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Politiszkos žinios.

sektu apstabdyti maisztus, tai 
visgi apstabdymas bus tik tuom- 
tarpinis.

Ant salos Kretos, Macedoni- 
joj, Sirijoj maisztai ir pjovynės 
traukiasi savo keliu; turkiszka 
kariauna ne įstengia visur pasi- 
kėlusiems prieszintiesi, o jau apie 
pergalėjimą jų nėra nė kalbos. 
Kretiecziai jau net apgarsino 
savo neprigulmystę nuo sultano 

, ir sutvėrė tuomtarpinį savo ran- 
;dą. Turkiszka kariauna iszsiųs-

—o—
Maskolija.

Maskolijos ciecorius ir jo mo 
teris atlankė jau Austrijos cieco- 
rių. Drauge su juom buvo ir Mas
kolijos užrubežinių dalykų mi- 
nisteris, kunįgaiksztis Lobanov 
Rostovsky. Kol Mikalojus link-j 
sminosi Austrijos sostapilej, 
kunisaiksztis Lobanow Ro3towS- U prie“ įrengia
ky tarėsi ir apkalbinėjo visokius 
politiszkus reikalus su Austri
jos užrul>ežinių dalykų ministe- 
riu Goluchovskiu. Kaip Austri
jos laikraszcziai paduoda, Mas
kolija ir Austrija visai susitai
kė visuose politiszkuose daly
kuose. nors iki sziol didžiausi 
nesutikimai ,Europoj ir buwo tik 
terp tų vieszpatyszczių; visi 
bijojosi, kad isz tų nesutikimų ir 
neužgimtu karė; į kare turėtu!> - ? . * * ! būt įtrauktos ir kitos Europos i 
vieszpaty^tės. Austrijoj labiau-1

. šiai Maskolijos nekenezia Weng- 
rai, bet ciecorius Mikalojus ir 
tuos visaip stengiasi permalduo- 
ti. Wengrijos sostapilej ant. pa- 

• minėjimo 1000 metų nuo atėji
mo Wengrųį Europą buvo pa
roda. Ant tos parodos, terp kit
ko, buvo atsiųstas isz Maskolijos 
ir kitavijas Wengrų karžygio, 
Rakoczi. Taigi tą VVengrų bran
genybę ciecoriusMikalojus, kaip 
dabar pranesza, vengrams ir pa
dovanojo.

Jauną Maskolijos valdoną, nuo 
iszkilmių apvainikavimo, lanko 
nelaimės; gal tai pradžia Dievo 
bausmės už tukstanezių žmonių 
pralietą kraują ant Chodiniszko 
lauko ir tai atsitikusį vien per 
nerūpestingumą jo valdžių. Da
bar vėl ėiecerių Mikalojų ūmai 
pasiekė kita nelaimė: bekeliau
jant isz VViedniaus, ant kelio, u- 
mai pasimirė Maskolijos užrube- 
žnių dalykų ministeris, p. Loba
nov Rostovsky, kurį ant_ viso-

wien pjauti beginklius kriksz 
czionis: vaikus ir moteris;
susitikimuose gi su apsiginkla
vusiais pasikėleliais labai retai 
liekasi pergalėtoja — tankiaus 
maisztinįkai ją iszvvaiko.

savo kelionėj buvo ciecorius su 
savim paėmęs.Kol nelaimės siekia 
patį Maskolijos valdoną ir jo 
tarnus, tai dar mažas daiktas; 
kad tik jam valdant nelaimė ne
pasiektu visos Maskolijos! 
jau kur kas svarbesnis.

Tas

Turkija.
Kita Europos vieszpatyste, 

kurią už skriaudas savo paval
dinių siekia dabar Dievo baus
mę— yra tai Turkija: ežia ky
la priesz sultano valdžią vieni 
po kitam jo pavaldiniai. Dabar 
jau maisztai persikėlė net į sul
tano sostapyle, Konstantinopolį. 
€zia apsiginklavę armeniecziai 
užpuolė ant Otomaniszko banko 
ir jį apėmė. Paszaukta policija ne
galėjo jų isz banko iszvyti; tapo 
paszaukta kariauna. Kitose Kon- 
stantinopoliaus dalise teiposgi 
buvo pjovynės: turkai, pjovė 
krikszczionis,t’e gi turkus. Pjovy- 
nėse tose pražuvo per 4000 žmo
nių. Iszpradžių, kada ^turkai 
pradėjo užpuldinėti ant afmenie- 
czių policija nesikiszoį tas musz- 
tynes, todėl maisztai ir iszsi- 
platino teip labai. Dabar, kaip 
pranesza italiszki laikraszcziai, 
nė policija, nė kariauna neį
stengs visur maisztų apstabdy
ti. Girdėt buk Europos viesz- 
patysiės jau dabar tariasi aP,e 
padalinimą terp savęs Turkijos. 
Jeigu sultano valdžioms ir pasi-

Iszpanija ir jos ^valdybos.
Treczioji Europos vieszpatys- 

te atsiradusi ant tokio jau ke
lio kaip pirmutinės, augszcziaus 
paminėtos—yra tai Iszpanija.

I Ji atsižymėjo naikinimu sveti 
mų civilizacijų, ji pavertė į lau
kines civilizuotas Amerikos 
vieszpatystes: Mexiką ir Peru; 
namieje gi pagarsėjo kankini
mais, deginimais ir korymais ki
taip tikinczių.' Už tokius darbus 
dabar ir ją siekia Dievo bausmė: 
viena po kitai jos valdybos nu
metė jos sunkų nuo savo spran
do jungą. Iszsiliuosavimas dabar
tinių jos valdybų: Kubos ir Fi- 
lipiuių salų ateis greieziaus ar 
vėliaus.

Ant salos Kubos, atėjus nau
jai ežia iszsiustai kariaunai, je- 
nerolas Weyler žada traukti su 
visoms pajiegoms priesz kubie 
ežius, bet ar juos pergalės ir nu- 
malszys, tai kits klausymas. Isz 
provincijos Pinar dėl Rio, kaip 
pranesza iszpanijonys, netoli Ba 
ceraguo, kubiecziai likosi sumusz 
ti. Užpuolė jie ant kareiviszko 
trūkio, bet po musziui, kurisai 
traukėsi net 3 dienas, likosi pa- 
muszti. Turėjo jie apie 100 už- 
mnsztų ir daugel paszautų; pa- 
szautuosius su savim paėmė.

Ant salų Filipinų, kaip dabar 
pranesza, sukalbį priesz iszpani- 
jonis valdžios susekė per vėlai, 
nes ir ežia jau gyventojai pa
kėlė maisztą priesz iszpanijonų 
valdžią. Gubernatorius tų salų, 
jenerolas Blanco, pranesza apie 
tą pasikėlimą; jis sako, kad pasi
kėlusių gal būt į 4000. Priesz 
juos iszsiunte kariauną, kokią 
tik turėjo, bet tos ant apmal- 
szinimo pasikėlėlių neužtenk-e; 
reikalauja jis pastiprinimo. Isz 
Iszpanijos siunezia jam tuojaus 
2000 kareivių.

pasimiręs sultanas likosi nunuo- 
dintas; nunuodino gi jį Said 
Khalid. Į vietą pasimirusio, val
donu kras&to tapo apgarsintas 
Hamcnd Bin Mahomed Bin Said. 
Zanzibar iki sziol buvo tai vie- 
naitinė vieta, kur vergais dar 
prekiaudavo. Anglija stengiasi 
tą krasztą užimti ir apversti į 
savo valdybą.

Abisinijos karalius rengiasi į 
karę su Italija; italijonys tei
posgi siunezia daugiaus kariau
nos. Drutina jie dabar tvirtynę 
Gury, į kurią bus padirbtas ge
ležinkelis nuo Massovos. Abi 
siniecziai turi jau 100000 gerai 
apginkluotų kareivių. Neseniai 
italiszka laivyne paėmė vieną 
holandiszką laivą, kurisai vežė 
ginklus abisiniecziams; ant to 
laivo buvo 25000 karabinų pa
dirbtų prancu iszkose dirbtuvėje. 
Galima neužilgio laukti atsinau
jinimo karės terp Italijos ir Abi
sinijos.

kad isztikro mes 
kuom pasirodyti.

vaisius atsiuntė 
vien dvarai: Po-

gal patikėti, 
neturime su 
Žemdarbystės 
ežia beveik
tockienė isz dvaro Wisoko-Li- 
tovsk, Garteno gubernijoj; p. 
Dauszka isz Szveksznos atsiuntė 
ant parodos Lietuvoj užaugy- 
tus grūdus sorų (proso) ir tur- 
kiszkų kvieczių (komų). Tie ja
vai Lietuvoj ne buvo auginami, 
todėl p. Dauszką galima vien 
pagirti, kad stengiasi įvesti į mu
sų krasztą svetimų krasztų ja
vus. Apart dvarų, ant parodos 
yra ,ir surinktos prabos ukinįkų 
javų: is« vieno pav. VVilniaus 
gub.; 3 pav. Kauno ir Garteno 
gub., 6 VVitebsko ir 7 Minsko 
gub. Žemdar^ystos maszinos at
gabentos ant parodos tik vienos 
Lietuvos dirbtuvės—Rekoszo, 
Kaune. Taigi ir viskas beveik, 
su kuom Lietuva ant Nižnenov - 
gorodo parodos pasirodė.

Iszdege kaimas Mochnata.
23 d. Liepos szių metų, apie 

pietus, užsidegė kaimas Mochna
ta, Naujo Berkovo vai. Bielsko 
pav. Garteno gub. (Grodno). 
VVtsi suaugę vyriszkiai buvo ant 
darbo lauke, taigi užsidegus tru
ko gesintojų, todėl į urną laiką 
ugnis apėmė 6 ūkių. Ne apsiėjo 
prie to ir be žmogiszkųaukų: sa
vo nameliuose sudegė 68 metų 
senelis, ‘Povilas Panfiliuk. 
Sprendžia, :kad dėl ne atsargumo 
sudegusio Panfiliuko ir užgimė 
gaisras. Wienuose deganeziuose 
namuose į stogą buvo įkiszta už- 
provįta muszkieta, kuri įkaitusi 
ir iszszovė; szuvis pataikė į vie
ną žiopsantį ant ulyczios vaikiną. 
Gesinimą stabdė stoka vandens: 
ant kiemų deganezių ūkių užsi
degė ir szulinių rentiniai; kiti gi 
ukinįkai isz savo szulinių neszti 
nedavė.

Sustaczius į eile karei vius, visi 
tarėjo diržus, nors pas daugelį jie 
buwo sutrukę; vienas kareivis 
turėjo perplėsztą mandierą ir nu
trauktus szlipus. Jis wienok tei
sinasi, kad laike atsitikusios 
žmogžudystės buwo ant sar
gybos. Taigi iki sziol visgi tikrai 
ne žinia, kas yra žmogžudžiai : 
nužiūri vienok intendenturos ka
reivius-

Senas kapas.
Senovės Lietuvos rubėžiuose, 

7 viorstus nuo miesto Pskovo, 
sąnarys Pskovo archeologų drau
gystės, p. Uszakov, atkasė se
ną kapą ant lauko kaimo Karū
na. Žmones nuo seniai kalbėjo, 
kad tame kape yra užkasti pinį* 
gai. Pereitą metą, norėdamas tuos 
užkastus pinįgus paimti, tą ka
pą pradėjo kasinėti vienas esto- 
nietis, bet tas tapo jam valdžių 
uždraustas. Kapas tasai nuo

Republikoj Ecuador. Pietinėj 
Amerikoj, vėl pasikėlė maisztai. 
Pulkai maisztinįkų renkasi apie 
mie«tą Cuenca; virszinįku jų y- 
ra Vega. Rando jenerolas Alfa- 
ro, su dikta kariauna, traukia 
ant Cuencos. Netoli Noraujal su- 
muszė jis vieną pasikėlėlių dalį.

