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yra: Maskolija ir

pasikėlusių druzų,
Turkijos valdy-

; Politiszkos žinios.
—o--

Turkija.
Terp Turkijos ir Grekijos isz- 

dygo nesutikimai todėl, kad 
Grekija remia pasikėlusius krik- 
szczionis ant salos Kretos ir 
siunezia liuosnorius su ginklais į 
Macedoniją. Spėja, kad Grekija 
siunezia ginklus Turkijos pasikė- 
lėliams ir juos remia todėl, kad 
prie to prikalbinėja ją tūlos Eu
ropos vieszpatystės; vieszpatys- 
tės gi tos D
Prancūzija.

Maisztai 
azijatiszkose 
bose, nesimažina. Teisybė, vie-

• na jų dalį sumuszė turkiszka ka
riauna, bet tuom ne pergalėjo 
maiszto: ant apstabdymo
maiszto reiktu mažiausiai 50000 
kariaunos; užlaikyti tiek trūks
ta Turkijai pinįgų, ypacz kad 
ir kituose krasztuose, kaip an
tai: Armėnijoj, ant Kretos, arba 

. Macedonijoj, ant apmalszinimo 
pasikėlusių ne mažiaus reiktu ka
riaunos. Tuom tarpu, dėl neda- 
tekliaus pinįgų, sultano valdžios 
jau nuo keletos metų ne moka 
algos kareiviams, kurie maiti- 
naši vien plėszdami kaimieczius 
ir tokiu budu priverezia gy
ventojus kelti maisztą ir pa
tiems pasistengti apginti savo 
turtą ir gyvastį. Geresni karei
viai, ne norėdami plėszti, negau
dami jau keletą metų algos, 
atsisako klausyti sultano val
džios: pasiprieszino valdžių į- 
sakymams kareiviai Arabijoj ė- 
santi, kuriems buvo paliepta 
traukti priesz pasikėlusius sul
tano pavaldinius.

žinios, 
Wik- 

rengiasi atsisakyti nuo

Anglija.
Po Londoną praplito 

kad Anglijos karalienė, 
tori ja, 
sosto ir atiduoti valdžią sunui, 
Walijos kunigaikszcziui Priežas
tis to yra sveikata karalienės. 
Garsai toki ir seniaus užgimda- 
wo, bet dabartiniai, turbut, ne- 
užgimė be pamato. Czia pridu
ria, kad atsisakius nuo sosto 
karalienė apsigyvęs Osborno ar
ba Belmoralio rūmuose, o ku- 
nįgaikszcziui VValijos taps ant 
gyvenimo atiduoti rūmai Bu- 
ckingham ir Windtor. Isz visų 
Europos dabartinių vieszpaczių, 
karalienė Wiktorija viėszpa- 
tauja ilgiausiai.

Londono parlamente, kaip 
prznesza, buvo perkratinėjamas 
naujas valdžių užmanymas kas 
link valdymo žemės Airijoj. 
I žmanymas tasai likosi parla
mento priimtas; jis palengvina 

žemę nuo angliszkų lordų. Ai- 
vi'zkų farmerių būvis iki dabar 
buwo beveik toks jau, kaip ir 
Lietuvos ukinįkų baudžiavos 
laikuose.

^Vokietija.
^Vokietijai nesiseka su admi- 

m’tratoriais jos kolionijų sve
timuose krasztuose: į trumpą 
laiką isz tokių kolionijų, vien 
Afrikoj, už nežmoniszką elgimąsi 
su tenbuviais juodaisiais gyven
tojais, pateko po sudų vokiszkų 
kolionijų administratoriai:
AVebler, Leist, Puttkamer; Pe- 
ters iszsiliuosavo nuo sūdo vien 
tuom, kad pasiskubino isz Wo-

kietijos prasiszalinti. Dabar vėl 
pateko po sudu vienas augsz- 
tesnis Afrikos vokiszkų kolio- 
nijų urėdnįkas, Schroeder. Ta
sai vokiszkų kolionijų virszinį- 
kas užmuszė du žmonis juodų
jų gimines, daugelį bjauriai su
žeidė; kitus kankino visokiais 
budais. Tik dėl jo nežmoniszko 
elgimosi pasikėlė priesz vokisz- 
kas valdžias gyventojai Bushi- 
ri giminės. Už tokius darbus 
Schroeder likosi ant 15 metų 
kalėjimo nusūdytas (Maskolijos 
virszinįkai už tokius darbus bū
va ciecoriaus visokiomis malo
nėmis apdovanoti).

Wokiszkose valdybose Pietva
karinės Afrikos, priesz vokieczius 
buvo pasikėlę juodiejie Herero 
giminės. Dabar isz ten pareinan- 
ezios žinios paduoda, kad 
jasikėlėliai likosi galutinai per
galėti. Tapo paimti tūli vado
vai pasikėlėlių, kuriuos .sūdąs 
ant nužudymo nuspredė.

“No-

isz jos užimto Egipto. 
Anglija neįstengs tiem 

vieszpatystėm pasiprie-

Rytinė Afrika.
Maskoliszkas laikrasztis 

voje Wremia” pranesza, kad A- 
)isinijos karalius, Menelik, neu
žilgio pradės vėl karę su itali- 
onėms; jis, norėdamas savo 

valdybų rubežius iszplatinti iki 
jūrių, pasistengs iszvyti italijo- 
nis isz miestų pakrantėse Raudo
nųjų jūrių. Atsinaujinus karei 
Italijos su Abisinija, kada italisz- 
<os pajiegos taps ant tos karės 
apverstos, tąsyk ateis parankus 
aikas Maskolijai ir Prancūzijai 
pareikalauttirue—Anglijos pasi
traukti 
Wiena 
dviem 
szinti.

Gyventojai salos Madagaskar 
vėl pasikėlė priesz prancūzų 
valdžią. Pergalėjus madagas- 
karieczius, dalis prancuziszkos ka
riaunos sugrįžo atgal į Prancūzi
ją. Isz to susimažinimo praneu- 
ziszkų pajiegų pasinaudojo czia- 
buviai gyventojai ir wel kelia 
maisztą. Pergalėjus juos prancū
zai pareikalavo nuo maisztinį- 
kų atidavimo ginklų; tie ati
davė 3000 netikusių karabinų, 
bet pasilaikė 15000 gerų. Dabar
tiniai maisztinįkai pasinaudoja 
isz tų geresnių, kuriuos pasilai
kė. Prancūzai laikosi vien salos 
sostapilėj; didesnę gi jos dalį 
valdo pasikėlėliai. Taigi prireiks 
Prancūzijai siųsti wel kariauną 
ir pradėti isz naujo neva pabaig
tą kare.

Iszpanįja ir sala Kuba.
Ant salos Kubos atsitiko terp 

iszpaniszkų ir kubieczių pajiegų 
keletas susirėmimų, nors jie ne 
turi didelės svarbos. Netoli Ju- 
lia, Rodriguezo regimentas susi- 
muszė su kubiecziais po vado
vystė Reyo ir Arbolayo. Muszis 
traukėsi tris valandas; kubie
cziai nužudę 19 užmusztų ir dau
gelį sužeistų, pasitraukė; virszi- 
nįkai jų: Arbolay ir Alvarez li
kosi užmuszti. Provincijoj Ha
vanoj, atsitiko didesnis kariaujan- 
janezių pajiegų susimuszimas 
netoli Gabriel. Kubiecziai nužu
dė czia 45 žmonis, neskaitant 
paszautų. Provincijoj Matanzas, 
netoli San Miguel, pulkaunįkas 
Maroto sumuszė pulkelį kubie
czių po vadovystė Garcios; pa
sitraukė jie nuo czia į San Paula, 
kur su jais susitiko iszpaniszkas 
pulkaunįkas Ceballos. Ir nuo czia 
kubiecziai pasitraukė, paėmę nuo

lauko sužeistuosius; 19 užmusztų 
paliko ant susirėmimo lauko. 
Iszpanijonys turėjo 3 užmusztus 
ir 13 sužeistų.

Maži susimuszimai ne daug 
sveria. Svarbesniu už visus 
susirėmimus yra tasai atsiti
kimas, kad prezidentas CIeveland 
atsisako remti pasikėlėlius; 
tas patinka iszpanijonėms, bet la
bai sunkina padėjimą kubieczių. 
Taigi nežinia kodėl Suvienytos 
VVieszpatystės pirma rėmusios 
pasikėlėlius, dabar atsisako rem
ti juos toliaus. Taigi tokiu bu- 
du, tiesiog sakant, kubiecziai li
kosi prigauti.

Ant salos Porto Rico, didžiau
sios po Kubai Antikų salos, gy
ventojai teiposgi rengia maisztą. 
VVietiniai gyventojai nori iszsi- 
liuosuoti nuo iszpanijonų valdžios. 
Reikalauja jie patvaldystės.

Maskolija ir Prancūzija.
Maskoliszki laikraszcziai mede- 
gą apvaikszcziojimo iszkilmių ap
vainikavimo maskoliszkojo val
dono sunaudojo visaip ant paro
dymo galybės Maskolijos, slėpda
mi jos silpnybę. Silpnybė ta vie
nok nepąpislėpė nuo akių, nors 
ne visų, užrubežinių laikraszczių 
raszėjų: ne visų užrubežinių 
sveczių akys užtemo atkakus į 
Maskvą; nors tūli isz jų patė- 
myjo supuvusius pamatus, ant 
kurių paremtas carų despotiz
mas. Augliszki laikraszcziai tei- 
singiaus apraszo už kitus' Mask
vos iszkilrres. \Viens laikrasz
tis raszo, kad sugrįžus Masko
lijos valdonui isz bažnyczios, jis 
ant syk isz iszgaszczio pabalo, 
teip, kad popas iszėjęs su szvęs- 
tn vandeniu persigandęs iszmetė 
vandenį. Toliaus carą reikė
jo neszti, nes jis eiti negalėjo. 
Į keletą dienų po tam, važiuo- 
jąnt ciecoriui ant baliaus, minios 
žmonių mėtė į karietą su akme
nimis. Laike baliaus žmonės ge
sino ant ulyczios žiburius, ku
riuos ant paliepimo policijos 
gyventojai turėjo žibinti. Ant 
ulyczių maskoliszki revoliucijo- 
nieriai laikė kalbas į žmonių mi
nias ir įgavo jų pagyrimą už
tatai, kad jie visaip peikė^arą.

Dabar caras rengiasi atlanky
ti valdonus Europos vieszpa- 
tyszczių. Į Paryžių ne keliaus. 
Kaip sako, reikalavo, idant Pran
cūzija iszvaikytu visus czia ap
sigyvenusius neisztikimus mas- 
koliszkus pavaldinius, bet kad 
to padaryti ji ne panorėjo, taigi 
kad nepanorėjo pavirsti į Mas
kolijos guberniją, caras nuspren
dė ją tuom nubausti, kad Pary 
žiaus neatlankys. Ne ką per tai 
Prancūzija nužudįs? 

Isz Lietu wos.

gub.

Gaisras Baltstogėj (Bialo- 
stoke.

Bialostoke, Garteno 
(Grodno) atsitiko smarkus gais
ras. Iszdegė 25 namai,o tame ir 3 
gelumbės dirbtuvės, kaip antai: 
Gubinskio, Blumenfieldo ir Sil- 
berblato, 12 gelumbės krautu
vių; apie 10 namų, apart augsz- 
cziaus paminėtų, yra isz dalies 
sudegusių. Blėdį to gaisro pada
rytą skaito į 500,000 rublių. 
Dalyj miesto, kurioj yra prekiny- 
czios, su vežimais važiojo tavo
ms laukan; visa beveik ta mies
to dalis užimta gelumbės krau-

tuvių. Wiename tik sudegusiame 
Dajono magazine buvo visokių 
uirubežinių taworų ant 100,000 
rublių vertės. Sudegusios triobos 
buwo užasekuruotos ant 400,000 
rublių. Ugnis, kaip sako, pasida
rė nuo samaworo. Sudegusiuose 
Dajono namuose tarnaitė mat kū
rė samavorą; paliejus pirma ke- 
rosinu, o paskui įdėjus anglių, 
prasiszalino, o tuom tarpu iszsi- 
veržė liepsna nuo kerosino ir pa
degė visokius netoli ėsanczius 
daiktus. Nuo to ugnis iszsipiati- 
no toliaus.

Pradines Mokslainės Lie
tuvoj.

