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Metas IV

Isz Užmarės
Politiszkos žinios.

—o--
Anglija.

Politiszkus ginezus ir terptau- 
tiszkus nesutikimus Anglijoj, nors 
ant valandos, uždengė tuom 
tarpu naminės iszkilmės karalie
nės szeimynoj. 22 diena liepos 
tekėjo už kunįgaikszczio Karo
tinus, sunaus Danijos sosto įpė
dinio, kunįgaikszcziutė Maud, 
treczioji duktė Britanijos sosto 
įpėdinio. Iszkilmės tapo apvaik- 
szcziotos Buckinghamo rūme. 
Po szliubui jaunavedžiai iszke- 
liavo į Wqilferton. Iszvažiuo- 
janezius susirinkusios žmonių mi
nios sveikino labai szirdinąrai. o

Tarybos Anglijos su Suvieny
tomis Wieszpatystėmis Sziauri- 
nės Amerikos, kaslink jos nesu
tikimų su Wenezuela, traukiasi to- 
.liaus. Tapo dabar apgarsinti vi
si rasztai apie tas tarybas, bet isz 
jų negalima numanyti, kuom vis
kas pasibaigs; negalima numany
ti ant kokių iszlygų 
vieszpatysti susitaikįs.

Wokietijos ciecorius buvo pa
sirengęs szį rudenį atsilankyti į 
Angliją, dabar vienok, paskutinės 
isz Europos pareinanezios žinios 
pranesza, kad Wokietijos valdo
nas atsisakė nuo kelionės į An
gliją. Nežinia ar tą atsisakymą 
gimdo koki nors nesutikimai terp 
Anglijos ir Wokietijos isz 
žastės kolionijų svetimuose 
sztuose, ar kas kitas.

tiedwi

prie-
kra-

Turkija.
Maisztai ant salos Kretos vis 

didinasi; kruvini susirėmimai 
krikszczionių sii mahometonėmis 
atsitinka vis tankiaus. Turkiszki 
kareiviai Hiraklijone iszpjovė 
16 beginklių krikszczionių. Tur- 
kiszkas ant salos virszinįkas, Ha- 
ssan pasza, paklaustas apie stovį 
dalykų ant salos, atsakė: ,.Kreta 
yra tai tikras rojus, bet siekia ją 
Szvento Petro prakeikimas. Asz 
pdturiu vilties, kad ėsant< po 
Turkijos valdžia maisztai ežia 
pasiliauti galėtu”. Po Retmis at
sitiko smarkus krikszczionių su 
turkais susimnszimas. Turkai ežia 
užpuolė ant krikszczionių, bet li
kosi numuszti. Į tiesdarių rodą 
ant Kretos atsiszaukė gyvento
jai mahometonys, kurie reikalau
ja, idant valdžios ne iszklausytu 
kiiszczioniųreikalavymo. Kriksz
czionys griebiasi už ginklų ir tuo
se krasztuose, kur dar maiszto 
ne buvo. Europos vieszpatystės 
stengiasi taikyti krikszczionis su 
turkų valdžioms, bet 
vieszpatystės sugražįs 
kraują?

4 Macedonijoj maisztas 
naši. ^Valdžios priesz pasikėlusius 
iszisuntė 5000 kariaunos, bet ta 
likosi maisztinįkų iszmuszta. Į 
Macedoniją ateina apsiginklavę 
liuosnoriai isz Grekijos, kurie po 
Kūra—Tavi užpuolė ant turkiszkos 
kariaunos. Isz 83 kareiviųisztruko 
tik 3: 18 likosi į nelaisvę paimtų, 
kiti gi tapo iszmuszti. Priesz 
tuos liuosnorius iszsiuntė dubata- 
lijonu naujos kariaunos. Pasirodė 
ir apsiginklavę liuosnoriai at
einanti į Macedoniją isz Bulgarijos 
į pagelbą maisztinįkams,

Turkijos Azijos valdybose tas 
pats: pasikėlę druzai apie Van 
iszdegino 50 armeniszkų kaimų 

. ir iszpjovė vėl porą szimtų ar- 
menieczių. Wietoj Orda, Juodu-

argi tos 
pralietu

ir, plati-

jų Jūrių pakrantėse, turkai tei- 
posgi iszpjovė 25 armenieczius. 
Kuom pasibaigs tos visos pjovy- 
nės, dabar žinoti negalima. Eu- 
ropiszkuose laikraszcziuose tan
kiai atsiranda užmanymai pada
linti TurkijąTterp Europos viesz- 
patysezių. Sakyti tą galima, bet 
iszpildyti sunku, nes tos viesz- 
patystės viena kitai pavydi. 
Maskolija ir jos valdonas sten
giasi įgriebti didžiausią Turkijos 
szmotą. Krasztas patekęs po Mas- 
kolijos valdžia juk nieko nepel
nytu: jeigu apsistotu pjovynės, 
tai juk prasidėtu vagystes ir plė- 
szimai paežių caro pasileidusių 
urėdnįkų. Pasikėlę Turkijos gy
ventojai geidžia liuosybės ir tei
sybės; valdžia gi caro nė vieno, 
nė kito duoti negal, nes ji pati ant 
neteisybės ir ant despotizmo sto 
vi.

Nuo Salos Kubos.
Ant salos Kubos vis didesnį 

salos plotai įpuola į kubieczių 
rankas. Dabar visa beveik pro
vincija Santjago de Cuba pate
ko kubiecziams; iszpanijonys 
ežia likosi vien didesniuose mies
tuose, kuriuos kubiecziai laiko 
apstoję. Toje provincijoj kubie
cziai turi 15 kanuolių.

* Geltonasis drugys baisiai pla
tinasi terp iszpauijonų. Pereitą 
nedėlią, mieste Havanoj, 300 ka
reivių pasimirė nuo tos ligos; 
mieste Matanzas visi ligonbueziai 
prikimszti ligonių; nėr kur nau
jai apsirgusių talpinti: daugelis 
privatiszkų namų tapo į ligonbu- 
czius paverstų.

Knbiecziai paveržė iszpanijo- 
nėms tvirtyne Fort Mulato. Je- 
nerolas Weyler apie tai dažinojes, 
oficierių Antaną Becurą, kuris lai
kė tą tvirtyne, atidavė po sudu;

i . .. * , _ . isūdąs gi jį nusprendė pavaryti 
iSz kariaunos. ;

Dienoje užgimimo iszpaniszkos 
karalienės, jenėrolas VVeyler, 
miestuose: Havana, Santa Clara 
ir Guanajay paliuosavo 383 kali
nius.

waldonu pareng- 
persergėjimo nor- 
rodo, kad atsiti- 
stengimuisi nor-

Wokietija.
Wokietijos ciecorius iszkelia- 

vo į Norvegiją ir susitiko su 
Szvedijos ir Norvegijos karalium 
Oskaru. Susitikimas tasai rodo, 
kad Wokietijos valdonos yra su
sidraugavęs su Szvedijos valdo
nu. Nuo seniaus traukiasi nesuti
kimai terp Szvedijos, ir Norve
gijos, taigi dabartinis susivažia
vimas dvieju 
tas tyczia ant 
vegieczių. Tas 
kus didesniam 
vegieczių pasiliuosuoti nuoSzve
dijos, Wokietijos ciecorius pa- 
lems Szvediją priesz stengimasi 
norvegieczių. ,

Parubežinėj nuo Maskolijos vo- 
kiszkoj tvirtynėj, Toruniuje,tapo 
dabar atidengtas sznipukų sukal
bi? terp kareiviszkų urėdnįkų. 
Urednįkai tie mat už pinįgus 
pardavinėjo Maskolijai visokias 
vokiszkos kariaunos paslaptis; 
kaip sako, pardavė jie ir planus 
tvirtynės. Ant syk urednįkai: 
Tariu, Schaetaker ir Albert, tei- 
posgi keletas tarpinįkaujanezių 
toje prekystoj miesto gyventojų 
likosi suaresztuotų; toliaus, tuos 
iszklausinėjus, reikėjo ir daugiaus 
suimti. Mat ir tuose dalykuose 
Maskolija apriejo vokiszkus urė
dnįkus; nes iki sziol Maskolijoj, 
terp grynų maskolių daugiausiai 
atsitikdavo parsidavimų.

Mieste Lille, Sziaurinėj Pran
cūzijoj, buvo terptautiszkas so
cijalistų kongresas, ant kurio pri
buvo ir vokiszki socijalistai: 
Bebel,Liebknecht ir Adler. Pran
cūzai vienok teip ne maloniai pa
skutinius priėmė, kad jie turėjo 
bėgti isz kougresso per užpakali
nes duris ir pasislėpė mero na
muose, bet žmonių minios tuos 
namus apstojo, iszdaužė langus.
Ant galo vokiszki socijalistai tu- akija Wiedomosti” :uTrys ukinįkai 
rėjo dumti isz Prancūzijos. Mat : Wilmergės pavieczio kreipėsi į 
įpykimą ant vokieczių prancūzų ! stacziatikiszką dvasiszką valdžią 

ir pasakė, kad isz jų surastų rasz- 
tų jie gal parodyti vietą, kurioje 
Požaiscių kliosztoriuje yra pa
kasta 16 gorėžių auksinių pinįgų. 
Lietuviszką stacziatikiszka dva- 
siszka konsistorija, į kurią jie at- 
siszavkė, daleido,po užžiura vie
tinio klioeztoriaus perdėtinio, 
jieszkoti to aukso. Wieta, kurioje 
pagal nurodymą paminėtų ukinįkų 
užkabtas auksas, yra nežinoma iki 
sziol kelnorė po kliosztoriumi. 
Kelnore tą isztikro atkasė; ji pa
sirodė sujungta su kitomis po 
kliosztoriumi kelnorėmis, isz da
lies 
kandį: lentų nuo grabų, szmotų 
nuo akmeninių monumentų. Auk
so jieszkotojai vienok ežia nemo
kėjo parodyti vietos, kur 
auksas yra, todėl tapo uždrausta 
jieszkoti toliaus.

nepasiseka apstabdyti, jeigu ir 
terp susirinkusių socijalistų pasi
rodė nekentimas vokiszkų socija
listų vadovų vien todėl, kad jie 
vokiecziai.

Pasikėlė priesz Chinieczių val
džią mahometonys provincijos 
Lon-Tchu įgyja vis didesne tvir
tybę. Priesz juos Chinieczių ran
das iszsiuntė 6000 kariaunos, bet 
visi likosi užmuszti; pasikėlė- 
liai iszmuszė ir visus toje pro- 
vicijoj chiniszkus urėdnįkus. Da
bar randas siunczia wel 8000 kar. 
bet ir tų neužteks. Ant apmalszi- 
nimo pasikėlusių reiktų mažiausiai 
50,000 kareivių,.

Po Matapo, ant liuosnorių bal
tųjų, po vadovyste Laingo ėsan- 
czių,užpuolė matabeliai, bet liko
si numuszti nužudę 90 žmonių 
užmusztų. Baltiejie nužudė 4, su 
jais gi susidraugavę juodiejie 
turėjo 25 užmusztus.

Republikoj Peru, Pietinėj A- 
merikoj, pasikėlė indijoniecziai. 
Laiko jie apstoję miestu Porene. 
Isz artymų miestų tapo iszsiųsta 
kariauna ant pagelbos apstotiems. 
Republikoj Kolumbijoj laukia tei- 
posgi pasikėlimo gyventojų indi- 
jonieczių kilmės, koriuos prie 
maiszto priverezia neteisybės ir 
skriaudos baltveic’žių ir kraszto 
valdžių.

Isz swetinių laikraszczių.
Chicagos nedėliuis priedas prie 

vokiszko laikraszczio “Abend- 
post” paduoda straipsnį apie lie
tuvius. Raszėjas sako, kad :

“Wakarinėj ir Pietinėj VVokie- 
tijoj provincija Ryt Prūsų (Prū
sų Lietuva) yra laikoma už pu
siau barbariszką krasztą, kur 
vilkai ir lapes labąnakt sau ta
ria; lietuvius gi laiko už veis
lę beveik laukinių ukinįkų, apie 
kuriuos tiek težino, kad jie su
teikia geriausius raitelius Wo- 
kietijos kariaunai, bet apart to, 
kitokios isz jų naudos nėra”.

Raszėjas to straipsnio sako, 
kad nė Ryt Prusai, nė lietuviai 
nie kuom ant tos VVakarinės Wo- 
kietijos nuomonės ne užsipelno: 
žemė ežia labai vaisinga, gerai 
apdrbta; lietuviai gi tai ne lau
kiniai. Toliaus raszėjas, norėda
mas parodyti klaidumą iszsipla- 
tinusios po ^Vokietiją nuomonės, 
apraszo visai teisingai lietuvius 
ir- jų gyvenimą; Matomai raszė
jas arba lietuvys, arba nors mo
kantis lietuviszkai, nes apraszy- 
damas apsirėdymą ir būdą prūsų 
lietuvių, paduoda gerai, neper
kreiptus lietuviszkus vardus, 
kaip antai: rūtų vainikėlį, juos
tą, geltas kaseles ir t. t.