Maisztai rengiasi teiposgi ir re- 
jublikoj Chili. Maisztus gimdo 
varžymąsi valdžios terp dviejų 
candidatų ant prezidento: likosi
daugumu bal&ų iszriuktas Erra sieksnio augszczio; apaezioj uži- 
zuriz; het pasakoja, buk jo szP 30 ketvirtainių sieksnių. Pir-
linįkai už pinįgus pir- 
cinėjo balsus. Jeigu tas bus at
mestas, prezidentu turėtu būti 
Teyes. Ar vienas ar kitas pasi- 
iks prezidentu, vis be maiszto 

ne apseis, nes atmestasis su savo 
szalinįkais ji pakels. Toki atsi
tikimai būva po kiekvienų rin
kimų visoje republikose buvu
sių iszpaniszkų valdybų: jose 
maisztai beveik niekada nesiliau- 
' a.

Prezidentas (Jleveland davė 
įsakymą Amerikos pasiuntiniui 
ant salų Kavai, Oceanijoj, p. 
Will is, apgarsinti gyventojams, 
kad jie pats sau iszsirinktu: 
ar kad Suvienytos Wieszpatystės 
Sziaurinės Amerikos paimtu tas 
salas visai po savo valdžia, ar
ba kad karalienė Kujalani joms 
valdytu po Amerikos globa.

mą dieną p. Uszakov atkasė: 
mažą tekilą su skyle ant prisika
binimo prie diržo, molinių puo
du szukes. Antrą dieną atkasė 
apie 30 senų ugnavieczių su 
užsilikusiomis puszinėmis angli
mis; prie ugnavieczių buvo isz- 
jarstyti žuvių žvynai, žmo- 
giszki kaulai ir szale vienos ra
do zuikio kaulus. Treczią die
ną atkasė palaidoto žmogaus 
caulus; veidas jo buvo nukreip
tas į vakarus; szale to palaidoto 
auvo iszbarstyti žuvių žvynai, 
žmonių kaulai, puodų szukės ip 
1.1. Sprendžia, kad kapas tĮsai 
yra tai vieta laidojimo yi^nos 
szeimynos; vėliaus pasimirusie- 
jie buvo laidojami vis aūgsz- 
cziaus. Surastus ežia daiktus per
gabeno į Pskovo senovės daik
tų rinkių.

Nelaime ant Trakų ažero.
16 dieną Rugpjuczio, tarnai 

grafo Tiszkevicziaus grįžo isz 
Trakų, kur jie buvo bažnyczioj; 
susėdo, drauge su savo moterims, 
iszviso 13 žmonių, į mažą valte
lę ir norėjo prisikelti prie kito 
Trakų ažero kraszto. Waltis bu
vo sena ir iszplaukus į vidurį 
ažero, vanduo pradėjo sunktiesi 
į valtį; to, ypacz moterys, persi
gando, pakėlė riksmą ir pradėjo 
grumtiesi į krūvą. Nuo to val
tis apvirto ir visi atsirado van
denyj: 7 žmogystos tuojaus nu
skendo; du priplaukė prie krasz
to; 3 iszgelbėjo žmonės ant krasz
to esanti ir vieną iszgriebė vė
liaus, het jau negyvą. Tas buvo 
jau pats priplaukęs prie kranto, 
bet atsigrįžęs pamatė savo paezią 
vandenyj— todėl grįžo atgal, bet 
pajiegų jam nepritėko: prige 
rė drauge su savo motere, ku
rią gelbėti norėjo.

Pagirtinas padavvadiji- 
mas.

Pastorius liuteronų bažnyczios 
Neu Relgeno, Latvijoj, p. J. O- 
solin, apgarsino visiems randau- 
nįkams samdaneziams žeme pri- 
gulinczią prie pastorato, kad tie 
visi randaunįkai, kurių vaikai 
anko kokią nors augsztesnę moks- 
ainę, ar tai Latvijoj, ar kitur, 

nereikalauja randos mokėti ir tai 
teip ilgai, pakol jų vaikai visai 
nepabaigs mokslo. Pastorius O- 
solin tokiu budu diktai suszelpia 
ieszkanczius augsztesnio moksle 

savo randaunįkų vaikus. Nors 
metinė randa isznesza porą szim- 
tų rublių, bet tą savo naudą jis 
jadovanoja ant naudos mokslo 

jieszkanczių. Kad terp mus at
sirastų toki aukautojai, gal ir pas 
mus mokslas labiaus pradėtų pla- 
tintiesi, o vėl iszsiplatinus 
augsztesniems mokslams, jų įtek
mė atsilieptų gal ir ant žmonių ir 
į ie gal atrastų naudingesnį pasi- 
inksminimo būdą, kaip visas 

liuosas valandas perleisti saliu- 
nuose ir juose žudyti sunkiai už
dirbtus pinįgus ir Savo sveikatą.

Chinieczių kraszte vėl užgimė 
krikszczionių pjovynės. Chinie- 
cziai tsznaikino ir iszplėszė 30 
kiikszczioniszkų misijų provin
cijoj Shantung. Randas priesz 
tuos misijų naikintojus iszsiun- 
te kariauną.

y-
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Rytine Afrika.
Pakrantėse Rytines Afrikos 

ra vieszpatystė Zatizibar. 
dieną Pjutes szių metų pasimi
rė sultanas to kraszto, Hamed 
BinThvain Bin Said. 1893 m. 
jis buvo anglijonų ant sosto 
įvestas. • Pasimirus dabartiniam 
sultanui, vienas isz senų preten
dentų, Said Khalid, su 700 karei
vių užėmė sultano rūmą. Idant 
stabdyti kruvinus visokių preten
dentų maisztus, anglijonys, isz 
laivynių, iszsodino ant kraszto sa
vo kariauną; jie pareikalavo, 
kad Said Khalid apleistu sulta
no rūmą, bet kad tas nepaklau
sė, todėl laivynės virszinykas 
pradėjo isz kamuolių szaudyti ir 
visai tą rūmą iszgriovė. Said 
Khdid pasislėpė pas vokiszką 
konsulių. Kaip pasirodo, dabar

16 metų, jauna Holandijoa ka 
ralienė \Vilhelrnina susižiedavo 
su jaunu kunigaik.izcziu Bernar
du, Sakau VVeimaro kunigaiksz- 
tystės, Wokietijoj.

Isz Lietu vvos.
Lietuwa ant Nižnenowgo- 

rodo parodos.
Nižnenovgorode, Rytinėj Mas- 

kolijoj, atsibuna dabar paroda 
visos Maskolijos vaisių ir isz- 
dirbimų; žinoma,joje ima daly wu- 
mą ir Lietuva. Galime vienok 
sakyti, kad isž vi-ų Maskolijos 
krasztų dalyvumas Lietuvos 
ant tos parodos yra mažiausias. 
Gaila tai labai, nes maskoliai

Isz susiwažiawimo seno- 
wės tirinėtojų Rygoj.
Iki sziol ant susirinkimų seno

vės tyrinėtojų Rygoj buvo per- 
skaityti ir paskui susirinkusių 
mokslinczių perkratinėjami szitie 
darbai apie musų krasztą. 15 d. 
Rugsėjo turėjo susirinkimu tyri
nėtojai senovybės Ballmario pa- 
kranczių. Ant to susirinkimo 
perskaitė savo darbus: Baronas 
Bruining—Apie istoriszkae drau
gystes Priebaltmarinio kraszto; 
daktaras Bielenstein, Apie seno
vės latviszkus miestus; VYojens- 
kis, Apie Kurszes senovybę; Fili- 
pov, Apie istorijos medegą Prie
baltmarinio kraszto ats'randanczią 
maskoliszkuose centraliszkuose 
archyvuose; Bieliaszevskis, In- 
flantų revizija ir inventorius li- 
vomszkų tvirtynių; Diderichs 
Apie Kurlandijos kunįgaikszczių 
archyvą.

P. Bucholziszdawėsuraszą visų 
darbų apie senovybę Priebaltma- 
rių kraszto, koki tik pasirodė nuo 
1604 m. iki 1896. Sura<zas tasai 
turi vardai Bibliographieder Ar- 
chaeologie Liv, Ėst und Kuri and. 
Surasze tame yra patilpusių ir 
daug rasztų apie senovę musų 
kraszto.

Dar apie žmogžudystę Di- 
naburge.

Pereitame “Lietuvos” nume
ryje praneszėme musų skaityto
jams apie žmogžudyste Dinabur- 
ge, kur likosi nužudytas jaunas 
prekėjas, jo moteris ir 12 metų 
jos sesuo. Ant rytojaus, apie 5 
valandą isz ryto atėjo viena mo
teriukė ko ten nusipirkti į kro- 
melį ir ji tai ir rado užmuszta- 
sias. Tuojaus davė žinią į 
policiją. Ant vietos atkako; poli
cijos virszinįko pagelbinįkas, au
džia Virinėti>jas, prokuratorius ir 
policijantai. Paklausus vieno kai
myno, tas atkartojo.

— Jie nuolatai barėsi, muszė- 
si.

Giminės vienok užmusztų "pa
sakoja, kad jie gyveno didelėj su- 
tikmėj. Moteri&zkė^ ir mergaitė 
gulėjo ant grindų: viena turėjo 
ant kaklo užnertą virvę, kita gi 
abrusą su ženklų K. Abrmątą gi
minės nužudytų pripažino už 
svetimą. Apyvakarėj policijan
tai, netoli kareivių logerių, pa
tvoryj, pamatė kyszanczią isz po 
žemės žmogaus koją. Isztraukus 
kūną isz po žemės, jis 'pasirodė 
kunu vyro užsmaugtos, moterisz- 
kės; duobėj rado diržą intenden
turos kareivio.

Kaip pasakoja, *|tą vakarą 
priesz žmogžudystę'į kromelį už
musztų atėjo vienas intendenturos 
kareivis ir praszė prekėjo pasko
linti pinįgų, bet kad tasai tam 
užgana padaryti ne panorėjo—ka- 

| reivis gazdino jį.

Nauji wandeniniai keliai.
Maskoliszkas randas rengiasi 

sujungti tyczia iszkastu kanalu 
upę Dauguvą ir Aa, Latvijoj. 
Ant isztyrimo to, tapo kelių mi
nisterijos atsiųstas inžinierius Na- 
gel. Apart Aa ir Dauguvos ka
nalu bus sujungta ir upė Eubach. 
Tokiu budu Ryga taps sujungta 
su linų auginimo Maskolijos plo
tais. Apart to vandeninio kelio, 
prancuziszkos kapitalistų kom
panijos iszs'uųstas, p. Flourans, 
taria dabar su Maskolija: kom
panija ta nori sujungti Rygą su 
Mikolajevu, taigi Baltiko jūres 
su Juodomsioms. Jeigu Maskolija 
susitaikys su ta prancuziszka kom
panija, tai bus sujungta upė Dau
guva su Dneperu ir Dneperas su 
Nemunu atsakanezias kana
lais ir paezios upės pagilintos 
ant tiek, kad didžiausi jūrių lai
vai galėtu tiesiog isz Juodųjų Jū
rių plaukti į Baltiką. Padirbus 
tą kelia, Lietuvos javai galėtu 
būt tiesiog isz Nemuno vežami į 
Juodąsias Jūrės arba į Baltiką, 
kur kas panorėtu. Kompani
ja vienok nuo Maskolijos rei
kalauja, kad kanalas jai butu ati
duotas ant 66 metų ir 4 nuoszim- 
czių nuo kaszto padirbimo.