Kiekvienas lietuvys žino, kad 
maskoliszkos Lietuvos mokslai
nės ne kam tikusios; pasirodo 
vienok, kad ir tų netikusių nėra 
czia per daug; teip paveikslan: 
Wilniaus gubernijoj yra isz viso 
191 švieti szkų pradinių moks
lainių, kurias lanko 11783 vai
kų, 484 cerkvinės mokslainės su 

j 8386 vaikų (matomai ne labai 
noriai jas lanko, jeigu nors jų 
yra dvigubas skaitlius, bet skait
lius mokintinių mažesnis neng 
svietiškose mokslainėse). Kau
no gub. svietiszkų mokslainių, 
yra 166 su 9872 mokintiniais; 
cerkvinių 58 su 1381 mokinti
niu. Grodno gub. 302 swie- 
tiszkos mokslainės su 20967 mo
kintiniais ir 846 cerkvinės su 
19688 mokintiniais. Minsko gub. 
296 svietiszkos mekslainės su 
18075 mokintiniais ir 1312 cer
kvinės su 24309 mokintiniais. 
Witebsko gub. yra 201 svietisz- 
ka mokslainė su 10000 mokinti
nių ir 621 cerkvinė su 11828 
mokintiniais. Taigi mat masko- 
liszka vagių ruja (suprask caro 
urėdnįkai), ir su pagelba mok-

joje nedateklius 2,000 rublių suj3|ainių stengiasi platinti musų 
virszum. Pasislėpusio starszinos 
iki sziol nesurado.

Prapuole waltas.
Isz Baershofo wolostės, Lif- 

landijoj, raszo: 22 d. Sėjos szių 
metų valszcziaus schodas pasky
rė ant peržiūrėjimo walszcziaus 
kasos, bet starszina, kurio užžiu- 
rai pavesta yra valszcziaus kasa, 
ne pribuvo ant paskirtos dienos. 
Apie tą buvo suraszytas atsa
kantis protokolas ir nusiųstas 
'vietiniam valszczioniszkam ko
mi šoriui, kurisai 27 d. Sėjos ir 
atkako į valszcziaus kanceliariją. 
Starszina ir tąsyk ne atėjo; na- 
mieje jo ir ne buvo. Reikėjo ka
sos užraktu atplėszti; pasirodė

Suimtas gazdintojas.
13 d. Liepos, Gilei Rosenthal, 

namų užžiurėtojas prekėjo Gilėto 
Rosentalo, ant Kalininės ui., Wil- 
niuje, praneszėį policijją, kad 12 d. 
Liepos jis gavo nuo nepažįstamos 
žmogystos laiszką, kuri gaz- 
dindama reikalavo pinįgų; 
jarodė ir patį laiszką. Laiszke 
tamesziteip paraszyta: “Praszau 
us padėti į plyszį terp sienos ir 

primusztos paczto skrynutės, ant 
Siratinės ui. 25 rub. 75 kp. Jeigu 
mano praszymas ne butų iszpil- 
dytas, asz galiu teip padegti jūsų 
namus, kad jus papultumėte į Sibe- 
riją. Nemo. Policijos komisoriųs 
liepė isztikro padėti tuszczią 
laiszką į plyszį terp nurodytos 
paczto skrynutes ir daboti. 14 d. 
Liepos, policistas Winenkow su
ėmė prie tos skrynelės Levį Žak- 
szteiną, kurisai iszėmė tuszczią 
laiszką isz plyszio. Ant galo su
imtasis ir prisipažino, kad jis ra- 
szė laiszką reikalaudamas 
Rosenthalo pinįgų.

nuo

Gers 8weczias.
Latviszkas laikrasztis ipBalti- 

jas Westnesis” raszo isz Rygos 
apie szitokį atsitikimą: pas p. B. 
susirinko avecziai; terp tų buvD 
koksai E., kurisai nuolatai trynė
si apie uždarytą komodą; stengė
si tą teip atsargiai atlikti, kad ki
tiems pasirodytu lyg kad jis žiuri 
į pakabintą ties komoda žerkolą. 
Paskui tasai sweczias netikėtai 
ir visai isž czia iszėjo, Toks el
gimąsi sveczio nepatiko szeimy- 
nįkui: tas nusprendė, kad gerai 
bus peržiurėjus ar viskas komo
doj yra. Pasirodė, kad isz virszu- 
tinio szuklėdo prapuolė 1105 
rublių auksinių pinįgų. Tapo pra- 
neszta į policiją, kuri tuojaus isz- 
siuntė agentą.Tą paezią dieną E. 
likosi suimtas Dubbelne, viename 
hotelyj.pas ji buvo dvi merginos. 
Ant paklausymo agento, jis tuo
jaus prisi pažino ir sugražino pasili
kusius pinįgus, iszviso 711 ru
blių. Trukstanczius gi 394 rubl. 
kaip sako,jis su mergomis pralei
do į teip urną laiką. E. likosi su
imtas ir pargražintas atgal į Ry
gą ir atiduotas sudžiai tirinėtojui 
ant susekimo, kur prakiszo kitus 
pinįgus.

kraszte stacziatikystę; ežia, ka
talikų apgyventame kraszte pri
veisė mat jie daugiaus cerkvi- 
nių stacziatikiszkų moksl ainių 
neng kitokių.

Gaisras Liepoj ui.
Liepojus, miestas prie Baltma- 

rio, Kurszėj,dega jau keletas die
nų jugnagesiai neįstepgia ugnį ap- 
stabdyti, nes iszsyk dega keliose 
wietose. Liepojus turi apie 40.000 
gywentojų, yra tai geriausias 
neužszalantis portas ant Baltma- 
rio, Pasimiręs Maskolijos valdo- 
nas, Alexandras III, portą pre
kybos laiwams įrengtu apvertė į 
kariszką portą. Ant perdirbimo 
iki sziol iszleista keletą milijonų 
rublių. Į miestą bėga keletas ge
ležinkelių; su juom sujungta ir 
Lietuwa, per geležinkelį bėgantį 
nuo Koszedarų.

12 d. Rugsėjo szių metų, Ry
goj bus atidaryta Latviška Etno- 
grafiszka paroda.

Prūsų Lietuvoj, teip kaip ir 
Amerikoj, szį metą neiszpasakyti 
karszcziai. Karaliaucziuje pereito 
Ketvergo dieną 18 žmonių pasi
mirė nuo saulės karszczio. Ka- 
raliauczius iszwiso turi 170000 
gyventojų; taigi 18 pasimirusių 
duoda labai didelį nuoszimtį.

“Varpas” paduoda žinią, kad 
klausymas apie sugrąžinimu lie
tuviams tiesos spaudinti knį- 
gas lotyniszkomis litetomis bus 
perkratinėjamas AVieszpatystės 
Rodoje, Peterburge, ateinantį ru
denį. Neužilgio pažiūrėsime, ką 
Rodą nuspręs: ar prisilaikys ji 
teisybės, ar reikalawymo tokių 
beproezių kaip Orzewskiarba A- 
puchtin.

Juokai.
Žydelis atvažiavęs in dvara.

— Asz jums pasakysi u, kad ant 
rugių ir kvieczių nieko uždirbti 
ne galima; asz daugiaus javais 
ne prekiauju; bet asz galiu pirkti 
szieną.

— Kam tau szieno reikia, Ic- 
kau, arklių juk nelaikai?

— Arklių nelaikau, bet neuž
ilgio asz įsitaisau arbatos parda- 
vinyczią.

Metas IV.
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Lenkai Brazilijoj.
Laikrasztis “Gazeta Handlovo 

Geograficzna” puduoda žinias 
apie lenkiszkus (žinoma, tame 
yra ir lietuviai) ateivius į Brazi
liją. Pagal tas žinias, į kolioniją 
Jaguary, 1891 m. atkako 817 len
kų isz Maskolijos; paskui dar 
pribuvo 645; isz tų pasiliko 
425. 1896 m. buvo ežia lenkų 
isz viso 566, potam pribuvo ežia 
dar daug/Galicijonų. Taigi szią- 
dien skaito ežia lenkų iszviso į 
2000 žmonių. Kolionijoj Ijuhy, 
provincijoj Rio Grande da Sul, 
yra 500 lenkiszkų szeimynų. 26 
d. Gegužio į Luceną (Paranoj) 
atkako isz Bremos laivas “Graf 
Bismark” su 150 ateivių, terp 
kurių buvo 100 ateivių isz mies
to Lodž (Petrokavo gub., Lenki
joj) teiposgi keletas szeimynų 
isz Lietuvos ir Žemaitijos.

Priesz 5 metus į kolioniją Ja
guary atkako apie 8000 lenkų; 
bet paskui jie pradėjo isz ežia 
traukti szalyn, nes kas ten paleido 
paskalą, kad atkakęs isz Warsza- 
vos kunįgasChelmickiir maskoli- 
szkas konsulius, Bogdanov,par- 
vež juos atgal maskoliszko rando 
kasztais. . Bogdanov važinėjo po 
lenkiszkas kolionijas Porto 
Alegre ir St. Catharinos, žadėjo , 
iszeiviams atleidimą valdžių, 
jeigu jie sugrįž atgal; prikalbi
nėjo, kad nieko-isz ateivių nesi- 
raszytu į Brazilijos ukėsus; žadė
jo visiems pagelbą, jeigu norėtu 
grįžti ątgal į tėvynę. Žadėjo su
teikti kasztus ant sugrįžimo 
į Lenkją, arba, jeigu panorės, 
tiesiog ant Kaukazo, kur, kaip 
sakė, randas žmonėms dalįs žemę. 
Ant to susirinko į Porto Alegro 
apie 15000 žmonių norinezių 
grįžti atgal į Lenkiją, bet pasiro
dė, kad ant sugrąžinimo nieks 
kaszto, neduoda, o jie pats neturi 
su kuom grįžti.

t

Žmonių apszwietimas.
Prancūzas Levesseur, ant pas

kutinio susirinkimo statistiszkos 
draugystės Paryžiuje, skaitė sa
vo darbą apie žmoaių apszvie- 
timą wisokiose svieto vieszpa- 
tystėse. Levesseur parodo, kad 
Prancūzijoj, ant 38 milijonų žmo
nių, yra 151850 mokintojų ir 
81097 mokslainės; ^Vokietijoj, 
ant 47 milijonų žmonių — 122462 
mokintojai ir 47391 mokslainė; 
Italijoj, ant 30 milijonų gyven- 
tojų—54434 mokintojai ir 19493 
mokslainės; Maskolija, su 100mi
lijonų žmonių, turi 34486 mo
kintojus ir 19970 mokslainių; 
Iszpanija, ant 18 mil. gyv. — 
33480 mokintojų ir 9550 mok
slainių; Belgija ir Holandija, ant 
10 mil. gyv. 15192 mokintoju 
ir 4215 mokslainių; Szveicarijoj, 
ant 3 mil. gyv.— 9339 mokintojai 
ir 5088 mokslainės.Mesgi,paveik
slą nChicagoj, ant 10000 lietuvių 
turime vieną mokslainė ir toje 
niekada neturi per wirsz mokin
tinių. Taigi kasiin ar tik ne mes 
ežia paskutinę užimame vietą. 
Musų laimė, kad p. Levesseur 
apie mus ir musų mokslainės 
nieko nežinojo,

Jeigu vienok mes negalime 
pasigirti skaitliumi mokslainių, 
nė skaitliumi jas lankanezių mo
kintinių, tai užtatai, nors Schu- 
ylkilio pav. mes galime pasigir
ti tuom, kad suteikiame didžiau
sią skaitlių kriminalistų. Pagal 
žinias surinktas p. Brover, nuo 
1 Liepos 1895 iki tam laikui 
1896 m. buvo ežia kriminalistų: 
szvedų, prancūzų, kanadieczių, 
czekų. afrikonų — po 1; 5 arabai, 
6 maskoliai, 7 szkotai, 13 wali- 
jonų, 15 austrijokų(?.), 17 angli- 
jonų, 28 vokiecziai, 31 airys, 35 
italijonai, 41 ungaras(?), 60 slo
vakų, 150 lenkų ir 224 lietuviai!.
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Patžudystė maskoliaus.
New Yorke, ant palicijos staci

jos,nusižudė sawę 25 metų Roma
nas Zubov.Kaip pasakoja, Zubov 
yra maskoliszkas grafas; gyveno 
Amerikoj raszinėdamas į Bostono 
laikraszczius. Tapo jis sūaresztuo- 
tas besėdant ant laivo plaukian- 
czio į Europą. Suaresztavo jį už 
skolas: neužmokėjo mat hotelio 
sawinįkui 500 dol., kuriuos kal
tas buwo už gyvenimą. Norėjo 
užmokėti 250 dol. ir praszėsi, 
kad jam daleistu keliauti, nes tu
ri Europoj labai swarbų reikalu, 
bet hotelio savinįkas ant to ne
sutiko. Tapo jis nuvežtas ant po
licijos stacijos, kur jį uždarė; 
porą valandų vėliaus, rado jį 
jau negywą: pasikorė pririszęs 
skepetu prie lango sztangų. Zu- 
bow pabaigė mokslą Dublino 
Trinity College. Atkako į Ame
riką 8 metai atgal. Raszinėjo 
daug į laikraszczius Philadelphi- 
jos ir Bostono. Rengėsi jis ap- 
siwesti su turtingo New Yorko 
bankieriaus duktere. Turėjo daug 
skolų, sawo skolintojams nesi- 
sakė, kad nor keliauti į Europą.