Prie to straipsnio pridėti ir pa
veikslėliai: lietuviszkų tipų, 
apsirėdymų, scenų isz naminio 
gyvenimo ir darbo. Kaip mes, 
teip ir raszėjas minėto straip
snio gailestauja, kad Prūsų Lie
tuvoj lietuviai pameta savo se
nus paproezius, f savo senąjį gražų 
apsirėdymą, kalbą ir griebiasi 
prie vokietystės.

Isz Lietuvos.

Užkastas auksas.
Po Kauną praplito žinios, buk 

Požaiscių maskoliš kame kliosz- 
toriuje (seniaus ežia buvo kata- 
likiszkas kamedulų klioszturius) 
tapo surasta daug pakastų pinį- 
gų. Apie tą radinį 
sziteip raszo“Kovenskija gubern-

įgriuvusi, pilna visokių ra-

Gaisrai Wilniaus gub.
Pirmoje pusėje Sėjos mėnesio 

atsitiko Wilniaus gubernijoj 27 
gaisrai. Blėdies jie padarė ant 
108066 rub. Daugiausiai blėdies 
padarė ugnis kaime Nemežė; kur 
iszdegė 19 ūkių; blėdį ežia • skai
to ant 18,000 rub, Kaime Ricze, 
Lydos pav. iszdegė visas kaimas 
t.y. 28 ūkės; ugnis ežia pridirbo 
blėdies ant 25650 rub. Birszto- 
niuose, Trakų pav. iszdegė 40 
gyvenamų ir 66 kitokių triobų, 
Blėdį ežia skaito ant 30884 rub.

Skaitymas gywentojų.
Maskolijoj neužilgio bus skai

tymas gyventojų; bus atliktas į 
vieną dieną. Apie dieną, kurioje 
jis turės būt atliktas, toliaus bus 
apgarsyta, atsibus Wasario mė
nesyj ateinanezių metų. Žinios bus 
renkamos tokios, kokias užgyrė 
terptautiszkas statistiszkas kon- 
gressas Peterburge 1872 m. kurių 
isz dalies prisilaiko prie skaitymų 
visos civilizuotos žemės viesz- 
patystės. Bus iszdalinti tam tikri 
rasztai suraszui gyventojų, ant 
kurių telpa szitokie klausymai: 
1, vardas ir pravardė gyvento
jo; 2, vedęs ar nevedęs? 3, kuum 
jis yra namuose? 4, wyriszkis ar 
moteriszkė? 5, kiek metų? 6. luo
mą? 7,tikėjimas? 8,kalba? 12, ar 
moka raszyti ir kiek yra mokinę- 
si? 18 kuom užsiima? 14 sveika
ta.

Kiekvienas lietuvys, prie skai
tymų, privalo visada paduoti sa
vo prigimtą kalbą lietuviszką. 
Nors ir mokėtu kokią svetimą, 
tai privalo žinoti, kad ta sveti
moji, tai nė jo prigimta, tai sve
tima, kurią jis vėliaus iszmoko. 
Gėdysis paduoti kaipo savo pri
gimtą kalbą lietuviszką vien pa- 
szlemėkai, bet geri lietuviai to 
daryti, mes pasitikime, ne už- 
mirsz. Taigi isz to skaitymo mes 
galėsime žinoti kiek mus,kiek turi
me gerų lietuvių. Apie lietuvisz- 
kus paszlemėkus, kurie ulsigįs 
savo kalbos, nėra mums ką labai 
rupintiesi.

Isz Szakių, Naumiesczio 
paw.

Miestelyj Szakiuose,NaumietCzio 
pav. Suvalkų gub. neužilgio bus 
įrengtas krikszczioniszkas kro
nui s. Namas mūrinis pastatytas 
tyczia, kad žydai padegti negalė
tu. Dabar dirba lentynas, szėpas, 
stalczius. Atidaryti jį rengiasi 
pabaigoj szio mėnesio.

Apie Szakius pradeda atsirasti 
vagystos. Kaime Bizieriuose, 
Zyplių vaitystos, pas Zeganevy- 
ezių pavogė porą geriausių ar
klių. 6 dieną Liepoi, ant paso- 
dos Baliszkiuose, prieszais dva
relį PlieniszKius, netoli Szakių, 
pas Geigaudiszkio girios sargą 
Antanaitį pavogė 4 arklių, t.y. 
visus, kiek tik tas turėjo. Wa- 
gys: du žydai ir viens kriksz- 
czionis. Sutiko juos su arkliais 
Szakių vyresnysis stražnįkas, bet 
nežinodamas, kad jie vogti, ne
sulaikė.

Isz Disnos,Wilniaus gub.
Karczemoj vidurmiestyj mies

to Dienos atsitiko musztynės, ku
riose nustojo gyvasties 23 metų 
jaunas vaikinas. Pasakoja, buk 
tasai vaikinas atkako į Disną 
jieszkoti 
rando 
vių.

darbo prie statomų
degtinės krautu-

Patikęs pusgirezius
darbinįkus, pasipasakojo jiems, ko mamuto (priesztvaninio sziauri- 
reikalauja, tie pažadėjo jam darbą 
surasti, todėl tokius geradėjas 
nusivedė į karezemą ^paezėsta- 
voti. Paskui juos, į tą paezią 
karezemą, suėjo pulkas sentikių 
maskolių, teiposgi dirbanezių prie 
statymo tų krautuvių. Netru
kus terp sentikių ir tavorsz- 
czių jauno vaikino iszdygo bar 
nys, isz ko rengėsi musztynės. 
Szinkorius, nenorėdamas muszty- 
nių daleisti, parodė darbinįkams 
sentikių prieszinįkams užpakali
nes duris, per kurias tiė ir iszsi- 
neszdino. Waikinas gi, kaipo ne
ėmęs dalyvumo nesutikimuose, 
norėjo iszeiti per dideses kareze- 
mos duris. Tas vienok nepasise
kė. Jis rūkė mat pypkį, o to sen
tikiai ne kenezia, to tiems užte
ko: ant jo ir apvertė visą savo 
piktumą; sužeidė; ir suskaldė gal
vą. Ant rytojaus jis nuo tų su- 
muszimų ir pasimirė. Sentikiai 
likosi suaresztuoti.

Senowiszkų kapų atkasi- 
liiai.

Archeologas (žinunas senovės 
likimų) Boy, kurlandietis, kasi
nėjo senus kapos ant laukų Ze- 
malden, Kurszej. Dabar apgarsi
no jis apie tą, ką tuose kapuose 
surado (žiūrėk: Bericht ueber 
Ausgrabungen auf dem Krons- C O
gule Zemalden). Atkasė jis dau
gel svarbią turinezių vertę seno
vės likimų; terp kitko, viename 
kape surado cidabrinius papuoszi 
mus, senus pinįgus nuo 903 m. 
po Kristaus užgimimui. Panaszius 
likimus rado ir maskolius Spicin 
senuose kapuose Lucino pav., 
VVitebsko gub. Kapas Zemaldeno 
(Bausko pav, Kurszėj) likosi isz 
dalies tik atkastas (toki augszti 
senovės kapai laukuose po vieną 
iszmėtyti žmonių yra praminti 
Szvedų apkasais); jisturbut pri
guli kokiems isz žymesnių gy
ventojų to kraszto, koki ežia gy
veno pirm 1000 metų. Kokiai 
vienok tautai gal prigulėti ka
pai? Iszmieravus galvos kaulus 
tikrai apie tą nuspręsti nepasise
kė. Billenstein, prisilaikantis 
nuomonės, kad Balt marių pakran-

---------- ę-----  
tėselatviai pirmiausatsirado neng 
finnai, sprendžia, kad Zemaldeno 
kapas yra latvių. Boy sako, kad 
kapuose atrasti daiktai rodo, kad 
gyventojai, kuriems tas kapas 
priguli, buvo gana augsztai kul- 
turiszkai pakilę, ką rodo pinįgai, 
žemeziugiaės graznos. Terp kit 
ko, tuose kapuuse tapo atrasti 
ir kryžucziai. Ant to ir ant kitų 
daiktų pasirėmęs, Boy sprendžia, 
kad Zemaldeno kape buvo laido
jami ne vien stabmeldžiai, bet ir 
krikszczionys latviai; taigi terp 
latvių krikszczionybė turėjo atsi
rasti ankszcziaus atėjimo ežia 
vbkieczių. Neseniai Boy atkasė 
kapą ant lauko Handaug’e (Ha- 
zenpoto pav.) ir rado jame daug 
likimų siekianezių 12 ir 14 am
žiaus. i

Priesztwaninis žweris.
p. Andrzejevski, ant lauko^ 

dvaro Siraiczių, netoli Telszių, * 
bekasant žeme, surado žemėj ragą 
sziaurinio elnio (reno). Ragas ta
sai turi ilgio 5 pėdas. Ant to pa
sirėmus galima spręsti, kad plo
tis kaktos terp ragų to žvėries 
turėjo netoli 10 pėdų. Likuczius 
priesztvaninio 
gana tankiai atkasdavo Prancū
zijoj, Holandijoj, Wokietijoj, 
kur jie randasi drauge su kaulais 

sziaurinio elnio

nių krasztų sloniaus); Lietuvoj 
jų nebuvo atradę. Dabar gi 
isz atrasto rago galima spręsti, 
kad ir ežia jie, nors retai, bet pa
sitaikydavo, Paskui tie žvėrys 
isz vidurinės Europos persikraus
tė toliaus į sziaurius; dabartiniai 
viehok tenai esanti paezioj sziau- 
rinėj Norvegioj ir Maskolijoj nie
kur ne priauga iki tai didumai, 
kokią pasiekė priesz tvaną gyve- 
nusiejie*

Surado pawogtus arklius.
Ukiiiįkas Tukkumo pavieczio, 

Martinas Mužnek, praneszė poli
cijos sargui 1 Mintaujos dalies, 
Zandersonui, kad isz jo kolioni 
jos, 27 Sėjos szių metų, pavogė 
dvejetą arklių ir iszreiszkė, kad 
pavogtus arklius, pagal jo nuo
monę, vagys paslėpė kur ten ne
toli Rygos. Tapo praneszta Rygos 
policijai; ta isz tikro juos ir * 
surado paslėptus pas vieną 
ukinįką kaimelyj Lindenruhe.

Ties kaimu Mariuszka, ant 
Dauguvos, netoli Rygos, isziro 
2000 medžių trotų ir 600000 vi
sokių medžių nuplaukė. Daugy
bė trotinįkų apskundė trotų sa- 
vinįkus į sūdą, kad jiems neuž
moka už darbą; savinįkai gi, 
iszirus dabar trotams, iszmokė- 
ti uždarbio darbinįkams ne nor.

Rygoj, ant Rygos—Dvinsko 
geležinkelio linijos, tapo terp 
trūkio vagonų suspaustas vago
nų jungėjas, paeinantis isz Kau
no gubernijos, Sziaulių pavieto, 
Anufras Burnickis. VVagonai jį 
teip drueziai suspaudė, kad ne
laimingas žmogelis atliko urnai 
ant vietos.

Prūsų Lietuvoj, terp lietuvių, 
pradėjo platintiesi raupai. Ran
das dažinojes stengiasi platini- 
muisi ligos užkristi kelią. Klai
pėdoj tapo dabar įrengta gydi- 
nyczia raupais sergantiems. Į ją 
gabena kiek vieną apsirgusį, idant 
negalėtu užkrė.ti sveikų.

Maskolija sutraukia kariauną 
į Lietuvos parubežinius nuo 
\Vokietijos miestus: į Starapolę, 
Suvalkus, Augustavą,nuo 1 Spa
lių szių metų, ateis ežia kitą 
tiek kareivių, neng jų ežia da
bar yra.

.. jį
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Isz Amerikos
Maisztai Brawno dirbtu

vėse, Cievelande.
Maisztai darbinįkų Brovno 

dirbtuvių traukiasi. Pereitą pet- 
nyczię sztraikieriai ir jiems prie
lankus miesto gyventojai, ap
siautė policistus: Guentherę ir 
Careyą; tik atbėgusi su pagelba 
milicija juos iszliuosavo. Wiens 
tik užpuolikas prie to buvo suim
tas. Wakare, kada dirbanti skab- 
sai ėjo namon, o milicija stengė
si iszdirbti jiems liuosę kelią, 
susirinko apierlOOO sztraikierių; 
tie pradėjo į Heunijos darbinįkus 
mėtyti su akmenimis. Milicijan- 
tai užsimovę durtuvus metėsi 
į krūvą sztraikierių; apie 12 
žmonių likosi subadytų. Neu- 
žilgio potam, ant Hamilton ui. 
susirinko 4000 sztraikierių ir už
puolė ant kareivio grįžtanezio 
namon be ginklų. Atbėgo vienok 
policija ir milicija ir iszliuosa
vo aną kareivį isz pavojaus. 
Dvi žmogystos tapo prie to su
badytos ir policijantas Murphy 
likosi baisiai sztraikierių sumusz 
tas.