Ne stebuklingas szaltinis.
Wilniaus szaltinį, teip vadina

mu “Levki”, netoli zamko kalno, 
žmonės laiko už stebuklingą, ku
rio vanduo gydo visokių ligų 
apimtus žmonis. Retas praeivys 
praeina pro tą szaltinį neiszgėtes 
isz jo vandens arba ne nusimazgo
jęs burnos; ant persitikrinimo 
apie gydingas ypatybes vandens 
to szaltinio, isztyrimus darė 
dr-as Heindenreich. VVanduo ta
po paimtas isz dviejų miesto 
szaltinių: isz szaltinio “Levki” 
ir isz szaltinio petoli citadelės. 
Jis nesurado vandenyje, nė vie
no, nė kito szaltinio gydanczių y- 
patybių. liek vien surado, kad 
vanduo abiejų szaltinių geras ir 
sveikas gėrymui.
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Isz Amerikos
N esu taiku n szwogeriai.
Pereitą panedelį, Clevelande, 

Oh. susibarė terp savęs szwo- 
geriai, lenkai: Kosmider ir Wal- 
cziak. Barnys pasibaigė muszty 
nėmis, kuriose net kirvvis likosi 
sunaudotas. Kosmider, negalė
damas įveikti savo szvvogerio, 
pagriebė kirvį ir drožė Walcza- 
kui į galvą ir ją perskėlė. Jeigu 
jis nuo to baisaus sužeidimo ir ne- 
pasimirtu, tai be abejonės nustos 
vienos akies, nes kirvio aszmens 
ją perkirto., Walczak likosi nu 
gabentas į Szvento Alekso Ii- 
gonbutį,Kosmidergi sėdi kalinyj, 
nes nieks už jį ne panorėjo 
dėti kaucijos 10U00 dol.

Iszdeges miestas.
25 d. Pjutės iszdegė

pa-

Pleszikai.
9 plėszikai, kurie iszplėszė 

paczto vežimą isz Separ ir banką 
Negaleso, pasislėpė paskui vieto
je Skeleton Conn. Cookiz Co. 
Ari., bet likosi surasti. VVieta ta 
labai paranki ant gynimosi, todėl 
isz syk nė policija, ne szerifo vy
rai neiszdryso pas plėszikus įsi
veržti. Į pagelbą tapo paszauk- 
tos ir dvi kompanijos kareivių 
isz Fort Bayard ir Fort Grant. 
Tuom tarpu plėszikus laiko apsto 
ję jų tvirtynėj. Kaip tik viskas, 
ko reikia, bus parengta,kareiviai 
rengiasi į tą tvirtynę per szturmą 
įsiveržti. Mat teip sunku yra 9 
plėszikus paimti, nors ėmikų. 
skaitant prie to ir dvi kompani
jas kareivių, yra per 300 žmonių, 
taigi ant vieno plėsziko iszpuola 
33 žmonės ir tai geriau už anuos 
apsiginklavę.

Kruwinos negru vestuves.
Isz Petersburg, Va. raszo: per 

negrų vestuves, kokse i Scot, ku- 
risai buvo mylėtinių jaunamartes, 
apie tą seną saldų laiką ir primi
ne savo buvusiai mylėtiniai. Tas 
teip įpykino jaunikį, Georgeą 
Hali, kad pagriebęs revolverį, 
szovė į Scotą ir ant vietos užmu- 
szė. Isz to užgimė paskui muszty- 
nės terp susirinkusių ant vestu
vių. Jaunamartė likosi du syk 
su peiliu įdurta į szoną; jaunikis 
teiposgi pavojingai sužeistas. 
Tik atkakusi policija su vargu 
galėjo besipeszauczius iszskirstyli. 
Jaunikis likosi suaresztuotas. 
Taigi isz to atsititikimo galime 
ir mes džiaugtiesi: kruvinos 
vestuves ne tik pas mus, bet ir pas 
negrus atsitinka; ir negrų jauni 
kiai, vieton linksmybės,kaip ka
da, patenka į kalinį.

Trys žmogystos sudegė.
Mineapolise užsidegė alaus par- 

davinyczia Londinso, pn. 1035 
ant Washington avė. Liepsnose 
pražuvo ir trys žmogystos: kal
vis Henry Duckson, G. Ander- 
soi) ir A. Anderson. Jie miegojo 
ant vvirszaus tos alaus pardavi- 
nyczios viename kambaryj. Tur
būt užtroszko durnuose pirma, 
neng galėjo pabusti. Pribuvus 
paszauktiems ugnagesiams jau 
pas tuos nelaimingus ne galima bu
vo prisigriebti. Ant antrų lubų 
gyvenanti tuose namuose: Christ 
Anderson ir Chas Mattson sun
kiai apdegė, bet galėjo dar iszsi- 
gelbėti. Blėdį ugnies padarytą 
skaito ant 110O0 dol.

t P. A. H. Eddy isz Hartford] 
yVa^h, sąnarys legislaturos, atka-1 
ko isz Alaskcsį Seatle, yyra?h. ir 
pasakoja, kad prie Juncan, neto
li nuo jūrių kranto, ant Alaskos, 
jis surado kerosino szaltinius. 
Szaltiniai tie gal iszduoti po 300 
baczkų kerosino ant dienos. P. 
Eddy tiki, kad ant Alaskos yra 
ir daugiaus kerosino szaltinių.

t Isz Mexico, Mo. raszo apie 
baisią exphoziją vietinėj parako' 
dirbtuvėj. yVisatrioba dirbtuvės 
likosi sugriauta; 12 gi darbinį- 
kų užmusztų, terp tų yra 8 chi- 
niecziai Apart užmusztų yra ir 
keletas sunkiausar lengviaus ap
kultų.

Isz darbo lauko.
•į Darbinįkui dirbtuvių Ro- 

cheater Timbber VVorks pakėlė 
sztraiką.

• yVheeliug, W. Va. Dirbtu
vėse “Civerside Iron Works” 
kompanija apgarsino, kad numa
žina užmokesiiį už darbą visiems 
darbinįkams ant 20 nuo&zimczių. 
3UUU dnrbmįkų todėl paliovė dar
bą.

•j IszKacine, Wis. raszo: 23 
d. Kugaėjo pradėjo dirbti naują 
eleklriszko geležinkelio liniją isz 
Milvaukee į Ručine ir Kenouhą. 
Apie 100 darbinįkų gauna czia 
darbą. Tasai geležinkelis iki 15 
Lapkriczio szių melų turi būt pa
baigtas iki \\ aukegan, nes kitaip 
kompanija žudytų savo koncesiją. 
Paskui tasai geležinkelis bus pa
ilgintas iki Chicago.

1 Springfielde, Mass. nusiban- Į 
krutino “bpringfieid Breving 
Co.”,didžiausia visame Massachu- 
setso sztete. Dirbtuvė ta likosi 
uždaryta ir per tai jos darbiuįkai 
nustojo darbo. Dibtuvė ta ne 
vienaitinė: beveik nėra dienos, 
kad kur nors ne taptų kokia dar
bo vieta uždaryta. Iszlygos dar
bo Suvienytose vieszpatystėse 
bziaurinės Amerikos eina nie- 
kyn.

•( Wokietijos katalikai turėjo 
savo susirinkimą mieste Dord- 
mud. Ant susirinkimo tapo nūs* 
piesta iszduoli atsakant į atsiszau- 
kimą, kuriuom persergsti darbi- 
iiįkus bes i rengiu nczi u s persikelti 
į Ameriką aiba į Australiją. At- 
siszaukime tame sako, kad isz- 
lygos darbo Amerikoj ir Austra
lijoj pakrypo ir ne matyt pne- 
žusczių galinczių tas iszlygas pa
gerinti. Taigi rodyja darbinį 
kams pasilikti geriaus namieje, 
neng kraustyiiesi į svetimus 
krasztus, kur reiks var^ą kęsti.

dirbantį 
Britai n

visai 
miestas Ontonagon, Mich. Neisz- 
liko visame mieste nė viena 
trioba, kurios ne butu ugnis už
griebusi. Blėdį wieu triobose, ne 
skaitant sudegusių turtų jų vi
duryj, rokuoja ant 4000000 dol. 
2000 žmonių ne teko stogo, o 
isz tų 1700 neturi ir ką valgy
ti. Ar kas isz žmonių pražuvo 
liepsnose, dar nežinia. Ugnis už 
si krėtė nuo de^anezių aplinkinėse 
girių. Aplinkui miestą ir girių 
degimai pradėjo mažintiesi, nes 
jos buvo jau iszdegusios; tik 
sztai užėjo smarkus vejas nuo 
to kraszto, kur dege girios ir at- 
neszė ugnies kibirksztis, o tos 
jau padegė iszdžiovintas nuo kait
ros medines namų sienas ir sto
gus.

Nelaimingas atsitikimas.
Isz Nev Britain Coun. Baisi 

nelaimė pasiekė czia lenką, My
kolą Kolovackį, 
dirbtuvėj “Nev
Knitting Co.” Mirkino jis vilnas 

, ir,turbut,per savo paties neatsar
gumą, įpuolė į katilą su verdan- 
cziu vandeniu. Ant jo riksmo su
bėgo ir kiti darbinįkui ir isztrau- 
kė jį isz verdanezio katilo. Atsi
rado czia ir gydytojas. Nuredžius 
nuplykįtajį, pasirodė, kad visa 
skūra nuo kūno nunėrė ir matyt 

. gyvos mėsos. Nors nuplikimas 
teip baisus, bet gydytojai pasiti
ki, kad pasiseks jį nuo myrio isz- 
gelbėti.

Musztynes su negrais. * 
, Netoli Champ Hill, Ala. atsiti
ko musztynės negrų su baltvei- 
džiais. Pavieto konstabelis su- 
aresztavo porą vyrų už rėkavh_ 
mus ant gatvių ir norėjo juos nu
vesti į kalinį. Ant kelio užouo 
lė ant jo pulkas negrų ir norėjo 
Suaresztuotus paveržti. Prie 
konstahelio ir jopagelbinįkų pri
sidėjo baltveitlžiai ir isz abiejų 
pusių prasidėjo szaudynės. Kele- 
Jetas negrų musztynėse likosi 
užmusztų arba pavojingai apkul
tų. Isz baltveidžių pusės viens 
likosi užmusztas.

1 Beprote motina.
Isz Kansas City, Mo. raszo: 

gyvenime C. W. Greeno, agento 
Big Tour geležinkelio, kiti lų na
mų gyventojai iszgirdo tris re
volverio szuvius ir kada ant tų 
szuvių subėgo ir atidarė dūlis 
Greeno gyvenimo, pamalė tris 
Greenų vaikus jau negyvus, gu- 
linczius lovelėse; buvo tai du 
vaikai: viens 13, kits 14 metų ir 
viena 9 metų mergaitė. Wisus 
mat motina mieganezius isz re
volverio nuszovvė. Kitame 
kambaryj rado begulinezią krau
jų baloje paezią Greenienę, teipgi 
negyvą. Kaimynai sprendžia, 
kad ji turėjo įgauti urną proto 
sumaiszymą ir kaipo beprotė sa
vo vaikus iszžudė.

Trukia isz relių iszszoko.
Isz Concord, N. H. raszo: isz

szoko isz relių trūkis Boston & 
Main geležinkelio, ant Terry ui. 
dar miesto rubežiuose. Iszszoko 
isz lėlių: lokomotyvą, siuntinių 
vagonas ir vagonas, kuriame va
žiavo rūkanti keliaiviai; visi 
tie vagonai likosi apdaužyti. Wi- 
si pasažieriai važiuojanti vagone 
dėl rukanezių likosi sunkinus ar 
lengvviaus apkulti; daug isz jų gal 
turės nuo tų apsikulimų pasimirti. 
I-z viso sunkiai apkultų yra 12 
pasažierių,

t Isz Portland, Ore. raszo: 
terp Oak Point irEigle Clif, Wa 
-h ngtono rubežiuose,dega girios.

mylios girios. Skaito apie 200 
sudegusių besigananezių jose gy
vulių.

t Kalnakasių miestelyj vadi
name Mezųuil dėl Ore, netoli 
Z; cates, Meksike, atsitiko baisus 
debesų praplyszyrnai, kurie daug 
nelaimės atgabeno.Nė wiena trio- 
ba miestelyj ne iszliko. Prie to 
prigėrė ir 6 žmonės.

