikslan,

gub. mies-
260 gaisrų, 
2168 triobas 

rublių; po

Gaisrai Liėtuwoje.
Laikrasztis “Novoje Wremia” 

surinko žinias apie gaisrus Mas
kolijoj už paskutinius 28 metus. 
Isz tų žinių pasiiodo, kad, suly
ginant su kitoms gubernijoms, 
musų kraszte ne daug būva gais
rų, bet užtai, kas)ink blėdies 
ugnies padarytos, musų krasztas 
randasi pirmose eilėse. Tą galima 
iszaiszkinti vien tuom, "kad ežia 
ugnis nepasibaigia ant 
triobos, liet jeigu užsidega, 
iszdega czieli miesteliai ir 
mai, 
tą laiką ^Vilniaus 
tuose atsitiko 
kurie .iszdegino 
vertes 3 milijonų 
kaimus, sulyginant, gaisrai ma
žiaus blėdies padaro; užsidegus 
ežia tiek triobų iszdegti ne gal. 
Po kaimus Wilniaus gubernijos 
per paskutinius 28 metus atsitiko 
10,000 gaisrų, nuo kurių iszdegė 
33*,CHO trobų (po Striobas Užpuo
la ant kiekvieno gaisro) vertės 
22 milijonus rublių. Grodno gu
bernijoj buvo 8000 gaisrų, kurie 
iszdegino 35,000 triobų vertės 
35 milijonų rublių. Minsko gu
bernijoj 10,000 gaisrų isznaikino 
40,000 triobų. Jeigu paimesime 
visą Lietuvą, tai per tuos 28 me
tus ugnelė isznaikino per 100, 
000,000 rublių žmonių* turtų. Bet 
kodėl teip? Todėl, kad Lietuvoj 
perdaug sziaudinių stogų.

vi
Rinkimai rodi nikų.

Suvalkuose szį metą, kaip 
sada, atsibuvo rinkimai į rodinė
tus Warszavos Žemiszkos Kre
ditinės draugystės: szįmetiniai 
rinkimai tuom vienok skyrėsi 
nuo rinkimų kitų metų, kad szi- 
met pasirodė, kad balsai buvo 
perkami už pinįgus. Kada apgar
sino, kad į rodinįkus likosi isz- 
rinktas p. Zan, savinįkas Žemojo 
Panemunio, Naumiesczio pav. 
sąnarys draugystės, Tu kalio ap- 
reiszkė, kad rinkimai negal turė
ti vertės, nes vienas draugystės 
sąnarys, žydas, pirkinėjo balsus 
ant p. Žano. Pasirodė, kad tasai 
apskundimas isz tikro <yra tei
singas, nes tūli balsuotojai isz 
tikro pardavinėjo balsus ir tai ne 
brangiai, nes ėmė vos po keletą 
rublių. Taigi ežia klausymas, už 
ką ilgapeisiai žemės savinįkai 
Suvalkų gubernijoj remia p. Ža
ną: turbut užtatai, kad ir p, Žanas 
remia židelius ir jų gana privei
sė po kaimus kur tik yra karezia- 
mos: Žyplių Griszkabudžio Sin
tautų, Gelgaudiszkio valszcziuo- 
se. Kur tik gal, tasai sūnūs gar
bingo tėvo, Tamosziaus Žano, 
remia visur žydus, vieton f krik
szczionių. Kągi ant tokio sūnaus 

tėvas; jeigu elgimosi pasakytu 
dar gyvas butu?

Isz Wileikos, ^Vilniaus 
gubernijos.

Perkupczius, žydelis Codiks 
Svirski, nutraukė pėtnyczios die
ną į dvarelį Teklinipol pirkti a- 
vižų. Dvarelis tasai nuo Vi
leikos tik 4 vierstai ir todėl Svirs
ki žadėjo sugryžti ant szabo na
mon. Bet jisai nesugryžo, užsto-

negal. 
nega-

Pore-

jo ir ązabas^ bet žydelio vis ne
buvo namiėjė; szeimyna apie to
kį nepaprastą atsitikimą prane- 
szė į policiją. Policijos sargai 
iszėjojieszkoti prapuolusio Svirs
kio ir ant rytojaus atrado jį begu- 
liųtį 60 žingsnių nuo kelio, neto
li dvarelio Teklinopol. Sargai 
apžiurėją gulintį patėmyjo sužei
dimus ir suskaldytą galvos kiau- 
szą, turbut nuo sudavimo sn 
kuolu arba su akmeniu. Nė jo
kių daugiaus ženklų gynimosi ne
surado. Buvo jis dar gyvas, to
dėl jį patalpino į Wileikos ligon- 
butį, bet nėra vilties iszgydymo. 
Nieko nuo jo iszkvoszti nepasise
kė, nes jis iki sziol kalbėti 
Todėl ir užmuszėjų surasti 
Įima.

Szį pavasarį, volostėse 
liszių ir Glubokoje pasirodė pa
siutęs vilkas. Wilkas tas už
puolė einantį valszczionį kaimo 
Malinovszcziznos, Pokiliszių 
volostės, Teodorą MalinOvskį. 
VVilkas sukaridžiojo jam veidą; 
ant rytojaus vilką užmuszė uki- 
nįkai Parpliszkių volostės. Su
kandžiotą Malinovskį norėjo 
siųsti į VVarszavą į pasiutusiu 
gydinyczią, bet kad įkandimas 
buvo menkas, įkastasis važiuoti 
nepanorėjo ir gydėsi namieje pas 
kokį ten avinįką. Waistai vie
nok tie negelbėjo, nes pabaigoj 
Gegužio pas Malinovskį apsi- 
reiszkė pasiutimas: ligonis pra
szėsi, kad jį surisztų. Parplisz
kių valszczius surisztą nusiuntė 
isz pradžių į ^Vileikos ligonbutį, 
paskui gi į VVilnių, kur jisai 1-mą 
dieną Liepos ir pasimirė. Paliko 
jis paezią ir mažus vaikuczius. 
Isz pradžių būt galėję jį isžgydy- 
ti jeigu būt važiavęs į VVarsza- 
vą. Patikėjo mat vaistams pri- 
gaudinėjanezio žmonis kvailo a- 
vinįko labjaus nerig pagelbai tik
ro gydytojo, todėl ir turėjo pasi- 
mirti. Ne vienas Malinovski 
teip daro, daugumas lietuvių ap- 
sirge greieziaus kreipiasi prie ap
gaviko, neng prie tikro iszmin- 
tingo gydytojo.

Auka tarnystes.
Isz Rygos raszo: tarnas staci

jos Rygos—Orlowo geležinkelio, 
Jonas Januszevyczius, atėjęs į sa
le 1 klasos, norėdamas pakurti u- 
gnį, užuodė gažo kvapą, tedėl 
ugnies nekūrė, tik iszėjes laukan 
papasakojo apie tą stacijos sar
gui. Susitarė abudu ir ėjo jiesz- 
koti, isz kur tas gazae veržiasi. 
Januszevyczius eidamas pirma de
gino briežiukus. Įėjęs į moterų 
salę, Januszevyczius uždegė brie- 
žiuką, bet ežia tuojauz visa salė 
pasidarė pilna liepsnos ir prie 
tam Januszevyczius teip sunkiai 
apdegė, kad jį tuojaus reikėjo 
gabenti į llgonbutį, kur iszbuvo 
3 nedėlias. Pasveikęs sugrįžo 
atgal ir praszėsi stacijos užži urė
toj aus, kad jį priimtų atgal į tar
nystę. Bet ežia nelaimingas apsi
riko, pasitikėdamas, kad jis au
kaudamas savę ant atitolinimo 
nelaimės nuo szimtų keliaivių, 
nebus visiszkai paniekįtas. Už- 
žiurėtojas ant jo praszymo atsakė, 
kad dėl jo neturi daugiaus nė jo
kio darbo. Paklausęs rodos ko
kio paslapto advokato, apskun
dė jis stacijos užžiurėtoją ir reika
lavo užmokėjimo jam algos už du 
mėnesiu; audžia vienok skundą 
tą atmetė ir liepė kreiptiesi į ge- 
ležiukėlio užžiurą,taigi į tuos, ku
rie jį nuskriaudė. Mat kokia tai 
rėdą “Szventoj Maskolijoj.”

euį^ Arli szulinio daugiaus 
nį ne buvo, todėl nieks ne- 
VkMH vvirinrvi ntsitikn i

Moterų musztynes.
3 Liepos szių metų, maskolius 

jenerolas Božerianov, apsigy
venęs ant priemieszczio Pogu- 
liankos, VVilniuje, pasamdė tris 
moteriszkes darbinį kės daržą ra
vėti. Moterys vienok prie dar
bo, už kokį ten mažmožį, susibarė, 
o tolinus, besi bardamos, szoko į 
pesztynes: dvi, susitarusios, už
puolė ant trecziosios; paskui su
griebusios matikus, pradėjo aną 
muszti per galvą. Kada ant ga
lo pergalėjo, ir musztoji, apmiru
si, puolė ant žemės, muszėjos isz 
daržo iszbėgo. Sumusztają nuga
beno į llgonbutį; daktarai sura- 
dcTgilius nuo rnatiko aszmeiflr su
žeidimus galvoj ir sukrutinimą 
smegenų. Ligone nekalba. VVie- 
na isz užpuonkių likosi neužiigio. 
potam suimta, yra tai Patronė 
Navickienė; antroji iszsyk bu
vo pasislėpusi, bet ir tą ant ga
lo suėmė; pasirodė ji Patrone 
Targonskienė. Už ką motensz- , 
kės susipyko, dar nežinia.
Trys (iarbinįkai užtroszko

3 d. Liepos, trys darbinį kai 
buvo pasamdyti iszvalyti szuli- 
nį ant kiemo namų Tomaros, ant 
priemieszczio Antokoliaus,. Wil-. 
muje. Nusileidus vienok žemyn, 
iszsi veržė dumblmis gazas, nuo 
kurio darbinįkai nupuolė nuo- 
pastatytų viduryj knžiavomų į 
vandenį 
žmoni 
matė.^Kas viduryj atsitiko, nieks 
nežinojo, kokioje nelaimėje atsi
rado pusiau nuo gazųx užtroszkę 
darbinįkai sukritę į vandenį. Ka
da, po ilgai valandai, vienas pra
einantis pažiurėįo į szulinį ir pa
matęs kas ten atsitiko, suszaukė 
pagelbą, jau ji ne buvo reikalin
ga. Isztraukė isz vidurio supuo- 
lusios, bet buvojau visi trys ne- 
gywi.

Musų judosziai.
Nėra ant svieto bjauresnio dar

bo už skundą; nėra žmogaus, 
kuris užsipelnytų ant didesnio pa
niekinimo, kaip las isz lietuvių, 
kuris iszdrysta skųsti maskolisz- 
koms valdžioms savo brolį už 
prilaikymą lietuviszkų rasztų. 
Jeigu maskoliszkas caras iszduo- 
da savo bjaurias tiesas, užginan- 
czias mums turėti savo knįgas, 
persekioja musužnorąapsiszvies- 
ti — nieks isz lietuvių negal 
sujuom susidėti, nėjoks geras 
žmogus negal būt jiagelbinįku 
maskoliszkų žandarų; Ant musų 
nelaimės, vienok toki musų isz- 
gamos atsiranda. Ot ir dabar ga-- 
vome žinią apie vieną tokį Lie - 
tuviszką iszgamą, apie kurį vi
si lietuviai privalo žinoti. Nau
jas lietuviszkas judoszius yra — 
Bagdonas isz Urvinių kaimo, 
Griszkabudžio vaitystes, Nau
miesczio pav. Suvalkų gub. Ap
skundė jis maskoliszkiems žanda
rams savo kaimyną, gyvenanti 
pet ežią, Jankaucką, kad tas pri
laiko lietuviszkas knįgas ir laik- 
raszczius. Isz netyczių atkako žan-r 
darai, padarė kratą ir surado 
daugel lietuviszkų rasztų. Kas 
bus su Jankaucku, dabar dar neži
nia. Kitur žmones saugojasi ju- 
dbszių, jeigu ir musų žmones tą 
darytų, turėtu judosziai kraus- 
tytiesi isz Lietuvos pas savo 
draugus maskolius. Airiai, pa- 
ve^slan, savo iszdavėjus tie
siog užsmaugia.