Juriu žaltys,
Isz Gloucester, Mas. raszo: 

apie Plum Cove,netoli Lanevilles, 
pametė ant jūrių tikrą baisybę, 
kaip sako “jūrių žaltį”. Pirmiau
siai jį pamatė žvejys William 
Sargent, apie 7 vai. atėjęs ant 
jūrių sutraukti tinklą. Pamatęs 
baisybę, persigando ir greitai nu
plaukė ant kraszto, suszaukė 
žmonis. Ant kraszto susirinko 
apie 100 žmonių; jie pasakoja, 
kad baisybė turėjo apie 50 pė
dų ilgio. Didelė galva jo ky- 
szojo lauke; 10 pėdų nuo gal- 

. vos kyszojo isz vandens dvi 
kupri. Plaukė jis labai greit ir 
ant galo prapuolė. Iki sziol nė 
vienam mokslincziui nepasisekė 
niekur patikti jūrių žaltį, todėl 
jie ją ir nepripažįsta. Czia ir 
kiekvienas turi atminti, kad ir 
dabartinė žinia paeina isz Ame
rikos, žinioms gi czia užghnu- 7 o o
sioms niekada aegalima tikėti.

Stebuklingas gydytojas.
Į Lallas, Tex. atkako koksai 

August Schrader ir czia tuojaus 
apsigarsino ėsas isz dangaus at
siųstas stebuklingas gydytojas 
ir kad iszgydo jis visokias neisz- 
gydomas ligas. Tuojaus susirin
ko keli tukstaneziai ligonių pra- 
szydami iszgydyti. Paskui iSchra- 
der isz ežia prapuolė; hotelyj 
gi paliko szitokį rasztelį: likausi 
isz ežia atszauktas, ir turiu klau
syti mano dangiszko tėvo”. Pa
sakojo jis, kad 40 dienų neval
gė ir užtatai jam Dievas sutei
kė stebuklingą galybę; pasako
jo, kad jis galįs be baimės vaik- 
szczioti virszum vandens. Yra 
tai žmogus be jokio apszvieti- 
mo, bet žmonis mat mokėjo pri
gaudinėti.

Žmogžudyste.
Apsigyvenęs mieste Austin, 

Tex. W. Burt, pereitos pėtny- 
czios naktyj užmuszė savo paezią 
ir dvejetą vaikų, isz kurių vie
nas 2, antras gi 4 metų. Lavo
nus užmųsztujų paskandino van
dens cisternoj. Subatos vakarą 
apleido miestą, iszvažiuodamas 
persergėjo kaimynus, kad nieks 
isz cisternos gėrymui vandens ne 
semtu, nes, kaip sakė, joje katė 
prigėrė.. Iszkeliavus Burtui, kai
mynams pasirodė neteisingas ano 
pasakojimas kaslink prigėrusios 
cisterijoj katės, todėl jie praneszė 
policijai. Ta iszjieszkojusi cister
ną, surado kūną moteries žmog
žudžio, surisztą per kojas ir per- 
kaklą su paklode, vaikai gi, ku
riuos teiposgigreit surado, turėjo 
sudaužytas galvas. Broliai žmog
žudžio paskyrė 300 dol. tam, 
kas prisidės,kokiu nors budu.prie 
jo suradimo.

Bridgeton. 
geležinkelio 
ženklas su-

Baisi nelaime ant geležinkelio.
30 dieną Liepos,ant geležinke

lio atsitikobaisi nelaimė. Greita
sis trūkis Reading geležinkelio 
bėgo isz Philadelphios į Atlantic 
City ir netoli nuo Philadelphios už
bėgo ant trūkio Pensylvanijos gele
žinkelio,ant kurio buvo 500 žmo
nių grįžtanezių į miestą nuo pasi
linksminimo isz 
Trūkiui Reading 
buvo paduotas 
stoti,bet rriaszinista,turbut,to žen
klo nesuprato, arba jau neįstengė 
sustoti; sudavė jis į szoną 
trūkio Pensylvanijos geležinkelio 
ir perdūrė visai vagoną pilną 
važiuojanczių.Į urną laiką po va
gonų skeliaudromis gulėjo per 
100 žmonių užmusztų arba sun
kiai sužeistų. Užmusztų isz viso 
yra 47; sunkiai gi apdaužytų 48, 
isz kurių dar daugelis pasimirti 
turės. Isz užmusztų 40 pažino 
susirinkę giminės; nepažinti yra 
3 vyriszkiai ir 2 moterys; vie
no užmusztojo yra tik ranka.

Audros.
Miestelyj Gloucester, 12 my

lių nuo Clevelando. Oh. siautė 
smarki audra; iszdraskė ir isz- 
griovė puikiausią miestelio uly- 
czią. Girdėt, buk prie to ir 4 žmo
gystos likosi užmusztos. Wėtra 
buwo teip smarki, kad ne tik 
kad medžius isz szaknų rovė, bet 
kilnojo ir triobas isz vietos į vie
tą. e Arklinyczią su vežimais ir su 
18 arklių perneszė į užtvinusį 
upelį ir jame paskandino.

Apie Pittsburgą siautė vėl 
smarki audra. Mieste ji dabar ne 
teip daug pridirbo blėdies kaip 
pirma, bet užtatai blėdys pada
rytos aplinkinėse yra labai dide
lės. Perkūnas, terp kitko, užmu- 
szė ežia du žmonis.

Užpuolimas.
Į Topeka, Kaus, atkako arme- 

niszkas Kn. John Constantine, 
kurisai rinko aukas ant naudos 
sawo wientauczių armenieczių, 
Turkijoj badą kenezianezių. Be
einant per miestą, užpuolė ant 
jo 2 negrai, kurie atėmė 1500 
dol. Potam, wietoj užpuolimo, 
palicija surado ant žemės 400 
dol. kuriuos užpuolikai turėjo 
pomesti. Constantine wisada ne- 
sziojosi pinįgus su savim, nes 
bankoms netikėjo.

t Amerikonų draugystė nupir
ko aukso kastynes San Dominico, 
republikoj Perų.

t Praplito vėl žinios,kad į vie
tą kardinolo Satolli, kurisai isz 
Amerikos pasitraukia, taps pas
kirtas Kn. Martinelli, dabartinis 
Augustijonų jenerolas-

a •
|| Sztetuose Washington, Ida- 

ho ir Britiszkoj Kolumbijoj dega 
girios. Daugelis milijonų medžių 
iszdegė; iszdegė ir daugelis far- 
mų terpgiriuose.

t Pereitu nedelią St Louis, 
Mo. vieną tik dieną 50 žmonių 
likosi saulės karszczio užgautų, 
isz kurių 10 pasimirė. Cincinna- 
tyje buvo 29 apsirgimai, o isz 
tų 5 pasimirė.

nedelią 
Guth- 

pasiekė 
termo-

Rugpju-

J Wisuose krasztuose Suvie
nytų Wieszpatyszczių Sziaurinės 
Amerikos buvo pereitą 
neiszpasakyti karszcziai. 
ric, Ind. Terr. karsztis 
112 laipsnių Farenheito 
metro szeszėlyj.

t Cincinnati, O. 2 d.
ežio atlankė miestą smarki aud
ra. Apie 12 valandą vidurdienio 
sntemo teip kaip naktyj. Blėdys 
padarytos labai didelės: talegra- 
fų ir telefonų stulpai iszvartyti, 
daugel langų yra iszdaužytų; 
mažesnės triobos tiesiog iszgriau- 
tos; arklinycziose daug arklių 
užmuszė griuvanezios sienos. 
Isz žmonių pražuvo tik Charles 
Courte.

Lietuwiai Amerikoje
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Airys geresnis.
Lenkįszkas laikrasztis “Polska 
Litva” paduoda szitokią žinią 

isz Shamokin, Pa. Nedėlia atgal 
pasimirė ežia vaikas L. Kubi
liaus. Tėvas vaiko suderėjo grabą 
pas lietuvį R.Daukszą jtasai atga
beno grabą ir į jį paguldė numi
rėlį. Toliaus vienok Kubi
liams pasirodė, kad butų geriaus, 
jeigu grabą pirktu nuo Ai
rio. Kaip nusprendė, teip ir pa
darė ir, žinoma, vaiką perneszė 
isz vieno į kitą. Dauk- 
sza nenorėjo priimti atgal grabo, 
todėl tas naktyj likosi ties jo na
mų durimis pamestas. Kubilius 
likosi apskųstas: policija jį sua- 
resztavo.
Musztynės lietuwiųsu an

gį ijoiiems. 1
Kumbaloy, netoli Ne v 

Philadelphios, Pa. atsitiko smar
kios ir kruvinos musztynės lietu
vių su anglijonėmis. Wiens lie
tu vys likosi kaltas sztore 3 dol. 
Sztoro savinįkas atsiuntė kon- 
stabelį tuos pinįgus nuo skolinį- 
ko atimti; lietuvinįkai vienok 
skolos nedavė. Isz to pasidarė 
musztynės. Wieną lietuvnįką 
perszovė anglijonys; tas, turbut, 
turės mirti, daktarai neturi vil
ties jį nuo myrio iszgelbėti, kul
kos irnegal iszimti. Guli jis li- 
gonbutyje. 3 anglijonys, kurie 
szaudė laike tų pesztynių, likosi 
suaresztuoti ir nugabenti į Potts- 
▼illes kalinį.

t Isz Elizabeth Port, N. J, 
Piknįkas Elizabeth’o lietuvių at
sibuvo 11 dieną Liepos szių me
tų. Apart lietuvių, susirinko 
daug svetimtauezių. VViskas at
sibuvo labai gražiai. Jis atneszė 
pelno musų parapijai $223,75. 
Mes esame labai dėkingi God. 
Kn. Žindžiui už jo rūpestingumą 
surengime piknįko ir siuneziame 
padėkavone vardu visų parapi- 
jonų.

Par. Sekt. Simanas Makauskas.

Padėka wone.
Asz žemiau pasiraszęs Wincas 

Wasiliauckas, gyvenantis i 817 
Dikson str. ChiCago, sziuomi ap- 
reiszkiu, kad mano 15 metų sūnūs 
Juozas, dirbdamas pas Smith & 
Barnes Piano Company, diena 6 
Liepos 1895, sužeidė sau deszine 
ranką teip, kad per 5 nedėlias ne
galėjo darbo dirbti. Kada iszgijo, 
tai kompanija ne norėjo užtai 
duot nė cento ir visai į darbą 
priimt ne norėjo. Asz mislinau 
visai duot pakaju su skun
dimu, nes jau turėjau provas ki
tuose dalykuose, tai žinojau gerai, 
kiek ma pinįgų isz kiszeniaus isz- 
traukė be reikalo ir nieko gero 
ne padarė. Wienok dažinojau 
apie Leoną Gackovskį, kuris gy
vena 638 Noble st. Chicago, ir 
už-iima tokiomis provomis; tai 
asz nuėjau pasirodavyti, man lie
pė apskųst kompaniją ir jis ane 
cento nereikalavo nuo manęs ant 
tos provos. Asz pavedžiau 
tą provą į jo rankus. Jis per sa
vo advokatus iszgavo be jokios 
provos nuo kompanijos $150, ku
riuos pinįgus priėmiau po atitrau
kimui sūdo kasztų. Leoną Gac
kovskį atnagradijau pagal jo ge
rą vedimą. Dėlto veliju visiems 
lietuviams su tokioms provoms 
nusiduot pas Leoną Gackovskį, 
638 Noble str.