Audros ir debesų praplyszL 
mai.

Netoli Marrison, Col. atsitiko 
baisus debesų praplyszimas; nuo 
ko upelis Bear Creek baisiai už 
tvino. 18 žmonių prigėrė. Wie- 
toj Golden Col. prigėrė 3 žmo
gystos.

Columbus, O. Lytus buvo czia 
teip smarkus, kokių žmonės ne 
atmena. Ulyczios pavirto į upe
lius; visos kelnorės tapo van
dens užlietos. Miestelis Grove 
City, 6 mylios nuo czia, visas 
vandens apsemtas.

Apie Springfieldą, O. lytus tei
posgi daug pridirbo blėdies. Upė 
Mod River užtvino ir užliejo vi
sus aplinkinius laukus naikinda
ma javus ant laukų. Geležinkelis 
paplautas.

Terre Haute, Ind. teiposgi ly
tus, audra ir vėtra pridirbo daug 
blėdies. Wėsula triobas tiesiog kil
nojo isę. vietos į vietą.

Jauni Sužieduotiniai.
Isz miestelio Joliet, nuo tėvų 

pabėgo 15 metų vaikysezias, 
Channikan ir 13 metų margaite, 
Irena Wittcn. Sako, kad juodų nuo 
tėvų pabėgo norėdami apsivesti. 
Anksti mat meilė užgimė szirdyse 
vaikų. Tūli pasakoja, kad juodu 
mylėjosi nuo seniai, .‘pabėgo 
gi vien todėl, kad ne tikėjo, idant 
tėvai ant apsivedimo daleistu; 
laukti gi ilgiaus ne norėjo.

Dideli palaikai.
Apsigyvenęs ant farmos Arka- 

dia, netoli Galveston, Tex., 21 
metų Thomas Watts gavo žinią, 
kad tolimas jo giminaitis mirda
mas užraszė jam savo turtus, isz- 

viso 18000000 dol. Ans giminai
tis pasimirė Nev Yorke 6 metai 
atgal, bet palaikėjo iki sziol su
rasti negalėjo. Advokatai garsi
no ir po laikraszczius, betpalai- 
kėjas, dirbdamas ant farmos, nė 
jokių laikraszczių ne skaitė, to
dėl ir apie savo laimę nieko ne
žinojo. Tik per paszalinius žmo
nis, kuriems už suradimę palai
kėj© buvo dovana paskirta, ta
po Watts surastas.

Akmuo isz dangaus.
Ties miestu S m tos Reyes, 

sztete Chihuahua, Mexike, nu
puolė didelis akmuo isz dangaus. 
Žmones iszgirdo didelį griausmą, 
nors oras buvo gražus, debesų 
nebuvo, ir pamatė degantį ap
skritį puolantį isz dangaus. Tas 
degantis apskritys susidavė į 
kalną ir nuo jo nusirito žemyn; 
apaezioj iszmuszė didelę, 700 pė
dų gilumo duobę, isz kurios ir 
dabar dar
verdantis vanduo.
oras. Nupuolus jam, tuojaus pra
dėjo smarkiai lyti. Meteoras tas 
puldumas sudaužė butelį vieno 
kalnakasio ir užmuszė 2 vaikų.

weržiasi
Yra tai mete-

Kare terp wyro ir moteries.
Cincinnati,, O. Priesz ausztant, 

23 d. Liepos, kaimynai W. Wi- 
ley’o iszgirdo jo namuose szaudy- 
mus. Kada jie ant tų szuvių su
sirinko, rado VVileyę gulintį ant 
grindų, moteries paszautę į smil
kinį, o pati moteris buvo per- 
verstyta 5 revolverio kulkomis. 
Mat terp vyro ir moteries iszdy- 
go nesutikimai, kurie pasibaigė 
szaudymais isz abiejų pusių: vy. 
ras szaudė į moterį, moteris į 
vyrę. Moteris,be vežant į ligonbu- 
tį, ant kelio pasimirė; Wiley gi 
pasimirė dar namieje. Nesutiki
mai terp jų mat traukėsi nuo se
niai. Willey buvo turtingas mies
te draupanų siuvėjas.

Žmogžudyste ant juriu.
Amerikoniszkas laivas “Her- 

bert Fuller”, kurisai isz Bostono 
plaukė į Buenos Ayres, Argenti- 
nijoj(Pietinėj Amerikoj) atplaukė 
į uostę Halifas. N. S. Ant jūrių 
laivo kapitenas Nash, jo pati ir 
vienas oficierius likosi pasiprie- 
szinusų jurinįkų užmuszti. Wisi 
to laivo jurinįkai tapo Halifaxe 

. suimti ir į kalinį pasodyti. Apart 
7 jurinįkų buvo ant laivo ir 
vienas pasažierius, Monck. 
Monek yra paliktas liuosu, nes 
jis ne matė tos žmogžudystės; 
dažinojo apie ję nuo laivo tarnų 
tik ant rytojaus.

Musztynes nigeriu sn baltvvei- 
džiate.

Kaip raszo isz Jasper, Fla. ne
toli nuo czia, vietoj Haggarda, 
atsitiko musztynės terp nigerių 
ir bahveidžių. Subatoj, kaip pa
prastai, darbinįkai susirinko ant 
pasilinksminimo, ant kurio per 
daug mat degtinės įgėrę susivai- 
dyjo ir susipeszė; baltveidžiai 
užpuolė ant nigerių. Musztynėse 
tose 3 baltveidžiai ir 3 nigeriai 
likosi užmuszti; subadyti^peiliais 
ir paszautų yra apie 20 žmonių.

t Ne v Yorke, Baltimorėj, 
Pittsburge, Philadelphijoj, Co
lumbus, Oh. ir visose tų miestų 
aplinkinėse siautė smarki aud
ra, kuri daug pridirbo blėdies; 
prie ko ir daug žmonių nustojo 
gyvasties. Smarkiausiai siautė 
ji Pittsburge ir Alleghany kal
nuose. Alleghany Cityje 11 žmo
nių likosi perkūno užgautų. Gy
vi dar jie, bet nėra vilties juos 
iszgydyti.

t Netoli Frankfort, Ky. vietoj 
Benson Creek, 21 d. Liepos, apie 
4 valandę isz ryto, atsitiko debe
sų perplyszimas. Apie 10 žmonių 
prigėrė. Kunus farmerio Bradley, 
jo moteries ir 5 vaikų; nąszlės 
Bryant ir jos 2 vaikų, iszgriebė. 
Gal dar yra ir daugiaus prigėru
sių.

t Isz Attica, Mich,raszo: Ger- 
man Svain, apsigyvenęs netoli 
Atticos, apie 3 valandę ryto, 21 
d. Liepos, iszszaudė savo trejetę 
vaikų, padegė namus ir tę pada
ręs, pats persiszovė. Kitus vai
kus iszvaikė priesz tai isz namų, 
kurie pasislėpė pas kaimynus.

23 metų darbinįkas, M. Wood- 
vard isz Boston Mas., neturintis 
nė darbo, nė pinįgų, gawo žinię, 
kad pasimiręs Kalifornijoj jo gi
minaitis paliko jam 2,000,000 
dol. pinįgų.

Isz darbo lauko.
5 Pittsburge tarnaujanti ant 

sztritkarių rengia sztraikę. Apie 
200 žmonių ims daly vumę tame 
sztraike.

t Anglių kastynėse West Bear 
Ridge atsitiko gazų expliozija. 
Užžiurėtojas Quinn ir Mikola 
Bazyl likosi užmuszti; kiti gi 
du likosi sunkiai sužeisti.

T Pittsburg Pa. Wisos lieji- 
nyczios vėl pradėjo darbą. 10000 
darbinįkų gavo jose darbą. Ne- 
prigulintiems į uniją tapo užmo- 
kesnis pakeltas ir dabar gaus jie 
tiek jau, kaip ir unijooistai.

T Sztraikas darbinįkų Brown 
Hoisting & Conveying Co. Cie- 
velande, pasibaigė; pasibaigė ir 
sztraikas dirbanezių akmenų kas- 
tynėse Berea. Abiejose darbo 
vietose darbinįkai susitaikė su 
kompanija.

T 22000 siuwėjų Nev Yorko 
ir Brooklyno nutarė paliauti dar
bą, nes užmokesnis jų neužtenka 
ant gyvenimo reikalų, o darbas 
sunkus. Reikalauja jie pakėlymo 
užmokesnioirsutrumpinimodarbo 
laiko.

•į IszMt.Carmel Pa., raszo,kad 
tenai darbai anglekasyklose silp
nai eina. Readingo Kompanija 
dirba tik 4 dienas ant nedėlios 
ir tik 3 bertai n i u« dienos; 
Pensylvanijos kompanija dirba 
po 10 valandų ant dienos, bet 
tik 3 dienas ant nedėlios, Wisi 
žmonės baisiai nuvargę.

5 Sztraikas arklių kaustytojų 
Buffaloy, N. Y. traukiasi toliaus 
ir todėl sunku czia dabar pakaus
tyti arklį. Lygiai sztraikieriai 
kaip ir bosai reikalauja didesnio 
užmokesnio už pakaustymą ;reika- 
lauja, kad miestas padarytų pra
džią, brangiau mokėdam as už pa- 
kaustymę miesto arklių.

Isz Harvood Minės, Pa. 
Kastynėse darbai eina prastai; 
dirba tik po 2 ir po 3 dienas ant 
nedėlios. Darbinįkai, ypacz gi 
musiszkiai, nors uždirba mažai, 
tai ir tę mažę uždarbį prageria 
ir dar paskui su akmenimis susi- 
skaldogal vas ir užtatai patenka pas 
skvajerį. Atėjus pėdės dienai vi
suose saliunuose girdėt tik riks
mas, lyg rodosi 
protę 
musų

susirinkę ežia 
pabaigė. Labai liūdna, kad 
broliai teip elgiasi.

Ply-
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Jieszkojo darbo.
Laike pėdės atkako isz 

mouth Pa., į Sugar Notch darbi
nįkas Juozas Warnas, norėdamas 
czia darbą surasti; jieszkojo ir 
vietos,kur galėtu gyventi, Jiesz- 
kojimę pradėjo nuo girtuokliavi
mo su pažįstamais, kurie teiposgi 
gerai užtraukę degtinės iszperė 
Warnui kailį teip smarkiai, kad 
tas visa galvą turi sužaidžiotę. 
Daktaras susiuvinėjo galvos su
žeidimus. Warnas nerado czia 
darbo, tik sužeidimus nuo vien- 
tauezių draugų. Ant rytojaus tu
rėjo grįžti atgal į Plymouth. Jur
gis Aleksa, kuris teip szirdingai 
vientautį lietuvį priėmė, kad jam 
suskaldė galvą, mat isz didelės 
meilės, bijodamas, kad jo už ta
tai nesuaresztuotu, iszdumė kas 
žin kur; paliko net uždarbį neat
siėmęs.

Geležinkelio Suwažiiiėtas.
Pittsburge, Pa. likosi geležin

kelio suwažinėtas Jonas Kunca. 
Iszėjo mat isz namų norėdamas 
nusipirkti popierosų; porą žing
snių nuo namų, beeinant skersai 
geližinkelio relių, užbėgo ant jo 
trukia Lehigh Valley geležinkelio 
ir į szmotelius sudraskė. Isz syk 
jis ne pamatė atbėganczio trūkio, 
pamatęs gi pasitraukti jau neį
stengė. Buwo jis 36 m. Paėjo isz 
VVilniausgub; paliko paczię ir 4 
waikų. Į Ameriką atvažiavo wos 
|>ors mėnesių atgal.

Auka expliozijos.
Isz Ansonia, Con. raszo: 10 

metų amžiaus mergaitė, duktė 
vieno lietuvio, netoli dirbtu
vės metalinių Lzdirbimų rado 
szmotę drato su bumburais ant ga
lų. Mergaitė, nežinodama kę 
reiszkia tie bųmburai, norėjo juos 
nuo drato numauti, bet kad to 
padaryti ne įstengė, todėl ^jas 
uždegė. Isz to pasidarė baisi di
namito expliozija, nes tie buni- 
burai buvo dinamito prikimszti. 
Mergaitė likosi baisiai sužeista. 
Nugabenus ję į ligonbutį, gydy
tojai turėjo iszimti tuojaus vie- 
nę akį. Tėvas sužeistos mer
gaitės nori apkųsti kompaniję už 
mėtymę laukedinamitinių įnagių.