Suvalkų gubernijoj, prieszais 
esanezias kitoj Nemuno pusėj li
goniams maudyklas Druskenikuo- 
se (Grodno gub), užsidegė trio
bos. Iszdegė isz viso 8 gyvena
mi namai. Jeigu neiszdegė jų 
daugiaus, tai vien todėl, ant lai
mės, vėjo nebuvo. Sveikesniejie 
ligoniai, teiposgi atsiradę Drus- 
kenikuose visokių universitetų 
studentai persikėlė per Nemuną 
gelbėti deganezias triobas. Ant 
vietos nebuvo vandens, arkliai 
gi ukinįkų buvo lauke, todėl ge
sinimui vandenį reikėjo isz Ne
muno neszioti.
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Didele nelaime,
Isz Cleveland Oh. raszo: dar

binįkai, pabaigė isz ap
sistojusio ežia garlaiwio krausty
ti geležine rudą, rengėsi grįžti 
ant kraszto. Wiena jų dalis isz ti
kro tapo valties nuwežta ant kra
szto ir valtis, tuos iszlipdinus, su
grįžo prie garlaivio paimti kitus. 
Prisiartinus prie garlaiwio, isz 
syk sulipo į ją 25 darbinįkai, nors 
ji vos 12 galėjo patalpinti. Atsi
radus valcziai ant upės vidu- 
rio, wisi važiuojanti susirinko į 
vieną szoną, viltis nuo to ir pa
sviro; visi darbinįkai sukrito į 
upę. Nuo kraszto metė jiems vir- 
wes, lentas—bet įpuolę į vande- 
nį jų nesugriebė ir prigėrė. Du 
priplaukė prie kraszto, du gi ki
tus iszgelbėjo atplaukęs garlai
vy e. Iki sziol iszgriebė isz upės 
15 prigerėlių, tuos pažino, bet 
mena, kad upėj turbut dar dau- 
giaus.

Pabėgo fabrikantas.
Neseniai Buffaloj, N. Y. lenkas 

Strožewski užsidėjo bicyklių dirb
tuvę; bicyklius dirbtuvės savi- 
nįkas pardavinėjo daug pigiaus, 
neng kitos jų dirbtuvės- Pasiro
dė vienok priežastys, kodėl len- 
kiszkas fabrikantas pigiaus juos 
pardavinėjo: Stroževski mat 
nuo vaikų dirbanezių kitose dirb- 
tuwėse-pirkdavo pavogtas viso
kias bicyklių dalis, o savo dirb
tuvėj jas tik sustatydavo; pirk
davo vogtas dalis, žinoma, labai 
pigiai. -Tapo jis suaresztuotas. 
Isz pradžių Stroževski gerai tei
sinosi, bet paskui tapo jam daro- 
dyta. kad isztikro pirkinėjo nuo 
vaikų vogtas kitose dirbtuvėse 
dalis. Padėjus $1000 kaucijos sū
dąs paliko jį liuosu, taigi jis da- 
žinojęs, kad sūdąs rado jį kaltu, 
iszdumė nežinia kur.

Žmogžudyste.
Buffaloy, N. Y. terp apsigy

venusių italijonų atsitiko žmog
žudystė: Užmuszėjas, Andrev 
Mangia, nuo tūlo laiko patėmyjo, 
kad jo vientautis, Antonio Fre- 
aebo per tankiai lanko jo paezią, 
ir tai tada,kada vyro nebūva na- 
mieje, Mangia tankiai iszmetinė- 
jo Freabo’ui tokį pasielgimą ir 
uždraudė lankyti savo namus, 
bet Freabo ne žiurėją ant to už
draudimo: lankė toliaus Mangio 
moterį ir tai tada, kada vyro ne
buvo namieje. Mangia apie tai 
dažinojo ir grįždamas nuo darbo 
wel iszmetinėjo Freabui tokį pa
sielgimą, Tas vienok mokėjo nu
tildyti įpykusį vyrą ir net nu
sivedė jį ant alaus į saliuną. 
Mangia iszsyk gėrė ramiai alų, 
bet vėl pradėjo pykti ant suva
džiotojo savo moteries, ir iszėjus 

abiem isz saliuno, ant ulyczios isz- 
sitraukė revolverį isz kiszeniaus 
ir szovė suvadžiotoją moteries 
tiesiog į smilkinį ir užmuszė ant 
vietos. Tą atsitikimą matė darbi
nįkai ir tie tuojaus pradėjo vy- 
tiesi užmuszėją, bet tas pasislėpė 
terp sustatytų ant linijos geležin
kelio vagonų ir jo surasti nega
lėjo. Tąpo jis suimtas grįžtant 
namon. Užmusztasis buvo 20 
metų,drūtas ir gražus vyras; 
Mangi mionė gi nedaug senesnė, 
bet teiposgi graži moteriszkė.

Kiek ateiwiu pribuwo?
Komisorius ateivių užžiuros 

komiteto, Washingtone, apgarsi
no žinias apie skaitlių svetimų a- 
teivių atkakusių į Ameriką nuo 
30 d. Sėjos mėnesio 1895 iki 30 
Sėjos 1896 m. Isz surinktų žinių 
galima matyti, kad skaitlius atei
vių, vėl pasidaugino. Per visą 
augszcziaus paminėtą laiką, į por- 
tus Suvienytų Wieszpatysczių 
Sziaurinės Amerikos pribuvo isz 
viso 343267 ateiviai. Per tokį 
jau laikį pereitų metų pribuvo 
tik 258 536. Taigi skaitlius atei
vių szį metą didesnis už pernyk- 
sztį ant 84731 ateivių. Isz to 
skaitliaus ateivių buvo: 212466 
vyriszkių ir tik 130801 moterų. 
Daugiausiai ateivių atkako isz I- 
talijos, nes 68060 žmonių; isz 
Austrijos ir Wengrijos atkako— 
65103; isz Maskolijos—52136; 
isz Wokietijos—31885; Didėsės 
Britanijos—64647; isz kitų krasz- 
tų—61636. Isz , to viso skait
liaus ateivių: 3037 likosi Ameri
kos valdžių atgal pargražinti; 
isz kurių 2000 buvo beturezių, 
776 kontraktuotų darbinįkų, 1 
idijota, 10 beproezių, 2 neiszgy- 
domi ligoniai. Apart tų—238 isz 
seniaus atkakusių, ateivių, tapo 
sugražinti, kurie pastojo sunke
nybė szitam krasztui.

Amerikos laikraszeziai.
Kaip greitai dauginasi skait

lius laikraszczių Amerikoj, gali
ma numanyti isz žemiaus parody
tų skaitlinių. 1704 m. užgimė A- 
merikoj “Boston NevLetter”pir- 
mutinis ir per ilgus laikus vienai- 
tinis laikrasztis Amerikoj. 50 me
tų vėliaus buvo jau 9gazieto8,isz 
kurių 4 buvo Bostone iszleidžia- 
mos. 1776 m. skaitlius laikrasz
czių pasikėlė iki 37; 1800 m. 200; 
1828 m. buvo jau 852 gazietos su 
160 milijonų numarių per metus. 
1852-m. buvo 2526 gazietos isz- 
einanezios 416 milijonų, numarių 
per metus; 1880 m. buvo 9723 
gazietos, isz kuriu 825 izzeinan- 
czių kasdieną. 1895 m. iszėjo 
20395 gazietos, isz kurių 1050 
kasdieninių.

Nauja garlaiwiu linija.
Japoniszka garlaivių kompa

nija padarė kontraktą su Great 
Northvestern geležinkeliu. Pagal 
tą kontraktą, japoniszki pasažie- 
riniai ir tavoriniai garlaiviai 
turės palaikyti nuolatinę komuni
kaciją terp Japonijos ir territori- 
jos Washington, ^Vakarinėj A- 
merikoj, Japoniszki garlaiviai a- 
teis vieną kartą ant nedėlios į 
Seattle, Washingtono territorijoj. 
Apie Seattle dabar Amerikos 
randas dalina dykai žemę, norin
tiems apsigyventi ant farmų 
žemdarbiams. Kiekvienas turin
tis Amerikos ukėsystės popieras 
■gal gauti 160 akrų žemės dykai. 
Prigulėtu lietuviams, turintiems 
kiek pinįgų, griebtiesi tų farmų. 
Pabaigus mąskoliszką Siberijps 
geležinkelio linįją ir chiniszkus 
geležinkelius, galima tikėti, kad 
visos vakarinės Amerikos pa
krantės pradės smarkiai 
augti, daugįsis miestai ir skait
lius gyventojų, taigi ir ežia žemė 
pabrangs kaip ir Atlantiko’ pa
krantėse.

Perkūno užmuszti.
Isz Atlanta, Ga. Czia buvo 

smarki audra. Perkūnas trenkė 
į vienus namus miestelyj Bre- 
vard, North Carolina. Tapo ant 
vietos užmusztos 3 žmogys
tos: pastorius Robbia Lee, duktė 
senatoriaus Tillmano ir jos ta- 
vorszka.

, Smarkios audros.
Daugelyj vietų szteto Ohio ir 

Pensylvanijos siautė smarkios au
dros. Miestuose Covington ir 
Nevport smarki vėsula nuueszio- 
jo triobų stogus. Lijo teip smar
kiai, kad visos žemesnėsės uly
czios likosi vandens apsemtos. 
Sziluma ūmai sumažėjo: termo
metras nupuolė nuo 91 ant 66 
laipsnių Farenheito. Mieste Mc 
Arthur daugybė triobų yra van
dens apsemtų. VVandens trauki
mo rezervoaras pertrūko. Wan- 
duo nuneszė keletą tiltų Jr isz- 
griove daugel triobų.

Pittsburge ir Allegheny, Pa. 
audra teiposgi daug pridirbo blė- 
diea. Ulycziniai karai nustojo bė- 
gioje. Ant 48 ui. vanduo užtvi
no iki antrų lubų. Dideli tvanai 
teipogi Butcher ’ Run. Nežinia 
vienok nieko apie prigėrusius 
žmonis.

Isz swetimų laikrasz
czių.

Lenkiszkas laikrasztis “Prze- 
gląd Wszechpolski”, iszeinantis 
Lvove, apraszydamas apie nesu
tikimus terp parapijonų lietnvių 
ir lenkų Lazdyjuose, Suvalkų gu
bernijoj, raszo:

,,Pasinaudodami isz silpno budo 
vyskupo Wierzbovskio, Seinų 
dijecezijoj, lietuviszki szovinistai 
pradėjo stumti isz bažnyczių len- 
kiszką kalbą. Tūlose bažnycziose 
lietuviszkoj dalyj dijecezijos, isz 
priežastės maiszytų kalbų para
pijonų, pamokslai ir giesmės bū
davo dviejose kalbose; isz tokių 
bažnyczių kunį^Ji lietuviai varo 
laukan dabar lenkiszką kalbą; 
skundai lenkų siųsti pas vyskupą 
likosi neiszklausyti, maskoliszkos 
valdžios paremia tokius kunįgus. 
Nekartą jau buvo, dėl tos prie
žastės papiktinanti atsitikimai 
ir szviežtas atsitikimas Lazdijuo
se geriausiai tą parodo. Toje para
pijoj, Seinų pav. gyvena lenkai 
su lietuviais, isz kurių pirmutinių 
yra daugiaus. Lietuviszka kalba 
niekada ne buvo czia vartojama, 
tik szį metą įvedė ją kunįgas lie- 
tuvys ir isz palengvo pradėjo 
stumti lenkiszką kalbą.”