Wincas Wasiliauckas 
817 Dickson str., Chicago, III.

Isz wisur.

iszdegė 
žmonių

Bryanco-

|] Wietoj Cesaka, Wengrijoj, 
kaimiecziai sugriebė vieną czi- 
gonką ir gyvą sudegino, nes 
ją palaikė už raganą.

|| Rytinėj Siberijoj, įplaukoj u- 
pės Selimdža, surado didelius 
plotus užimtus žemeziugų lizdais. 
Zemcziugai ežia surasti pasirodo 
labai geri ir brangus.

|| Miestelis Rueda de Medina, 
25 mylios nuo Valladolid, Iszpa- 
nijoj, su visu iszdegė; 
pors szimtų namų. 4000 
neteko stogo.

|| Anglių kastynėse 
vah, Walijoj, atsitiko baisi 
expliozija, kuri iszardė szachtą. 
48 darbinįkai likosi griuvan- 
czių sienų užgriauti. Iki sziol 
visus atkasti nepasisekė.

|| Ant naujo Siberiszkogelcžin- 
kelio, netoli stacijos Tatarska- 
ja, iszszoko isz relių bėgantis 
geležinkelio trūkis. Wiens pa- 
sažierius likosi užmusztas; sun
kiai gi sužeistų yra 30 žmonių.

|| Angliszkas garlaivys “Gari
na”, kurisai plaukė į Rangoun, 
Rytinėse Indijose, susidaužė ant 
Indiszko Oceano, netoli salų 
Maldivų. VVisi jurinįkai prigėrė.’

|| Ant Ivatigorodo—Dombro- 
vos geležinkelio, terp stacijų 
Suchedniev ir Zagnansk susimu- 
szė tavorinis su pasažieriniu tru
kiai. 11 vagonų likosi su visu 
sudaužytų, 8 gi iszdalies apkul
ti; llpasažierių likosi sunkiai 
apkultų, mažiaus užgautų neskai
tome.

|| Per pirmą bertainį szių metų 
atkako į Paraną, BraziŲjoj, 3367 
isz Europos ateivių. Terp jų bu
vo: 879 leukų ir 15 Italijonų, 
atkakusių kasztais Paranos; kasz- 
tais gi Brazilijos rando at
kako: 4 vokiecziai, 12 Italijonų 
ir 2505 lenkai. Taigi mat lenkai 
daugiausiai naudojasi isz dykos 
kelionės.

|| Ties Shan-Tung, netoli chi- 
niszkų pakrančzių, smarkus ty- 
fonas (pasidaręs sūkurys) „su
griebė vokiszką kariszką laivą 
“Iltis ir paskandino. Wos 10 ju- 
rinįkų iszsigelbėjo; 70 gi žmonių, 
o tame h- visi aficierai nusken
do drauge su laivu. Laivas ta- 
sai dar nesenas; padirbtas 1878 
m.

|| Chinieczių kraszte, apie Hai- 
Czai. provincijoj Kiang-Su, jū
rių vandens pasikėlė ir užliejo 
didelius sausos žemės plotus. 
Wilnys nuneszė labai daug kai
mų; skaito apie 4000 prigėrusių 
žmonių; prigėrė teiposgi daug 
gyvulių. Ryžiais užsėti laukai 
isznaikinti; todėl bijosi, kad iszli- 
kusius nuo paskendimo nepasiek
tu badas.

|| Mieste Fuenfkirchene, Wen- 
grijoj, faierverkų dirbtuvėj, vi- 
duryj miesto ėsanczioj, atsitiko 
baisi expliozija. Rotuszė likosi 
nuo tos expliozijos isz vieno 
szono iszgriauta, teiposgi ir visi 
aplinkui ją stovinti namai. 5 
žmonės likosi užmuszti, 100 yra 
sunkinus ar lengviaus sužeistų. 
Terp sunkiai sužeistų yra ir mies
to bulmistras.

|| Laike audros perkūnas tren
kė į italiszką kariszką laivą 
“Romą”, Italijos pakrantėse. Nuo 
perkūno laivas teip greit užside
gė, kad negalėjo būt ir kalbos 
apie ugnies užgesinimą. Apaczioj 
laivo buvo sukrautas parakas, 
jeigu prie jo būt ugnis prisigrie
busi, būt baisi atsitikus ex- 
pliozija. Kapitonas laivo, norėda
mas nuo to apsaugoti, su pagelba 
torpedos pats paskandino laivą, 
o su jurinįkais ant valczių at
plaukė laimingai ant kranto.

H Didesnė pusė miestelio I!- 
fracombe, Anglijos provincijoj 
Devonshire, su viskuom iszdegė. 
Miestelis tas yra gana garsus Eu
ropoj isz savo maudyklų, į kurias

daktarai siuntinėja ligonius. Isz 
apsigyvenusių ežia ligonių nėra, 
ant laimės, nukentė
jusių. Blėdys ugnies padarytos 
labai didelės; skaito jas į 400.000 
dol. Iszdegė didesnė dalis parda- 
vinyczių.

U Siberijoj dega girios.Jau nuo 
keletos dienų per durnus nematyt 
saulės. Policija stengiasi neda- 
leisti ugnies vien prie kaimų; 
užgesinti gi deganezių girių su 
visu—neįstengia. Ant viduri
nės Siberijos geležinkelio su
degė daug suvežtų medžių. Ug
nis, kaip sako, iszsiplatino nuo 
ne atsargumo geležinkelio dar- 
binįkų. Nors Siberijoj tankiai 
pasitaiko užsidegimai girių, bet 
tokio smarkaus degimo ir teip 
didelį užgriebusio plotą, ir se
niausi žmonės ne atmena.

|| Kiekvieną kartą, paleidžiant 
ant Amūro (Rytinėj Siberijoj) 
kareivius namon,prapuola daug jų 
moterų. Wyrai jų gana jieszko. 
bet niekada nesuranda, mat sibi- 
riokės moka pasislėpti; ant galo 
ateina laikas iszplaukimo ir vyrai 
turi plaukti be savo moterų. Tas 
atsitaikė ir dabar, priesz iszplau- 
kiant su paleistais isz tarnystes 
kareiviaus garlaiviui “Orlov”: 
pasislėpė 11 moterų paleistų ka
reivių; jų nesurado ir vyrai isz- 
plaukti turėjo vieni. Taigi ka
reiviai tegul saugojasi imti si biri o- 
kes sau už moteris!

|| Prekėjas grekonis, Kssntolo- 
daki, mieste Adrianopoliuj, Tur
kijoj, apsivedė su jauna naszle, 
Paramanorolu. Jaunavedžiai tuo
jaus po szliubui nuvažiavo į na
mui?, kuriuos tėvas jaunamartės 
jaunai porai padovanojo, Tuojaus 
vienok naktyj, sugulus jaunave
džiams, namai tie užsidegė. Subėgę 
ugnagesiai ilgai ugnies apstabdyti 
negalėjo, kada ant galo, po ilgam 
darbui, įsigriėbė į vidurį, mieg- 
stubėj jaunavedžių surado į pe
lenus paverstus jų kunus. Pasiro
dė, kad sienos namų, grindys ir 
drabužiai buvo aplaistyti su ke
rosinu. Tapo suimtas prekėjas
Kastridis, teipogi grekonis, kuri- I aklimatizuoti tą puikų medį Su- 
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rinės Amerikos/

sai ant galo prisipažino, kad jis 
aplaistes viską su kerosinu, na
mus padegė. Mat tokiu būda at- 
kerszyjo jaunamartei užtatai, kad 
ji už jo tekėti ne norėjo.

* Nežinia kokiu budu ir kas. 
. po Simferopoliaus pavieczio kai

mus terp žmonių iszplatino, kad 
6 dieną Liepos szių metų visa 
Taurydo gubernija taps Dievo 
su viskuom isznaikinta. Isz tik
ro, apie 6 valandą vakare pradė
jo lyti ir užgimė smarki audra ir 
lytus. Taigi 
kad isztikro 
nuo tvano 
dieną laukė 
gos: moterys nėjo į dirbtuves ir 
ant kitokio darbo; vyriszkiai gi, 
pasigėrę isz pats ryto, vaiksz- 
cziojo isz kareziamos į kareziamą 
ir vaitojo. Tūli girtuokliai garsi
no, buk Kranstadto “batiusz- 
kai” (garsus Maskolijoj popas, 
stebuklų darėjas ir stebuklingas 
gydytojas, Jonas isz Kranstadto. 
Jis buvo pakviestas gydyti ir 
pasimirusį maskoliszką ciecorių 
Aleksandrą III) pasirodė tok
sai regėjimas, buk 6 dieną Lie
pos tukstaneziai tukstanezių sta- 
cziatikių pražus. Mat ir pabai
gos svieto laukė maskoliai deg
tinę gerdami.

|| Mieste Orle, į stacziatikiszką 
dvasišką konsistoriją tapo ap
skųstas žydas, už iszsižadėjimą 
staeziatikystės. Orle jau nuo se
niai gyvenomieszczionis, Kastan- 
tinas Borisov. 40 metų atgal, 
kada Borisov turėjo vos 10 me
tų, jis draugia bu kitais žydų 
vaikais, gyvenusiais Simbirsko 
gub., tapo apkriksztytas į staczia
tikiszką tikėjimą, o paskui kai
po kareivis pateko į miestą Or 
ą; ežia jau ir pasiliko. Paaugęs 

vaikinas mat nepanarėjo pasi
likti staeziatikiu ir per visą sa
vo amžį laikėsi žydiszko tikė
jimo, apsivedė su žydelkaite,

žmonės nusprendė, 
ryt dieną swietas 

pražus. Žmonės tą 
wien swieto pabai-

lankė sinagogą, turi 4 vaikų, 
kurie apipjaustyti pagal žydisz- 
ką tikėjimą, žodžiu sakant, jis 
atsisakė nuo staeziatikystės. Ba- 
risov sziądien tipiszkas žydas, 
prastai maskoliszkai kalba. Dva- 
siszka konsistorija stengėsi jį pri
kalbinti grįžti į staeziatikystę; 
prikalbinėjo jį vispki popai, bet 
visi jų stengimaisi ne atgabeno 
nė jokio vaisiaus. Traukiasi tas 
jau per 30 metų. Borisovo vai
kai užaugo ir jie pareikalavo 
paszpartų ir metrikų, bet tų jiems 
neiszduoda, nes valdžios nežino, 
prie kokio tikėjimo juos priskai- 
tyti. Tėvas jų, senis Borisov, lh 
kosi apkriksztytas be jo noro, 
su prievarta. Taigi mat kokius 
atsitikimus gimdo beprotiszkos 
ir beproezių užtvirtinamos 
“Sz ventos Maskolijos” tiesos! 
Ar senis Berisov ir jo vaikai taps 
į Siberiją iszsiųstais kaip to Mas
kolijos tiesos, reikalauja, nors 
ežia jų kaltės nėra? Kalti ežia 
kvailų tiesų dirbėjai ir jų užtvir- 
tintojai; jeigu bausti, tai tuos 
priderėtu nubausti ir siųsti 

rį Siberiją; ant bausmės ežia už
sipelno tie, kurie svetimtikius 
su prievarta kriksztyja ir tie 
kurie tokius darbus pagiria, t.y. 
moksliszki beprotiszki valdinįkai 
ir Maskolijos apvainikuotas val
donas. Mums rodosi, kad už kvai
lus savo darbus jie ir liks atei- 
tėj skaudžiai nubausti ir tai nu- 
b .usti teisingai.

Wisokios Žinios.
II Į girinįkystės užveizdą Wa- 

shingtone tapo nuo salos Jamaicos 
atsiųsta medžio veislė, kurio bra
zdas uždengtasyra kita žieve iszro- 
danezia kaipo puikiausi mezginiai. 
Mezginiai toki yra drūti kaip ir 
isz siūlų padaryti, duodasi skalb
ti ir baltinti, Iszbaltinti iszrodo 
baltesni ir gražesni už padirbtus 
isz siūlų arba isz szilkų. Padirbo 
isz tokių mezginių rankogalius ir 
apikakles. Washingtono girinį
kystės užveizdą įsakė girinįkams

Floridos atsi- 
auginimo įred- 

su praszymu, 
Floridoj alliga-

* Gyventojai 
szaukė į žvėrių 
ne VVashingtone 
idant ji įtaisytu 
torių (mažesnė krokodilių veis
lė) peryklas, nes skaitlius tų 
sutvėrimų pradėjo smarkiai ma- 
žintiesi, o per tai dantys ir ska
ros alligatorių pabrango. Už 
svarą dantų užmoka dabar nuo 
1—2 dol.; į svarą gi eina 70 
dantų. Perinti alligatorius yra 
lengva: užtenka pririnkti jų 
kiauszinių, sudėti juos į skrynu
tę su pieskomis, uždengti ir pa
dėti kur ant stogo, kur saulė 
smarkiausiai kaitina. Alligato- 
riai auga palengva: į 15 metų 
priauga vos 2 pėdų ilgio.