Suimtas už žmogžudystę.
Mahanoy Cttyje, Pa. likosi su

imtas Jonas Guwas, kaipo nužiū
rėtas ilžmuszėjas Antano Kisko 
Ashlande gywenusio. Užmuszta- 
sis buvo giminaitis Guwo. Žmo
gžudystė ta atsitiko 2 metai at
gal ; isz pradžių buvo apskųstas 
koksai Borauckas, bet sūdąs jį pa- 
liuosavo.

Isz Mt-Carmel, Pa.
17 d. Liepos likosi mainoso už- 

musztas Juozas Juodaitis, 26 m. 
amžiaus; paliko paczię. Iszdirbes 
wisę dieną rengėsi jau eiti na
mon, bet pamatęs, kad braste 
anglys susilaikė, jis norėjo jas pa
leisti. Nežinia kokiu budu vie
nok anglys, jam belipant, pasiju
dino ir jį užbėrė. Jo bodė su- 
szaukė dauginus darbinįkų, tie 
jį atkasė, bet rado negyvą. Ne 
buwo ne apdaužytas, todėl tur 
būt užbertas užtroszko. Juodai
tis neprigulėjo į lietuviszkas 
draugystes, bet prigulėjo į uni
ją ir jos kasztais tapdclailiai pa
laidotas. Kn. Žilinskas pasakė 
puikų pamokėlę.

16 d. Liepos buvo czia mozurisz 
ka veselija. Ant jos nusibalado- 
jo ir keletas lietuvių, nors jų 
nieks nepraszė. Mozūrai norėjo 
nepraszytus praszalinti ir per tai 
užgimė musztynes: muszėsi mė
tydami akmenimis ir gerai apsi 
daužė; o kaip vienas, kasžin ar 
tik nuo to ne turės mirti. Kal- 
cziausia palicija suėmė ir nuga
beno į kalėjimą.

Czia szį metę labai tankiai ly
ja ir tai teip smarkiai, kad į 
bertainį valandos paprastai kel- 
nores užlieja; lyja gi beveik 
kasdiena. - P. Bielevskis.

Isz wisur.
|| Indijose, netoli miesto Delbi, 

susimuszė du geležinkelio trukiai. 
50 keliai wių likosi užmusztų.

|| Londono gydytojai pranesza, 
kad ant Walvorth Road, South 
Londone, Anglijos sostapilej, 
apsireiszkė cholera.

II Parako dirbtuvėj Silber- 
huette,,Balensteadto pa v,atsitiko 
smarki expliozija. Wiena dalis 
dirbtuvės iszlėkė; 9 darbinįkai 
teip drucziai apsikulė^ kad turės 
mirti.

|| Szveicarijoj, apie Berną, 
kantonuose Waad ir Jura neisz 
pasakyti tvanai daug pridirbo 
blėdies. Tiltai iszgriauti, geležin
keliai paplauti; laukai visur ap
semti, javai isznaikinti.

li Cholera pasirodė terp pran- 
cuziszkų kareiwių AJgiere. Ka- 
zarnėse teip vadinamos swetimos 
legijos,(kurioje kareiwiai susideda 
isz swetimų, ne prancūzų) mieste 
Sidi Ben Abbes, į 5 dienas ap
sirgo 100 kareivių, isz kurių 13 
pasimirė.

|| Petrolėjaus arba kerosino kas- 
tynės Schodnicoje, Galicijoj, užsi
degė. Dega 5 szuliniai kunįgaik- 
szczio Lubomirskio, du Garten- 
bergo ir 5 rezervoarai, Apie ge
sinimą nėra nė kalbos, nes nieks 
prie deganezių szulinių prisiar
tinti negal.

U Daugelis tarnaujanezių ant 
Orlovo Witebsko geležinkelio, 
perėjus tam geležinkeliui į ran
kas maskoliszko rando, neteko 
wietų; žinoma, daugiausiai likosi 
katalikai paleisti, ir jie iki sziol 
negauna prigulinezio jiems, kai
po netekusiems wietų ne per sa

|| Plynyczioj kaime Snopkove, 
Galicijoj, atsitiko baisi nelaimė: 4 
metų sūnūs darbinįko Klimkaucko 
įpuolė į katilę su verdaneziu 
vandeniu. Isz syk nieks ne matė 
nė kada, nė kokiu budu vaikas 
į katilą įpuolė; po 4 valandų, 
darbinįkas Roskievicz, semdamas 
isz katilo vandenį, surado suvisu 
jau iszvirusį vaikę.

Kaukazo, 
ir ledai.

|| Maskolijoj, ant 
buvo smarkios audros 
Wisoj Kachetijoj, vaisingiausioj 
Gruzijos dalyj, paviecziuose: Sig- 
nach ir Talav ledai iszkapojo 
laukuose augmenis. Gubernijose 
Tifiiso, Elisavetpoliaus ir Eri- 
vaniaus siautė smarkios audros 
ir vėtros, kurios iszgriovė daug 
triobų.

Į| Egipte, Niliaus pakrantėse, 
kaip raszo “Daily Mail”, tapo 
atrastos deimentų kastynės. Su
rado jau keletę dailių ir didelių 
deimentų. Pasirodo, kad czia ir 
pirma deimentai buvo kasami, 
nes atrado paliktus kasimo įna
gius; bet kas kasė, nežinia: iki 
sziol apie buvimę deimentų E- 
gipte nieks nežinojo.

netoli Radzimino, War-

kerdžius, Jonas Pikula,

|| Szį pavasarį kaime Szyma- 
nove,
Bzavos gub. pasimirė 70 metų 
kaimo 
kurisai kitę kart turėjo savo 
locnę ūke. Kaipo palaikai, terp 
kitko sunui pateko ir kepurė pa- 
simirusio tėvo. Kepurę tę jis a- 
tidavė savo sunui. Tas beeziu- 
pinedarnas pajuto, kad po pamu- 
szalu kepurės yra popiera. Norė
damas žinoti kam ta popiera po. 
pamuszalu įdėta, iszardė patį pa- 
muszalę ir rado po juom 5 popie- 
reles po 100 rublių ir keliolikę 
smulkesnių; isz viso 700 rublių.

|| Kaip kwaili yra maskoliai 
kaimiecziat, rodo tę szitasai atsi
tikimas. Ant Nižnenowgorodo pa
rodos paleido orlaiwį. Kad kai- 
miecziai ne draskytu nupuolusio 
orlaivio, tapo praneszta piriffa į 
valszczių koncelarijas. Czia vi e- 
nok sawiszkai tą suprato: valsz- 
czius įsakė szaltysziams apgar
sinti žmonėms, kad lėks ugninis 
žaltys ir kad žmonės to žalczio 
neiszsigęstu, nes jis žmonėms 
nieko pikto nedarys. Žmonės gi 
potam apgarsinimui per dieną ir 
naktį žiurėjo į daugų, tėmydami 
ar ne pamatys lekiantį ugninį žal
tį; wadino jį Antichristu.

|| Prie statymo geležinkelio ne
toli Milkovac, Bulgarijoj, dar
binįkai italijonys užpuolė ant 
bulgarų. Isz syk bulgarai nustū
mė italijonis, tie wienok nutrau
kė pas inžinierių, teiposgi itali- 
jonį ir tas atėjo su pagelba savo 
vientaueziams darbinįkams. Žan
daru, kurisai norėjo juos stab
dyti, užmuszė. Tapo paszaukta 
daugiaus žandarų. Muszyje kri
to keletus žmonių isz abiejų pu
sių. Prefektas isz Sofijos ir*pran- 
cuziszkas konsulius atkako ant 
vietos to muszio. Ant galo ita
lijonys likosi apmalszyti.

|| Maskolijoj, Astrachaniaus 
policija atsiuntė,buk besislepiantį 
nuo kariaunos, Karimovę. 26 d. 
Sėjos men. Karimovę atvedė ant 
peržiūrėjimo jo sveikatos. Atėjo 
jis apsirėdęs į moteriszkus dra
bužius su ilgomis kasomis. Ap
žiūrėję vienok daktarai pripaži
no jį už vyrą. Karimov mas- 
koliszkai ne mokė, todėl klausi
nėjo jį vertėjas. Nuo pats mažens 
mat tėvas jį augino kaipo mer
gaitę ir davė moteriszkę vardą. 
Tarnavo jis kaipo mergaitė pas 
armenieczius: virė valgį, skalbė, 
siuvo ir atliko kitokius moterisz
kus darbus. Daktarai rado jį silp
nu, į kariauną ne tinkajieziu. Po
tam jau Karimov persikeitė į 
vyriszkį.

wo kaltę, užmokesnio ir nėt 6 
niioszimczių nuo algos, kurie 
jiems priguli.* Padavinėjo jie 
praszynyis, bet tie ir dabar pasi
lieka be atsakymo, nors ant at
sakymo praszantieje pridėjo ir 
stempdines, markes. Nauji kelio 
užžiurėtęjai teip mat įpuiko, kad 
nuskriausti darbinįkai eidami da- 
žinoti apie stovi dalykų, turi 
kreiptiesi prie žandarų ir praszyti 
apginimo irau jais tik gal eiti 
pas skriaudėjus. Kreipėsi jie su 
skundais ir pas gubetnatorių, bet 
ir tas negelbi. Mat kiekviena- 
nie atsitikime Maskolijos urėd- 
nįkai wien skraueti žmonis te 
moka.

Du lenkiszki žydeliai Reich ir 
Szvarc, apsigyvenę Wengrijos 
sostapilej, Peszte, beprekiauda- 
mi kiausziniais, susipyko; susi
tarė terp savęs iszriszti tę pik
tumą sziteip. Abudu paėmė su 
savim po 100 pasmirdusių, supu
vusių kiauszinių, sustojo viens 
nuo kito per 5 žingsnius Švar
co namuose ir pradėjo mėtyti į 
viens kitę tais supuvusiais kiau
sziniais. Dar ir pusės ne iszmėtė, 
o jau Reich paliovęs toliaus mė
tyti, su kumszcziomis szoko prie 
Szvarco, kuris visą burną smir- 
daneziais kiausziniais anam ap- 
taszkė. Czia vienok įsikiszo 
liudytojai ir besipeszanczius žy«- 
delius perskyrė ir paskui sutai
kė.

|| Maskoliszkose valdybose vi
durinės Azijos: Turkestane, Wa- 
karinej dalyj Bucharos ir apa- 
cziose Pamiro neiszpasakyti tva
nai. Pakalnėse Muz - Tag isz- 
puolė neiszpasakyta daugybė 
sniego, kuris ant 2 sieksnių už
klojo žemę, nuo to pragaiszo 
viename tik valszcziuje 1000 
avių, 100 kupranugarių, 20 ark
lių. Buwo dideli szalcziai, bet 
kad czia girių nėra, todėl ant 
kuro likosi apverkta didesnė pu. 
sė triobų. Wietoj Ubra-Tiube 
tvanas iszgriove visus tiltus, 
jiunesziojo 110 kromų ir kitokių 
pardavinyczių; prigėrė 38 žmo
nes ir 187 visokių gyvulių. 
Wanduo nuplovė 270 gyvena
mų namų ir 1906 desiatinų užsė
tų dirvų. Kokando pavietyj 
tvanas iszgriove 800 triobų. 
Pasėti ant laukų javai likosi 
tvano isznaikyti. Tik pirmą die
ną Sėjos tvanas pradėjo mažin- 
tiesi.

|| Siberijoj, padirbu^ dalį gele
žinkelio, pradėjo pagal tę gele
žinkelį atsirasti visoki prigavi
kai. Maekoliszki urėdnįkai, kaip 
visur, stengiasi žmonis demora
lizuoti, tie kitaip maskoliszkę 
civilizaciją platinti . ne moka; 
jeigu czia atsiranda, apart tų de- 
moralizotorių, kitokį maskoliai 
— tai greieziausias toki, ku
rie visaip prigaudinėja dar pus
laukinius Siberijos gyventojus. 
Toki maskoliszki civilizatoriai 
prigaudinėja labiausiai kirgizus 
(tuos nelaimingus skriaudė gaua 
ir maskoliszki urėdnįkai. Porę 
metų atgal, Orenburgo guberna
torius ir jo sėbrai prisisavino 
kirgizams pavestus žemės plotus 
ir įstūmė gyventojus į badą. 
Paskui užtęplėszimę jie pateko po 
stidu). Dabar kirgizų kraszte 
vėl atsirado prekėjai pardavi
nėjanti, neva visokius naujausius 
elektriszkus 'iszradimus. Wiens 
isz tokių maskoliszkų prigavikų 
pateko dabar, už prigaudinėjimą, 
į kalinį. Neseniai Semipolatins- 
ko sūdąs nusprendė ant katar- 
gos 4 maskolius, kurie užsiiminė
jo dirbdinimu pinįgų “kirgi
zams”. Czia padirbtus pinįgus 
lengviausiai paleisti, nes kirgi
zai ir teip maskoliszkų pinigų ne 
pažįsta. Mat maskoliai, kitaip 
pakelti ne maskoliszkus Maskoli
jos gaivalus neįstengia, kaip 
vien viskę uždraudžiant, kaip 
tai daro maskoliszki urėdnįkai, 
arba prigaudinėjant, kaip daro 
kiti. Taigi czia reikia paklausti, 
ar terp maskolių isztikro nėra g^~ 
rų ir tesingų žmonių?
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ŽEMĘ ir KITUS SWIETUS,
JŲ BUWĮ ir PABAIGĄ.