Klysta lenkiszkas laikrasztis 
praneszdamas, kaip Lazdyjų pa
rapijoj daugiaus lenkų neng lie
tuvių. Lasdyjų parapija suside
da isz viso isz 6250 katalikų, isz 
jų nėra su visu ir 2000 kalban- 
czių lenkiszkai mieszczionių; 
visi gi kaimiecziai kalba lie- 
tuviszkai; lietuviszkai kalban- 
Czių yra czia su • virszum 4000 
žmonių. Isz tikro, iki sziol bažny- 
czioj buvo vartojama vien len- 
lenkiszka kalba, nors lenkiszką 
mažuma neturėjo ant to nė jokios 
tiesos, tas galėjo pasilikti vien 
skriaudžiant lietuviszką daugu
mą. Todėl atėjęs naujas prabasz- 
czius norėdamas užganėdinti lietu
viszkai daugumai, į vedė,prie len- 
kiszkos, ir lietuviszką kalbą,ypacz 
kad ant paniekinimo kalbos dau
gumos lietuviai pradėjo rugoti. 
Kad lenkų turėjo būt kur kas 
mažiaus, rodo tą ir tas, kad at
sitikus pesztynėms, lenkai likosi 
isz bažnyczios iszvyti ir paskui 
nuo szventoriaus iszvaikyti, Jei
gu lenkų butu buvę daugiaus, 
lenkai būt lietuvius sumuszę, 
ypacz, kad lenkai ir pesztynes 
pradėjo': viens isz lenkų metė 
į lietuvį su akmeniu.

• ••
Maskoliszkam laikraszcziui 

“Rižskyj, Wieatnik” labai nepa
tinka, kad terp visokių tautiszkų 
Latvijos gaivalų, visoki lat
vių darbai remiasi ant tautiszko 
nacijonaliszko pamato. “Rižskyj 
VViestnik” sako, kad tie nacijona- 
liszkib apsireiszkimai esą labai 
vddingi. “Rigaische Rundschau”, 
apraszydamas dabar estų gies- 
minįkų draugysezių szventę, 
priminė apie politiszką vienybe 
giminės ir apie apsireiszkimą tau
tiszko supratimo terp estų; “Duo
na Zeitung”, raszė, kad latviai 
atsisakė nuo iszsiraszymo laik- 
raszczio “Deenas Lapa” užtatai, 

kad tasai laikrasztis niekina tą 
latwių nacijonaliszką įdėją. Toki 
atsiliepimai vokiszkų laikrasz
czių ir tas atsitikimas, kad lat
viai atsisakė iszsiraszinėti lat
viuką laikraszti,“Deenas Lapa”, 
teip labai patinkantį maskolisz 
kiems valdinįkams ir publicis
tams, teip įpykino raszėją “Riž- 
sko Wiestniko”, kad tasai atsilie
pia sziteip:

“Tokia maža etnografiszka gi
minėlė, vos iszsiliuosavusi isz 
vystyklų ir jai jau skiepija naci
jonaliszką idėją. Maskolijoj yra 
tik vienat nacijonaliszka idėja 
ir isztikimiems laikraszcziams,jei
gu jie isztikro isztikimi, priderė
jo tą iszaiszkįilti savo jaunesniems 
sanbroliams, o ne vaisinti tusz- 
czią politiką.”

Kaslink geismų žmonių, jie vi
sur vienoki: tuos paežius geis
mus turi skaitlingos tautos, kaip 
ir mažos; to paties nori tie, ku
riuos užtaria caras ir maskolisz
kos valdžios, kaip ir tie maži 
gaivalai, kuriuos ^caras ir jo val
džios su visu po kojoms paminti 
stengiasi,tik tas nepasiseka,ir pa
sisekti negal, nes tas stengimasi o 7 o
yra prieszingas žmonių prigimi
mui,ardo jis pamatus teisingumo, 
ant kurių stovi musų žemės po- 
litiszkas surėdymas. “Riskyj 
Wiestnik” privalo atminti, kad 
Maskolija susideda isz pusės mas
kolių, kita gi ''pusė jos gyvento
jų yra tai tie svetimi miniojami 
valdžių gaivalai, kurie tuos pa
ežius, kaip ir maskoliai, turi norus 
ir nors tie gaivalai kulturiszkai 
augszcziaus už maskolių “muži 
kus” pakilę, bet valdžios tuos ne 
maskoliszkus gaivalus raisz- 
cziuose laiko, uždraudžia jiems tu
rėti kokius nors savo geismus. 
Galima būt isznaikinti norus
svetimų gaivalų vien tąsyk, 
jeigu tų gaivalų butu deszimtys 
tukstanezių; vienok jų Maskolijoj 
skaitosi deszimcziais milijonų. Isz- 
naikinti juos nė caro galybė, nė 
jo valdinįkų neteisybės neį
stengs. •

Taigi klausiame, kur tur at
vesti prieszinimasi gamtos tie
soms? Tūli sziądien sprendžia, 
kad tolesnėj ateitėj iszriszimas 
Bocijaliszko klausymo kasztuos 
upelius kraujo, jeigu, kaip sako, 
kapitalistai pavojaus isz savo 
viempusiszko pasielgimo nesu- 
pras.Tas pats visai atseina ir 
su iszriszimu nacijonaliszkų 
klausymų Maskolijoj: valdžios 
suspausti ekonomiszkai, socija- 
liszkai ir tautiszkai, valdžių 
skriaudžiami svetimi czia naci- 
jonaliszki gaivalai panorės at- 
kerszinti savo spaudėjams; bet 
kad pajiegos abiejų pusių be
veik lygios, tedėl galima numa
nyti,kiek iszto gal iszdygti krau- 
je praliejimo. Kad sziądien dar ne 
visi ne maskoliszki gaivalai su
pranta savo tautiszką skirtybę, 
tas nieko ne rodo: ateis laikas, 
kada ir sziądien nesuprantanti 
supras ant galo skriaudas ir ne- 
užkantą, kurią sėja valdžios— 
siundymai maskoliszkų laikrasz
czių ir tų pabudimą suskubįs. Tai
gi klausiame, kas bus kaltas tam 
kraujo praliejimui? Mums rodo
si, kad ne tie sziądien suspausti 
gaivalai, tik tie, kurie prispau
dimo szaukiasi!

Nacijonaliszki susiriszimai ne
kenkia vieszpstystėms, kaip tą 
rodo, paveikslan, Suvienytos 
Wieszpatystės Sziaurinės Ameri
kos, kurios kur kas augszcziaus 
visose gyvenimo dalise už Mas- 
koliją pakilusios. Nė Maskolijos 
urėdai vienok, nė jos publicistai 
to dar suprasti negal; Maskolija 
dar ne pakilo iki tam laipsnini, 
kad tą suprasti galėtu. Isz to ir 
dygsta pavojus ateitėj.!

Naujas padawadyiimas 
Maskolijos katalikys

tes dalykuose.
Wisi susineszimai Maskolijos su 

popiežiumi, nauju padavadyjimu, 
tapo dabar atimti nuo depara- 
mento svetimų tikėjimų ir pa

vesti vidurių ministeriui. Susine- 
szimuosesu Szventu Tėvu Masko- 
llija perkeitė vardą Rymo popie; 
žiaus: vieton: “Rymo sostą”, da
bar, pagal naują padavadyjimą, 
užvadinimas tasai tapo perkeis
tas į “Rymo Kuriją’’. Tas nau
jas padawadyjimas neformaliszką, 
bet labai svarbią turi vertę. Nuo 
dabar visi snsineszimai Maskolijos 
katalikų su savo tikėjimo augsz- 
cziausiu perdėtiniu papuolu po 
užžiura vidurių Maskolijos polici
jos ir katalykystė žudo terptau 
tiszką pamatą, ant kokio iki 
sziol stovėjo, patsai gi popiežius 
žudo vardą valdono, o pastoja, 
teip sakant, pavaldiniu Maskoli
jos vidurių ministerio, teip kaip 
liuteronų superintendentai. Wisi 
popiežiaus atsiszaukimai, bulles 
galės būt apgarsintos ir pateks į 
vyskupų rankas nuo dabar vien 
tąsyk, jeigu tą daleis maskolisz- 
ka vidurių policija. Maskoliszki 
laikraszeziai kalbėdami apie tą, 
sako, kad tas naujas padavadyji- 
mas negalėjo būt iszduotas be 
pritarimo Szvento Tėvo. Ir 
mums tas teipjau rodosi. Bet ką 
gi per tai pelno Maskolijoj kata
likystė, kuid nuo dabar atsiranda 
suvisu po valdžia maskoliszkos 
policijos, kuri, teip sakant,pasto
ja augszczi ausi u virszinįku kata
likystės ir tai su pritarimu Szven
to Tėwo? Iki dabar Maskolijos po
licija, neturėdama tiesos, kaiszio- 
jo nagus į katalikystės reikalus, 
tai ką gi sakyti dabar, kada jai 
augszcziausios katalikystės val
džios tiesa yra duota.

Wisokios Žinios.
• Raszo, buk vienas profeso

rius Amerikos Wanderbildto uni
versiteto patėmyjo,, kad Roent- 
geno szvieša naikina plaukus 
žmogaus. Nuimdamas mat foto- 
grafiszką paveikslą smegenų 
žmogaus, nuo kurio tokį paveik
slą nuėmė, po 2 mėnesių, galva 
suvisu nupliko: plaukai nuslinko. 
Gal tai ir teisybė, žinioms vienok 
visokių Amerikos profesorių retai 
galima patikėti, nes per tankiai jų 
isztirimai pasirodo melagingi.

• •
• Sodaunįkai nuo seniai sten

giasi kvietkas nekvepianezias 
padaryti kvepianezioms, taigi isz 
nekvepianezių stengiasi padaryti 
kvepianezias veisles. Daro jie 
sziteip: sėklas nekvepianezių 
kvietkų mirkina porą dienų ro
žių vandenyj,į kurį įdeda truputį 
muskuso (gaunamos aptiekose). 
Isz tokių sėklų pirmą metą už
auga k vietkos mažai k vepianezios, 
bet jeigu su szitų sėklomis padaro 
tą patį, antrą metą turi jau vei
slę su drueziai kvepianeziomis 
kvietkomis.

• •*
* Dr. Icanuel padavė į Pary

žiaus Mediszką Akademiją savo 
patėmijmus apie skaitlių mirsz- 
tanezių ir užgimusių tuose depar
tamentuose, kuriuose girios li
kosi iszkirstos. Nuo 1886 —1891 
tuose departamentuose skaitlius 
mirsztanczių perėjo skaitlių už
gimusių ant 89688; taigi skait
lius gyventojų per 5 metus ant 
tiek czia sumažėjo. Nuoszimtis 
mirsztanczių czia buvo 9 kart di
desnis neng kituose Prancūzijos 
krasztuose, Tuose begiriniuose 
departamentuose ir vaisingumas 
žemės maži naši kas met.