Lenkai Brazilijoj.
Lenkiszkas laikrasztis “Gaze- 

ta Handlovo Geograficzna” pa
duoda žinias apie lenkiszkas ko- 
liomjas Provincijoj Rio brande 
da Sal, Brazilijoj. Randas apgar- 

( sino dabar, kad ims nuo kolio- 
nistų pripuolant) užmokėsiu 
už paskirtas jiems kolionijas. 
Lenkai mat tikėjosi, kad tas kolio
nijas duoda jiems dykai; dabar 
dažinoję, kad už jas reiks randui 
užmokėti, apleidžia iszdirbtus jau 
laukus, pastatytas triobas ir du
mia szalyn. Isz to pasinaudoja 
ateiviai vokiecziai ir italijonys: 
tie tuojaus griebiasi lenkų apleistų 
kolionijų. Daugiausiai pabėgo 
lenkų isz kolionijų Marianua 
Pimentai. Mažai yra lenkų kolio- 
nistų, kurie turėtu kiek piuįgų. 
Priežastys to yra: tinginiavimas 
ir girtuoklystė. Lupa kolionistus 
ir brazilijoniszki urednįkai: len
kai savo kysziais teip juos sude- 
moralizavo, kad jau dabar be ky- 
8z>ų prie jų prieiti negalima. Jsz 
tikro bjaurus tai būdas davinėti 
kyszius kam nors, o prie jų len- i 
kai kai p ir musų broliai lietuviai 
teip priprato, k <d nesigėdi ir užru- 
liežiuose griebtiesi to maskoliszko 
įnagio, pasitiki su centais pirkti 
saužinęto, pas kurį turi kokį nors 
reikalą.

Amatnįkai (iszėmus audėjų, 
drukorių, pardavinyczių pagelbi- 
nįkų) gal turėt pusėtiną uždarbį 
Porto Alegre. Geistini ežia sziau- 
cziai, siuvėjai, dailidės, mini nikai 
irabelmd žmonėsdirbanti prie trio- 
bų statymo, ypacz gi reikia ežia: 
raczių, knįsų apdirbėjų, staliorių. 
vindinįkų kalvių, modelatorių.) 
skutų iszdirbėjų ir gi-erų. Wisi 
szitie amatnįkai uždirba vidų 
tiniszkai ant dienos 5—6 milreisus 
yra uždirbanezių ir po 8 milreisus 
(milreis lygus beveik vokiszkai 
markei pagal dabirtinį kur-ą). , 
Dieninių darbinįkų ne reikia 
daug; tie alaus leidinycziose už
dirba po 30 milreisų ant mėnesio 1 
ir turi, apart to, valgį ir kambarį < 
ant gyvenimo. <

ISZ 
Lietuwiszku dirvvu 

Amerikoje.
— o —

Lietuyviszkas Broktono 
Politiszkas KI lubas.

Jau kartą raszėme apie Brokto
no, Mas. Lietuviszką Pohtiszką 
Kliubą. Metai perbėgo, o musų 
kliubas vis kaipi isz naujo tve
riasi,vis dar neturi jis tvirtų pa- 
matų, ant kurių pasiremti galėtu. 
Kad musų Kliubas krypo, tai at
naujinome iszrinkę naują admini
straciją. Tas suteikė didesnį pa
sitikėjimą: į urną laiką į Kliubą 
prisiraszė 46 sanariai. Ne ilgai 
vienok teip buvo. Iszsikeroti 
Kliubui ne duodadidelis sulenkė- 
jimas terp paežių lietuvių, nesu- 
prantanezių dar gerai savo skir
tybės. Kas pirma rodėsi geru lie
tuviu, pavirto į naujalenkį; fą 
padarė naujai iszrinktas musų 
kliubo prezidentas, p. Zaleskis. 
Mes jį laikėme už gerą lietuvį ir 
iszmanant į žmogų. Musų preziden
tas v.enok urnai persimainė; pra
dėjo ne ateiti ant mitingų, todėl 
ir sanariai paliovė lankę. Kliubo 
susirinkimus. Ant galo musų pre
zidentas parodė,kuom yra isz tik
ro: jis susitarė su keliais nauja- 
lenktais ir prie to pritraukęs . tū
lus Broktono lenkelius, nemokau 
ežius visai lietuviszkai, sutvėrė 
kitą Kliubą,Lenkiszkai-Lietuvisz
ką ir dar atėjęs į lietuviszką sa
lę, paėmė mu^ų Kliubo vėlavą. 
Mes keli susirinkę nuėjome į tą 
naują Kliubą, bet kada norėjome 
atsiliepti ir paklausti, kas daleido 
paimti musų vėlavą, visi sana- 
nariai “Polsko-litevskiego Kliu- 
bu” suriko, kad czia ne daleista 
lietuviszkai kalbėti!

Ant galo ir lietuviai suprato, 
kur mus veda musų naujalenkiat. 
Teisybė, musų Kliubas už vela- 
vą buvo skolingas 6 dol., bet ta 
skola pasidarė vien per tai, kad 
ne buvo musų Kliubo susirinki
mų, pertai ir nieks prigulinezių 
mokesczių ne mokėjo. Mes parei
kalavome, kad prezidentas su- 
szauktu susirinkimą. Ant to bar- 
nys su sąnariais “Polsko-litev- 
skiego Klubu” nutilo. Jis turėjo 
ant galo sugražinti musų paverž
tą vejavą. Aut 23 Pjutės suszau- 
kėme didelį lietuvių susirinkimą, 
ir vėl atnaujinome mu>ų Kliubą. 
Skaitlius jo sąnariu isz syk pasi 
kėlė iki 60. Kiekvienas užmokė
jo savo mokestį ir isz to užmo
kėjome skolą už vėlavą, kurią 
ir turėjo sugražinti “Polsko—li- 
tevski Klub”. Į vietą naujalen- 
kių aprinkome kitą administraci
ją. Isz syk musų Kliubas vėl 
susidrutino. Kad tik į jį 
veržtu vėl naujalenkiai!

Asz.

rų, griebiasi piktų paveikslų ir 
pertai užsipelno neužkantą kitų. 
Gal būt,kad apie pagirtinus ap- 
sireiszkimus musų brolių gyveni
mo mes tik ne žinome, bet ir

• tokių yra gana! Jeigu teip, tai 
Į kodėl tie nuo visų yra slepiami, 
o žinomi vien peiktini apsireisz- 
kimai? Teisybė, 
ežiuose atsiranda 
užmanymų. Ne 
užmanymų ilsisi
ant iszpildymo užmanymų; tuom 
tarpu daugumas tų musų užmany

mų numirszta pirm įsikunyji- 
mo.

musų laikrasz- 
gana naudingų 
ant
tautų ateite, tik

daugumo

su- 
didelį 

gywen- 
tų žd- 

labai

neįsi-

Isz musų gyyvenimo atsi
tikimų.

Laikrasztis “Pennsylvanijos 
Darbinįkas” paduoda sekauezią 
žinią isz Shenandoah, Pa.: Pereitą 
utarnįką, apie 10 valandą vakare, 
ant yV. yy'ater ui., buwo lietuvių 
musztynės: susimuszė • burding- 
bosis su savo burdingeriu; skėlė 
jis savo burdingieriui, Kaziui 

: Petrauskui su spj iudyne į galvą.
Paskui jie apsiskundė.

Skaitant musų laikraszczi-
uose apie lietuvių gyveni
mą Amerikoj, mažai patinkame 
paraminanezių žinių; tokių ne 
paduoda ir korespondentai: visa 
lietuviszka kronika susideda 
vien isz žinių: apie pesztynes 
musų biolių, apie jų savitarpines 
provas; ant pamarginimų tokio 
žinių, kaip kada atsitinku, kad 
tokia tai 
tėvui vaikus, su jaunikiu kur ten 
iszbėgo. Daugiausiai gi žinių apie 
girtuokliavimus. Ar isztikro nė
ra terp mus kitokių gyvenimo 
atsitikimų? Užtenka, paveikslan, 
paimti kokį nors czekiszką laik- 
rasztį; kokia juose plati czekisz- 
ka kronika, koki svarbus czekų 
darbai? Kodėl mes tų ne megž- 
džiojame? M ūsų broliai, vieton ge-

moteris, palikusi

Naujas laikrasztis.
Shenandoah, Pa. iszėjo naujas 

lietuwiszkaslaikrasztis po vardu: 
,, Pennsylvanijos Darbinįkas”. Ma
žas jis, vos ketvirtainis popieros 
lapo. Nėra kotam stebėtiesi: 
kiekviena pradžia sunki. Apie jo 
verte per anksti darką nors kat
ilėli. Tuom tarpu sveikiname tą 
naujai musų draugą ir velyjame 
jam pasekmės, pasitikėdami, kad 
rėdystė, pagal savo iezgalėjimą, 
stengsis jį gerinti. Szirdingai ve
lyjame, kad naujam musų draugui 
pasisektiTpakelti musų vientau- 
czius, Pensylvanijos darbinįkus, 
kurie sziądien ne geriausią turi 
garbe.

t Laikrasztis“Saulė” pranesza, 
kad Bostone Mas., perkunasužmu- 
szė lietuvį, Povilą Talandį.

mi- 
kad 
vi

Isz wisur.
|| Anglių kastynėse Louisen- 

grut>e, Szlezijoj, užsidegė anglys 
ir trys kalnakasiai viduryj kasty- 
nių užtroszko.

|| .Holandiszkose valdybose ant 
salos Celebes (ant Indiszko O- 
ceano, Pietinėj Azijoj) surado 
labai turtingus ir didelius plotus 
aukso. Tveriasi keletas kompa
nijų, kurios pradės ežia auksai 
kasti.

|| Baisus tvanai labai daug 
pridirbo bledies Tiroliu] (Provin- 
cijoj pietinės Austrijos, t 
Austrijos ir Italijos). Brison klo
nyj vanduo numuszė ] 
tiltų; nuplovė daug pakalnėj pa
statytų kaimų. Iki sziol atėjo ži
nios apie 2 prigėrusiu, bet mena 
kad jų yra daugiaus. Prigėrė ir 
daug gyvulių.

bet czia ir pats patėmijo tą prie
žastį: buvo tai neiszpasakyto di
dumo slenkantis žaltys. Raite
liai persigando ir nežinojo ką 
daryti, tik viens isz jų nenusi
minė: jis prisiartino ir su kala
viju perkirto žaltį ' pusiau. Nu- 
gaiszus visai, jo viduriuose 
rado jo prarytą 
jau ėriuką. Aplinkiniai 
tojai pasakoja, buk czia 
czių-slogintojų priviso
daug—4>et isz kur jie* prisiveisė, 
nežinia'; iki sziol ant viso Kauka
zo jų nebuvo. ”

Į| Kiekvieną metą, atėjus lai
kui priėmimo norinezių pasiek
ti augsztesnius mokslus Masko
lijoj, pasirodo, kad ji turi per 
mažai mokslainių, todėl kas me
tą didesnė dalis,norinezių į mok- 
slaine patilpti, neranda jose vie
tos. Szį metą tas pats.* Į augsz- 
cziausius kursus Peterburgo mo
terų mokslainės padavė praszy- 
mus priimti į ją 400 moterų, 
tuom tarpu vietų toje mokslai- 
nėj yra tik 150; į inžinierių mok- 
slaine300 vyriszkių padavė pra- 
Rzymus, tuom tarpu vielų nėra 
nė pusės to skaitliaus.

|| \Vengrijos žemdarbystės 
nisteris, Daranyj, iszskaitė, 
ant viso svieto szį metą bus
dutiniszkai szitiek surinktų javų 
nuo laukų: 825 milijonai hekto- 
litrų (1 hektolitras turi 25 gor- 
czius)t kvieczių ir 424 milijonai 
hektolitrų tugių, • Pereitą metą 
buvo surinkta daugiaus: kvie- 
czių buvo surinkta 875 milijonai 
hektolitrų ir 480 milijonų -hekto- 
litrų rugių. Taigi szį metą ant 
visos musų žemės plotų kvie- 
czių surinkta mažiaus ant 500 
00000 hektolitrų; rugių gi ma
žiaus ant 56000000 hektolitrų.