Pagal Heilperną.
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(Tąsa.)

Juo planeta buvo didesnė, juo ilgiaus 
buvo skysta ir todėl daugiaus galėjo atidalyti nuu 
savęs mėnulių ir isztikro matome, kad didžiausios 
planetos turi po keletą mėnulių, mažesnėsės po 
vieną arba du; mažiausios gi neturi jų visai. Ži
nome teiposgi, kad planetos, o terp jų irmusų že
mė, turi sferoido pavidalą, t. y. jos suplotos a- 
szies galuose o iszskėstos ties ekvatoriumi, kas 
rodo, kad jos turėjo būt skystos. Tą patį rodo ir 
vulkanai arba ugnį mėtanti kalnai ant mėnulio. 
Kad mėnuliai pasidarė isz žiedų nuskilusių nuo pla
netų, rodo tą ir sziądien žiedai nuskilę nuo plane
tos Saturno, kurių pasidarymo kitokiu budu ir 
iszaiszkinti negalima. Wisi todėl patėm i j imai pa
daryti ant žemės ir ant dangaus ne tik nesiprieszi- 
na tai teorijai, bet ją paremia, joje tik atrandame 
iszaiszkinimą daugelio apsireiszkimų, ko kitokiu 
budu suprasti negalėtume.

DARODYMAI ISZ GEOLOGIJOS IR PALEONTOLOGIJOS.
Pažiūrėkime dabar ant kiek sutinka ta teorija 

apie pasidarymą pasvieczių su tiesomis susekto
mis kitų mokslų. Geriausiai pažįstame ir paran
kiausiai tirinėti mums musų žemę. Žinome jau, 
kad yra daugelis darodymų, ant kurių pasirėmę 
galime spręsti, kad vidurys musų žemės yra įkai
tęs, arba sutirpęs. Žinome tą ir isz to, kad besileis
dami gilyn į vidurį žemės, juo gilyn, juo dides
nį atrandame karsztį ir kad vandens szaltiniai 
tekanti isz didelės gilumos turi karsztą vandenį; 
teip kaip gilios kastynės ir gilus artezijaniszki 
szuliniai, rodo tą žemės drebėjimai ir vulkanų isz- 
siveržimai. Taigi visa žemė turėjo kitą kart būti 
įkaitus teip, kaip ir dabar įkaitusios yra žvaigždės; 
toliaus ji ant savo pavirsziaus atszalo ir užsidengė 
kieta pluta. Pluta toje susideda isz visokių ak
menų ir molio ir pieskų eilių ir 1.1. Daugelis isz 
tų akmenų, gilumose ėsanezių, yra labai kieti ir 
padaro kaip wieną dangtį užklojantį įkaitusį vi
durį arba branduolį, ant kurio guli kietos to dang- 
czio dalys. Taigi tie kietį dangezio akmens yra 
ugnies nulieti, t. y. seniaus turėjo būt sutirpę, 
paskui sustingo ir sukietėjo ir padarė kietą plutą, 
ant kurios dar nieko nebuvo. Juo vienok ta plu
ta labiaus auszo, raukėsi ji ir raukszlėjosi ir to
kiu budu padirbo klonis, lygumas ir kalnus ant 

' žemės pavirsziaus. Su laiku pavirszius tos plutos 
pradėjo garuoti, trukti nuo szalczio ir t. t., o van- 
duo puldamas ant atauszusios plutos, kaip tas ir 
dabar darosi, pradėjo bėgti nuo kalnų ir kalvų į 
vietas žemiaus ėsanezias, į jūres, draskė ir neszio- 
jo tas iszgaravusias ir sutrukusias kalnų dalis, su

kesnes dalis. Su laiku iszgaravusios uolos szmotai 
persikeitė, isz palengvo, į molį ir kitokius kūnus, 
teip kaip tai ir dabar darosi; sutrupėję akmens 
pavirto į pięską, o vanduo nuolatai neszė molį ir 
pieskas į jūres, kur jos klojosi ant dugno ir darė 
juo toliaus, juo storesnes eiles, jau nepanaszias į 
tuos akmenis ugnies padirbtus. Tokiu budu, ant to 
akmeninio dangezio, kuris tūlose vietose pasikė
lė augsztyn ir padirbo kalnus, susirinko kitoki 
ploteli kitokių kūnų vandens padirbtų, Eilėse ug
nies padirbtose, t. y. ugninėse, ne atrandame nė jo-į tįes ekvatoriumi, kuris

susideda isz teip smulkių dalelių, kurių neužmato- 
me, kaip nematome ir tuszczių vietų terp tų dale
lių. Dalelės, isz kurių yra pasidariusi geležis, neisz- 
byra todėl, kad tos dalelės viena kitą prie savęs 
pritraukia, teip kaip žemė, mėnulis, arba saulė 
kitskitą prie savęs pritraukia ir todėl jos isz savo 
paskirtos vietos pasitraukti negal, nors ir nesusi
duria. Ta pajiega, jungianti daleles, vadinasi li
pimo pajiega. Jeigu pasinaudosime didesne pajie
ga, galime geležį padalinti, paveikslan, jos szmo- 
tą perpjauti arba perlaužtų teiposgi, jeigu geležį 
įkaitysime, tai szmotas jos truputį pasididina, nes 
tąsyk sulipimas dalelių silpninąs! ir todėl jos 
viena nuo kitos pasitraukia. Jeigu geležį arba 
kitokį kūną įkaitysime dar labiaus, tąsyk dalelės 
dar labiaus viena nuo kitos atsitraukia, kūnas ta
sai tirpsta, o jeigu jį dar labiaus įkaitysime, tąsyk 
jis pavirsta į garą, į gazą, t. y. dalelės, isz ku
rių jis buvo pasidaręs, visai atsiskiria ir jau vie
na kitos ne pritraukia, pritrauks viena kitą vėl 
tąsyk, jeigu jas pradėsime auszinti: tąsyk daleles 
vėl pradės viena kitą traukti, vėl sulips ir pavirs 
isz pradžių į skystimą,o tasai,dar labiaus auszinant, 
vėl pavirs į kietą kūną. Juo drueziaus kokį nors 
kūną suspaudžiame, t. y. juo drueziaus jo dalelė 
vieną prie kitos priartiname, juo labiaus kūnas 
įszyla, įkaista; paveiksimi, orą tuszeziame užda
rytame cilinderyje galima su kamszcziu teip dm- 
cziai suspausti, kad jis teip įkaista, kad nuo to ė- 
santi cilinderyje kūnai įkaista. Isz to matome, kad 
musų spėjimas, kad isz pradžių turėjo būt atski- 
rios dalelės, kurios stengėsi viena kitą prie savęs 
pritraukti ir besi rinkdamos turėjo įkaisti ir užsi
degti, yra visai teisingas ir su visu sutinka su 
tuom, ką apie ypatybes visų kūnų žinome. Kad 
visos dalelės, besirinkdamos apie vieną vidurį* 
turėjo ant galo sutverti apskritį, tas lygiai yra 
suprantamas. Bet kokia yra priežastis, kad isz to 
pasidaręs apskritys pradėjo suktiesi aplink savo 
aszį, to isztikro dar nežinome ir nežinome artas suki
mąsi pasidarė isz muszimosi į szoną besirenkanezios 
į apskritį medegos dalelių, ar isz kitokios priežastės, 
ar dalelės tos sukosi jau isz pat pradžių; ant nu
sprendimo apie tą mes neturime užtektinai daro
dymų. Žinome tiek, kad jeigu daleles kokio nors 
kūno pradėsime krutinti, tąsyk kruta visas kū
nas, paveiksimi, jeigu suduodame su ranka į pa- 
virszių vandenio visokiose vietoseapvalamekokia- 
me nors stot k e, tai visas vanduo ežia pradeda 
suktiesi aplink savo vidurį; teip turėjo atsitik
ti ir su pirmutine miglotine. Apart to vieno, t. 
y. pradžios krutėjimo ir jos pradinės priežastės 
pasvietėse, visi • kiti apsireiszkimai, pagal musų 
teoriją, yra suvisu suprantami ir aiszkus. Kad to
ksai apskritys, besisukdamas aplink savo aszį, tu 
rėjo plotiesi ties poliais ir skėstiesi ties ekvato
riumi, tas yra neužginamas, nes žinome, kad kiek
vienas skystas apskritys, teip jau kaip ir popieros 
žiedas, besisukdamas aplink savo aszį, kaip tai 
jau isz pradžių szio raszto matėme, plojasi galuo
se ir skecziasi ties viduriu. Kad dėlto turi atsi
skirti žiedai nuo ekvatoriaus apskriezio, kurie su
trukę susirenka į kitą mažesnį apskritį besisukan
tį į tą paezią su anuom, nuo kurio nuskilo, pusę, 
tą žinome teiposgi, tą galima ir paežiam iszban- 
dyti, įleidžiant alyvos laszą į vandenį sumaiszy-

Į tą su spirutu ir sukant jį smarkiai aplink jo a- 
szį. Toks alyvos laszas, iszpradžių, kaip žino
me, yra visai apvalus, paskui, besukant jį, su-

kių likuczių gyvų sutvėrimų, nė augmenų, koki 
vienok atsiranda augsztesnėse eilėse vandeninių ei
lių, taigi žemės eilese vandens padirbtose, tose 
kurios vėliaus pasidarė. Nes nė tąsyk, kada žemė 
pradėjo tik auszti, nė paskui, kada pavirszius nors 
užsidengė pluta, bet buvo dar karsztas, negalėjo 
ežia atsirasti nejokis gyvas sutvėrimas. Gyvybė 
atsirado ant\žemės vėliaus, kada jos' pavirszius 
labiaus atszalo-, kada aut to pavirsziaus atsirado ir 
pradėjo dirbti savo darbą tekaitti vandens. Bet ir 
tąsyk žemė buvo dar daug sziltesnė neng dabar, 
vanduo smarkiaus garavo, todėl ir lytus buvo 
smarkesni ir tankinus atsitikdavo; oras buvo susi- 
maiszęs sugazais, kurie veržėsi isz įkaitusio že
mės vidurio; taigi tąsyk ant žemės buvo kitokios 
iiefig dabar iszlygos ir todėl pirmutiniai atsiradę 
ežia gyvi sutvėrimai buvo kitoki neng dabar gy
venanti. Daugel likuczių senovės augmenų ir 
žvėrių randame ir dabar giliai žemės pavirsziaus 
viduriuose, paveikslan, žvėrių kaulus, dėžės van
deninių sutvėrimų ir kitokias dalis, kurios ne 
greit pūva, toliaus, tos žemės plutos gilumose 
randame atspaustus molyje ženklus tų senovės 
sutvėrimų pėdų, kurios yra ir dabar, nors kūnai 
tų sutvėrimų, kurių kojos tuos ženklus atspaude, 
seniai supuvo; toliaus randame suakmenėjusius 
arba suanglėjusius augmenis, medžius ir 1.1, teip 
kad isz tų likimų galima pažinti koki, toj tolimoj 
senovėj, buvo ant žemės susvėrimai ir koki ežia 
augo augmens; juo tie likimai giliaus žemės plu
toj'atsiranda, juo seniaus jie gyvavo ant musų že
mės. Isz tų tolimos senovės likimų matome, kad 
juo toliaus žemės pluta auszo, mainėsi ir iszlygos 
gyvenimo ant žemės, juo toliaus, juo veislės gy
vų sutvėrimų ir veislės augmenų ant jos pavir
sziaus kėlėsi ir darėsi panaszesnėmis į sziądien gy- 
vuojanezias. iMokslas apie pasidarymą žemės plu
tos ir jos eilių vadinasi geologija; mokslas 

‘ apie pasidarymą visos žemės vadinasi ge o g o n i- 
, ja; mokslas gi apie buvusius sbniaus ant žemės 

sutvėrimus, ir augmenis, isznykusius sziądien, 
vadinasi paleontologij a. Tie visi mokslai m 
tik visai sutinka su spėjimu apie pasidarymą žemės, 
bet tą spėj imą paremia.