• • •
* Prancuziszkas inžinierius, 

Bazaine, dirba dabar garlaivį vi
sai ant kitokių neng dabartiniai 
pamatų: garlai vys tasai neplauks, 
bet risis ant vandens pavir- 
sziaus. Laivas tasai panaszus į 
pintinę, arba trotą, arba į plau
kiantį tiltą; ant jo įtaisytos kaj u - 
tos, krautuvės ir pastatytos ma- 
szinos, isz abiejų gi pusių pritai
syti dideli pusti ratai. Garlai- 
vys toksai gal keliauti lygiai į 
pryszakį, į užpakalį arba į szalis. 
Greitumas to naujo garlaivio y- 
ra teip didelįs, kad pagal iszroka-1 draugų atsidusti už jo duszią.

Adriukaitis.

vimus, nuo Prancūzijos pakran- 
ežių gal jis atplaukti į Ne v Yorką 
į 4 dienas. Laivą tokį dabar Ba- 
zainė stato Sant Denis, netoli Pa
ryžiaus ;apart savo dideliogreitu- 
mo, jis reikalaus mažiaus kuro, 
nes bėgant noreikia teip didelės 
pajiegos, kaip prie dabartinių lai
vų.

* Angliszkas mokslinczius Ro- 
manės, norėdamas isztirti, ^kaip 
toli siekia iszmintis bezdžionkų, 
bandė Londono zoloogiszkame 
darže ėsanezią bezdžionką szim- 
pansą mokinti rokundų. Bandy
mai buvo paremti ant to, kad 
bezdžionką turėjo padavinėti 
sziauduB: isz pradžių vieną, pas
kui du, tris ir t.t. Jeigu žvėris 
paduodavo teisingai, gaudavo 
užtatai kokį nors vaisių. Kada- 
iszmoko gerai rokuoti tris, pridė
jo ketvirtą, sziaudą, toliaus penk
tą ir szesztą. Su szesziais galė
jo atlikti rokundą, bet pridėjus 
septintą, jau bezdzionka 
negalėjo orijantuotis, ji visada 
klydo. Reikia czia pridurti, kad 
iszmintis daugelio laukinių Afri
kos gyventojų negal suprasti 
didesnių skaitlinių už 10, taigi 
iszmintis jų, kaslink supratimo 
skaitlių ir ne siekia toliaus skait
liaus pirsztų abiejų rankų.

Paszwentinimas kampi
nio akmens lietuwiszkos 

bažnyczios.
Ateinanczioj nedėlioj, t. y. 26 

diena Liepos szių metų, 3£ vai. 
po pietų atsibus paszventinimas 
kampinio akmens statomos dabar 
Chicagoj naujos, murinės Lietu- 
wiszkos Szvento Jurgio bažny
czios; Szventįs J.M. Chicagos 
vyskupas. Ant tos iszkilmės 
užpraszau pribūti visus Chicagos 
ir visų aplinkinių miestelių lietu
vius.

Kn. M. Kravczunas.

Isz darbo lauko.
T Sztete Indiana, visi dar- 

jjinįkai dirbanti anglių kastynėse 
rengia sztraiką.

T Anglių kastynės Lehigh 
|Valley, Shenandoah, Pa. po il
gam stovėjimui vėl pradėjo dar
bą. Apie 5000 darbinįkų turės 

‘darbą.
T Kompaaija elektriszkų karų 

Detroit’e, Mich., pradės dirbdinti 
naują kelio liniją iki Arbor. 
Taigi darbinįkai dabar be darbo 
esanti galės czia darbą surasti.

T Clevclande, Oh. sztraikas 
Brovno dirbtuvėse traukiasi to
liaus. Prasidėjo musztynės terp 
seabsų ir sztraikuojanczių unijo- 
nistų. Atėjusi policija iszvaikė- 
sztraikierius. Tapo paszauktos 
dvi kompanijos milicijos, nes bi
josi tolesnių maisztų.

Isz Pittsburgo, Pa. raszo: 
kalnakasiai kastynių Monongahe- 
le ir Younghionghery susirinko 
Monongahele Cityje ant rodos; 
nes kastynių savinįkai numažino 
kalnakasiams užmokesnį už dar
bą. Gal prasidės sztraikai kalnaka
sių visoj upės Monongahele lo
moj.

T Shenadorio aplinkinėse vis 
dar blogai dirba; vos po 3 ar 4 
dienas ant nedėlios. Procentai 
sumažėjo: atima tik po du centu 
nuo uždirbto dolierio. Saliunįkai 
rugoja, kad darbinįkai ne geria, 
darbinįkai gi rugoja, kad netdr 
už ką gerti. Pereitą nedėlią 
tiek prilijo, kad net daugumą an
glių kastynių pasėmė ir todėl ne 
galima įeiti prie darbo. Sudegęs 
pereitą rudenį brekeris Trenton, 
netoli Mahanoy City, tapo isznau- 
jo pastatytas ir jau pradėjo dirbti.

Zanavykas^

30 d. Sėjos mėnesio, anglių 
kastynėse Glyn Carbon likosi už- 
musztas Jonas Guobaitis, 23 me
tų amžiaus, vos 9 mėnesiai kaip 
apsivedęs. Paėjo jis isz Suvalkų 
gubernijos, Szakių kaimo. Paliko 
paezią ir du broliu. Prigulėjo į 
draugystę Szvento Wincento 
Ferry—todėl likosi dailiai palai
dotas. Praszome pažįstamų ir
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. (Tąsa.) 
PARODYMAI ISZ ASTRONOMIJOS.

Parodėme augszcziaus trumpai spėjimu, arba 
tcorijąapie pasidarymą pasiA ieczių. Teorija ta Avisai 
suprantamai iszaišzkina mums pradžią pasAvieczių. 
Sakėme jau ivienok, kad ant to, idant teorija taptų 
wisų mokslinczių priimta, neužtenka, kad ji mums 
butu suprantama, bet reikia, idant ji nesiprieszintu 
kitiems mokslams, nes, kaip sakėme, Aviens 
mokslas, ypacz gi gamtos mokslai, Avisada kitą 
paremia, Aviena su kitu jungiasi, taigi spėjimuose 
apie dangiszkus SAvietus turi spėjimas ne wien 
aiszkinti, tą liet ne gal prieszintiesi tam, ką pa- 
>Avietej matome, ką apie tą isztyrė kiti mokslai. 
Musų paduotas spėjimas isztikro sutinka su Avisais 
iki sziol padarytais patėmyjimais apie dangiszkus 
kunus. Nėra isztikro: nė terp dangiszkų kūnų ko
kius tik iki sziol pažįstame, nė terp apsireiszki- 
mų atsitinkanczių ant sivieto nieko tokio, kas tam 
spėjimui priesztarautu, kas galėtu gimdyti abejo
jimą apie teisingumą tokio spėjimo apie pasida- 
rynią pasaulių. Teorija ta ne tik kad neprieszta- 
rauja. bet pastumia pryszakin musų supratimą, 
aiszkina ne tik tą, ką iszaiszkinti jai priderėjo, bet 
daugel kitokių apsireiszkimų, atsitinkanczių pa
sidėtoj. Daugel atsitikimų, paweikslan, buAvimą 
paežių miglotinių, wisokeropą jų pawidalą, žie
dus apskriejanezius tūlas isz miglotinių ir planetas 
galima buwo suprasti tik pasirėmus ant tos teo
rijos. Žiūrint per dangiszkus žiūronus, kaip jau 
paminėjome, atrandame ant dangaus teip pramin
tas sudėtas miglotines, susidedanezias kaip tą isz- 
reiszkia jų spektro padalinimas isz gazines inede- 
gos paweiksle paprasto beformio debesies, toliaus 
apskriezias miglotines žibanezias Avfenodai, mi
glotines turinezias aiszkų szAviesų Avidurį, ma
tomai įkaitusi, miglotines apskritaus pawidalo 
apsiaubtas liuosai kybaneziu žiedu ir miglotas 
živaigždes. Matomai tos Avisokio pawidalo miglo- 
tinės niekuom daugiaus nėra, kaip wien persi
keitimu miglotinių į naujus SAvietus, t. y. jos rodo 
Avien kelius, kuriuos wisi dangiszki swietai pereiti* 
turėjo ir rodo, kad ir dabar tweriasi isz to Aviso-' 
kio pawidalo miglotinių isz palengAvo naujos pa
gaulės, nauji swietai, ant kurių gal po milijonų 
metų, atsiradus atsakanezioms iszlygoms atsiras 
ir gywastis, kaip ir ant musų žemės. Tą teoriją 
paremia ir iszmėtymai žwaigždžių ant dangaus 
plotų. HerszeI turėjo daugybę wisokių žiūronų:

prie polių paukszczių kelio ir lyg rodosi baidosi jo 
widurio, aiszkina, kad paukszczių kelias sukasi ap
link sawo aszį ir todėl.teip Avadi narna kosmiszka 
medega, dėl to sukimosi, tapo sustumta ties widu- 
riu ir ten iszsipute ir sutirsztėjo. Nuo to sutirsz- 
tėjimo medega persikeisti turėjo isz gazų į skysti
mą, arba dar priesz tai į garus. Isz tokios mede
gos (garų ir skystos medegos) yra planetariszkos 
miglotines ir toliaus ŽAvaigždžių kruAvose isz sto- 
Avinczių ŽAvaigždžių ir saulių. Bet kad sukimąsi 
suAvaro medegą netikimo polių arba aszies galų 
prie ekwatoriaus į Avidurį, todėl patim Aviduryj 
apskriezio, kurį apsiaubia paukszczių kelias, yra di
dele, dar nepavvirtusi į ŽAvaigždę, Oriono migio* 
tinė. Žiūrint • tą pakeiksią ruimo, ant kokio y- 
ra iszmėtytos žvaigždės, matome, kad tas ruimas 
turi paweikslą apskriezio apsiaubto dvilinkų pauk
szczių kelio žiedu, todėl ne gulima abejoti apie 
pradžią ir būdą kokiu jis pasidarė. Matomai isz 
pradžių Avisas skaitlius 20000000 saulių twėrė Avie
ną neiszpasakyto didumo migloti ne, kuri ausz- 
dama turėjo rauktiesi ir mažintiesi ir per tai Avis 
greieziaus turėjo suktiesi aplink sbavo aszį; dėlto 
ir turėjo plotiesi ties poliais ir skėstiesi ties ek- 
Avatoriumi, tas pagimdė nuplyszimą dAvieją, vieno 
po kitam, žiedu. Trecziasis nuplyszti negalėjo, 
nes nnplyszus antram žiedui, medega mįrlotinės 
jau ant tiek atauszo, kad visa masa kosmiszkos 
medegos pasidalino į atskiras vietas tirsztėjimo 
ir rinkimosi, ji pasidalino į mažesnes miglotines, 
isz kurių pasidarė 20000000 saulių. Tos naujo rin
kimosi Avietos su saAvo medega turėjo toliaus suk
tiesi aplink pirmutinį, Avisos didėles miglotines 
-Avidurį. nes ne atsirado nauja pajiega, kuri tą 
sukimąsi sustabdyti butu galėjus. Mokslincziai 
pradėjo tirinėti ar terp sukimosi musų saulės ir 
ŽAvaigždžių nėra susiriszimo su anuom sukimosi 
aplink suavo aszį aviso ano ŽAvaigždžių didelio 
susirinkimo ir isztikro susekė, , kad toksai su
kimąsi aiszkus, kad Avisos tos 20000000 saulių 
ir jų planetos sukasi isz Avakarų rytų link. Taigi 
ta mažoji iniglotinė, isz kurios pasidarė musų pa- 
saulė sukasi įsibėgimo pajiega, kokią įgavo nuo 
anos didėsės miglotines paukszczių kelio; todėl 
ir musų pasaulės SAvietai ir svietai paukszczio 
kelio sukasi į tą paezią szalį. Bet kad vidurys mi
glotines palengAviausiai auszta ir todėl jos tirsz- 
tumas mažiausias, nes isz priežastės greito suki
mosi aplink aszį, daugumas medegos isz Avidurio 
tampa nustumptas į paAvirszių, tiiigi patim Avidu
ryj ežia atrandame dar nesusirinkusią miglotinę 
Oriono, isz kurios tolimoj ateit’ėj turės pasidary
ti Avisos pasvietės Avidurinė saulė, aplink kurią 
Avisi dangiszki svietai turės suktiesi. Jeigu visi 
dangiszki svietai, kaip sakėme, pasidarė isz Avienos

Isz wisur.