|| Kaime Bajorka, netoli Kijevo 
merginos terp savęs susiginezy- 
jo, viena isz jų žadėjo, pagal sa
vo norą, sustabdyti bėgantį gele
žinkelio trūkį. Kitos tam nenorė
jo patikėti, todėl ir susiginezyjo. 
Pažadėjusi sustabdyti trūkį nuėjo 

(r ant relių ir atsisėdo. Maszinistas 
■ | atbėgusio trūkio, pamalęs ant rė-

terp ■ sėdinezią merginą, pradėjo
szvilpti, bet ta szvilpynės ne-

10 didelių k,*us€‘ ir sėdėjo sau ramiai to- 
.1 liaus. Nebuvo ką daryti, reikė

jo isz tikro trūkį sustabdyti; ap
sistojo jis nuo sėdinezios ant relių 
merginos vos ant 2 sieksnių. Ge
rai, kad tas trūkis turėjo naujau
sias stabdymo prietaisas; jeigu 
jų ne būt buvę, maszinistas ne 
butų galėjęs teip ūmai sustnbdyti 
įsibėgusį trūkį ir tasai būt sėdin- 
cziąaht relių sumalęs. Mergina 
ginezą laimėjo, bet už tatai ji, už 
tokį beprotiszką susiginezyjimą. 
papuolė po sudu.

|| Siberijoj atrado netikėtai 
naujus aukso plotus. Pradžioje 
Gegužio szių metų smarkus lytus 
paplovė urvą vadinamą “Suchoi 
Log”, netoli Krasnojarsko, 6 
viorstai nuo upės Hazimura. Pa
plovus virszutinę žemės eilę, a- 
paezioj pasirodė auksini pieska; 
todėl keletas kazokų bandė tą a- 
patinę pieską plauti, pieska ta 
daug davė aukso. Po keletai die- 
nų jau “Such ime Loge” buvo 
įrengta 10 duobių ir jose dirbo 
50 kazokų: jieszkojo aukso net 
moterys ir vaikai; į5 dienas czia 
jau susirinko į 200 aukso jie>zko- 
tojų isz aplinkinių kaimų. Nežiū
rint ant to, kad duobes reikėjo 
slėpti, nes Maskolijoj auksą kasti 
gal tik randas, žmonėms gi ne 
daleista, ir tai vienok per dieną 
iszplaudavo mažiausiai 7 zolotnį- 
kus gryno aukso. Toks paslėptas 
vienok kasimas nepasislėpė: da- 
žinoja apie tai ir valdžios; atva
žiavo į vietą atamonos, bet ka
sėjai iszgirdę varpelį, iszbėgiojo; 
kastynės vienok tapo surastos. 
Pradžioje Sėjos atkako isz nety- 
cziu inžinierius ir užtiko kasėjus. 
Isztyrus tas kastynės, jos pasiro
dė labai turtingos. Paslaptį kasė
jai likosi praszalinti ir prie kasty- 
nių pastatyta sargyba.

užaugimą szį 
gubernijoj, 

net
su- 
vi-
su-

Cherso-
gu-

Isz Odesos, Pietinėj Maskolijoj 
raszo apie mažą 
metą Chersoniaus 
teip, kad gyventojus reiks
nuo bado ginti, reiks juos 
szelpti. Tapo nutarta pradėti 
sokius darbus, idant tuom 
szelpti baduojanezius.
niaus zemstva atsiszaukė į 
bernatorių su praszymu, kad szį 
metą nuo ukinįkų Chersoniaus 
gubernijos, dėl neužaugimo javų, 
ne butu pajieszkomos skolos į 
vienpatystės iždą.

|| VVietoje Abouj Szanto, yVen- 
grijrtj, nusiszovė koksai Juozas 
yy’eber, kurisai neseniai sugrįžo 
isz Amerikos. Jis, tėwų isz na
mų iszvytas, iszkeliavo į Ameri
ką. Ilgai gyveno Ne v Yorke. 
Czia susipažino su viena iszeive, 
teiposgi isz yy’engrijos ir apsive
dė. Sugryžęs vienok į Wengri- 
jądažinojo, kad jo moteris yra 
lai jo locna sųsuo, kuri, pasimirus 
tėvams, iszkeliavo į Ameriką, 
perkeitė savo pravardę. Dasiži- 
nojes apie tokį atsitikimą, iyreber 
nusiszovė.

|| Laikrasztis “Kavkaz” raszo 
buk ant Kaukazo priviso žalcz ų 
-degintojų (yra tai labai dide
li žalcziai gyvenanti karsztuo- 
se krasztuose, kaip antai: girio
se Brazilijos, Gujanos, arba Pie
tinių Indijų). PerSziroko lygu
mą jojo 5 raiteliai. Sztai isz syk 
arkliai jų sustojo ir nenorėjo ei
ti tolinus, l’as jojanezius labai pra
džiugino, nes jie ne galėjo surasti 
priežastės to arklių apsistojimo,
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Priežastį dabartinio artinimosi mėnulio prie 
žemės susekė Laplace. Kalbėjome jau pirmiaus, 
kad kelias žemės aplink saulę ne visai apvalus, 
jis ne ratas bet elipsa, t. y. suplotas ratas ir kad 
saulė ne patim viduryj tos elipsos, bet viename 
jos kraszte. Taigi žemė savo kelionėj ne visada 
vienokioj tolumoj yra nuo saulės, bet 1 dieną Sau- 
SĮ° ji yra areziausiai, o 1 dieną Liepos yra toliau
siai. Juo vienok areziau saulės yra musų žemė, 
juo ją drueziaus saulė pritraukia. Tas taigi pri
traukimas 1 dienąSausio yradrueziausias, o 1 dieną 

^Liepos silpniausias, p.-u,.., „k ...... i... . I
vienok ne vien aift žemės, bet ir ant mėnulio, kur- 
isai seka musų žemę jos kelionėj aplink saulę. Ir 
mėnulį, tokiu budu, saulė teiposgi tvireziausiai 
prie savęs pritraukia 1 dieną Sausio, o silpniausiai 
1 dieną Liepos. Jeigu žemė mažiaus mėnulį prie 
savęs pritrauktų, tai pirmą dieną Sausio jį mums 
saulė paveržtų ir jis turėtų pasitraukti nuo žemės ir 
paskui nupulti ant saulės. Isz tikro to nėra bet labiau
siai prie saulės prisiartinus musų žemei, t. y. 1 d. 
Sausio, mėnulis pasitraukia tolinus nuo žemės, 1 
gi d. Liepos, vėl prie jos prisiartina. Isz to ma
tome, kad mainymasi vietos mėnulio paeina nuo 
eliptiszko pavidalo žemės kelio. Bet kad per 
tukstanezius metų pavidalas to žemės kolio teipos
gi mainosi, taigi ir artinimasi mėnulio teiposgi tu
ri mainytiesi. Dabar įtekmė kitų planetų teip 
atsiliepia ant žemės kelio, kad jisai skecziasi ir virs
ta į ratą ir per tai skirtumas tolumos žemės nuo 
saulės 1 d. Sausio ir 1 d. Liepos vis maži
nusi. Per tai įtekmė saulės ant mėnulio mažina- 
si ir įtekmė žemės didinasi, taigi pertai mėnulis 
turi prie jos labiaus prisiartinti ir tiisaiartinimasi, 
kaip iškaitė Laplace, isznesza 9 pėdaTpTuekvHmą 
szimtmetį. Bet dabartinis persikeitimas žemės kelio 
isz labiaus isztysusios elipsos į ratą, kaiptąirszreiszkė 
teiposgi Laplace, nesitrauks amžinai, bet po 24000 
metų ratas žemės kelio vėl pradės tysti ir iszpa
lengvo vėl pavirs į elipsą ir per tai skirtumas to- 
tolumos žemės nuo saulės ir tojė 1 d. Sausio vėl 
pradės musų mėnulį smarkiaus prie savęs traukti, 
vėl stengsis jį nuo žemės paveržti ir jis vėl pradės 
nuo jos tolintiesi. Taigi isz sziądieninio artini
mosi mėnulio prie žemės nėra nė jokio pavojaus, 
nes jis per tą artinimosi laiką gal prisiartinti tik 
ant 2160 pėdų, o toks mažas prisiartinimas negali 
turėti didelės įtekmės ant augszczio vandenų jūrė
se; daugiausgi mėnulis negal dabar prie žemės pri
siartinti, o paskui vėl per ilgus amžius turi nuo jos 
isz palengvo tolintiesi. Taigi dabartinis artini
masi mėnulio prie žemės nepavojingas musų že
mei, jis ne priversmėnulį nupultiant žemės ir isznai- . 
kinti ant jos givybe. Nupuls, jis, bet tas— 
dar labai toli, kada jis ateis dar ir mokslincziai ne- 
tur atsakanezių pamatų, kad tikrai ir teisingai isz- 
skaityti galėtų. Priežastys, dėl kurių jis turės nu
pulti, yra kitokios, ne tos kokios gimdo dabartinį ' 
jo artinimasi, dėl pavidale žemės kelio. Priežastį 
puolimo mėnulių ant savo planetų, o planetų ant' 
saulių pagimdys kitos svieto surėdymo tiesos. Jas 
peržiūrėsime tolinus.

Uždarytas gariniame katile vanduo, visos jo dalys 
pradeda smarkiai garuoti, o pertai ir krutėti su 
neiszpasakytu greitumu ir tai į visus krasztus; per 
tą krutėjimą garai spaudžia szonus garinio katilo. 
Taigi krutėjimas smulkiausių vandens dalelių 
czia ir būva sunaudojamas prie visokių darbų: 
jis kilnoja dideles sunkenybes, traukia geležinkelių 
vagonus, garlaivius ir t. t.

ATEITE PASWIECZIŲ
Peržiurėjus tiesas kas link persikeitimo pajie

gų į szilumą, gerinus galėsime suprasti sprendimą 
apie ateitę pasvieczių. Szilumą, kaip žinome, 
iszsisklaido vienodai po svieto ruimus, taigi atei
tėj, žinome labai labai tolimoj visi dangiszki kū
nai, auszdami isz palengvo. turės turėti vienokią 
szilumą. Jeigu kiekvienas krutėjimas kiekviena 
pajiega persikeis į szilumą, tai į szilumą turės 
persikeisti ir krutėjimas visų dangiszku pasvie-

Wisokios Žinios.
• Isz Berlyno raszo, buk Ham

burgo akių gydytojas, daktaras 
Deuttcbmann, pasekmingai gydo 
apjakusius, jeigu tik apjakimaspa
eina nuo pagedimo pavirsziaus a- 
kies lėlės arba wiso akies obuo
lio. Tam tikslui d-as Deutschmann 
įskiepyja, vieton pagedusios žmo
gaus akies dalies, tokią jau dalį 
nuo kraliko akies.

sH> yra drucziausias, o 1dieną ežių, nes nors dangiszki svietii nekeliauja 
1 ritraukimas saules atsiliepia į per or^t teip kaip, paveiksimi, iszmestas ant žemes

pavirsziaus į augsztį akmuo turi daryti sau ke
lią per orą, bet tas oras drauge, kur jis yra, ke
liauja su dangiszku svietu, bet ir dangiszki skrie
tai ne keliauja visai |>er tuszczius ruimus, nes 
ruimai terp Žvaigždžių ir visų dangiszku svietų 
ne tuszti. liet pripildyti labai lengvu ir retu gazu 
vadinamu eteru; į tą tai gazą ir trinasi keliaudami 
visi dangiszki svietai. Todėl krutėjimas visų 
dangiszku svietų, jų bėgimas turi isz palengvo 
mažintiesi ir persikeisti į szilumą to gazo. taigi jį 
įszildyti; tasai krutėjimas turės mažintiesi ir 
ant galo visai pasiliauti ' ir pereiti į etero 
szilumą, teip jau kaip ir kiekvienas kitokia krutė
jimas, kaip kiekviena svieto pajiega. Wisuose 
pasvieczių ruimuose bus vienoda szilumą. Szilu- 
ma ta jau į krutėjimą nepersikeis. nes szilumą į 
krutėjimą persikeisti gal vien tąsyk, jeigu pereina 
isz sziltesnio į szaltesnį kūną. .Jeigu todėl visi 
kūnai turės vienokią szilumą,tai isz tos szilumos 
jau nė joks krutėjimas užgimti negalės. Taigi pa- 
svietėse turės viskas apsistoti, mažiausias krutėji
mas, mažiausias vėjo pūstelėjimas negalės užgim
ti; pasvietėse bus tykus miegas, nė joks balso 
skambėjimas nesiduos girdėti, nes viso svieto pa- 
jiegos persikeis į szilumą, kuri vienodai iszsi- 
sk laidys po visus kunus ir ruimus, teip kad tos 
szilumos tolinus nė vienas kūnas negalės davinėti 
kitam.