* Ilgis Maskolijos geležinke
lių, iki 13 d. Gegužio szių metų, 
buvo isz viso 36789 viorstų; 
isz kurių 33202 viorstų buvo 
po užžiura kelių ministerijos, 
1343 po užžiura karės minis 
terijos ir 3214 viorstų geležin
kelių Finlandijoj. Dirbamų ir 
daleistu dirbti buvo: po užžiu
ra kelių ministerijos 11871 viors- 
tu, po užžiura karės ministeri
jos 129 wiorstų ir 113 viorstų 
dirbamų Finlandijoj. Nors plo
tai Suvienytų VVieszpatyszczių 
Sziaurinės Amerikos . kur kas 
mažesni (netoli 4 syk), bet il
gis geležinkelių ežia 10 syk il
gesnis neng Maskolijoj. Ilgis vi
su Maskolijos geležinkelių b6' 
weik toks kaip Prancūzijoj, nors 
plotai žemės Prancūzijos 12 syk 
mažesni.

Ant šiauraus liepto susitiko du 
einanti ir nevienas nenorėjo pa" 
laukti, kol kits praeis. Ant galo 
vienas perpykęs suriko:

— Asilams asz niekada ne pa
sitraukiu isz kelio!

— O asz visada—atsakė an
trasis, ir praleido pirmąjį.

..į »■ r'
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L Z B T U V A.
APIE

ŽEMĘ ir KITUS SWIETUS,
JŲ BUWĮ ir PABAIGA.

' f Pagal Heilperną. *

Wietines Žinios.

(Tą»a.)
Ateite musų žemės ir kitų paswieczių.

AR GALIME ŽINOTI APIE ATEITg SKVIETO?
Kalbėjome iki sziol apie pereitą ir dabartinį 

stowį svieto, pakalbėkime sziek tiek ir apie jo 
ateite. Bet apie praeitę nors tas sunku, tai?vis <ri 
(lai galime surasti sziokius tokius likimus tos 
praeitės, paveikslan, likuczius tolimos senowės su
tvėrimų, permainas eilių žemės plutos, pagal ku
rias galime susekti kokia ji buwo seniausf gali
me susekti, kad žemė sawo viduriuos ir dabar v- 
ra įkaitusi ir ant to pasirėmę galime spręsti, kad 
seniaus turėjo ji visa būt tokia, nes kitaip isz kur 
atsirastu tas karsztis jos viduryj? galime apie tą 
spręsti ir isz užgesusių jau vulkanų ant mė
lio, kurie rodo, kad isz jų seniaus turėjo tekėti 
ugninis skystimas, taigi ir mėnulis turėjo būt se
niaus įkaitęs; matome kokiais yra kiti dangiszki 
svietai ir isz to galime numanyti, koki jie turė
jo būt labai seniai; galime net susekti ir dabar 
kaip tveriasi svietai ir isz to spręsti kaip turė
jo pasidaryti musiszkis svietas. Wienu žodžiu, 

- apie tą, kas buvo seniaus, galime spręsti pasirė
mę ant to, ką dabar matome. Bet kaip galime 
žinoti, kas pasidarys su svietu tolimoj ateitej? 
n ienok ir apie tą sziek tiek žinoti galime. Ga
lime juk ir dabar sziek tiek, nors ant keletos die
nų pirmiaus, įspėti koks bus oras,i o kas svar
biausia, mokame kuo geriausiai aift datigel metų 
pirmiaus iszrokuoti kokioj valandoj, net ir mi
nutėj ir sekundoj ir kur pasirodys kometa, kaip 
ilgai ji bus matoma ir t.t., mokame įspėti ant 
daugelio metų pirmiaus, kada prasidės ir kada 
pasibaigs saulės arba mėnulio užtemimas, kokiuo
se musų pelnės krasztuose jisfbus matomas ir t.t. 
Tankiai taigi, kaip matome, mokslas įstengia ati
dengti uždangą nuo ateitės, ir jeigu tik tėmiji- 
mai ir tirinėjimai toliaus suteiks; dauginus žinių, 
įstengs jis su laiku, be paklydimo, iszprana- 
szauti^daugel visokių ateitės apsireiszkimų. Mok
slas ne apsistoja, bet eina pirmyn! mokslincziai ne
miega,- bet dirba ir savo isztiriniais dalinasi su- 
visaif žmonėms, jų neslepia vien dėl savęs. Svar
biausiu pamatu ant spėjimo apie ateitą svietų y- 
ra tasai, kad svietais rėdo neperkeieziamos tie
sos, ant kurių visuose musų spėjimuose privalome 
remtiesi, ir jeigu visos rėdanezios pasvietėmis 
tiesos bus isztirtos ir pažintos, daugel daiktų, 
daugel ąpsįreiszkimų iszaiszkįs, ir beabejonės ir i 
aHtė pasWi^czių atsidarys dar labjaus.

SKVARBIAUSIOS SKVIETU SURĖDYMO TIESOS. 1 
Svarbiausios gamtos tiesos rėdanezios pa- 

’#jvietėmis, kurias iki sziol mokslas pažino, nuo ku
rių nieks iszsiliuosuoti negal — yra tai tiesos už- 
lakymo medegos ir tiesos užlaikymo pajiegos. 
Wisoki daiktai arba kūnai, kaip žinome, gal 1 
Miolatai persikeisti, sutirpti, arba pavirsti į < 

< gazus isz gazų pavirsti į skystimą, arba susti n- 1 
gti, sukietėti, sudegti, suputi, persikeisti į < 
kitokį kūną susijungiant chemiszkai sų kitu ir t.t. Į 
bet nejokia dalis nė jokio kūno ne gal prapulti, 
arba nieks isz nieko negal pasidaryti. Paveikslan, 
jeigu medžio strampas sudega, pavirsta jis į ang
lis, į pelenus ir į iszkylanczius su durnais augsztyn 
gazus ir į daleles, kurios iszsiskirsto po ruimus ir 
prapuola nuo musų akių, isztikro vienok jos ne
prapuola, bet pasilieka toliaus, nors jų nematome; 
jeigu tą medžio strampą, priesz sudeginant butu- 

* me pasvėrę ir paskui sudegus, jeigu patvertume 
pasilikusias anglis, pelenus ir visus gazus (du
rnai ir gazai, nors jie mums rodosi neturint! svar
bumo ir nors rodosi kad jų pasverti negalima, 
turi vienok savo sunkumą, juos sveria vietose 
be oro, nes į virszų juos sunkesnis už juos oras 
stumia.* Gazus sveria po stikliniais dangeziais, isz 
po kurių pirma orą isztraukia. ^Vandenyj, pa
veikslan, ir lengvo medžioj pasverti negalime, 
nors kiekvienas žino, kad medis, nors ir leg- 
viausias, turi vienok sawo sunkumą, Tas pats at- 
seina ir su gazais, su musų isz gazų susidedan- 
cziu oru) iszkilusius su durnais, tai pereit ikrin* 

. tume, kad medis degdamas, nors persikeiezia į 
kitokius kunus, neprapuola, ne,nyksta nuo jo nė 
mažiausia dalelė: tiek jau svertu strampas priesz 
jo sudegimą, kaip visos dalis po sudegimui. Tas 
pats atsitinka su visokiais kūnais, jeigu jie dega, 
pūva, arba kitokiu bodu persikeiezia, paveiks
lan, jeigu garuoja, džiūsta, tirpsta ir t.t. jie per
sikeiezia į kitokius, tankiai nematomus akimis, 
bet niekada nejokia dalelė persikeisdama nepra
žūsta. Atbulai, isz nieko nieks nepasidar pats 
be medegos nesusitveria: kiekvienas km j gal 
pasidaryti tik isz kitų. Ta pati dauguma mede
gos, kuri sziądien yra pasvietėj, buvo ir priesz 
amžių amžius irta pati bus per amžių amžius: 
medega gal persikeisti, bet jos daugumas pasilie
ka wis tas pats. Tą pamatą vadina tiesomis 
užlaikymo medegos. Tokiu jau bu- 
du ir visokios pajiegos gal perkeisti pavidalą, 

■ gal persikeisti viena į kitą, bet niekada ne žūs
ta ir isz nieko nesusitveria. Jeigu, paveikslan, 
muszame su kūjų į priekalą, arba jeigu atliekame 
kitokį darbą, tai pajiega musų rankų ne žūsta, 
tik persikeiezia į kitokią’ pjiegą, į szilumą, nes 
priekalas nuo to muszimo įszyla ir juo labias, 
juo didesnę pajiegą sunaudosime, juo smarki aus 
į priekalą muszime, juo ant to reiks didesnis ran
kų pajiegos. Bet sziluma, tai juk teiposgi pa- 
jie^a, su kuria galima atlikti darbą, paveikslan, 
garines maszinos kruta tik su szilumos pagelba: 
szildant katilą szilumos pajiega persikeiezia j pa-

* J iieo-a garo spaudimo, o garo pajiega atlieka dar
yta, suko ratą ir t. t. Jeigu į tuszczią dūdele 
(cilinderį) pripilsime vandens ir galą jos užkim- 
sze pradėsime greitai ją vartyti terp dviejų len- 
tuczių (su pagelba tam tikros maszinos), galima 

. ją teip drucziai įkaityti, kad vanduo viduryj už- 
*' verda, persikeiezia į garą, kuris iszstums kam-

sztį. Taigi pajiega, kuri vartė tą dūdelę, persi
keitė į kitą pajiegą, į szilumą, sziluma gi į garo 
pajiegą, o garo pajiega į pajiegą kamszczio lė 
kimo; lėkimas garo iszmesto kamszczio yra tei
posgi pajiega, kuri gal atlikti atsakantį darbą: 
gal susidavus kamszeziui pastumti kokį nors 
daiktą, uždegti < 
stumia orą, per kurį kamsztis lekia ir t. t. | tą patį mėnesį pereituose metuo- 
isz dalies kamszczio Įlėkimas jau pirm to persi-------—j.-

keitė į szilumą, nes lėkdamas kamsztis isz- 
stumia nuo savo kelio orą, trinasi į jį ir szildo 
jį. Jeigu surinktume visą tą darbg, kokį atli
ko iszmestas isz dūdelės kamsztis, t. y. szilumą, 
kurią pagimdė kamsztis susindavęs į lubas ir tą, 
kurią lėkdamas per orą padirbo, taigi ant kiek 
tą orą įszildė, turėtume beveik tą paezią pajie
gą, kokią turėjo garas, kuris kamsztį isz dūde
lės iszmetė. Sakome beveik, nes garas,iszsi ver
žęs su kumszcziu isz dūdelės, truputį savo pajie- 