Avieni isz jų pritraukė Avisokius daiktus, žiūrint 
isz tolo, silpninus, kiti gi drueziaus, Nukreipė 
jis silpniausią suavo žiūroną bet gerai aprubežiuo- 
to pritraukimo į Avieną dalį teip Avadiiiamo pauk
szczių kelio ir rado to žiūrono matymo apskrityj 
tūlą ŽAvaigždžių skaitlių. Nukreipus paskui į tą 
paezią Avietą kitą, tvirtesnį, didesnį žiūroną, pasi 
rodė tame paeziame matymo apskrityj daug dau
ginus ŽAvaigždžių neng pirma, nes tasai žiūronas 
toliaus pasiekė už pirmutinį ir todėl, kaip supran
tame, f. t rado daugiaus dangiszkų SAvietų neng pir
mutinis silpnesnysis. Nukreipus į tą paezią Avietą 
trecziajį, dar drueziaus pritraukiantį žiūroną, pa
sirodė toje Avietoje dar daugiaus ŽAvaigždžių. 
n ienų žodžiu, žiūrint į paukszczių kelią kiekAvie- 
nas drūtesnis žiūronas parodė jame Avis daugiaus 
naujų dangiszkų SAvietų. Ant to pasirėmęs Her-

inedegos, isz vienos didelės pradinės miglotines, 
kuri sukasi aplink suavo aszį isz Avakarų rytų link, 
taigi ir jie turi suktiesi į tą paezią puse — taigi, 
isztikro teip ir yra. Yra Avienok tūli dangiszki 
kūnai, kurie turi atbulą sukimąsi. Tūlos kometos, 
paAveikslan, atlieka atbulą kelionę ir tas atsiti
kimas jau nesutinka su Laplace’o teorija. Tą 
Avienok mokslincziai iszaiszkina tuom, kad tos 
kometos, kurios atlieka atbulą kelionę, turėjo a- 
teiti isz sAvetur į musų pasaulės sistemą, vėliaus 
ųau, kada musiszkė sistema buvo pasidariusi. 
Tos klaidžiojanczios žvaigždės, kokiu nors budu, 
iszsiliuosąvo nuo pritraukimo kitų ŽAvaigždžių ir 
paklydusios ant savo kelio, papuolė į musų saulės 
sistemą. Neperseniai teiposgi mokslincziai sura
do tūlą skaitlių mažų planetų, kurios teiposgi su
kasi į prieszingą pusę—yra tai teip vadinami as-1

szel nusprendė, kad rubežiai ruimo ŽAvaigždžių už
imto Avietoj paukszczių. kelio ir netoli nuo jo ne
greit pasibaigia. Wisai kitaip buAvo žiūrint į rui
mą po tiesių kampu nuo paukszczių kelio: _czia 
jau ketAvirtasis žiūronas ne atgabeno nejokių nau
jų žwaigždžių ir nors ežia pasinaudotume ir dru- 
cziausiu žiūronu, su kurio pagelba pasiektume 
kuo toliausiai į dangiszkus ruimus, skaitlius ma
tomų ŽAvaigždžių pasilieka Avis tas pats.

Tas rodo, kad Avisose Avietose po tiesiu kampu

teroidai. Leverrier iszaiszkino, kad tie asteroidai 
ir atliekanczios atbulą kelionę kometos papuolė į 
musų sistemą isz svetur, todėl jos užlaikė savo 
pirmutinį būdą kelionės, kokį turėjo atlikti bū
damos kitoj sistemoj. Dabar Avienok mokslincziai 
nepripažįsta tos Leverriero teorijos, kas link pa- 
sidarymo asteroidų SAvetiinoj pasvietėj ir pakliu- 
Avusių į musiszkę jau Avėliaus. Falb sako, kad 
medega, isz kurios tAvėrėsi pasvietės, turėjo’ pe
reiti suavo permainas: pirmutiniai SAvietai, toliau-

nuo paukszczių kelio rubėžiai ŽAvaigždžių daug ar
eziaus atsiranda, neng kitose arba Avietose paties 
paukszczių kelio. Wietos to didelio neaprubežinoto 
augstybėse ŽAvaigždžiųsurinkimo, kuriose mokslin
cziai suskaitė iki 20000000 ŽAvaigždžių, iszrodo 
lyg sala ant oceano Avisos pasAvietės ruimo. Taigi 
ant tos lyg rodosi salos isz susirinkusių ŽAvaigždžių 
neisžmieruotų pašvietęs, ruimų yra 20000000 šau
liu. Sala ta isz susirinkusių žvaigždžių turį pa
vidalą apskricfcio absiaubto dAvigubu žiedų; 
2000000 gi ŽAvaigždžių iszmėtytų kitur, su anoms 
žvaigždėms paukszczių kelio ne turi nė jokio su- 
>iriszimo; terp tų ir paukszczių kelio ŽAvaigždžių 
yra tuszczia Avietą. Pats paukszczių kelias ne tik
tai iszrodo, bet isztikro yra dvilinkų žiedu, ku
riame yra 18000000 žvaigždžių. Musų saulė su 

.jos planetomis yra Aviduryj apskriezio, kurį apskrie 
ji tas dAvilinkas paukszczių kelio žiedas, bet ne 
'UAvisuant Avidurio to isz žvaigždžių susidėjusio ap- 
>kriczioį tik areziaus Avieno jo kraszto. Bet kad 
imisų saulės sistema atsiranda ne ties paežių pauk- 

zių kelio žiedu, bet truputį į sziaurius nuo jo, 
todėl iszilgai artesnės dalies matome dAviliuką 
ži'-d^i paukszczių kelio, isz kitos gi pusės Ayidu- 
rinis žiedas uždengia nuo musų akių dalį žiedo 
i'Z lauko ėsanezio. Tokiu budu Aviena dalis 
paukszczių kelio rodosi mums dAvilinka, kita gi 
tviehlinka. Widuiyj tos ŽAvaigždžių salos, taigi 
nepertoli nuo musų saulės sistemos, yra miglotinė 
Oriono. Neilstanti mokslinczių tirinėjimai susekė, 
kad AA’isas tas ŽAvaigždžių surinkimas, tai gi wi- 
šas tas paAveikslas apskriezio absiaubto dAvilinku 
žiedu sukasi aplink saAvo aszį. Mokslincziai ne 
seniai patėmyjo. kad mažos miglotines lyg rodosi 
saugojusi Avidurio paukszczių kelio; renkasi jos 
’tvien jo galuose arba poliuose, ir nuo jų skaitlius 
miglotinių mažinusi prie paukszczių kelio. T’eip 
užsilaiko silpnos kaip ir szAviesios miglotinės. VVi- 
s°s teip Avadinamos planetariszkos miglotinė^, 
taigi miglotines apskriezio paAvidalo, su mažu 
išskyrimu, atsiranda Aviduryj arba arti pauksz
czių kelio. ŽAvaigždžių kruAVOS, iszėmus mažas 
kruAveles ir abi Wilkų kostelacijas, yra • Aviduryj 
rato paukszczių kelio. Tas Aviškas aiszkina, kad 
miglotines pakraszczių paukszczių kelio turi su 
jttoni susiriszimą. Tas, kad miglotines užsilaiko

šiai dabar nuo suavo gimdytojos esanti, pasidarė 
tąsyk, kada ten medega Iiuavo dar paAveiksle ga
zų ir jie turi būt lengAvjausi: juo sudėjimas, pa 
Aveikslan, planetos yra lengAvesnis, juo ji yra se
nesnė. Tokios yra isztikro: Neptūnas,. Uranas, Sa
turnas, JoAviszas. Asteroidai gi nuplyszo nuo sau
lės tąsyk, kada ji Ihiavo jau isz dalies skysta, tai 
gi kur kas tirsztesnė. Daleiskime, kad aplink 
saulę sukasi nuo jos atsiskyręs žiedas į tą paezią 
su ja szalį. Jeigu medega to žiedo, bus skysta, 
bet bus atsakaneziai tirszta, tai jis sukasi teip, 
kaip kad butu isz Avien su anuom kunu, nuo kurio 
nuskilo, taigi dalys žiedo isz lauko turi padaryti 
didesnį kelią neng Avidurinės. eigų isz tokio 
žiedo pasidarys apskritys, tai jisai suksis į tą paezią 
pusę bet jeigu bus pasidaręs isz labai dar skystos mede
gos: dalys isz lauko ir Avidurinės nesisuks Avieno- 
dai. ^Vidurinės dalys turės didelį įsibėgimą; jeigu 
toksai dar labai skystos medegos žiedas nutruktu 
ir susirinktų į apskritį, tai isz tokios medegos pa
sidaręs apskritys suksis į prieszingą szalį. Isz 
tokios medegos ir turėjo pasidaryti asteroidai: 
kada jie nuo saules nuplyszo, dar medega buAvo 
labai skysta, todėl isz jos pasidarę smulkus ap- 
skrieziai ir sukasi į prieszingą szalį. Mėnuliai U- 
rano ir Neptūno sukasi teiposgi į prieszingą szalį, 
taigi ir jie turėjo nuo tų planetų nuskilti, kada 
medpga buAvo dar labai skysta. Toliaus trūkstant 
nuo saulės žiedams, saulė turėjo darytiesi avis ma
žesnė ir juo tolyn, juo plysztanti žiedai turėjo 
būt teiposgi mažesni, taigi ir kiekAviena Avėliaus 
pasidariusi planeta turėjo būti Avis areziaus saulės. 
Isztikro tą ir matome musų saulės sistemoj: ma
tome, kad nėra dAviejų planetų, kurios butu Avieno- 
kioje nuo saulės tolumoje, t. y. atliekanczių 
Avienokią aplinkinę- kelionę; kad tolesnėsės pla
netos yra daug didesnės už Avidurinės, taigi areziaus 
saulės esanezias. Toliaus matome, kad planetos 
isztikro turėjo seninus būt įkaitusios, teip kaip ir 
saulė ir žwaigždės, bet jos atauszo, nes ir dabar 
dar didesnėses planetos musų pasaulės yra įkaitu
sios; mažesnėsęs gi atauszo greieziaus, bet ir jos, 
kaip tai žinome apie musų apgyAventą žemę, atau
szo tik ant ssavo paAvirsziaus, Aviduriuose gi dar avis 
įkaitusios.

(Toliaus bus.)

II Ant Raudonųjų Jurių, terp E- 
gipto ir Arabijos, susidaužė an- 
gliszkas garini įvys “CarfeAv”, isz 
Dųndee. Wisi ant lahvo buivusie- 
jie paskendo^

|| Ledai ir audros daugel blė- 
dies pridirbo Wokietijoj, ypacz 
Hesijoj ir Meklemburgc, ant upės 
Mozelės pakranezių. Apie Lube- 
ką perkūnas iszdegino 40 tnobų 
ir užmušė 12 žmonių.

|| Sziaurinėj Italijoj iszpuolė 
baisus ledai. Krito szmotai ledų 
svverenti 2 swaru. Fotam užėjo ne
iszpasakyto smarkumo Avėtra. Me
džiai, Avynyczios ir jaAvai ant laukų 
wisai isznaikinti. Pasakoja ir a- 
pie ledų užmusztus žmonis.