Teip vienok galėtų atsitikti vien tąsyk, jeigu 
nebūtų kitokių pajiegų. kurios pasinaudos isz suma
žėjimo greitumo įsibėgimo dangiszku kūnų. Sa
kėme, kad įsi bėgi inas dangiszku kūnų tur mažin
tiesi ir pereiti į szilumą, kuri szildys eterą dan- 
giszkuose ruimuose. Kas gi su ta szilumą darosi, 
nes ji, kaip žinome, negal prapulti? Ar ji neturi 
kokio nors pritaikymo? Jeigu szilumą dangiszku 
kūnų spinduliais pareina į terppasvieczių ruimus, 
bet kad tie ruimai ne tuszti, tik pripildyti retu ir 
lengvu gazu pramintu eteru, taigi szilumą dan-

Perbėga ji 25 mylias 
pavirsziaus, po vau

PERMAINA SZILUMOS 1 KRUTĖJIMĄ IR KRUTĖJIMO 
Į SZILUMĄ.

Idant žinoti, kas gal ateitėj atsitikti, reikia pa
žinti kokios tiesos užlaiko dabartinį stovį; jeigu 
visas tas tiesas pažinsime kaslink dabartinio sto
vio, tąsyk be apsirikimo galėsime spręsti apie a- 
teite. Nors sziądien dar mokslincziai nesusekė visų 
pajiegų rėdanezių pasvietėmis, bet jau ir ant 
sziądieninio mokslo stovio pasirėmę galime spręs
ti apie pabaigą. Kada sziądieninės pašvietęs 
baigs savo gyvenimą, ant jų gal ne bus jau 
gyvybės, nes kaip jau minėjome, tą gyvybę 
daugelis visokių priežaszczių gal pirma isznaikinti- 
Sakėme jau pirmiaus, kad medega ne nyksta, kaip 
ne nyksta ir pajiega. Taigi tame ir turime jau nu
rodymą apie ateitę svieto: kad medega ne nyksta, 
taigi visai teisingai galima spręsti, kad svietas vi
sada turės tą paezią daugumą medegos kaip ir da
bar. Tas vienok Tie reiszkia, kad svietas visada 
teip iszrodys kaip ir dabar; teipjau kaip seniai bu
vo kitokiu: isz pradžių, kaip žinome, visas svietas 
tvėrė vieną didelę miglotine, paskui ta miglotinė 
pasidalino į dalis, isz tų dalių pasidarė saulės; 
nuo tų vėl skilo planetos, nuo planetimHnuiliaį; 
darėsi vis atskiri dangiszki svietai, teip irtoliaus 
mede<ra svit4o persikeis, bet daugumas tos mede
gos pasiliks vis tas pats: tiek jos yra visuose dan- 
giszkuose svietuose, tiek ir buvo anoje pradinėj 
miglotinėj. Antru neužginamu atsitikimu kas
link ateitės pasvieczių .bus tas, kad ant svieto 
bus visada ta pati dauguma pajiegų, kaip ir dabar. 
Ne visos pajiegos bus tokios jau, kaip dabar, bet 
dauguma jų pasiliks vis ta pati. Matėme jau, kad 
dalis kiekvienos pajiegos, jeigu ji dirba, persikei
ezia į szilumą, kuri iszsisklaido po svieto ruimus, 
kuri jau atgal į kitokią pajiegą ne persikeiezia ir 
persikeisti negal. Tokiu budu visos pajiegos, su i 
laiku, tur persikeisti į szilumą. Žinome, k d mu- 
szant į priekalą, priekalas įszyla. Nuo ko tai pači 
na?Muszant į priekalą visos smulkios dalys, vadi
namos atomais, isz kurių susideda pati medega 
priekalo (geležis), kaip ir kiekvienas daiktas, pia- 
deda smarkiai krutėti. Krutėjimą atomų negali
ma matyti, kaip nematome ir paežių atomų, bet 
tą krutėjimą jaueziame, nes nuo to vien paeina 
szilumą priekalo, o tą szilumą jaueziame. Szilumą 
galima vėl perkeisti į krutėjimą. lokį persikei
timą matome kas dieną ir tai visur, kur td< garo 
pajiega sunaudota prie maszinų darbo. Žinome, 
kad garo pajiega spaudžia katilo sienas ii ta gaių 
ypatybė yra sunaudota ant varymo garinių maszi- 
nų. Isz ko pasidaro tasai garo spaudimas!? 
Per kaitinimą vandens, jo dalys pradeda krutėti. Juo 
vanduo labiaus įkaista, juo smarkiaus jo daljs 
krutėti pradeda, pakol ant galo viena nuo kitos ne 
atsiskiria, taigi pradeda garuoti, kilti augsztyn.

a Įima vėl perkeisti į krutėjimą.

svieto ruimuose, bet kad szilumą niekuom dau
ginus nėra tik krutėjimu atomu, taigi ežia krutė
jimas atomų dangiszku kūnų persikeiezia į krutėji
mą atomų etero. Taigi eteras juo labinus įszyla. 
jue svietas senesnis, juo jis dauginus szilumos spin
dulių nusiuntė į tuos etero ruimus. Jeigu norime 
žinoti kokią įtekme gal turėti įsziles eteras, atsi- 
mykime, ką kalbėjome apie vandens garą uždary
tą gariniame katile. Kaip gariniame katile įszilusio 
vandens garai spaudžia katilo s'zonus, teip ir ežia 
juo labinus įszils eteras, juo labinus, juo smarkiaus 
jo dalelės krutės ir juo labinus kratės, juo smar
kinas spaus tuose ruimuose atsiradusius dangiszkus 
svietus; isz to gi tur užgimti tas, kad visi dangisz
ki svietai viens prie kito pradės artintiesi ir juo 
labinus viens prie kito prisiartins, juo smarkiaus 
viens kitą prie stves trauks.

Taigi tas turės užgimti isz tos szilumos, kurį 
iszpalengvo, per susimažinimą įsibėgimo, dangisz
ki svietai sinnczia į dangiszkus ruimus. Juo la- 
b aus tie eteriszki ruimai įszyla, juo didesnis turi 
būt artinimasi vieno prie kito dangiszku svietų 
Taigi svietai nesistengia užmigti, apsistoti, apmir
ti, bet prieszingai—jie stengiasi viens prie kito 
prisiartinti, susijungti į krūvą. Taigi ne tiktai turi 
visos musų pasaulės planetos nupulti kada nors ant 
saulės, bet ir kiti pasvieczių sistemai turi susijung
ti teiposgi į krūvą. Taigi ateitėj žiedai pauksz- 
czių kelio, kurie sządien sukasi aplink savo vi
durį. netiktai nuolatai turės mažinti savo įsibėgi- 
mą, greitumą sukimosi bet visa ta daugybė 20 mili
jonų saulių, kurios ar tai paežiuose žieduose, ar jų 
viduryj yra, juo tolyn juo labinus turės viena prie 
kitos prisiartinti ir visos drauge prie savo vidu
rio ir paskui viena ant kitos turės nupulti. Isz 20 
milijonų saulių pasidarys viena neiszpasakyto di 
durno.

Tokiu badu visi dangiszku pasvieczių siste
mai turi artintiesi viens prie kito ir vieni ant kitų 
nupulti. Tuom paežių pasilikusiejie kūnai, kaipo 
pasididinę per nupuolimą ant jų kitų, įgaus dides
nę traukimo pajiegą. taigi trauks jie kur kas dru- 
aziaus dar pasilisusius prie jų besiartinanezius dan
giszkus sistemus. Skaitlius dangiszku kūnų nuola
tai mažinsis. bet už tai jie augs į didumą, jung
damiesi į vieną krūvą su anais ant jų nupuolusiais. 
Kad skaitlius dangiszku svietų negal būt begalo, tai 

I an’ galo tur ateiti laibas, kada vieton milijonų 
skraidanezių svieto ruimuose, kaip dabar yra, visi 
jie susijungs į du neiszpasakyto didumo apskric/iu. 
Bet ir tuodu pasilikę, susitvėrę isz ant jų nupuolu
sių milijonų seiliaus buvusių svietų, negalės liuo- 
sai skraidyti svieto ruimuose, ir tuodu turės viens 
prie kito artintiesi dėl tų paežių priežaszcz:ų, dėl 
kurių kiti ant jų nupuolė ir viens isz tų dviejų už
silikusių turės ant galo ant kito nupulti, teip, kad 
ant galo visa pasvieczių medega susijungs į vieną 
krūvą. Czia vienok vėl visos svieto pajiegos at- 
s rasti turės ir tada, kada visoks krutėjimas persi
keis į szilumą. Szilumą gi turi būt teip didelė, 
kaip ir tąsyk, kada besitveriant dabartinėms 
pasvietėms isz medegos szilumos užgimė visotinis 
krutėjimas. Taigi szilumą paskutinio dangiszko 
kūno bus visai užtenkanti, susimuszus paskuti
nėms saulėms, idant visą jų medegą į gazus pa
versti. : .

h (Užbaiga bus.)

* Anglijoj darė dabar banda- 
vones su povandenine valczia 
“Holland”. Banda vones labai 
gerai pasisekė. VValtį tą varo 
garas, bet jai panėrus — elek
triką.
ant
denių gi gal į valandą perbėgti 
tik 8 mylias. Wiskas teip pa
rengta, kad po vandenių gal 
ji iszbuti 3 dienas; paskui tur 
iszkilti, nes viduryj pasibaigia 
oras, nors jį laiko tyczia įreng
tuose rezervuaruose.

* Daktaras Levin, ant susirin
kimo Berlyno gydytojų draugys
tės skaitė apie savo isztyrimus 
kaslink įtekmės visokių nuodų 
ant žvėrių; isz jo isztyrimo pa- 
pasirodo, kad daugelis pavojin
gų žmonėms nuodų, nepavojingi 
gyvuliams. Levin davė sulesti 
vviszsztai kelis gramus strichni- 
nos (smarkus nuodai) ir ta nė 
jokios įtekmės ant jos neturėjo; 
paskui gi papjovė tą visztą ir mė
są davė szun: szuo nuo tos mėsos 
pastipo, taigi nusinuodino nuo 
mėsos visztos sulesusios strich- 
niną, kuri ir perėjo į mėsą. To 
liaus daktaras Levin isztyrė, kad 
daugeliui gyvuolių nepavojingi 
tūli nuodai, paveikslai),visztoms 
ne pavojingas strichninas; osz- 
koms nepavojingi augmenų nuo
dai, kurapkoms ne pavojingos 
žiurkžolės; kralikams nikotiną 
(tabako nuodai). Nors pats nuodai 
ne pavojingi paežiam gyvuliui, 
bet užtatai jie užnuodina mėsą tų 
gyvulių; mėsa tokią pavojinga 
yra žmogui, jeigu tasai ją valgo. 
Tuom ir iszsiaiszkina atsitikimai, 
ypacz dideliuose miestuose, kad 
žmogus pavalgęs mėsos, rodosi 
sveiko gyvulio, nepagedusios, 
nusinuodina: apserga, o gana 
tankiai ir inirszta.