:gos nužudė besitrindamas į 'sienas dūdelės ir isz- 
siveržus laukan dalis jos iszsisklaidė po orą. Ta 
gi garo pajiega yra teip didelė, kaip ir pajiega szi- 
lumos, kuri vandenį į garą pavertė, truputį tik 
mažesnė, nes dalis szilumos iszėjo per sienas dū
deles ir įszildė orą aplink tą dūdelę, taigi ne visa 
sziluma galėjo į garo pajiegą persikeisti. Szilu
ma vandens dūdelėj ir sziluma kuri įszildė orą 
aplink dūdele, drauge turi l>eveik tokią jau pajie
gą, kokią turėjo musų rankos besukant tą dūde
le, bet truputį mažesnę, nes dalis musų rankų 
pajiegos likosi apversta ant sukimo maszinos, kuri 
vartėtądudelę,taigi dalis rankų pajiegos susinaudo- 
jo ant įszildymo rato maszinos, kuris trynėsi ir 
szildė aplink jį orą; taigi ta dalis rankų pajie
gos pavirto į szilumą. Tokiu pats budu, kaip ežia, 
pajiegos musų rankų persikeitė į szilumą, paskui į 
garą,tolians į lėkimą kamszczio ir t. t. I>et nepra
puolė, teipjau ir krutėjimas ar sziluma gal persikeis 
ti ir į kitokią pajiegą, paveikslan, į elektriszką ar
ba į kokią kitą ir atbulai, bet niekada nežūsta. 
Saulės sziluma ir szviesa, kaip žinome, yra svar- 
biausomis pajiegomis ant žemės, kurios visokius 
ežia atlieka darbus. Terp kitko, saulės spindu
liai, puldami ant auganezių augmenų, neprapuo
la, bet persikeiezia į kitokią paslėptą pajiegą, 
kurią galime isztraukti, jeigu, paveikslan, augme- 
nį deginame: tą syk isz augmens iszsiverczia liep
sna, t. y. sziluma ir szviesa, kurios pirma puolė ant 
augmens, jį augino ir pasislėpę laukė, pakol ki
tokiame paveiksle apsireikszti galėjo. Jeigu, pa
veikslan, augmenį suės gyvulys, paslapta augme- 
nyj pajiega persikeiezia į gyvulio kūno szilumą, 
kuri duoda jam drutybe. VValgant žmogui žvėries ' 
mėsą, pajiega ta pereina į žmogaus knną, kuri už
laiko jo szilumą; dirbant žmogui, ta szilumą vėl , 
persikeiezia į pajiegą, paveikslan, į pajiegą žmo- , 
gaus rankų, o pajiega žmogaus rankų vėl padir
ba kitokią pajiegą ir t.t. Tokiu budu nuolatai 
vienos pajiegos persikeiezia į kitokias; nė vie
na isz jų pražūti negal, ne gal ir pati isz nieko 
pastoti. Tą ypatybę vadina: t i e s o m i s u ž 1 a i- 
<i m o pajiegos. Czia vienok turime pridurti, 
<ad dirbant kokiai nors pajiegai, dalis jos visada ( 
persikeiezia į szilumą, kuri iszsiskirsto svieto rui
muose, szildo orą, paveikslan, aiszkinant sukimąsi 
dūdelės su vandeniu užkimsztos su kamszcziu; 1 
teip jau ir ne visa sųulės spindulių pajiega, pul- ' 
dama ant augmenų, persikeiezia į paslėptą pajie- ' 
gą viduryj augmens, nes dalis spindulių pajie
gos,. pakol jos pasiekė augmenį, szildo orą, per i 
<urį tie spinduliai tur pereiti; tas pats atsitin- , 
ta su kiekvieną pajiega.

PAWOJUS MUSŲ ŽEMEI.
Nors žinome, kad medega isz kurios visos pa- , 

švietės yra pasidarusius, pasiliks amžinai, nors 
pasiliks ir tos paezios pajiegos rėdanezios pasvie- 1 
temis, bet kaip žinome, medega gal persikeisti, 
o persikeisdama gal perkeisti ir iszlygas gyve- ( 
nimo ant žemės teip, kad czia nejoki givi su
tvėrimai gyventi nebegalės. Gal atsitikti ir ki
tokį apsireiszkimai, kurie isznaikyti gal visokį 
gyvastį ant žemės, nors pati žemė ir pasiliktu. ! 
Žinome, paveikslan, kad sziądien ant musų mė i 
nulio nėra jau gyvybės, nė žmonių, nė gyvulių i 
nėra nė jokių sutvėrimų, bet žinome, kad ir ant 
jo priesz amžius buvo visai kitokios iszlygos: 
kaip ant žemės, teip ir mėnulio buvo tos paezios 
iszlygos, taigi ir ten savo laike galėjo žmonės gy
venti, kurie sėjo javus ir augino augmenis ir gy
vulius. Kad medega ne nyksta, kad ne nyksta 
pašvietė rėdanezios pajiegos, tas mus raminti ne < 
gal, nes medega gal teip persikeisti, kad ant jos 
gyventi negalėsime; pajiegos gi rėdanezios pa- 
svietemis gal musų žemę nustumti į tokias iszly
gas, kad nors ji ir nepersikeistų, visgi negalėtu
me toliaus gyventa.

Mokslincziai jau seniai patėmyjo, kad keliai 
musų pasaulės svietų mainosi. Taigi jie pirmiau
siai ir uždavė sau ant isztyrimo klausymą, ar isz 
tos permainos kelio nėra pavojaus musų žemei? 
Daleiskime, kad kelias musų žemės, kokį atlieka 
aplink saulėj kas met labjaus isztysta ir kad tas 
traukiasi per amžius, tai žemės apskritys ant ga
lo gal teip atsitolinti nuo saulės, kad ji paliaus 
ją prie savęs pritraukusi ir todėl ji su visu nuo 
szildanezios savo spinduliais saulės turėtu atsi
traukti; ir ji netekus szviėsos ir szilumos pavirs
tu į suszalusį lavoną, aut kurio nieks gyvuoti ne
galėtu: slankiotu ji viena sau, l>e jokios ant savo 
pavirsziaus gyvybės svieto, ruimuose. Priesziu- 
gai butų, Jjeigu žemės keTnis, taigi ratas ku- 
riuom ji keliauja aplink sadlę, pradėtu mažintie- 
si ir jeigu tasai trauktųsi per amžius, tą syk mu
sų žemė prisiartintu prie saulės; Jos spinduliai pra
dėtu juo labiaus ją kaitinti, perkeistu ją į įkaitu- 
rį peczių ir ant galo ji turėtu nupulti ant saulės, 
nuo kurios kitą kart atplyszo.

1773 m. prancūzas Laplace iszrokavo, kad 
ilgis kelio planetų visada vienokis. Fotam gi 
patėmyjo, kad keliai Saturno ir Jupitero mažina- 
si. Galley patėmyjo, kad laikas į kurį apibėga 
Saturnas apie Saule ilginasi, laikas gi į kokį at
lieka tą kelionę Jupiter trumpinasi. Isz to mok- 

’ slineziai nusprendė, kad kelias Saturno nors pasi
lieka tokio jau ilgio, bet iszsiplatina, Jupitero 
gi susisiaurina.

(Toliaus bus.)

— Pagal žinias surinktas Dr o 
Beilley, Liepos mėnesyj szių metų

dinamitą, jeigu į jį suduos, • Pas’ni’r^ Chicagoj 2370 žmonių;

se pasimirė 2439. Nuo pradžios 
metų iki pabaigai Liepos mėnesio 
pasimirė szį metą isz viso 14244 
žmonių, per tą patį laiką perei
tuose metuose 14648.

— Alaus pardavinyczioj Dru- 
viko, South Chicagoje, Gusta v 
Drarilus ir Jons Schubert, beger
dami susipeszė; prie pesztynių 
prisidėjo ir kiti girtuokliai. Isz 
pradžių muszėsi su kumszcziomis, 
bet paskui iszsitraukė ir peilius. 
Subadyti likosi: pats Druwik, 
Juozas Blazen ir Jurgis Gutzer. 
Sužeididimai subadytu nepavo- 
j’ngi.

— Darbinįkas1dirbtuwės Ame
rican Culley Co.,pn. 161 ant Ma- 
ther ui., Juozas Lebrecht norėjo 
pataisyti diržą, sustojusios 
maszinos, bet ratai netikėtai, 
jam betaisant,pradėjo vėl suktie- 
si ir sugriebę nelaimingu darbinį- 
ką, apsuko kelis kart. Ant galo 
sudawė galvą- į geležinį stulpą 
teip, kad galva sutrupėjo.

— Dwi mergaiti: 14 metų Se- 
die White ir Nellie Hindle, atsi
lenkusios į Chicagą pas gimines, 
pasisamdė nuo Dulsono karietą. 
Bevažiuojant per geležinkelio 
liniją,ant Humboldt Bld.,patvad- 
nįkas ne patėmyjo sargų ženklo 
ir užvažiavo ant relių ;tuom tarpu 
atbėgo trūkis, sudaužė karietą Su
die White sugriebė maszinos ra
tai ir vilko valandą,pakol trūkio 
ne sustabdė, Hindle likosi į szalį 
numesta ir sunkiai apsikulė. 
\Vhite nuo sužeidimų turės mir
ti; Hindle gi gal iszgelbės; pat- 
vadnįkas nepawojingai apsikulė.

— Apie 4 vai. po pietų duktė 
Concordia kapinių sargo, Dora 
Mueller, įleido ant kapinių numi
rėlio lydintojus, su tais, turbut, į- 
ejo ir pleszikai, kurie paskui ant 
Muellerytės ir užpuolė. Tėvas 
po valandai rado ją ant grindų 
begulinczią sunkiai sužeistu su už- 
kimszta burna. Atsigaivaliavus 
kiek papasakojo, kad sugrįžus 
nuo kapinių durų į kambarį, pas 
kui ją įlindo ir trys plėszikai ir 
isztiese revolverius pareikalawo 
linįgų ir norėjo, kad jį atrakytu 
duris kito kambario, bet kad to 
padaryti nenorėjo, sudaužė jai su 
revolverių kulbėmis galvą. Plė- 
szikus wienok nubaidė tėvas 
merffinos, todėl jie iszsineszdino 
nieko ne pelne. Galwos sudaužy
mai Muellerytas ne mirtini.

— Apsigyvenęs Aigland Par- 
te, koksai David Inman, turintis 
alaus pardavinyczią, pereitu ne
dėlios dieną urnai įgavo nuo gir
tuoklystės proto sumaiszymą. 
Ant bicyklio iszsirengė jis į savo 
pardavinyczią ir patikęs savo 
kompanijoną Duffy, pareikalawo 
nuo jo peilio,bet tas patėmyjęs ano 
„dūkimu, pabėgo. Inman ant sa
vo bicyklio nuvažiavo toliaus ir 
sustojo ties Charles’o Casey’o sa- 
iunu. Ten nutraukęs ant kiemo, 

rado stovintį buggy kokio ten 
Olsono, nuvijo aną szalyn ir pats 
silipes nuplcszkėjo. Tuom tarpu 

dawė žįnią miesto marszelgai, 
turisai atjojęs, raitas leidosi vy- 
tiesi beprotį. Inman pamatęs, kad 
ne isztruks, suradęs buggyje stik
linę, sumuszė ją ir su nuskilusia 
skeliaudra teip drucziai apipjaus* 
tė sau kaklą, kad neužilgio ir pa
simirė. Paliko jis paežiu ir-4 vai- 
kų.

isz swetillių laikraszczių. leme balsą, bet ne vardan tikė- 
Italiszkas laikrasztis “Lombar- 

dia”, iszeinantis Milane, Sziauri- 
nėj Italijoj, straipsnyje “Rusia e 
Poloniu”, raszydamas apie pris
paudimą lenkų po Maskoliaus 
valdžia, gana placziai apraszo ir 
apie uždraudimą lietuviszkų 
rasztų lotyniszkomis raidėmis ir 
apie prispaudimą katalikystės 
Lietuvoje. Isz to straipsnio ga
lima numanyti, kad žinios apie 
lietuvius pasemtos isz lenkiszkų 
laikraszczių, todėl jos ir ne su visu 
teisingos. Katalikystė Lietuvoj 
sujungta su lenkyste,prispaudimas 
lietuvių laikomas už prispaudimą 
lenkų; Lietuva, pagal laikrasztį, 
yra vien dalis Lenkijos. Straip
snį tą mes galime palaikyti 
vien už gerą norą italiszko ra- 
szėjo, p. Tencajoli, supažindyti 
italijonis su padėjimu musų 
kraszto, su prispaudimais masko
liszkų valdžių. Jeigu gi tos ži
nios ne su visu teisingos, užtatai 
raszėjo negalima kaltinti: jis su
naudojo tokią medegą, kokia jam 
pateko; teisingos neturėdamas, 
negalėjo ant jos ir remtiesi.