H Wirszinįkas pietwakarinių 
Maskolijos geležinkelių linijų isz- 
dawė padaAvadyjimą, pagal kurį 
moterys tarnaujanezios kantoruo- 
se to geležinkėlio tampa nuo 
Avietų atstatytos; daugiaus gi 
ežia moterų nepriims.

|| Rio de Janeiro, Brazilyjos 
sostapilėj, raszo, kad ežia į lo- 
szimo namus likosi įmesta dina
mito bomba ir dar potam ant tų 
namų užpuolė pulkas apsiginkla- 
Avusių Avyrų. Keletas kazirnįkų 
likosi užmusztų, o per deszimts 
yra sužeistų.

H Wisas kaimas Kempna, Poz- 
naniaus proAvincijoj, užsikrėtė 
trichinais nuo kiaulienos. Iki sziol 
5 žmogystos jau pasimirė, o apie 
100 yra serganezių. Gydytojai 
ne moka dar tos ligos iszgydyti. 
Prūsų Avaldžios, po tam atsitiki
mui, uždraudė kiaules ir kiaulieną 
isz Maskolijos į Prusus gabenti.

|| Prancuziszkose Avaldybose 
Rytinės Azijos, Tonkine, baisus 
badas. Wienaitinis maistas gy- 
Aventojų yra ežia ryžiai, o tuom 
tarpu ir tų trūksta. Daugel žmo
nių mirsztabadu. Daugelyj wietų 
gyAvbntojai užpuolė ant ryžių 
krautuivių portuose,norėdami pa- 
weržti sau maistą. Isz bado atsi
rado ligos.

|| Randas ParagAvajaus, Pieti
nėj Amerikoj, į Pietus nuo Bra
zilijos, norėdamas apgyAvendinti 
tuszczius žemės plotus, kAvie- 
czia isz Europos ateiAvius. Ke
lionę ateiAvių randas apmoka. At- 
siszaukė pirmiausiai į Genuą, isz 
ežia gi agentai, per ssavo pagel- 
binįkus, stengiasi patraukti į Pa 
ragAvaju lenkiszkus Galicijos gy- 
Aventojus.

|| ^Vokietijoj neiszpasakyti 
karszcziai. Laike kariaunos mane- 
Avrų daugel kareiAvių likosi saulės 
spindulių užgautų ir diktai 
jų nuo to pasimirė. Netoli 
Mayenco, laike marszo, 48 karei- 
iviai likosi saulės spindnlių už
gauti, isz kurių 16 pasimirė. A- 
pie Gaputh teiposgi 16 kareiAvių 
saulės spinduliai užmuszė. Buavo 
toki jau atsitikimai ir kituose 
krasztuose.

|| Didijį Siberijos geležinkelį 
Avos5metai atgal kaip pradėjo 
statyti, o jau tuom geležinkeliu į 
Siberiją iszAvažiawo, iki pabaigai 
Sėjos mėnesio szių metų, 145644 
iszeiįvių norinezių ežia apsigy- 
Aventi. Koliauja ten ne Avien 
maskoliai, iszkeliaAVo diktai ir lie- 
tuAvių, o teipgi ir paAvaldinių ki
tų krasztų, kaip antai: rusinu isz 
Galicijos, serbų, czechų. Kiek 
Avienok į Siberiją iszkeliaAvo lietu- 
Avių, mes nežinome.

|| Wokiszkas mokslinczius An- 
dree, kurisai ant arlaiAvio rengia
si prisigriebti į sziuurinį žemės 
galą, nes su laiivu, isz priežastės 
ledų, ten prisigriebti ne galima, 
jau iszkeliaAvo isz Gothenburgo, 
antlaiAvo “Virgo”, kuriuom pri- 
Avažiuos ant salos Spitzbergo, ant 
Sziaurinių Ledinių Marių. Nuo ežia 
gi ant oriaiAvio lėks ant sziaurinio 
žemės galo. OrlaiAvys padirbtas 
Parižiuj, bone isz geriausių szilkų; 
jis neiszpasakyto didumo. Ant 
Spitzbergo Audree atkako 18 
dieną Liepos.

|| Paryžiaus Mokslo Akademi
ja gaAvo nuo naszlės Audifffet 
800000 frankų, DoAvanotoja tų 
pmįgų» paskyria nuoszimczius 
nuo jų, t. y. po 24000 frankų ant 

■ metų, tam isz gydytojų, kuris 
| suras Avaistą nuo džioivos. Taigi 
turbut iki sziol nieks tokio Avais- 
tG isz tikro neiszrado, jeigu 
nieks į Paryžiaus Akademi
ją ne atsiszaukė. Todėl Avisi tie 
Amerikonų iszrasti neAva Avaistai, 
apie kuriuos pilna apgarsinimų 
Amerikos laikraszcziuose, turbut 
neturi didelės Avertės:

|| Berlyne, ^Vokietijoj, pasimi
rė kokia ten Sperling. kuri pali-i 
ko 250,000 markių pinįgų. Užsi
iminėjo ji pranaszaivimu ateitės 
žmonėm ; taigi Avisi jos turtai su
rinkti nuo tų, kuriems ateitę pra- 
naszaAvo. Wokiecziai labai paeze- 
dlyAvi, taigi jeigu Berlyne tiek 
pasisekė surinkti ir gerai maity- 
tiesi, tai ką ir sakyti apie kitus 
krasztu?, paAveikslan, apie Masko- 
liją, kur nupenėti caro tarnai leng
vai uždirbtus pinįgus tiesiog me
tyte mėto: ežia Spėri ingienė būt 
milijonus surinkusi. Mat daug 
yra ant swieto kAvailų žmonių.

Ii Kalmukų kraszte baisus ba
das; nuo bado platinasi ligos. 
VVienaitinis beAveik jų maistas y- 
ra pienas, tuom tarpu,isz priežas
tės sausmeczio pereituose me
tuose, daugelis katAvių iszgaiszo. 
Nusipirkti kur kitas, į Avietą isz- 
gaiszusių, trūksta turto. Dabar 
ant 8 szeimynų iszpuola Aviena 
karAvė. Taigi suprantama, kad 
jos piėnas neužganėdįs 50 sąna
rių tų szeimynų. Minta daugelis 
Avien žolėmis ir arbata, bet dau
gelis ir to netur. Wienas isz 
studentų medikų,atsiųsta® į pagel- 
bą gydytojams, pasakoja, kad jis 
buAvo paszauktas gelbėti’ mirsz- 
tanezią kalmukę. Iszklausinėjęs 
ją, jis dažinojo, kad ji per 10 die
nų nė jokio Avalgio neturėjo; - per 
tą laiką maitinosi Avien wandeniu. 
Studentas atsiszaukė į Avaldžias ir 
tos suszelpė mirsztanczią, atsiun
tė arbatos ir pūdą miltų. Buvvo 
tai geriausi Avaistai iszbadėjusiai 
moteriszkei.

|| WarszaAvoj dabar atsibuAvo 
proAva ukinįko kaimo Wolka 
KraskoAVska, 74 metų VVaitiekaus 
ZaAvadzkio, kurisai įsimylėjo į 
jauną merginą, su kuria norėjo ap- 
siAvesti, bet kad tam apsiįvedi
mui prieszinosi jo sūnūs, todėl se
nis pasistengė nuo jo iszsiliuosuo- 
ti. Pabaigoj pereitų metų, pama
tęs, kad moteris jo sunaus minko 
teszlą; įmaiszė į miltus žiurkžo
lių. VVakare, susėdus szeimynai 
prie Avakarienės, senis nepanorė
jo ivalgyti, likusi gi sanariai szei- 
mynos paAvalgę Avakarienę tuo- 
jaus apsirgo nuo nuodų. Tuojas par- 
įvežtas gydytojas iszgelbėjo nu- 
nuodintus nuo myrio, bet senis 
pateko po sudu. Kaimynas Sto- 
dolski matė, kaip senis bėrė į 
miltus baltas' dulkes, ant galo 
ir patsai ZaAvadzki prisipipaži- 
no. Tapo j’is nusūdytas ant* 8 me
tų prie sunkių darbų Siberijos 
kastynėse ir ant amžino isztrėmi- 
mo.

|| RėAvelyj, Estlandijoj, Avieti
niame sude atsibuwo proAva VV. 
Pirko, kurisai paAvogė paczto Ave- 
žimą su arkliais. Pirk mat Ava- 
žiaAVO paczta kaipo pasažierius. 
Sustojęs ties karezema Ellama, 
jis posakė pacztoriui, kad neduos 
ant gėry m o, nes negerai Ava- 
žiaivo. Pacztorius pasiszerėarklius 
ir įėjoį karezemą užsidegti popie- 
rosą. Pasinaudojo isz to Pirk ir į- 
szokęs į paczto Avežimą, nuplesz- 
kėjo keliais kitos pczto stacijos 
link. Tos stacijos užiurėtojas, 
pamatęs pažįstamus paczto ar
klius be pacztoriaus., suszaukė 
suavo pacztorius ir drauge su jais 
leidosi Avy tiesi. Pirk likosi suim
tas. Paklaustas sude teisinosi,kad 
arklių nepaAVOgė, nes tąsyk nebū
tų AvažiaAvęs pacztinių kelių, bet 
paėmė juos teip ant “DieAVo pa
liepimo”. Pamatęs, kad jį Aveja- 
si, neįstengė arklių sulaikyti,tei
posgi turbut ant “DieAVo paliepi
mo”. Sūdąs tame atrado 
kriminaliszką darbą, todėl proAvą 
tą parvedė sudžiai tirinėtojui.

|| 11 dieną Wasario 1893 m. 
izs Liverpooliaus iszplaukė į Ncav 
Yorką didžiausias taAvorinis lai - 
Avas “White Star Line”,“Noroni- 
ca”, ir į paskirtą jam Avietą ne a- 
tėjo. Nieks nežinojo nė kada, nė 
kur, nė kokiu budu jis pražuAvo. 
Tuom tarpu dabar į kompanijos 
biurą “White Star Line” atėjo 
stiklinė, kurią iszgriebė isz jūrių 
netoli Birhonhead. Stiklinėj bu- 
avo szitoks rasztas: “Susimuszė- 
me su lediniais kalnais; skęsta
me. AVidurys oceano. Noronica 
Young”. Taigi tik dabar, po 3 
metų,iszsiaiszkino kokiu budulai- 
Avas “Noronica” pražuAvo.

Pasigailėkit nelaimingo.
Antanas Rėklys, kuriam trūkis 

geležinkelio nutraukė abi koji 
per kelius, ir apie kurį jau kelis 
sykius “LietuAvoję” minėjome, 
randasi sziądien SzAventos Elzbie
tos ligonbutyje—labai apverkti
nam padėjime. Jo kojos jau po 
kelis syk buivo daktarų pjautos 
ir wis sopuliai atsinaujina. Pas
kutinį kartą jau žmogus džiaugė
si, kad esąs iszgydintu, nusipir
ko sau gumines kojas isz paau
kautų pinįgų, kurios jam kaszta- 
avo apie du szimtu doi- ir mėgino 
Avaikszczioti. Po kelių nedėlių so
puliai nupjautų kojų atsinaujino. 
Paėmė jį į Sz. Elzbietos ligonbutį, 
ir Avel isz naujo pjoAvė 
kojas augszcpiau kelių. Sz. 
Elzbietos ligonbutis yra avo- 
kieczių. Jame tos Avisos seserys 
Avokietės, taigi ilgiaus palaiko 
tik Avokieczius, o Rėklį, kaipo 
lietuvį, palaiko tik tol, pakol ne 
pagijo; dabar liepia jam iszsi- 
neszti!— Bet kur jis žmogus gal 
dėtis be kojų? jis kitaip paeit ne
gali, ką tik ant rankų kiek nu- 
szliuožia. Tos kojos, kurias pirko 
už $200 jau dabar netinka, nes 
jo locnos kojos yra dabar jau per 
trumpos, taigi anas turės mest 
szalyn, ir jieszkoti kitų kokiu 
budu, idant nors isz Avietosgalėtu 
paszliuožti.