* Pereitame “Lietuvos” nu
meryje padavėme žinią apie pa
gerintą telefoną p. Kildiuszauc 
ko. Dabar praneszą dar iipie di
desnį jo pagerinimą. Koksai Ber- 
diczevsky—Apostolov įtaise sa
vo pagerintą telefoną: su tuom, 
telefonu kiekvienas gal
susijungti su tuom, su kuom 
jis nori kalbėti; gal kalbėti ir 
su keletu ir tai ant syk. 
Kiekvienas turintis įtaisytą tele
foną namieje, gal jį sujungti, jei
gu jam prireikia ir su telefonais 
kitų miestų ir su jais kalbėti teip 
kaip ir su gyventojais to paties 
miesto; toluma ežia nieko ne- 
sveria. Prie tų telefonų paszali- 
niai negal žinoti ką kalba terp sa
vęs susijungę. Ant sujungimo 
užtenka | minutes laiko; dabar 
gi norintis kalbėti ne retai turi ir 
| valandos laukti, jeigu aparatas 
to, su kuriuom nori kaibėti, bus už
imtas. Prietaisu Apostolovo gal 
būt pritaikyta prie kiekvienos 
telefonų linijos; prie jų nereikia 
naujų drūtų terp kalbanczių ir 
terp telefonų stacijos. Drūtai kal
banczių susijungia automatisz- 
kai, pagelbos stacijos ežia nerei
kia. Apostolov dabar yra Londo
ne, kur daro bandavones su tuom 
savo telefonu. Nori jį nupirkti 
Anglijos paczto ir telegrafų įred- 
nė.

pats

Lietinviszkas Piknykas.
Minersville, Pa. lietuviai ren 

gia lietuvviszką piknyką, ant 12tos 
dienosRugsėjo,nuo kurio visas pel
nas eis ant naudos tenyksztės lie
tu w i szkos parapijos; už ta i visus 
aplinkinius lietuvius ir lietuvai- 
tes szirdingai užkwiecziu atsilan
kyti. Komitetas.

Naujas waistas nuo wėžio.
AVėžys, viena isz bailiausių li

gų; sykį apsirgęs, jau nuo jo ne- 
iszsiliposuoja. Daugel žmonių, 
iszpalengvograuždama, ji į kapus 
nuvarė. Daugel, ypacz gi Ame
rikoj, buvo iszrastų visokių pa
tentuotų vaistų nuo vėžio, vais
tai tie vienok pasekmingai isz- 
kraustyti galėjo kiszenius ligo
nių, ant bėgio paezios ligos nėjo- 
kios neturėjo įtekmės; todėl jiems 
jau turbut ir Amerikoj paliovė 
tikėję.

Maskoliszkas laikrasztis 
“VVracz” paduoda dabar vėl ži
nią apie vaistą nuo tos li: 
gos, kurisai jeigu ir ne bus visai 
pasekmingas, tai nors ne teip 
brangus, kaip amerikoniszki pa
tentuoti vaistai, kurių sudėtinius 
iszradėjai, tankiausiai pats nieko 
neiszmananti apie gydymą, nuo 
žmonių paslepia. Iszradėjas nau
jo vaisto, apie kurį raszo“ Wracz”, 
jo nuo žmonių neslepia, bet nt 
žmios visiems apie jį garsina. 
Iszradėjas jo yra vyresnysis gy
dytojas Briansko ligonbuezio, p. 
Deniseako. Sztai kaip apie tą 
vaistą raszo pats p. Denisenko.

“Nuo 13 metų asz ėsu užvėi 
zetojumi Briansko gydinyczios ir 
jau keletas metų kaip atkreipiau 
savo atydą ant skystimo szvie- 
žiai nuskinto herbae cheli- 
donii majoris (visur ap- 
tiekose tą augmenį pažįsta), ku
riuom pietinėj Maskolijoj papras 
ti ukinįkai naikina “karpas”. 
Asz sau uždaviau klausymą, ar 
tas skystimas ne turės įtekmės 
ant vėžiu serganezių? Pirmutinis 
ligonis man pasitaikė su vėžio 
apimtomis lupomis; asz pradėjau 
vilgyti vėžingas lupas, ir pasiro 
dė, kad jos truputį mažėjo. Bet 
kad ligoniai arba visai negulėjo 
ligonbutyj, arba iszbuvę joje 
2, 3 dienas, pasitraukė ir 
paskui gydėsi pats ir apart to 
ir skystimą nuo augmenų galima 
turėti tik per 2—3 vasaros mėne
sius, todėl pasekmingumo to 
vaisto asz negalėjau gerai isztir 
ti. Nuo pereitų metų asz pradė
jau, vieton szviežio augmens 
skystimo, vartoti isztrauką, kokią 
prilaiko aptiekose ir taikiau ją 
prie labai jau įsikerėjusios ligos, 
prie tokių ligonių, kur isztinimus 
negalima buvo pjaustyti. Czia 
vienok patėmyjau, kad nors isz- 
tinimas mažinosi, bet vėžys plati
nosi gilyn. Ant galo nuo perei 
to VVasario mėnesio asz pradėjau 
sziteip daryti: nuo pats pradžios 
pradėjau ligoniams davinėti į vi
durius isztrauką isz chelidonii 
majoris, po 1 j-5 gramų ant die
nos, sumaiszytą virintame vande
nyj, arba mėtų vandenyj; į pa
ezią gi isztinimo vietą asz įczirsz- 
kiu sumaiszymą isz lygių dalių: 
isztraukos chelidonii majoris, gli- 
cerinos ir virinto vandens ir tai 
keliose vietos# ant syk. Jeigu 
tokį sumaiszymą reikia užlaikyti 
keletą dienų, tai, idant jį apsau
goti nuo pagedimo, asz dar pride
du po 1 gramą chloroformo ant 
200 gramų skystimo. Isztinusį 
pavirszių vilgau su 2 dalims isz
traukos chelidonii majoris sumai
szytą su 1 dalia glecerino”.

,,Priėmimas to vaisto į vidurį 
ne turi nė jokios blėdingos įtek
mės; tik vienam ligoniui nuo to 
pagedo pilvas, bet po trijų dienų 
ir tas perėjo. Po įczirszki- 
mui į kūną augszcziaus parodyto 
sumaiszymo, szilumą kūno paky
la iki 38 -39 laipsnių Celciaus 
termometro, bet ant rytojaus jau 
karsztis isznykstn”.

,,Pirmose gydymo dienose per
simaino tamsi parva isztinimo 
vietų; pati vieta darosi minksz- 
tesnė, lyg rodosi nori isztirpti. 
Po 15-25 dienų gydymo galimą 
užtėmyti atsiskyrimą sergan- 
czios kūno dalies nuo sveikos, 
iszrodo lyg kad sveikas kunassteu- 
giasi visai iszstumti sergantį ir 
serganti vieta pasimažina ant pu
sės to, kokia ji buvo isz pradžių”.

Tiek iki szlol isztyrė p. Deni
senko; bandavonių nepaliovė,

bet veda jas toliaus. Kwieczia 
jis prie to ir kitus gydytojus, su
prasdamas, kad .tik sujungtomis 
spėkomis galima tą dalyką isztir- 
ti ir apie pasekmes to vaisto ga
lutinai nuspręsti.

Czia nuo savęs turime pridurti, 
kad kfcip kiekvienoje ligoje,teip ir 
prie vėžio, patsai ligonisfbeiszma- 
nanezio gydytojo negžll niekada 
gydytiesi, nes nesuprantant kaip 
su vaistais apseiti, galima dau- 
giaus pikto ligoniui padaryti, 
neng jį jo ligoje pagelbėti.

. Ū
Svvetimi balsai.

Maskoliszkas laikrasztis “Riž- 
sky Wiestuik” bara Latvijos laik- 
raszczins, ypaczgi vokiszkus, už
tatai, kad jie gėrisi savo atsižy
mėjusiais nors ir ne Maskolijoj 
vientaueziais. Laikrasztis tas nu
rodo, kad per tankiai Latvijos 
vokiecziai pasitraukia isz Masko- 
lijos ir dirba ant naudos Wo- 
kietijos, taigi toliaus svetur atsi
žymėjusiais laikraszcziams ne pri
derėtu gėretiesi, bet prieszingai, 
tokius jie privalo peikti teip, kaip 
tai daro “Rižskij VViestnik”. Ne 
patinka “Wiestnikui”, kad Lat
vijos laikraszcziai pagyrė Eltzą, 
kurisai persikėlė isz Latvijos į 
Wokietiją, ir ten gavęs vietą 
administracijoj VVokiszkų kolio- 
nijų, dirbo ant Wokietijos nau
dos.

„Žingeidu, sako “Rižskij 
Wiestnik”, kaip vokiszki Latvi
jos Zeitungai ųe randa tame nieko 
peiktino, lyg rodosi Maskolijoj 
jos vaikams mažai yra darbo ir 
kad perkeisti savo tėvynę teip 
lengva, kaip persikelti isz vieno 
gyvenimo į kitą. Mes papratę ti
kėti, kad tėvynė, tai szventeny- 
bė”.

Kiekvienas privalo mylėti sa
vo tėvynę ir jai tarnauti, bet 
kokia yra tėvynė Latvijos arba 
Lietuvos gyventojų? Tėvynė jų 
yra tai žemė jų tėvų prakautu ap
lieta, jai jie privalo tarnauti, taigi 
Latvijai arba Lietuvai; bet tas 
nepatinka maskoliszkoms val
džioms ir paežiam carui: už dar
bus ant gero savo brolių to pa
ties caro tarnai darbiuįkus juk į 
kalinius sodina; nuo darbo ant 
naudos visos Maskolijos juk da
bar beveik visi ne maskoliai 
praszalinti, jiems atimtas galėji
mas czia dirbti. Taigi ko gal no
rėti “\Viestmk”, jeigu tūli Latvi- . 
jos gyventojai, turėdami uždraustą 
darbą namieje, aukauja sawo ypa- 
tą svetimiems. Mes žinome, ko
kia yra prideryste musų ant 
vieszpatystes naudos bet ne vien 
sūnūs turi pildyti savo pereigas 
ant naudos vieszpatystes: pati 
vieszpatyste turi teiposgi pildyti 
savo priderystes ant naudos savo 
sūnų; jeigu ji to prideraneziai ir 
teisingai aedaro, ne turi tiesos ir 
nuo savo sūnų reikabuti, kad jie 
sbvo priderystes noriai pildytu. 
Kaip gi vieszpatyste ir.augsz- 
cziausias jos valdonas pildo sawo 
pridorystes kaslink musų krasz- 
to? Jis per rujas savo urednįkų, 
susivilkusių isz visų Maskolijos 
užkaborių vien lupa musu krasz- 
tą, panczioja ir skriaudžia lietu
vius ir kitus neturinezius laimes 
būti maskoliais ir staeziatikiais. 
Waldonas kurisai teip elgiasi su 
savo pavaldiniais, neturi tiesos 
reikalauti meiles, atsidavimo jo 
skriaudžiamos pavaldinių dalies; 
toksai valdonas ne tėvas, ne vir- 
szinįkas rūpinantis apie visiems 
lygę teisylię, bet lupikas vienų 
ant naudos ki tos pavaldinių da
liem?

Sugaukit wag|.
Franciszkus VVarnis, paeinantis 

isz Kauno rėd.; Sziaulių pav,; 
Levikainių kaimo, pavogė nuo 
vieno vaikino $60 pinįnų ir sida
brinį laikrodėlį ir iszbėgo. Jį ga
lima lengvai pažinti, nes turi isz 
musztą kaire akį ir ant kairio 
veido yra randas. Kas jį sugaus, 
gaus $10 nagrados.

Wm. Normantas,
82 Bond st., E izabeth, N. J.

Rado primestus pinigus ir 
popieras. Kas juos pametė, te- 
fful atsiszaukia pas Oną. Grei, 
3656 VincennesAve. tegul apsako 
koki pinįgai ir popieroe, tai atsi
ims juos.