Maskoliszkas laikrasztis “No
voje Wremia” patalpino rasztą 
p. Sigmos, apie stovį kultūros 
terp svetimų ne maskoliszkų 
Maskolijos gaivalų. Apie tą szi-1 
teip raszo p. Sigma:

“Mano iszreiszkimas visai aisz- 
kus, jį suprasti gal kiekvienas. 
Jis remiasi ant nedaugelio žodžių : 
kiekviena kultūra yra tai didelė 
brangenybė, surinkta prakaitu ir 
krauju szimtų dirbusių žmonių 
eilių. Todėl ne naikinkite jos 
sukrovimų, kokio ji paėjimo ne 
butu. Ne naikinkite svetimos 
kultūros, bet sunaudokite ją ant 
naudos Maskolijos. Todėl, jeigu, 
paveikslan, turime gerą vokiszką 
universitetą, tai neperdirbinėkite 
jį į netikusį maskoliszką, bet tik 
į geresnį maskoliszką ir kelkite 
jūsų universitetus, kad jie galėtu 
susilyginti su geru vokiszku ir 
t.t. Tai tokius mano pažiūros. 
Asz pakėliau balsą ne priesz įde- 
ją aprusinimo, bet priesz atgai
vinimą numirusios, rymo-bizan- 
tiszkos formulos: ūbi solitudinem 
faciunt, pacem atpellant (jie 
mato ten numalszinimą, kur vis-J 
kas pavirsta į pustynę), Ne genė
kite svetimų vaisinių medžių, 
bet skiepykite'ant jų tokius, ko
kius vaisius turėti norite, pasto
jus jums patiems kulturiszkais 
žmonims, tąsyk pakajingai persi
keis ir svetimi gaivalai į masko
lius. Dabar gal būt wien kalba apie 
rūpinimąsi apie sudrutinimą ry- 
szių terp svetimtauezių ir mas
kolių ir tasai drutinimas tur būt 
atliekamas labai atsargiai ir ne 
per pažeminimą kultūros sveti
mų gaivalų”;

Teip raszo p. Sigma; visai gi 
prieszingos prisilaiko nuomonės 
maskoliszki pakraszczių virszi- 
nįkai, kaip antai toki isz caro 
žverinyczios virszinįkai, kaip 
Orzevski, patsai caras, ir juos pa
remianti masl|oliszki laikrasz- 
cziai: Wilniaus, Warszavos, 
Rygos, Kijavo. Tifliso. Tie, jei
gu tik įstengtu, seniai būt visus 
Maskolijos pakraszczius iszdeginę 
ir pekliszka smala užlieję. Jei
gu to iki sziol padaryti neįsten
gė, tai vien todėl, kaip prie
žodis sako, kad Dievas kiaule 
ragais 'ir protu neapdovanojo. 
Beprotė kiaulė moka vien nai
kinti, bet užtatai nieko tvirto 
negal sutverti.

— Lotai aplink lietuviszką 
bažnyczią pabrango ant $25. Wisi, 
kurie buwo po $700, sziądien jau 
po $725. o kurie po $600, szigi- 
dien po $625. Tolyn dar labiaus 
eis brangyn. Užtaigi, kas misli- 
nate pirkti, pasiskubinkit pakol 
pigesni. Atsiszaukite į “ Lietu - 
woa” redakciją.

jimiszkos arba giminiszkos neuž- 
kantos, tik ant apginimo vieny
bės ir czielybės vieszpatystės. 
“Peterburg. Wiedomosti” ne 
gal suprasti teisingumo to klau
symo. Tuom tarpu jos ir priesz 
tą ne piiesztarauja. Jos kalba 
isz netyczių užgaudamos tą klau
symą. Tikimėsi, kad nauja priesz 
maskoliszką ir priesz vieszpa- 
tystę agitacija, matomai pradė
ta ne labai iszmintingų žmonių, 
ne turės pasekmes”.

Skriaudžiamiems, vis/ tiek, 
vardan kokio velnio juos skriau
džia: vardan įtikimo ciecoriaus 
fantazijoms, ar todėl, kad pa- 
staezius valdymą ant pamato 
skriaudimo geriaus ir lengvinus 
maskoliszkiems administrato
riams daryti vagystas ir viso
kias neteisybes. Už skriaudas 
visur skriaustiejie nekenezia sa
vo skriaudėjų; apie tą, vardan 
kokio velnio juos skriaudžia, 
nieks nepamislyja. Isz pradžių 
terp lietuvių neapsireiszkė ne- 
kentimas maskolystės, ne buvo 
terp jų neisztikimų; pagimdė tą 
vėliaus skriaudos ir neteisybės 
valdinįkų ir siundymai masko- 
liszkų raszėjų: jeigu sziądien 
svetimi Maskolijos gaivalai ro
dosi neisztikimais, jeigu rugoja, 
tai todėl, kad prie to juos pri- 
rvertė eilės neteisybių, eilės 
skriaudų, kokias dirba rujos 
maskoliszkų urėdnįkų, kuriuos 
už tokius darbus ciecoriai apdo
vanoja. Tik visai spaugas to ne
gal suprasti!

“Novoje Wremia” 
Wengrijos stačiatikius, 
prieszintuši įvedimui 
riszkos kalbos į cerkves Weng- 
rijoj, užtaria 200000 Wengri- 
jos maskolių. Skriaudos, kokias 
kenezia nuo magyarų slaviszki 
^Vengrijos gaivalai yra visų 
peikiamos, tik tą daryti masko- 
iszkiems laikraszcziams visai 

ne pritinka. Tegul jie pirma,vie
ton siundyti irszauktiesi skriau
dų ant Maskolijos svetimų 
gaivalų, pradės ir juos teisin
gai užtarti, tik tąsyk turės tie
są atsiliepti ir už skriaudžiamus 
Wengrijos staeziatikius.

szaukia 
kad 

magya-

i

Pirmas piknykas.
Jaunų Lietuvių p a Bl

ank sm i nimo Kl i ubą s turės 
savo piknyką nedėlioję, 9 dieną 
iugpjuczio, daržeGoldnerGrove 
Park”, ant kertės Ogden ir Fair- 
field avės, arti Douglas Park. 
Įženga 
miesto 
Imkite

Maskoliszkas laikrasztis 
“Sviet”, sziteip atsiliepia ant 
užtarimų svetimų Maskolijos 
gaivalų “Peterburgskų Wiedo- 
mostių”:

“Mes reikalaujame nuo sveti
mų Maskolijos gaivalų vien 
vieno: kad jie butu tikrais, isz- 
tikimais, atsidavusiais masko- 
liszkais pavaldiniais. Jeigu ti
kėjimas arba giminiszkos skir
tybės stabdo iszpildymą to, tai 
dėl to mes priesz tai ir pake-

tik 25c. Isz visų dalių 
galima davažiuoti už 5c. 
karus 12-tos ulyezios. 
(8-8)

Užpraszo Komitetas.

Lietusiai ir Lietuwaites 
PIKNYKAS!.

Plymouth’o dvi draugystes: 
D. L. K. Vitauto irSzv. Juoza
po, rengia piknyką ant 20 die
nos Rugpjuczio (August) mėne
sio, antHanover Park, ku
ris yra tarpe VVilkes-Barre’s ir 
Nąnticok’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 
jsz Shenandoąh, 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 iszgirde, kad teip gražu bu
vo, gailėsis.

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

Szirdingai kviecziame visus.
Komitetas. (15—8)

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

(15-8)



LIETUVA.

Isz darbo lauko.
7 Melnyczios mieste Niles, O. 

pradėjo vėl darbą; apie 2000 
darbinįkų sugrįžo į darbą.

Altens Print Works, Pro- 
vidence, R. I. vėl pradėjo darbą. 
Apie 800 darbinįkų gaus ežia 
darbą.

7 Schuylkill, Pa. (netoli Phi- 
ladelphios) divonų ir pliusziaus 
dirbtuvės wel pradėjo darbą, per 
ką 150CL darbinįkai turės darbą.

7 Nashvillej^ Ten. susztraika- 
wo porto darbinįkai; į vietą 
vienok susztraikavusių tapo pa
imti kaliniai isz vietinio kalinio.

5 Tildeno kastynes, netoli 
Bessamer, Mich. likosi uždarytos; 
per tai 8000 kalnakasių nu
stojo darbo.

7 Collinsville, Mas. vilnonių 
iizdirbimų dirbtuvė vėl pradėjo 
darbą. Isz pradžių dirbs tik 5 die
nas ant nedėlios. 250 darbinįkų 
gauna jose darbą.

x 7 Sztraikas darbinįkų Barclay 
anglių kastynių, netoli Spring- 
field, UI. pasibaigė. 200darbinį
kų grįžta prie darbo; gaus jie 
po 32| <5. už kiekvieną toną isz- 
kastų anglių.

7 Perėjus geležinkeliams Che- 
sapeake, O. and South vest į ran
kas kompanijos Illinois Central 
geležinkelio, tapo pakeltos tarnų 
ir darbinįkų algos ant 10 

_ nuoszimczių.
7 Dirbtuvėse Valentine Iron 

Works, Bellefonto, Pa. darbinį- 
kams tapo apgarsinta, kad nuo 
dabar užmokesnis už darbą vi
siems tampa numažintas ant 10 
nuoszimczių seno užmokesnio.

7 girdėt,kadsavinįkai bicyklių 
dirbtuvių susitarė terp savvęs, 
norėdami užlaikyti nuo nupuoli
mo prekės, dar szį metą užda
ryti ant poros mėnesių visas bi
cyklių dirbtuves.

7 Sztraikas darbinįkų Brovno 
dirbtuvių, Clevelande, O. vos 
buvo pasibaigę* ir vėl praside
da. Priežastis yra ta, kad kom
panija, nors buvo susitarusi, ne 
visus pirma ežia dirbusius dar- 
binįkus atgal priėmė.

7 Isz Mt. Pleasant, Pa. Dar
bai pradeda ežia mažintiesi. 
Wietoj Morvood užgesino 330 
peczių,per ką keli szimtai darbinį
kų neteko darbo. Daugelis dar
binįkų traukiasi isz ežia į kitus 
krasztus; kiti grįžta į Europą.

7 Arklių kaustytojai Buffaloj, 
N. Y, pabaigė sztraiką: darbda
viai sutiko pakelti užmokesnį 
už darbą ir mokėti darbinįkams 
už darbą, jeigu dirbs virsz laiko. 
Užtatai visi darbdaviai nuspren
dė imti brangiaus už arklių kaus
tymą.

7 Sztete Oregon, ant upės 
Columbia pakėlė sztraiką žve
jai gaudanti lasziszas. Reika
lauja jie pakelti užmokesnį ant 
5c. už kiekvieną pagautą dides
nę žuwį. Iki sziol sztraikuoja 
apie lOOo žvejų. Bijosi, idant 
ežia neužgimtu sztraikierių 
maisztai. '

7 Sztete Nev Yorke likosi už- 
girtos tiesos, pagal kurias: valia 
dirbtuvėse arba sztoruose naudo- 
tiesi isz darbo vaikų nuo 14 — 16 
metų vien tąsyk, kada sveikatos 
užžiura duos paliudyjimą, kad jie 
dirbti gal be pavojaus sveikatai; 
jaunesni dirbti negal nė dirbtu
vėse nė pardavinycziose. Wai- 
kai virsz 16 metų nereikalauja 
nė jokių paliudyjimų.

7 Darbinįkai Snow
Pumps Works buwo pradėję 
sztraiką,bet tas greitai pasibaigė. 
Per tą trumpą sztraiką darbinįkai 
iszderėjo keletąma^ų palengvini
mų. Priesz piet apturi jie 
5 minutas perstojimo darbo ant 
užkandžio; bet užtatai ant pietų 
paskirta tik 25 min. Už darbą 
nedėlios dieną nuspręsta mo
kėti 1 j syk tiek, kiek sziokiomis 
dienomis. Laikas darbo per nede- 
lią nuspręstas 60 valandų.

Mitingai.
Subatoje, 8 dieną Rugpjuczio, 

pusiau asztuntą valandą vakare, 
salėje F. Majausko, ant kertės 
Laurel ir 33-rd sts, bus mitingas 
wisų lietu vių-ukėsų 6-tos war- 
dos. Ant szio mitingo yra užkvie- 
cziami pribūti wisi ik wienam, 
idant sudrutinti musų nusilpnė
jusį kliubą ir iszrinkti naują ad
ministraciją ant kito meto, o po
draug pasikalbėti apie ateinan-i 
ežias elekcijas, nes tai yra skvar
biausios clekcijos kaip visada.

Užpraszo wisus, Komitetas.

Gromatnyczia.
P. Ryksztei, Homesteade. Pa

mokyti, kaip giesminįkės turi 
elgtiesi bažnyczioj, yra tai pride 
rystė kunįgo. Laikraszcziams į 
tuos dalykus kisztiesi ne pridera. 
Kreipkiesi Tamista su apkaltini
mu giesminįkių prie vietinio ku
nįgo, o ne abejojame, kad tasai 
pamokys jas, kada bažnyczioj 
pridera stovėti, o kada galima 
sėdėti.