Taigi su kruAvinoms aszaroms 
atsiszaukia į Avisus ssavo brolius 
lietuAvius, o labiausiai, į lietuAvisz- 
kus kunįgus ir lietuiviszkas drau
gystes, idant susimylėtumėt ant 
jo nelaimingo ir prisiųstumėt isz 
ssavo meilės jam nors keletą cen
tų ant paszelpos, nes kitaip žmo
gus turės isz bado mirti.

Prisiųsdami pinįgus, siųskite 
į “LietuAvos” redakciją, o bus jam 
priduoti.

Sąnariams Dr-tes S. Dau
kanto.

Nedėlioj, 26 Liepos, 1 Avalan- 
dą po pietų, Avisi sanariai Dr-tės 
Simano Daukanto priAvalo susi
rinkti į bažnytinę salę su ženk
leliais ir baltoms pirsztinaitėms 
dėl ėmimo dalyAvumo parodoje 
paszAventinimo kampinio akmens 
lietuiviszkos bažnyczios. Pri
bukite Avisi.

J. ALeksandraaviczius, prez.

Padekawone.
Jau nedėlia laiko kaip ap

turėjau nuo Tamistų laikrodėlį, 
ir turiu pripažinti, .kad tai yra 
tikrai geras laikrodėlis. Macziau 
asz Aviename sztore musų miesto 
tokį, nors nevisai, ir įėjės paklau
siau, kiek kasztuoja, tai pasakė 
už jį |20, bet asz gaAvau nuo 
Tamistų už |16.*50.Todėl siuneziu 
Jums už tai szirdingiausią padė- 
kaivone. A. Remeika, 
412 Millbury str. Worcester,

* Mass.

Pirmas piknykas.
Jaunų LietuAvių pasi

linksminimo Kliubas turės 
ssavo piknyką nedėlioję, 9 dieną 
Rugpjuczio, darže Goldner GroAve 
Park”, ant kertės Ogden ir Fair- 
field aAres. arti Douglas Park. 
Įženga tik 25c. Isz wisų dalių 
miesto galima daAvažiuoti už 5c. 
Imkite karus 12-tos ulyczios.

(8—8)
Užpraszo Komitetas.

Gromatos ant paozto.
24 BogdanoAvicz Stan.
99 Jonas Adolph 

133 Kuczis St. f 
140 Laurinaitis Stefan 
140 Maczyski Jan 
189 Predota Adam 
196 Rudis J.
253 Waitkus Geo.
252 WajtkieAvicz Eleonora



LIETUVA.

Wietines Žinios, t
----o—

— Pereitos nedėlios petny- 
czioj, ant Wood ui. patrolinis 
policijos vežimas nuo policijos 
stacijos ant Deering ui. susimuszė 
ir stritkario vežimu 35 ulyczios. 
Susimuszimas buvo teip smarkus, 
kad trys policistai pavojingai ap- 
sikulė, isz kurių viens, Bernard 
Brady, apsikulė mirtinai. Apart 
policistų, viens sztritkario pasa- 
žierius iszpuoiė isz karo ir 
sunkiai apsidaužė.

— Pereitos subatos vakarą,ant 
Cotage Grove avė. užsidegė 
sztritkarių depots. Iszdegė visas 
depots ir ugnis padarė blėdies 
ant 500,000 dol. Sudegė 350 
stritkarių vagonų ir 14 arklių; 
ant rytojaus degėsiuose surado 3 
sugruzdusius lavonus, Apart tų 
trūksta ežia dar dviejų žmonių. 
Gal ir tie sudegė.

— Kražių broszura bus gata
va ant 1 dienos Rugpjuczio. Tal- 
pinasi joje apraszymas apie Kra
žių miestelį, apie atsitikusias 
juose 1893 m. skerdynes, apie su 
dyjimą kražieczių ir 1.1. Knįgelė 
turi 77 puslapius ir juodą gaila- 
bos kryžių ant apdarų ir turi 
vardą: KRAŽIŲ SKERDYNE.

— Chicagos policija, kaip apie 
tą jau praneszėme, 1895 m. su- 
aresztavo isz viso 83464 žmo 
nių. Tame skaitliuje buvo 47597 
amerikonų baltveidžių, 8101i 
juodųjų, 7904 vokieczių, 5549 
airių, 1130 anglijonų, 768 pran
cūzų, 661 chiuieczių, 15 arabų, 
9 japonjecztai, 5 indijoniecziai. 
Kiek buvo suimtų lietuvių, po
licijos suraszas nepaduoda.

t — Ant 16 ui., lenkas Milinski 
kėlė kriksztynas, ant kurių užsi- 

’praszė daugel savo vientauezių. 
Isz pradžių visi elgėsi gražiai,bet 
apie 4 valandą ryto,įtraukę dau
gel gėrynių,, susibarė irsusipeszė. 
Tapo paszaukta policija. Kada 
czi,a atsirado 'patrolinis vežimas, 
besipeszanti teip nusigando, kad 
nežinojo kur dingti. Wiens isz to
kių, Grynevyczius, ne ilgai mąs
tęs, nuszoko nuo antrų lubų ant 
ulyczios ir nusilaužė koją ir teip 
sunkiai apsikulė,kad reikėjo jį ga
benti į Igonbutį.

Chicagos policija, po viaduktu 
Chicago, Burlingtoa & Quincy 
geležinkelio,prie 16 ir Blue Island 
avė. surado pakastus 75 svarus 
dinamito- Pakasė jį mat vežėjas 
pardavinyozios Trumbulle & 
Cullerton, Charles Melville. 
Kaip pasakoja, norėjo su pagelba 
to dinamito sugriauti namus ko
kio ten Brovno, Little Falls N, 
Y. idaąt tokiu budu palengvinti 
pavogimą 30,000 dol., kuriuos 
ansai laiko visada savo namuo
se. Prie to darbo Melville prikal
binėjo kokį ten Fanningą, kuris 
jį ir iszdavė. Policija sprendžia, 
kad Melville yra beprotis.

— Apsigyvenęs ant Erving ul- 
pn. 16, Aleksander Goldner, tar
naujantis ant vietinio paczto, da
bar, kaip girdėt, tapo Maskolijoj 
suimtas ir į Siberiją iszsiųstas. 
Goldner mat yra maskoliszkas 
iszėivys. Neseniai gavo jis laisz
ką isz Odesos, kur yra jo giminės 
ir ant to laiszko, iszsipraszęs da- 
leidimą nuo paczto užveizėto- 
jaus, iszvažiavo į Maskoliją. Ža
dėjo n’eužilgio sugrįžti, bet dabar 
nuo jo nėra nė jokioė žinios, Sako, 
buk maskoliszkos valdžios jį su
ėmė ir iszvežė į Siberiją, už iszė- 
jimą isz Maskolijos be valdžių 
daleidimo.

— Chicagoj susitvėrė kompa
nija, kuri statys ežia geležinį bok- 
sztą 1150 pėdų augszczio. Pama
tas bokszto užims visą bloką. Pa
dalintas bus į tris dalis, ant kiek
vienos dalies bus įrengtos restau
racijos, į kurias nuo žemės žmo
nis važios elevatoriai. Pastaty
mas to bokszto kasztuos 1 mi
lijoną doliarų Iki sziol augsz- 
cziausias ant wiso svieto boksz- 
tas yra Paryžiuj: turi jis 1000 
pėdų augszczio (taigi ant 300 pė
dų augsztesnis jis už senovės 
Babelio boksztą). Chicagos gi 
boksztas bus dar 150 pėdų aug
sztesnis už Paryžinį.

— Ant Attica ui., arti lietu- 
viszkos,bažnyczios pirkosi ežioms 
dienoms du lotus lietuviai: Be- 
nuszaitis ir Striupaviczius, užmo
kėjo po $600. Taigi ant tos uly- 
czios yrada wienas lotas už $600, 
o kiti visi brangesni. Taigi kas 
mislinate pirkti, tai pasiskubinkit 
pakol da pigiau yra gaunamas. Už 
mėnesio laiko jau bus brangesnis. 
Popieros visos ant tų lotų yra 
peržiūrėtos, nekasztuoja apraszai 
nieko. Atsiszaukite į “Lietuvos” 
redakciją.

Pajieszkojimai.
Pajieszkau savo draugo Juozo 

Savicko, paeinanezio isz kaimo 
Podvengliszkio, Kvietiszkio gm. 
Marijampolės, pav. Suvalkų gub. 
Teiksis atsiszaukt ant szito adre 
80: Chas. Paplovski
Box 399 Virden, III.

(27—7)

UŽMOKĖJO UZ 
A. Markelionis 
M. Brauka 
J. Sagatas 
J. Bakunas 
P. Tnmoszaitis 
A. Žąsinas 
M. Waidelis Brooklyn 
St. Bekurevicz Nev Cumb.
R. Gaižunas Orange 
Kn. W. Matulaitis Miners’e 
M. Andriukaitis “
L. Balandis Shenandoah
W. Luckus 
J. Russels 
J. Augustaisis 
J. Wulenta 
J. Urban 
J. Matulis Philadelphia 
Jos. Elis “
A. Rutkevyczius S. Cbicago 2.oo
J. Balcziunas
T. Kalvaitis Wilmerding 2.oo
M. Jukžtas 
P. Jocas
S. Bardzeviczius Le^tershire 2.oo
K. Filipaviczius Cbicago l.oo

LIETUVA”.
Du Bois

Shaft 
Homestead 
Scranton

Providence
W aname

Luzerne Bor.
Carbonado

2.oo 
l.oo 
l.oo 
1 .oo 
l.oo 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1 .oo 
2. <‘o 
2,00 
2.oo 
2.oo 
l.oo 
1 .oo 
l.oo 
2.oo 
2.oo

Albert 2,oo

Thomas 2 oo
Leviston 2.oo

Nedėlinis Laikrasztis, iszeina kas subata ir paduoda žmonėms 
naujausias, svarbiausias ir teisingiausias žinias isz Amerikos, Lie- 

! tuvos ir viso pasvieczio.
“Lietuva” kasztuoja ant metų tik $2.

Kas užsimoka abu dolierius isz virszaus tam duodame dova
nų knįjrą vertės 50c., gali isz musų kataliogo iszsirinkt kokią no 
ri. Kas neturi kataliogo musų knįgų, teiksis atsiszaukti o prisiu- 

, sime dykai.

Spaustuve “Lietuvos” \
Spausdina (drukuoja) visokias knįgas, konstitucijas, tikin

tus aut lioterijų, teatrų ir vesiailių, ir visokius kitus drukus, koki 
tik geriausiose spaustuvėse padaryti būt gali. Darba padaro gra
žiai ir pigiai. Netrukus redakcija “Lietuvos’ taps perkelta į sa
vo locna nauja namą budavojama dabar prie pat lietuviszkos baž
nyczios, kur wisa spaustuvė taps dvejopai padidinta ir tada wisp. 
kius drukoriszkus darbus galėsime atlikti d»r geriaus ir greieziaus.