DARODYMAI ISZ FIZIKOS IR CHEMIJOS.
Teorija apie pasidarymą pasvieczių, apie ku

ria kalbėjome, mokina, kad iszpradžių turėjo būt 
tik atskirtos dalelės medegos, bet ne koki nors kū
nai. Nuo seniai moksle buwo žinoma, seniaus neng 
teorija apie pasvieczų pasidarymą atsirado, kad 
visi kūnai susideda isz dalelių viena nuo kitos at
sitolinusių, bet teip smulkių, kad negalima jų uz-
matyti. Nors, paveikslan, geležies szmotas iszro- j 
do mums, į jį žiūrint, vienodu, tai vienok jis

Wisokios Žinios.
|| Iszilgai Prancūzijos pakran- 

czių, ant keletos szimtų viorstų, 
bėga geležinkelis ant jūrių dug
no. Szėnys ir jų paramai atsakau- 
ežiai apsaugoti nuo vandens. Isz- 
radėjas to geležinkelio yra inžinie
rius Decanville. Geležinkeli* tok
sai pasirodo labai naudingas prie 
iszkraustymų paskendusių laivų.

• 1895 m.' Rytinėj Siberijoj, 
iszskyrus Jenisėjaus gub., iszka- 
sė 1509 pudus aukso; Wakarinėj 
gi Siberijoj ir Jenisėjaus gub. isz- 
kase 391 pūdą 23 svarų; ant U- 
raliaus 593 pudus ir 1 svarą. 
Taigi isz viso 2494 pūdų. Isz 
viso 1895 m. iszkase 16 pūdų 
daugiaus neng 1894; pasidaugino 
Rytinėj Siberijoj ir Uraliaus kal
nuose, o sumažėjo Wakarinėj Sr 
beri joj. -*

* Geriausias waistas nuo įkan
dimų biezių ir kitokių vabalų 
yra jodina (gaunama aptiekose); 
užtenka įkandimo vietą pavil
gyti su jodina, o paliauja skau
dėti ir įkandimo wieta ne tįsta. 
Waistą tą wienok ne wisur žmo
nes turi, o vasaros laike vaba- 
lai visada kandžioja; todėl pa 
duodame ežia vaistą kitą, kokį 
kiekwienas kaimietis lengvai su
rasti gal; vaistas tis—yra tai 
krienų lapai. Reikia įkandimo 
vietą patrinti krienų lapais, o 
skaudėjimas pasiliauja.

si ploja ties polias arba aszies galais o iszsiskeczia 
ties ekvatoriumi, toliaus atsiskiria nuo jo žiedas 

is trūksta ir susirenka į ma
ža apskritį besisukantį toliaus į tą paezią puse 
aplink tą didesni jį alyvos laszą, isz kurio yra 
pasidaręs, visai teip, kaip planetos aplink saulę, 
o mėnuliai aplink planetas. Tas bandymas vien 
patvirtina musų teoriją, aiszkina, kad musų spė
jimas apie pasidarymą pasvieczių nesiremia ant 
iszmislų, bet visai sutinka su tuom, ką žinome 
apie užsilaikymą visų kitų skystų kūnų liesiau - 
kanezių smarkiai aplink jų aszį ir iszreiszkia, kad 
isztikro tokiu budu viskas atsitikti galėjo teip, 
kaip iszreiszkia musų teorija. Matėme jau, kad 
ir kiti iszaiszkinimai su tuom sutinka, ką žinome 
apie ypatybes kitų kūnų. Teisingu yra, kad kiek
vienas įkaites kūnas su laiku tur atauszti, be 
ugnies ne gal amžinai pasilikti įkaitęs ir juo la
biaus auszta, juo labiaus turi tirsztėti ir mažin- 
ti’ėsi, rauktiesi ant savo pavirsziaus; žinome, 
kad visi mažesni kūnai įkaityti auszta greieziaus 
už didesniuosius ir t. t. Jeigu ta teorija aiszkinan- 
ti, kad visi dangiszki svietai pasidarė isz vienos 
pradinės medegos, yra teisinga, tai isz to iszpuo- 
la, ^kad visi dangiszki svietai tur būti susidėję 
jsz vienokios medegos. Tą žinome, kad isztikro 
teip yra, nes spektro padalinimas visų dangisz- 
kų svietų parodo, kad visi jie susideda isz tų 
paežių chemiszkų elementų, teip kad nė ant vie
nos ir tolimiausios nuo mus žvaigždės nesurado 
iki sziol nė jokio sudėtinio arba elemento, kokio 
ne butų ant žemės.

Isz to matome, kad teorija Kanto ir Lapla- 
ce’o ne tik aiszkina būdą pasidarymo pasvieczių, 
bet sutinka visai su tiesomis isztirtomis kitų gam
tos mokslų, sutinka su visomis gamtos tiesomis, 
su visomis visokių kūnų ypatybėmis ir visais 
patėmijiihais padarytais ant dangaus ir ant že
mės ne tik priesz tai,liet ir paskui, po apgarsini
mui tos teorijos, todėl tapo ji mokslinczių priim
ta kaipo teisinga. Primename ežia, kad ta teori
ja yra spėjimu, bet spėjimas tasai yra areziausias 
teisybės. Niekada tur būt nežinosime isztikro, ko
kiu budu pasidarė pasvietės, nes tikrai to isztyrti 
negalima, nes nieks isz musų prie to susitvėrimo 
tų pasvieczių ne buvo: visada galėsime vien 
spėti; ežia stengiamėsi wien, kad musų spėjimas 
butu areziausias teisybės ir todėl nepasiganėdina- 
me tuom, ką žinome, bet stengiamėsi toliaus tiri
nėti ir pasirėmę ant naujų isztirimų stengiamėsi 
tą teoriją papildyti, juo toliaus juo labiaus stengia
mėsi ją prie tikros teisybės artinti ir tas vietas, 
kurios toj teorijoj rodosi klaidžios arba neuž- 
tenkanezios, perkeiezia moksliaeziai ant kitų ge
resnių, aiszkiau viską iszaiszkinanczių.

• Žmones, paveikslan, isz mu
sų kraszto, persikėlę į karsztus 
krasztus, nepakenezia kitokio o- 
ro; daugelis iszeivių, atkakusių 
isz szaltesnių krasztų į karsztus, 
mirszta ir tai mirszta ne tik tie, 
kurie ežia atkako, bet ir jų tvai
kai. Augliszkas Dras Patterson, 
laikrasztyje “Nature”, paduoda 
vaistą nuo tos naikinanezios 
szaltesnių krasztų ateiwius įtek
mės karszto oro: pagal Drą 
Pattersoiią, kiekwienas ateivys 
į karsztus krasztus. norėdamas 
apsaugoti save nuo myrio, pri
valo maiszyti kraują su kraujų 
gyventojų karsztų krasztų. Ge
riausiai, kaip sako, atlikti ope
raciją, kokią wartoja laukiniai 
Afrikos gyventojai prie susibro
liavimo su ateiviu. Tas susibro
liavimas remiasi ant to, kad at
veria gyslą ir sumaiszo kraują, 
t. y. europietis įleidžia porą la- 
szų savo kraujo į gyslą laukinio, 
o laukinis savo į gyslą europie- 
czio. Tas būdas, kaip sako Dr. 
Patterson, geriausiai > psaugoja 
europietį nuo naikinauezios į 
tėkmės karszto oro; per tai eu 
ropiecziai greieziaus aklimatizuo- 
jasi.

(Toliaus bus.)

• Brangiai atseina žmogui 
pirkti, paveikslan, stearinines 
žvakes; lietu viszkų gi moterų 
padarytos su spirgais, czirszkan- 
czios lajinės žvakės ne kam tin
ka. Neseniai kituose krasztuose 
pradėjo wartoti taninines žvakes 
(padarytas isz taniuos), kurios 
pasirodo labai geros, teip kaip 
ir brangios stearininės. Tokias 
taninines žvakes kiekwiena lietu- 
wiszka moteriszkė gal pati pasi
daryti, pagal žemiaus paduotą 
būdą, pasemtą isz prancuziszko 
laikraszczio “Journal de Pharma- 
cie’’. Ant to reikia sumaiszyti 
5 dalis želatinos (parduoda ją 
geresniuose kremuose (grocer- 
nėse) su 20 dalių vandens ir prie 
to pridėti 25 dalis czystos glice- 
rinos (be vandens). Reikia tą 
kaityti, pakol viskas nesutirps. 
Paskui pridėti prie to 2 dalis ta
niuos (gaunama aptiekose) su- 
tarpintos 10 dalių verdauezio 
glicerino ir viską wel virinti 
teip ilgai, pakol wanduo ne isz- 
garuos. Paskui lieti isz tokio su- 
maiszymo į paprastas žvakines 
kwarmas žvakes; kwarmas reikia 
gerai įkaityti ir paskui su nulie
toms žvakėms kvarmą padėti į 
ledą, arba, jeigu to neturime, į 
szaltą vandenį. Žvakės tokios 
visai permatomos, iszrodo lyg 
stiklinės. Kad jos būt geros, rei
kia tėmyti, kad vanduo beviri- 
nant visai iszgaruotu. Tą pažin
ti galima pagal czystumą sutir
pusio sunuiiszymo, jeigu var
vinti ant szalto pavirsziaus: 
geras toksai žvakėms skystimas 
yra wifcai permatomas, czystas.

Įtekme beprotes ant swei- 
ką.

Madkal ka, mergina Pelagija 
Wolk isz kaimo Kozeva, Nau- 
miestelio pav.1 Minsko gub. ren
gėsi mat į VVilnių pasimelsti ir 
paskui pastoti kur į moteriszką 
kliosztorių. Priesz iszseisiant, ant 
atsisveikinimo susirinko įjos na
mus daugel jos tavorszkų mote
rų. Susirinkusios per visą naktį 
meldėsi ir giedojo. Ant rytojaus 
visos moteriszkės ir besiren
gianti į VVilnių Wolkytė nutrau
kė ant kapinių atsisveikinti su 
giminėmis. Czia teiposgi visos 
po draug meldėsi ir giedojo. Po- 
tam VVolkytė apleido kapines ir 
traukė sau keliu, bet paskui ją 
sekė ir atėjusios czia jos tavorsz- 
kos, isz viso 10 moterų. Atėjusios 
8wiorstusapsistojo po kryžium pa
kelėj; Pelagija liepė visoms czia 
pernakvoti, ir tos atsisakyti neį 
stengė jliepėmelstiesi ir giedoti,ir 
lydintojos atsisakyti neįstengė: 
darė tą,ką Pelągija liepė. Ant ry
tojaus anksti, dvaro sargas,Miko
la Nekrasevicz, eidamas pro 
szalį, patėmyjo mieganezias po 
kryžiumi moteriszkes ir pasvei
kino jas. Ant to pasveikinimo 
Pelagija pabudus suszuko: “atsi- 
traukie Bzetone” ir liepė sawo ta- 
vorszkoms mėtyti su akmenimis 
ir su pieskomis, teip kad Nekra
sevicz vos spėjo pabėgti. Atėjo 
potam dvaro akamonas ir tasai 
pagazdino susirinkusiassu grėbliu. 
Pelagija iszsirėdė nuoga, liepė 
kitoms padaryti tą patį ir anos 
turėjo paklausyti, negalėdamos 
atsisakyti nuo iszpildymo prisu
kimo.Iszsirėdžiusios nuogos mote
riszkės sustojo į glitą ir tuom pri
vertė akamoną pasitraukti. Apie 
tą davėžinią szaltysziui ir starszi- 
na ;susirinko daugel žmonių.Mote 
riszkės paskui susiėmusios už ran
kų pradėjo szventas giesmes, 
graužė žemę, ant paliepimo visos 
pasilenkė—tąsyk Pelagija szoki- 
nėjo ant jų kuprų,muszė jas ir tos 
atsitraukti negalėjo. Neužilgio 
atvažiavo vežimas, į kurį visos 
susėdo. Pelagija - ap
garsino esanti “dangaus karalie
nė”, liepė kitomis moteriszkėms 
įsikabyti į jos kasas ir kandžiotis 
terp savęs, draskyti andarokus 
ir mėtyti ant kelto, o anos viską, 
pagal paliepimą atliko. Pri važia-I 
vus prie kaimo, isz kur buvo isz- 
ėjusios, moteriszkės apsimalszino. 
Gydytojas nusprendė, kad Wolky- 
tė yra beprotė: jį įgavo teip va
dinamą “tikėjimiszką beprotys
te”, kitos gi moteriszkės buvo 
visai sveikos. Moteriszkės lydin- 
czios beprotę pasakoja, kad atsi
radus joms ant kapinių, nežinia 
kas su joms pasidarė: jos neįsten
gė atsisakyti nuo iszpildymo to, 
ką beprotė liepė. Taigi mat vie
na beprotė apriejo kitas. Idant 
apsaugoti kitus gyventojus nuo 
tolesnio platinimosi beprotystės 
—serganezią Polagija iszvežė ir 
patalpino į ligonbutį. Wisos mo
teriszkės gerai atmena, ką darė ir 
dabar isz gėdos ne žino nė ką da
ryti, naktimis miegoti negal.