Naujas
Lietinviszkas Saliunas.

Fel. Majausko 
3301 Laurel 
kerte 33czios ui. 

, Užlaikau 
b*WBFKka Alų, 
riauaia* 
Ir seniau 
sias A- 
rielkas, 
Wyna. 
Likierlu* 
Ir puikiausiu* Ciga
ru*.

Prie saliuno tu
riu puike didelia 
sale ant mitingu,

swiežla
ge-

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

“Lietuva” kasztuoja ant metą tik $2.
Kas užsimoka abu dolierius isz virszaus tam duodame dova

nų knįgą vertės 50e., gali isz musų kataliogo iszsirinkt kokią no 
ri. Kas neturi kataliogo musų knįgų, teiksis atsiszaukti o prisiu
sime dykai.

Steam

r Nedėlioj, 9 Rugpjuczio, pusiau 
pirmą adyną po pietų, salėje L. 
Ažuko, bus mitingas “Lietuvisz
ko Politiszko Susivienyjimo”, 
ant kurio delegatai isz visų lie
tu viszkų kliubų užpraszomi yra 
pribūti, nes yra svarbus reikalai.

P. Jonaitis, prez.

Aukos dėl Rėklio.
Stanislovas Bardzeviczius isz 

Lest.er Shire, N. M., paaukavo 
nelaimingam Rėkliui $1.00. Pinį- 
gai yra prisiųsti į “Lietuvos” re
dakciją.

TeipogLisz Bridgeton, N. J. 
paaukavo szios ypatos:
W. Balczis 50c., T. Budris50c., 
K. Konstantinaviczius 30c., A. 
Navardauskis 25c., W. Szimkus 
25c., J. Stulpius 25c., J. Gedminas 
15c., G. Lubaviczius 10c., Wiso 
labo $2.30.
Szioms dienoms apturėjome laisz- 
kelę nuo nelaimingo Antano Rėk
lio, kurs yra netekęs savo abieju 
kojų, raszo teip:

“Milwaukee, Wis. 30 Liepos, ’96. 
Garbinga Redakcija “Lietuvos”! 

Daneszu Jumis, kad mane sužeista isz 
Sz. Elzbietos ligonbuezio iązwarė!

Su guodone, A. Rėklys.
Matyt, kad laiszkelis yra atė

jęs isr Milvaukee, Wis., bet ad
reso nė jokio nepaduoda. Ne
žinia,kur jis vargszas apsiverezia 
ir kas jį nelaimingą prižiūri.

Pirmas metinis balius.
Dr-tė Lietuvos Sūnų rengia 

pirmą sawo balių, ant nedėlios 30 
Rugpjuczio, salėje Pulaskio, 800 
S. Ashland avė. terp 17-tos ir 
18-tos ui. Prasidės pusiau szesztą 
walandą vakare. Įženga wyro 
su moteria 25c. Isz visų pusių 
miesto galima į tą sale davažiuo- 
ti tik už 5c. Užtai visi lietuwiai 
ir lietuvaitės szirdingai yra už- 
praszomi atsilankyti. Grajįs pir
mos klasos muzika.

Užp raszo,Komitetrs.

Pajieszkojimai.
Pajieszkau sawo draugų: Kazimiero 

Dominausko ir Juozapo Walulio; abudu 
paeina isz sodžiaus Waigailių, parap. 
Lygumos, gub. Kauno. Teiksis atsi- 
szaukti ant adreso szito:

Feliksą^ Driuba 
cfo: Washburne Mftg. Waukegan, III.

Pajieszkau sawo brolio, Simano Gedei- 
kio, paeinanezio isz Kauno gnb., Rasei
nių paw., Burkinių sodžiaus. Teiksis at- 
siszaukli ant adreso szito:

Petras Gekeikis 
3350Fiskst., Chicago, III.

Sugaukit wagį!
28 d. Liepos pabėgo isz Ne- 

warko, N. J. Jonas Sakeviczius, 
kuris apvogė boardingierius: 
vienam iszėmė isz bakso 60 dol. 
kitam 27 d.; vienas geras lietu- 
wys buvo už jį padėjęs į sūdą 
500 dol. Kas jį suims, gaus 25 
dol. Jis atvažiavo isz Anglijos 3 
mėnesiai atgal. Turi 24 m. 5 pė
dų augszczio, kudas, melsvų a- 
kių, tamsaus veido, nosies pail
gos, suplotos; sznekėdamas trau
kia į save kvapą. Apsivedęs, tu
ri vieną vaiką dar nesznekantį; 
pati 4| ped. augszczio, geltonų 
plaukų, pailgaus balto veido. 
Paeina jis isz Kauno gub. Sziau- 
lių pavieto. Praszome duot ži
nią ant adreso szito:

Jacob Savickis
62 Adams st. Nevark, N. J.

Su gaukit wagį.
Kazys Szimaitis pavogė z vie

nam vyrui $40 ir už “boardą” 
neužmokėjo ir iszbėgo. Jisai yra 
mažo ūgio, juodų plaukų, moka 
szneket :latwiszkai, lietuwiszkai ir 
angliszkai. Kas tą latrą 
gaus $10 dol. nagrados. 
žinią ant adreso szito:

A. Ardickas 
35 2-nd st.‘ Rom 53, S. 

Mass.

sugaus, 
Duokit

Boston,

Ant pardawimo 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 
iswažiuoju į seną krajų, Parduo
da už mažiau nė pusė prekės. At
siszaukite pas Zenonu Grinevec- 
kį, 585 S. Jeffersen bt. Chicago 
III.

Ant pardavimo labai pigiai dra
panų sz t oras. Yra tai senas sztoras, 
ir biznis gerai iszdirbtas,netoli lie- 
tuwiszkos bažnyczios; prekė $600. 
Atsiszaukite į redakciją “Lietu
vos”.

ADRESAI WIRSZINĮKŲ.
DR-TES SIMANO DAUKANTO:

Prezidentas—J. Alek*andrawicziu*. 9M 33-rd 
St.

Sekretorius—K. Pocius. 645 S. Canal st.
Daktaras M. J. Stupnickis, 3121 Laurel st.

GERAI
ŽINOMA

FIRMA

California Wine & Lięnors Co.
384 Blne Island avė. ir 475 Centre avė.

Padidino savo krautuwę gėry
nių, o sumažino wisas prekes. 
Pristato į namus visokius gėry- 
mus reikalaujantiems ant balių, 
wesiailių, piknykų ir kitokių za- 
bowų už pigesnią prekią kaip ki
ti tokiems visiems 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)

Geriausias Saliunas
VVIDURYJE MIESTO

— pąs —
A. J. KOWALSKI

40 La Šalie Str.
Kuriame randasi geriausi gėrimai, ir 

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

PIGIAUSIAS KROMAS

Czebatn ir Czeweryku
. pas

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

Per iziais 30 dienu turiu iszpaduotie wi*us 
mano vasariniu* tavoms, kaip tai: Czebatu* 
Czeverykus dol vyru, moterų, vaiku ir kūdi
kiu. Užtai teip labai sumažinau ju prekias, kad 
viską pa* mane dabar gali pirkti beveik už pu
se prekes. Dėlto atkreipiu atyda visu aplinki
niu ir “ ' ---------- "
persitikrysite 
pas mene

Ir pažystamu ir praszau ateit pamegyt, o 
iltlkrvsite kad tei pigiai niekur nerasite,kaip 
------ SUGUODONE

M. W. Goodman.

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

Nnrinfl’c Par9i?abendinti sau 
i\01inilS Lenkiszk Kningu 
wi šok ios i n talpos, kaip antai: isto- 
riszku, moksliszktųpasakiszku, dai
nų, dainų su gaidomis, gyvenimu 
szventuju, maldakningiu, giesmių 
su gaidomis, kningu ant pasilinks
minimo, tegul praszo

Kningu Katalioga, 
kreipdamasi in GERIAUSIA

LENKISZKA
KNINGYNA AMERIKOJ,
WL Dynievicziaus, 

532 Noble St., Chicago, III.

balių ir wesialiju.
Ateik broli pamatytie ir to viso 

pabandytie.
Felixas Majauskas, 

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

MAX DRZEMALA,
— LENKISZKAS — 

Adwokatas, 
praktikuoja visuose suduose, 

iszpildo savo dalikus teisinga ir 
gerai.

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

163 Randolph St
Givenymas 1256 N. Halsted St.

Telf. N. 4923

E. ZANJEWSK1S.
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 pigesne 
preke kaip perkant gatavas. Tei
pogi taiso ir czystyja visokius 
drabužius. Darbą atlieka gerai, 
gražiai, greitai ir pigiai.

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

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
nyczios, kur wisa spaustuvė taps dvejopai padidinta ir tada viso
kius drukoriszkus darbus galėsime atlikti dargeriaus ir greieziaus.

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

Lietuva ir į visas dalis svieto. Pinįgai per mus iszsiųsti grei 
cziausei suvaikszczioja kaip isz visų kitų agentų. Mes teipgi par 
duodame lotus ir namus aplink lietuviszką baioycziaf> parduoda
me farmas geriausiose lietuviszkose kolionijose, Arkanso, kur jau 
kelintas metas lietuviai yraapsigyvenia, ir atliekame visus kito
kius lietuvių reikalus gerai ir teisingai - t

Raszant į mus su kokių bent reikalu arba pinįgus siuneziant 
visada uždėkite szitokį adresą:

A. Olszowskis,
954 33rd Street, ___________ CHICAGO, ILL.
Pinįgus siųskite reglstravotose grom&tose arba per “money order”, ta 

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

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

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

Tos maszincsyra ne ant wienos die
nos, bet ant visados.

GERIAUSIOS
Siuvamos maszinos, sukamos 

su ranka, kasztuoja $13.00

PASISKUBINKITE SU ADRESAIS.

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

Vyrai! pas Ma
jauske važiuo

sim
Su juom pasiro- 

dawosim;
Ten gardaus A- 

lal'8 iszgersim 
Ir daug pinigu 

ne pragersim.

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

LIETUWISZKAS SALIUNAS.
Kasparo Majausko.

3357 Fisk St. CHICAGO

AP TIEKA
— 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 no adynos 11 ry
to iki 2 po pietų D-ras M. F. 
Božyncz, o D ras M. P. Kosakaus- 
kas randasi Czetvergais ir Nedė
liotos no 10 iki 12 adyn. vidur
dienio ir daktarai W. Statkevi- 
czius randasi kožname laike. Ant 
pareikalavimo gali paszauktie in 
aptieka per telefoną kiekviena 
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

— Pirmas lietuviszkas saliunas 
Chicagoje L. Ažuko, ponr. 3301 
Auburn avė. ir kerte 33czios 
arti lietuwiszkos bažnyczios. 
Užlaiko wiska czystai ir puikei. 
VVisada szaltas alus, puikus li
keriai ir kvepenti cigarai. Užlai
ko puikia salia dėl mitingi}, wese- 
lijų ir kitokių zobowų. Jeigu isz 
kito miesto atvažiuoja lietuwiai, 
gali atsilankyt ir spakainiai per
nakvot, teipogi ir rodą gaut.

HILLE’S FOTOGRAFAS/
3452 S. Halsted ui.

Nujimą puiki** Fotografijas, ui tuziną tiktai 
$2.00

Antireseliu ir kitokiu reikalu n ujimą Fotogra i 
fijas kopuiklauseL

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

L žlaiko didžiausią krautuve

DRAPANŲ ir APAUTUWO
Didelis sztoras pilnai užverstas rietu 

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

visokius
Paran

kiu yra privažiuoti, nes streetkariai pri
eina isz visų dalių miesto.

kaip visur. Prie to užlaiko 
J kufarėlius, dėžiutias (valizas).

Lietuwys Kazimieras Ramanauskas, 
kurį cze ant fotografijos matote, yra kler
ku toje krautuvėje ir lietuwiams, tena 

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

Ben. Hatowskis.
027 S.Can aierte Judd, 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 doliery ant nedė 
ios.

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

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

Lietuwiszka Daktarka, paeinanti isz Kauno gubernijos, 
Marija Doviatt, 817 W. 21st Place (Hinman str.) 

Priima ligonius-adynose: ^6 pwakarepiet
Telefonas. Č&nal 151. (12—9)

K. >
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