Pajieszkau savo draugų: Juo
zo Monkaus isz kaimo Karalisz- 
kių ir Franciszkaus Lenkczio isz 
kaimo Kaimeliszkių, abu isz Su
valkų gub., Naumiesczio 
vieto, Kidulių gm. Teiksis 
szaukti ant adreso szito:
Jos. Balcziunas, Albert, W. Va.

ADRESAI MTRSZINĮKŲ.
DR TĘS SIMANO DAUKANTO: 

Prezidentai—J. Alekiandrawicziui, 954 33-rd
St.

Sekretorius—K. Pociui. 645 S. Cinai it.
Daktarai M. J. Stupniokii, 3121 Laurel it.

pa- 
atsi-

Naujas
Lietuviszkas

Iszvažiuodamas į seną krajų 
parduodu labai pigiai savo duon- 
kepinyczią (bakery) su visomis 
prietaisomis, arti lietuwiszkos 
bažnyczios. Geras biznis dėl lie
tu wio. Atsiszaukite prie locninį-

Saliunas.
Fel. Majausko 
3301 Laurel 
kerte 33czios ui.

Užlaikau iwiežta 
bawar*ki Alų, ge- 
riauilai 
Ir seniau

Vyną,
Liktoriui
Ir paikiauiiui Ciga
rus.

Prie saliuno tu
riu puike didelia 
sale ant mitingu,

(15-8)

ar-
už

se-

Pajieszkau geros merginos 
ba naszlės; noriu ją paimti sau 
moterį. Esmių jaunikiu 37 m. 
numo, turiu $500 pinįgų ir gerą
darbą; taigi galiu duoti pilną 
užsilaikimą. Norinti isztekėti už 
vyro, teiksis prisiųsti savo foto
grafiją ir paraižyti laiszką ant 
adreso szito:

Jos. Czepaitis, 
1251 S. Alley, Lebanon, Pa.

Pajieszkau savo szvogerio, Jo
no Budvieczio, paeinanezio isz 
Kauno rėd., Reseinių pavieto, 
kaimo Žvilgio. Sziame pavasary
je atvažiavo į Chicagą su paezia 
ir vaikais ir dabar asz nežinau jo 
adreso. Jisai pats, ar kas kitas, 
teiksis duot žinią ant adreso to
kio:

Antanas Aluza tis, 
1615 S. Front st. Philadelphia,
• Pa.

Pajieszkau savo paezios, Onos 
Waleutienės, kuri, pavogus nuo 
manęs $200, pabėgo su paleistu
viu, Juozu Uzdzila,ir paliko ma
ne su dviem mažais vaikais. Ji 
yra 21 metų sena, vidutinio 
ūgio, juodbruva,smulkaus veido, 
o Juozas Uzdzila 28 metų, juod
bruvas, vidutinio ūgio, paeina 
isz Punsko parapijos, Suvalkų 
gub. Kas juos sugaus ir duos 
man žinią, gaus už tai $10.

Mano adresas:
Wm. Walenta, Lošt Creek, Pa.

Asz, Klemensas Szereivis. pa
jieszkau savo tikrų broliu. An
tano ir Anufro Szereivių, paei- 
nanerių isz kaimo Naujasodžio, 
Pansvežio pav. Kauno, rėd. At- 
važevau szioms dienoms isz Lie
tuvos į Ameriką ir neturiu nė 
darbo, nė kur pasidėti. Teiksitės 
broliai atsiszaukti ir duoti man 
žinią ant adreso szito:

Klemensas Szereivis
82 Bond st., Elizabeth, N.J.

Pajieszkau savo pusbrolio,Jono 
Breivės, ir savo dėdės, Antano 
Gascziuno, abudu paeina isz Kau
no red., Panevėžio, pav. Kol- 
niszkiu sodžiaus. Jie patys ar 
kas kitas teiksis duot žinią ant a- 
dreso szito;

St. Bardzeviczius
Box 337 Lester Shire, N. R.

Balius.
Nedėlioj, 2 d. Rugpjuczio, 6 

valandą vakarė salėje L. Ažu- 
ko, 3301 Auburn avė. bus di
delis balių mano varduvių ant 
kurio grajįs puiki muzikai; 
bus szokiai ir kitos gražios zabo- 
vos. Už tai visus aplinkinius ir 
pažįstamus lietuvius szirdingai 
užpraszau atsilankyti.

Su guodone
Kristina Ažukienė.

balių ir vesialiju.
Ateik broli pamatytie ir to wiso 

pabandytie..
• Felixas Majauskas, 

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

Geriausias Saliunas
WIDURYJE MIESTO

— pas —

A. J. KOVZALSKI 
40 La Šalie Str.

Kuriame randasi geriausi gėrimai, ir 
puikiausias užkandis, sziltas ir szaltas, 
visada yra ant stalo. Bartpnderis yra 
lietuvys; taigi lietuviai .turėdami kokį 
reikalą mieste, gali pas jį gaut rodą, 
nes snliunas randasi visai arti korto 
(City Hali).

— 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 Czetwergais ir Nede- 
lioms no 10 iki 12 adyn. vidur* 
dienio ir daktaras W. Statkevi- 
czius randasi kožname laike. Ant 
pareikalawimo gali paszauktie in 
aptieka per telefoną kiekwiena 
daktara, koky kas nori ir kožnoje 
valandoje. Teipogi ant pareikala
vimo iszsiunczeme yvairias gy- 
diklas visur, atsakome laiszkus 
yvairiose kalbose ir gydome ly
gas per laiszkus.

Telefonas Yard 709

PIGIAUSIAS KROMAS

B AL.

Czebatu ir Czeweryku 
pas 

M.W.Goodmana,&93 W. Gay St.
BALTIMORE. MD.

Per iziaii 90 dieau turiu lizpiduotie aruui 
mino wiMriniui taworni, kaip tai: Czebatui 
Czewerykui dol wyru, moterų, watku ir kūdi
kiu. Užtai teip labai ium«iinau Ju prekiai. kad 
wiika pai mane dabar gali pirkti b«-welk ui pu
te prekes. Dėlto atkreipiu atyda wiiu aplinki
niu ir paiyitamu ir praazau ateit pamegyt, o 
peraitikryiite kad tei pigiai niekur neraaite.kaip 
paa mene SU GUODONE

M. W. Goodman.

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

PlkMA LIETUWISZKA
BAŽNYCZIA ARKANSE.
Gertauie wieta dėl fermeriu yra pawietas Prai- 

rie, uraliteje Arkinio. Jau tenai apiipirko dau
gybe lietuvei u ir apiigyweno lietuwiizkae kuni
gai J. Baloewioziui ir paatate lietuuriizka ba- 
įnytelia, kurioi ir paweiksla cze paduodame. Ta 
wieta, kur lietuwiai apiigyureno, praminė

“L I E T U W A”.
Viii, kurie norite pirkti! gerai firmai, ataiazau 

kitę in redakcija “Lietuvoi” 9M—33 r d St-, Chi
cago, III., arba raizykit pat Juozą Butku, Box 
82. Hazen, Ark., arba in kompanija

Union Ląnd Co., 1 ’
163 Washington St., ' Chicago, III.

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

Užlaiko puikiausią kriaucziszką 
Sztorą ir geriausei 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. Darbą atlieka gerai, 
gražiai, greitai ir pigiai.

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

Lietuva ir į visas dalis svieto. Pinigai per mus iszsiųsti erei 
cziausei suvaikszczioja kaip isz visų kitų agentų. Mes teipgi par 
duodame lotus ir namus aplink lietuviszką bažnyczia; parduoda
me farmas geriumJose lietuviszkose koliomjose, Arkanso, kur jau 
kelintas melą- lietuviai yraapsigyvenia, ir atliekame visus kito
kius lietuvių reikalus g-erai ir teisingai

Raszant į m u-* su kokių bent reikalu arba pinįgus siuneziant 
visada uždėkite szitokį adresą:

954 33rd Street, CHICAGO, ILL.
, Pinįgus siųskite registrawotose gromatose arba per “money order”, ta 
niekada ne prabus. 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 turint 
reikalus teiksis atsilankyti minėtose valandose.'

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

Tos maszincs yra ne ant vienos die
nos, bet ant visados.\Vyrai! pa* Ma

jauską 'važiuo
sim

Su Juonį pasiro- 
davvo.iiu:

Ten gardaus A- 
laus iszgersim 

Ir daug pinigu 
ne pragersim.

GERIAUSIOS
Siuvamos maszinos, sukamos 
ranka, kasztuoja $13.00su

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

PASISKUBINKITE SU ADRESAIS.

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

LIETUVVISZKAS SALIUNAS.
Kasparo Majausko.

3357 Fisk St. CHICAGO,

GERAI
ŽINOMA

FIRMA

California Wine & Liųnors- Co.
384 Blne Island avė. ir 476 Centre avė.

Padidino savo krautuvę gėry
nių, o sumažino visas prekes. 
Pristato į namus wisokius gėry- 
mus reikalaujantiems ant balių, 
vesiailių, pilyiykų ir kitokių za- 
bovų už pigesniu prekių kaip ki
ti tokiems vaisiems atrokuojame 
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 lietu viszkas saliunas 
Chicagoje ii. A Žuko, ponr. 3301 
Auburn avė. ir kerte 33czios 
arti lietuviszkos bažnyczios. 
Užlaiko wiska czystai ir puikei. 
Wisada szaltas alus, puikus li
keriai ir kvepenti cigarai. Užlai
ko puikia salia dėl mitingų, vese- 
lijų irkitokių zobowų. Jeigu isz 
kito miesto atvažiuoja lietuviai, 
gali atsilankyt ir spakainiai per- 
nakwot, teipogi ir rodą gaut.

551-555 Blue Island Avė.
kertė 18-tos ir Loomis ui., CHICAGO.

Užlaiko didžiausią 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 
kaip visur. Prie to užlaiko 
kufarėlius, dėžiutias (valizas).
kiu yra privažiuoti, nes streetkariai pri
eina isz visų dalių miesto.

visokius
Paran-

Lietuvfrys Kazimieras Ramanauskas, 
kurį cze ant fotografijos matote, yra kler
ku toje krautuwėje ir lietuwiams, tena 

perkantiems, patarnauja isz Bzirdies. Parodo tikrus tavoms ir 
paduoda teisingas prekias, per ką kiekvienas perkantis gali būt 
tikru, kad gaus teisingu tavorą ir nė ant wieno cento nebus ap
gautu. " «

Ben. Hatowskis.
527 S. Cm Kerte Jūdd, Cbicago, III

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

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

Karatų, ant 15 akmenų, su tikrais Elgino w 
viduriais laikrodėlį nuo 817 iki 820 ant iszmokes 
ežiu, mokėdamas tik po vieną doliery ant nedf 
ios.

Kas tik ko reikalaujete ateikite pas mane, 
pirkaite viską pigiau kaip kitur.
Ziegorelaczistyimas50c. Sprendzyna 50c. Styklas ir skazupkos 10( 

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

HILLE’S FOTOGRAFAS,
3458 S. Halsted ai.

N ujimą puikiu Fotografijai, už tuzinu tiktai 
$2.00

Aatweaella ir kitokiu reikalu nujima Fotegra i 
flju kopuikiauiei.

Lietuwiszka Daktarka, paeinanti isz Kaono gubernijos,
Marija Dowiatt, 817 W. 21st Place (Hlnman str.)

Priima ligonius adynose: įDUOir9
Telefonas. Canal 151. (12—9)
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