(Wilensky Wiestnik)

žiūrint ar jie cenzūros daleisti ar 
ne; tokią tiesą turi iszsidirbę 
laikraszcziai ir moksliszkos drau
gystės ir įrednės. ;

Ar ta knįga atnesz geidžiamus 
vaisius,ai ne — visgi pagirtinas 
yra stengimasi Susivienyjimo 
palengvinti buwį musų vientau- 
czių kenezianezių sunkų masko
lių jungą. Gaila, kad ta knįga 
tapo iszleista maskoliszkoj kal
boj : jeigu ji būt iszleista kokio
je nors tarptautiszkoje, (anglisz- 
koje, prancuziszkoje arba vo- 
kiszkoje) tą syk apie musų sunkų 
padėjimą po maskolių jungu bu
tu pagarsinę ir svetimi laikrasz- 
cziai; maskoliszkos gi kalbos, a- 
part serbų, arba rusinu nieks 
daugiausne supras; terptautisz- 
kas gi kalbas, lygiai Maskolijos 
valdonas, ministeriai, augsztes- 
ni urėdnįkai ir publicistai butų 
supratę. Teip kaip dabar atsitiko, 
visgi musų skundai neperžengs 
Maskolijos rubežių, teip sakant, 
juos mes pats pavedame nuspren
dimui vien Maskolijos vidurių 
reikalams, ne duodame progos 
įsikiszti į tą kam nors ir sveti
mų. Svetimų papeikimo Mas- 
kolija vis gi labiaus bijosi neng 
musų skundus.

Kaip vienok butu geriaus bu
vę, dabar, kaip viskas atlikta, 
ne gal būt kalbos. Isz save pu
sės, mes ir už tą stengimisi Su- 
sivienyjiirą vien pagirti galime.

Lietusiai ir Lietuwaitės! 
PIKNIKAS!.

Plymouth’o dvi draugystes: 
D. L. K. V i tauto irSzv. Juoza
po, rengia piknyką ant 20 die
nos Rugpjuczio (August) mėne
sio, antHanover P ar k, ku
ris yra tarpe Wilkes-Barre’s ir 
Nanticok’o. Taigi kviecziame 
visus lietuvius ir lietuvaites kai
po ir vedusius su savo szeimyna, 
kaip vietinius teip ir isz aplinki- 
kinių miestelių imti dalyvumą 
tame gražiame pasilinksminime. 
Muzika bus pirmos kliasos, nes 
atvažiuos Lietuviszka Orkestrą 
isz Shenandoah, Pa. ir grajįs ge
riausius lietuviszkus szokius, 
kaipo tai: polkas, valcus, sziau- 
cziukus ir t. t. Apart to; bus ki
tos gražios zabovos: lenktynės, 
galynės, didelių ir mažų trauk- 
tynės, viskas bus kogeriausiai 
įtaisyta teip, kad kiekvienas bus 
užganėdintas, o kurie neatvyks, 
tai iszgirdę, kad teip gražu bu
vo, gailėsis.

Prasidės nuo 10 valandospriesz 
pietus ir trauksis iki vėlam va
karui.

Szirdingai kviecziame visus.
Komitetas. (15—8)

Pirmas piku y kas.
Jaunų Lietuvių pasi

linksminimo K1 i ubą s turės 
savo piknyką nedėlioję, 9 dieną 
Rugpjuczio, darže Goldnet Grove 
Park”, ant kertės Ogden ir Fair- 
field avės, arti Douglas Park. 
Įženga tik 25c. Isz visų dalių 
miesto galima davažiuoti už 5c. 
Imkite karus 12-tos ulyezios.

(8—8)
Užpraszo Komitetas.

f Mt. Carmeliecziai! ar žinote 
kur yra geriausia užeiga ir gar
džiausias alus?— Pas Baltrų Kel- 
minską ant kertės 5-thir Wineul. 
arti lietuviszkos bažnyczios. Pas 
jį ir geriausią rodą rasite nekuriuo- 
se reikaluose.

Lietusių praszymas.
Laikrasztis „Susivienyjimo lie

tuvių Amerikoj” “Tėvynė” pa
duoda, kad vienos Susi vienyjimo 
kuopos kasztais tapo iszleista 
knįga Grafo Lelivos, “Apie pa- 
dėjimąlietuvių Maskolijoj” (mas
koliškoj kalboj) ir tą knįgą, su 
tam tikru rasztu, iszs'untėant ran
kų Maskolijos ciecoriaus, tū
liems ministeriams ir maskolisz- 
kiems laikraszcziams (nežinia tik 
kodėl iszleistojai apie liėtuvisz- 
kus laikra zezius pamirszo. ar 
tą knįgą suteikė tik tūliems, 
gal todėl, idant lietuviai apie 
tą veikalą kuo mažiausiai žinotu?) 
Ministeriams iszsiuntinėjo tą knį
gą uždarytuose laiszkuose, 
nors tani ne buvo reikalo, nes 
visi augszteani maskoliszki u- 
rėdnįkai, iki 5 rangai, atsiima vi
sokius rasztus isz užrubežių ne

Padekawonė.
Siuncziu szirdingiausią padė- 

kavonę ponams Kelpsch, Norei- 
ko, & Co. už prisiųstus man 
daiktus, kurie man ir visiems pa
tinka labai.Kiekvienam lietuviui 
velyju isz szirdies pirkti visus 
daiktus nuo Jūsų, nes, kožnas bus 
užganėdintas.

Juozapas Balsevieze
P.O. Box 349, Toluca, III.

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 muzika; 
bus szokiai ir kitos gražios zabo
vos. Už tai visus aplinkinius ir 
pažįstamus lietuvius szirdingai 
užpraszau atsilankyti.

Su guodone
Kristina Ažukienė.



—
Tik subėgus daug policistų pasi
sekė besipeszanczius iszvaikyti. 
Czia pasirodė, kad tėvas, Bal
trus Novak, likosi užmusztas, 
užmuszė jį jo sūnūs, ir 4 žmogys- 

so 2406 lenkus; tame, žinoma, t tos< 0 tame ir policistasSkiba, ta- 
atsiranda pusėtinas skaitlius ir 
lietuvių.

— Chicagos policija ant Clark 
ui. susekė chinieczių užlaiko
mus loszimo namus. Losziny- 
czią tą užlaikė chiniecziai: Sam 
Moy ir Hip Long. 
‘ \

— Be ardant triobą seno pacz- 
to, nugriuvo sienos briauna, ant 
kurios* stovėjo darbinįkai ir drau
ge su-jais nuo virszaus nupuolė 
ant ulyč&ios. Darbinįkas Elmer 
Springer užsimuszė ant vietos; 
kits ori, Mikola Smith mirtinai 
apsikulė,

— Ardant namus Diamonc 
Watch Co., pn, 54-56 ant Michi- 
gan avė. kada 13 darbi n į kų dir
bo apaezioj, ant jų užgriuvo 
virszutinės lubos ir sienos. Isz 
pradžių tikėjo, kad visi likosi 
užmuszti, bet pasirodė, kad jie 
nors sunkiai,o tūli ir mirtinai ap
kulti, bet dar gyvi. Wisi tie dar
binįkai italijonys. Atkasė juos 
ir nugabeno į alexijanų ligonbutį.

Wietines Žinios.
—o—

— Pereituose metuose Chica
gos policija suaresztavo isz vi-

Į po sunkiai sužeisti. 7 pesztukai li
kosi suaresztuoti. Tėvo užmuszė- 
jas, Stanislovas Nowak, isz syk 
pabėgo, bet ir jį vėliaus suėmė,

LIETUVA.

UŽMOKĖJO UZ “LIETUVA”.

Haverhill

Hatshorne

Helmeta
Pullman

— South Chicagoj, saliune 
Franko Madaszo pn. 200 ant 95 
ui. atsitiko smarkios musztynes. 
Į saliuną atsivilko isz Pittsbur- 
go atėjęs slovakas, Juozas Kach- 
ranik ir pasigėręs prisikabino 
prie pardavinėtojo gėrymų, Kino. 
Prie to prisidėjo ir visi girtuok
liaujanti saliune ir, kaip matai, 
užgimė musztynes terp susirin
kusių. Musztynes pasiliovė vien 
taisyk, kada atkako patrolinis 
vfežimas su policistais. Kach- 
lįtnik likosi su peiliu subadytas; 
subadė gi jį Rin, todėl tasai li
kosi suaresztuotas. •

Paszwentiniiuas kampinio ak
mens lietuvviszkos bažny- 

czios.
Poreitą nedėlios dieną atsibu

vo Chicagoj paszwentinimas 
kampinio akmens statomos dabar 
naujos lietuwiszkos murinės 
Szvento Jurgio bažnyczios. Atsi
liko tas su didele iszkilme. Erne 
tame daly vumą Chicagos lietu- 
viszkos drauystės ir keletas len- 
kiszkų, kurios perėjo aplinki
nėms apie tą naują < bažnyczią 
ulyczioms; pryszakyj ėjo lietu- 
viszki muzikantai draugystės 
Dovydo Karaliaus. Šventino 
vardu JM. Arcivyskupo Free- 
chano, kurisai pats pribūti nega
lėjo, Kn. Fr. Lange; asistavo gi 
kunįgai: Kazimieras Truszyn«ki, 
Fr. Birgier, prabaszczius lietu- 
wiszkos bažnyczios, Kn.M. Krav- 
czunas ir jo asistentas, Kn. Ste- 
fonaviezius. Apie 7000 žmonių 
ėmė dalyvumą iszkilmėj. Baž
nyczia ta bus viena isz gražiau
sių Chicagoj, kasztuos gi 70000 
dol. Stato’ją architektas Klever.

Mitingai.
Nedėlioj, 2 d. Rugpjuczio, tuo- 

jaus po sumai, bažnytinėj salėj, 
Dr-tė Simano Daukanto laikys 
savo mitingą, ant kurio wisi są
nariai yra užkvieczaimi pribūti. 
Lyginai užkviecziami ir tie, kurie 
norėtu prfeiraszyti prie Dr-tąs 
Simano Daukanto.

J. Aleksandra viczius. prez.

Jos. Saulenas
J. Sedgvick Wartorbury 
F. Kražius
K. Marcinkeviczius Philad.
A............ % ..
J. Ruleviczius 
T. Jureviczius 
P. Bungis
F. Paul Worcester 
Kn. J. Jaksztis “ 
J. Witlibas Lošt Creek 
Geo. . Casper Athens 
J. Jakas Cincinnati 
St. Klikunas AVestville 
Fr. Kasparaviczo S. Glast.
J. Szvieževskis Allentovu
A. Wizbaras Thomas 
Geo. Beker Torrington
B. Kelminskas Mt. Carmel 
Lekeckas ir Urbanaviczius
K. Szulskis Pittsbursh
J. Draugelis Harvood Minės l.oo 
P. Drugtenis
K. Lobeckis 
M. VVii Haitis 
A. Kaunas
G. Pocieviczius Plymouth
Fr. Matulis Ne v Haven
A. Karalius E. Lg. Meadov 
J. Lukoszeviežius Pittston 
J. Russels Providence.
M. Jakov Hastings Me. 
T. Galinis Mt Carinei 
M. Kliveczka Thomas 
J. Markeviczius Chicago 
J. Wiszcziulis “ 
Mare Ambrozevicziene 
J. Szimkus California avė

1 .oo 
2.oo 
1 .oo 
2.oo 
2.oo 
2.oo 
l.oo 
1,00 
l.oo 
2.oo 
l.oo 
l.oo 
l.oo 
1.00 
2.oo 
2.oo 
2.oo 
l.oo 
2.oo 
2.oo 
2.oo

S. Chicago 
Coper Hill 
Mahanoy PI. 
Alnderson

l.oo 
1.00 
2.oo 
2.oo 
2.oo 
1 .oo 
1.00 
2.oo 
2.oo 
l.oo 
l.oo 
l.oo 
l.oo 
l.oo 
2.oo 
1.00

ADRESAI WIRSZINĮKŲ.
DR-TES SIMANO DAUKANTO:

Prezidentas—J. Aleksandravriczius, 954 33-rd 
: 8t.

Sekretorius—K. Pocių*. 645 8. Canal *t.
Daktaras M. J. Stupniokis, 3121 Laurel st.

Naujas
Lietuiviszkas Saliunas.

Fel. Majausko 
3301 Laurel 
kerte 33czios ui.

Uilsiknu 
b*war*ka Alų, 
riauaia*

—u
r

*wiežla 
ge-

rielkas, 
Vyną. 
Likieriu* 
ir puikiausiu* Ciga
ru*.

Prie saliuno tu
riu puike didelia 
sale ant mitingu,

balių ir wesialiju.
Ateik broli pamatytie ir to wiso 

pabandytie.
Felixas Majauskas, 

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

MAI DRZEMALA,
— LENKISZKAS — 

Adwokatas, 
praktikuoja visuose suduose, 

iszpildo savo dalikus teisinga ir 
gerai.

Rodyjame visiems lietuvnikams 
eitie pas Drzemalą gerausią apgi- 
neją provų.
Ofisas: 23 Metropolitan block.

163 Randolph St.
Giveaymas 1256 N. Halsted St.

Telf. N. 4923

LIETUVA”,
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 knįgą 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 knįgae, konstitucijas, tikie- 

tus ant 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- 
nyczioa, kur visa spaustuvė taps dvejopai padidinta ir tada viso
kius drukoriszkus darbus galėsime atlikti dargeriaus ir greieziaus.

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

Lietuva ir į visas dalis swieto. Pinįgai per mus iszsiųsti grei 
cziausei suwaikszczioja kaip isz visų kitų agentų. Mes teipgi par 
duodame lotus ir namus aplink lietuviszką bažnyczia; parduoda
me farmas geriausiose iietuvviszkose koliomjose, Arkanso, kur jau 
kelintas metas lietuviai yraapsigy venia, ir atliekame visus kito
kius lietuwių reikalus gerai ir teisingai

Raszant į mu* su kokių bent įeikalu arba pinįgus siuneziant 
visada uždėkite szitokį adresu:

— Apsigyvenęs pu. 13 ant 
Luce ui. lenkas T. Chojnacki, 
siuntinėjo sawo du waiku į mies
tu “ubagauti”. Abu turėjo par- 
neszti kas dieną po 75 c.; jeigu 
parneszdavo mažiaus, tėvas juos 
muszdavo; todėl, kad tik nuo 
muszio apsisaugoti, waikai ne 
kartą griebėsi vagystos. Wyres- 
nysis, 11 m. vaikas,sugriebtas ant 
vagystos papasakojo policijai jos 
priežastis.' Dabar abu tvai
kai nuo tėvo likosi atimti. Tė
vas vereziantis waikus prie to
kio darbo yra jaunas ir sveikas; 
dirbti gal.

2 diena Rugpjuczio
Dr-tė “Dovido

bus mitin- 
Karaliaus” 

po pietų, 
nr. 3301

GERAI
ŽINOMA

FIRMA

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

Užlaiko puikiausią kriaucziszką 
Sztorą ir geiiausei padirba viso
kius vyriszkus drabužius: siutas 
kirtlnes, bruslotus ir tt. Siuva 
drapanas kuo greicziaūsei, 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.

954 33rd Street, CHICAGO, ILL.
Pinįgus siųskite regisi ra wotose gromatose arba per “money order”, ta 

niekada ne pražus. Iszpirkę “money order” nelaikykite jį keszeniuje, bet tuo- 
jaus prisiųskite mums, “money orderį”: siunezian gromatą regislrawoti 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 nedėliomis nuo 12tos widurdienio iki 6 vakaro. Chicagiecziai turint 
reikalus teiksis atsilankyti minėtose valandose.

Kas norėtų^>amatyti, kaip musų ma- 
szinukės drukuoja, tegul raszo į mus, o 
mes iszsiųsime prabas druko. Kožnas 
kas pirko nuo musų maszinukes dėl 
drukavojimogromatų. sako kad musų 
maszinukės yra geriausios.

Tos maszincs yra ne ant wienos die
nos, bet ant wisados. i

GERIAUSIOS
Siuvamos maszinos, sukamos 

su ranka, kasztuoja $13.00gas
pusiau pirmai valandą 
salėj F. Majausko po 
Laurel str. ir kampas 33czios ub

K. Kigas prez.

Ant pardavimo labai pigiai 
visi naminiai daiktai, kaipo tai: 
lovos, paduszkos, szienikai, stalai, 
kėdės, visoki kukniniai daiktai 
prie užlaikymo namų szeimynos 
ir t. t. Parduodu labai pigiai, nes 
išvažiuoju į seną krajų, Parduo
da už mažiau nė pusė prekės. At
siszaukite pas Zenoną Grinevec- 
kį, 585 S. Jeffersen st. Chicago 
III.

California Wine & Liqnors Co.
384 Blue Islaod avė. ir 476 Centre avė.

Padidino sawo krautuvę gėry- 
mų, o sumažino visas prekes. 
Pristato į namus wisokius gėry- 
mus reikalaujantiems ant balių, 
wesiailių, piknykų ir kitokių za- 
bowų už pigesniu prekių kaip ki
ti tokiems wisiems atrokuojame 
gera procentą. ORDERIUS ISZ 
PILDO GERAI, GREITAI ir 
PIGIAI.

A taikyte ir pabandykite, o bu
site užganėdinti.

Nepamirszkit adreso: 
384 Blue Islane Avė.

ir 475 Centre Avė. (13-12)

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

PASISKUBINKITE SU ADRESAIS.

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

Vyrai! pas Ma
jauską wažiuo- 

sim
Su Juotn pasiro- 

dawof>lm;
Ten gardaus A- 

laub iszgersim 
Ir daug pinigu 

ne pragersim.

LIETUVVISZKAS SALIUNAS.
Kasparo Majausko.

3357 FiskSt. CHICAGO,
— Pas savo žentą Pottinge- 

rą, apsigyvenusį pn. 5711 ant 
Ingleside avė. atsilankė jo vuosz- 
wis, farmeris isz Park Ridge, 
Daniel Schroyer; nakvojo jis 
walginyczioj.Priesz ausztant, Pot- 
tinger iszgirdo baladojimą wal- 
ginyczioj; jam pasirodė, kad 
wagys Įsiveržė į namus — to
dėl paszoko isz lovos, pagrie
bė revolverį ir atidarė duris. 
Tuom tarpu pamatė szeszėlį ties 
langu ir mislydamas kad tai 
wagiliai, nieko ne klausės, szo- 
wė. Wuoszvis suriko ir puolė 
ant žemės, nes jis tai buwo ir jam 
tai žentas pataikė. Paszaukė 
tubjaus gydytoją, bet ir tas nie
ko padaryti negalėjo: į pusę 
valandos Schroyer pasimirė.

Pajieszkojimai.
Pajieszkau savo pusbrolio An

tano Groucko, paeinanezio isz 
Suvalkų miesto. Teiksis atshzauk- 
ti ant adreso szito:

Mateuszas Walentukonis
630 Market st., Waukeegan, III.

Iszvažiuodamas į seną krajų 
^parduodu labai pigiai savo duon- 
kepinyczią (bakery) su visomis 
prietaisomis, arti lietuwiszkos 
bažnyczios. Geras biznis dėl lie
tuvio. Atsiszaukite prie locninį- 
ko, J. Aszmio, Waukegan,Ill.

(15-8)

— South Chicagoj atsitiko 
smarkios terp lenkų musztynes: 
pa. 8516 ant Superior avė. gy- 
weno lenkas, Baltrus Novak, ka
sai turėjo sūnų paszlemėką, Sta
nislovu. Pirma dar jis buvo ko
kio ten Hanseno apskųstas ir 
ant to skundo tapo jis sūdo nu
baustas 10 dol. Sugrįžęs isz sū
do pradėjo girtuokliauti su sa-_ 
wo pažįstamais. Tas nepatiko 
tėvui, ir jis pradėjo sūnų baus
ti, bet tas, wieton paklausyti, 
szoko ant tėwo. Iszgirdęs szauks- 
mus besipeszanczių, atėjo pplicis- 
tas Skiba ir tam, nors su djdeliu 
vargu, pasisekėgirtuoklius iszvy- 
ti laukan. Ant ulyczios Stanis- 
lowas Nowak pradėjo wel pesz- 
tynes ir szaudė į susirinkusius.

Pajieszkau savo paezios, Onos 
Walentienės, kuri, pavogus nuo 
manęs $200, pabėgo su paleistu
viu, Juozu Uzdzila,ir paliko ma
nę 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.
t

Nnri n f i C! Pars‘gabendinti sau 
’ Lenkiszku Knlngu

visokios intalpos, kaip antai: isto- 
riszku, moksliszku.pasakiszku, dai
nų, dainų su gaidomis, gyvenimu 
szventuju, maldakningiu, giesmių 
su gaidomis, kningu ant pasilinks- 
miTTtmo. tegul praszo

Kningu Katalioga, 
kreipdamasi in GERIAUSIA 

LENKISZKA
KNINGYNA AMERIKOJ, 
Wl. Dynievicziaus, 

532 Noble St., Chicago III.

Geriausias Saliunas
VVIDURYJE MIESTO

— pas —

A. J. KOWALSK1
40 La Šalie Str.

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

PIGIAUSIAS KROMAS

Czebatu ir Czevveryku
pas

M.W.Goodmana,593 W. Gay St. 
BALTIMORE, MD.

Per sziai* 30 dienu turiu iazpaduotie wi*u* 
mano vasarinius tavom*, kaip tai: Czebatu* 
Czeverykus dol wyru, moterų, vaiku ir kūdi
kiu. Užtai teip labai sumažinau )u prekias. kad 
viską pas mane dabar sali pirkti beveik už pu
se prekes. Dėlto atkreipiu atyda wisu aplinki
niu ir pažystamu ir praszau ateit pam^gyt, o 
persitikrysite kad tei pigiai niekur nerasite,kaip 
pas mene SU GUODONEsu GUODONE

M. W. Goodman.

— Geriause lietuvviszkai-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 no adynos 11 ry
to iki 2 po pietų D-ras M. F. 
Božyncz, o D-ras M. P. Kosakaus- 
kas randasi Czetvergais ir Nede- 
lioms no 10 iki 12 adyn. vidur- 
dienio ir daktaras W. Statkevi- 
czius randasi kožname laike. Ant 
pareikalavimo gali paszauktie in 
aptieka per telefoną kiekviena 
daktaru, koky kas nori ir kožnoje 
valandoje. Teipogi ant pareikala- 
wimo iszsiunczeme yvairias gy- 
diklas visur, atsakome laiszkus 
yvairiose kalbose ir gydome ly
gas per laiszkus.

Telefonas Yard 709

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

L žlaiko didžiausią krautuve

DRAPANŲ ir APAUTUW0
Didelis sztoras pilnai užverstas rietu 

vėms naujausių vasarinių paltų, žiponų, 
kelnių, kepurių, skrybėlių, marszkinių, 

o prekės pigiausios 
visokius

Paran-

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

Lietuvys Kazimieras Ramanauskas, 
kurį czeant fotografijos matote, yra kler
ku toje krautuwėje ir lietuwiams, tena 

perkantiems, patarnauja isz szirdies. Parodo tikrus tavorus ii 
paduoda teisingas prekias, per ką kiekwienas perkantis gali būt 
tikru, kad gaus teisingą tavorą ir nė ant vieno cento nebus ap
gautu.

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 už 
dyka kas panedėlis tarpe 9tos ir. 
12tos adynos vidurdienio. Adre- pūlkl° To 
sas: 3121 Laurel st. 
Yards 695 ,

— Pirmas lietuviszkas saliunas 
Chicagoje L. Ažuko, ponr. 3301 
Auburn avė. ir kerte 33czioa 
arti lietu viszkos bažnyczios. 
Užlaiko viską czystai ir puikei. 
Wisada szaltas alus, puikus li
keriai ir kvepenti cigarai. Užlai
ko puikia salia dėl mitingų, vese^ 
ijų ir kitokių zobowų. Jeigu isz 
lito miesto atvažiuoja lietuviai, 
gali atsilankyt ir spakainiai per
nakvot, teipogi ir rodą gaut.

Ben. Hatowskis.
527 S.Cana ierte Jndd, Chicago, 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 v 
viduriais laikrodėlį nuo $17 iki $20 ant iszmokes 
ežiu, mokėdamas tik po vieną aoliery ant nedfi 
ios.

Kas tik ko reikalaujete ateikite pas mane,
pirksite viską pigiau kaip kitur.

Ziegorela czistyimas 50c. Sprendzyna 50c. Styklas ir skazupkoe 10c 
Szlubinej ziedaj 56 ir 72 prabos nog $3 iki $6. Sidabrim 
“Elgin” ziegorej $7.00. Wyska garantavoje ant metu.

HILLE’S FOTOGRAFAS.
3452 8. Halsted ui.

Telefonas: $2.00
Antwe*eliu ir kitokiu reikahi nujima Fotagr* į 

f i jas kopuikiausel.

LietDwiszka Daktarka, paeinanti isz Kanno gubernijos,
Marija Dowiatt, 817 W. 21st Place (Hininan str.)

Priima ligonius adynose: įnuoire į’įj*pjįe”rep.let
Telefonas. Canal 151. (12—9)
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