Wietines Žinios.
—o--

— Nedelioje, 6 Rugsėjo, 1 'va
landą, po pietų, saleje L. Ažuko 
“Lietuv. Polit. Susivien*” lai
kys savo susirinkimu, ant kurio 
delegatai isz visų lietuviszkų 
kliubų szirdingai yra užkwieczia 
mi pribūti. Yra labai svarbus da 
lykai. P. Jonaitis prez.

— Lenkiszki laikraszcziai pa
duoda, kad sūdo rūme vienas len- 
kiszkas advokatas, negalėdamas 
kitaip perkalbėti savo prieszinį- 
kę, advokatu prieszingos pusės, 
szoko prie jo su kumszcziomis ir 
sunkiai sumuszė.

Į Chicagos Fieldo kolumbiszkę 
muzėjų likosi atgabentas seniau
sias ant svieto laivas. Laivas tas 
padirbtas apie 4500 metų atgal; 
padirbtas isz medžio kedro ir 
drucziai dar laikosi. Atkasė jį isz 
žemės Egipte. Del muzejaus nuo 
Egipte rando tę seniausią laivę 
nupirko poni Mc Cormick ir at
siuntė į Chicagę.

— Nedėlios rytę, apie 2 vai. 
duonkepinyczioj Petro Merevin- 
skio, pn. 763 ant N. Hayne avė. 
bepilant darbinįkams, Ollonui 
Gaiser ir Johnui Falk, į degan- 
czią lampą kerosi ną, tampa ex- 
pliodavo. Degantis kerosinas ap
liejo abu darbinįku ir pakol jų 
sądraugai įstengė ugnį užgesinti, 
jie pavojingai apdegė. Nuvežė 
juos tuojau: į jų gyvenimę, kur 
gal ilgai reiks nuo tų apde- 
gimų gydytiesi.

— Trys vyriszkiai įėjo pereito 
panedelio vakarę į restauraciją 
Rogerso, pn. 8001 ant W. Mad- 
ison ui. ir pareikalavo brangių 
valgių ir gėrynių; pasidrūtinę t 
iszgerė gerai vyno, iszsineszdino 
neužmokėje. Restauracijos sawi- 
nįkas iszsivyjo juos ant ulyczios, 
bet ežia jį baisiai sumuszė, teip 
kad apmiręs puolė ant žemės; pi- 
nįgų už valgius ir gėrymus ne
gavo. Nuvežė jį namon ir pa- 
szaukė daktarą, kurisai apžiūrė
jęs rado perskeltą galvos kaulą. 
Nuo tų sužeidimų Rogere gal mir
ti.

— Chicagos Alhambra teatras, 
ant State ui., parodo dabar dramą 
po vardu “Darkest Russia”. Del 
tos priežastės Maskolijos ciece- 
rius taps visiems gerai ežia pažįs
tamas, nes paveikslais visos tvo
ros ir užkaboriai aplipinti. Drama 
ta parodo stengimasi maskoliszkų 
nihilistų iszversti carų despotiz
mą ir stengimasi policijantų, žan
darų ir vi>ų caro tarnų isznaikin- 
ti tuos drįstanezius prieszintiesi 
to caro galybei. Drama ta lite- 
raliszkos vertes netur, kaip ir 
viskas, kas ant tos dirvos Ame
rikoj užgimė; pavienios scenos 
vienok yra kaip kur geros.

Wienuose pasilinksminimo na
muose ant Coston House Place, 
po nr. 165, susivaidyjo dvi neg- 
riutės; kaipo ginklą toje karėje 
vartojo britvą. Prieszinįkės: Jie- 
va Burke apsigyvenusi pn. 394 
S. Clark st. ir Doisey Jackson, 
pn. 290 ant tos paezios ulyczios. 
Susibarė mat prie dalinimosi pi- 
nįsrų, kokius iszkaulyjo nuo vie
no jauno vyriszkio. Abi baisiai 
susipjaustė. Jieva Burkeperpjove 
savo prieszinįkei kairiąją krūtį, 
petį ir veidą, bet ir pati neiszli- 
ko: tur ir ji keletą įpjovimų. 
Doisey, dar turėjo tiek vieko kad 
nusvyravo pas netoli gyvenantį 
gydytoją, kurijai supjaustymus 
apriszo; jos prieszinįke gi pabėgo 
ir tos iki sziol nesurado.

— Policistai: Mc Guire ir Mc 
Grath, apie 3 valandą isz ryto, 
ant Cotage Grove avė. netoli <59 
ui., patiko du negru: vienas isz 
jų pasirodė per daug storas, an
tras gi neszė po pažaszczia gana 
diktą pundą. Suareštavo abudu 
ir nuvedus ant policijos stacijos 
Staton av. pasirodė., kad storasis 
turėjo ant savęs apsivilkęs net 
5 kartus drabužių, antrasis gi 
pundelyj turėjo dar vieną gar- 
niturą Drabužiai tie buvo pa
vogti isz gyvenimo Johno Ach-

tor, klerko Paltner House. Kada 
jisai pabudę-* nerado savo drabu
žių, nusiuntė pacz:ą nupirkti ko
kius nors, nes^ isz namų iszeili 
negalėjo, kada į tuos paezios nu
pirktus apsirėdę-* nuėjo ant poli
cijos stacijos užmelduoti apie 
vagystę, ežia jam pasakė, kad 
vagys jau pirma likosi suimti ir 
kad juos laiko ant stacijos Stanton 
avė., Nuėjęs tenai ir rado sawo 
pavogtus drabužius, su kuriais 
jau ir parėjo namon.

— Pereitą utarnyką, 1 Rug
sėjo, 16tos VVardos Lietuviszkas 
Kliubas laikė savo mitingą, ant 
kurio iszrinko naują administra
ciją isz sekanezių ukėsų: W. 
VVabalas—prez.; J.Sakalauskas— 
vice-prez. ;W.Ažukas prot. sekr.; 
S. Pileckas fin. sekr.; Delegatai: 
M. Kubilius, W. Žileviczius ir J. 
Blažys. Minėtas kliubas kolioja 
visus kitus kliubus už tinginys
tę, kad labai retai laiko savo mi
tingus ir mažai susirenka ant jų 
ir ragina, idant toliaus pradėtu 
laikyti mitingus taukiaus ir teik
tųsi 
ant

daugiaus sąnarių atsilankyti 
tokių mitingų.

W. A Žukas, sek r.

DIDELIS

Mass Miting.
Nedelioj, 13 Rugsėjo, 6 va 

landę vakare, Saleje Pulaskio, 
800 S. Ashland avė. terp 17 ir 
18 ui. bus didžiausias politiszkas 
mitingas visų Chicagos lietuvių. 
Ant to mitingo bus lietuviszki ir 
angliszki kalbėtojai, bus repor
teriai isz wisų angliszkų laikrasz 
ežių, . bus reprezentantai paties 
p. McKinley’o, prie to grajįs pui
ki muzika ir 1.1. Užtai yra už
prašomi lietuviai visi ik’vie
nam ant szio iszkihningo mitingo 
pribūti, idant nors sykį galėtu
me posirodyti svietui kaipo 
žmones — kaipo tauta. Pirmiau 
šiai yra užpraszomi wisi lietu
viszki kliubti, idant pirm szito 
mitingo padarytu kiekvienas 
kliubas savo vardoje mitingę ir 
prirengtu visus savo sąnarius ant 
uteinanezio didžiojo mass-mitin- 
go į salę Pulaskio, kur kiekvie
nas lietuvys galės išgirsti kal
bas apie rrnkimę ateinanezio Su 
wien. Walst. prezidento, nuo ku
rio mes galime laukti atėjimo 
geresnio arba dar blogesnio laiko. 
Užtai wisi lietuviai ant szio mi
tingo privalo pribūti ir iszgirsti 
kaip ir už kę turės balsuoti, jei
gu nori sulaukti geresnių laikų 
Amerikoje. Užpraszo

WyRiAUSYBE L. P. Susi vien.

7tos vardos Republikoniszkas 
kliubas Algirdo laikys savo susi
rinkimą Sabą toje, 5 d. Rugsėjo, 
8 vai. vakare, salėje po nr. 584 
Jefferson st. ant kampo 14-th pi. 
Ant susirinkimo bus apsvarstomi 
ateinanti rinkimai ir pripildimas 
administracijos. Užpraszom visus 
sąnarius pribūti.

F.P. Bradchulis, prez.

Nedėlioj, 6'd. Rugsėjo, tuojaus 
po sumai, bažnytinėje salėje bus 
czvertmetinis susirinkimas Dr-ės 
S Daukanto, ant kurio sąnariui 
visi ik vienam turi pribūti, o kas 
nepribus, papuls po kora pagal 
konstituciją. Tie, kurie jokiu Hudu 
ant minėto susirinkimo pribut ne
gali, tur pirm to, per rasztą, duot 
prot. sekretoriui žinią; kitaip pa
puola po kora. Ant szio mitingo 
bus apsznekėti svarbus dalykai 
reikaluose draugystės, taigi yra 
užpraszomi ateit ir tie, kurie no
rėtu prie S. Daukanto Draugys
tės prislraszyti. (5—9)

J. Aleksandraviczius prez.

Naujas lietuvviszkas kliu- 
bas Chicagoje.

Rugpjuczio 26 dieną, salėje p. 
Karecko, 4612 Atlantic st. užsi
dėjo. naujas lietuvviszkas poli
tiškai Kliubas. ant kurio isz 
pirmo kario prisiraszė 55 sanariai. 
Administracija tapo iszrinkta isz 
sekanczių ukėsų: N. Urbonas— 
Prez ; P. Kareckas—Vice-prez.; 
J.Jowaisza—Sekr. ;.l Mongirdas— 
kasier. Delegatai į Politišką 
Susivienyj mą: John J. Hall,Fr. 
Liekis ir Dom. Lomsargis.

Mitingus nutarė laikyt kas su- 
batą salėj p. Karecko.

Naujas Kliubas yra republiko
niszkas. J. Jovaisza, sekr.

ATIDARYMAS
Naujo lietuwiszko Saliuno

VV įsiems gerai žinomas, Jonas 
Juszka, kurs per ilgus metus bu
vo arielkų,wynų ir likierių agen
tu, szioms dienoms atidarė NAU
JĄ LIETUVY SAL1UNĄ, 
ant vakarines miesto dalies, po 
nr. 749 VV. 22-nd St., kertė 
VVood St. ir ant Subatos ir Nedė
lios, 5 ir 6 Rugsėjo, rengia dide
lį balių įkurtuvių Sdiuuo, ant 
kurio grajį-i lietuviszka muzika, 
po direkcija p. Kigo; bus daugy
be j tunimo, puikus szokiai ir gra
žiausias pasilinksminimas. Už tai 
visus lietuvius ir pažįstamus 
szirdingai užkvieczia atsilankyti. 
Balius prasidės 5 valandą Suba
tos vakare.

Kaip pirmiau, teip ir dabar už
siimu pristatymu visokių gerymų 
kiekvienam reikalaujancziam į 
namus: ant balių, veselių ir kito
kių reikalų. Wisus reikalaujan- 
czius gerų gėrymų užpraszau atsi
lankyti.

Jonas Juszka,
749 W.22 nd St. kertė VVood St., 

CHICAGO, ILL.

Laikykit wag{!
Jurgį Rakickį! Paeina jis 

Kauno gub., bziaulių pavieto. 
Kaip szneka, labai žemaicziuoja, 
o angliszkai nemoka nė žodžio, 
nes da tik treczias meno Ameri- 
ke.

Pagaut jį lengva, nes labai 
znaimus: metų gal turėt 30, aug- 
szczio į 6 pėdas, eina vis krutinę 
atstatęs. Plaukus turi juosvus ir 
isž pryszakio ne labai tankius; tu
ri ir ūselius, jeigu ne nusiskuto. 
Ztiaimiausias vienok yra jo vei
das rauplėtas ir raudonas. Nosis 
buka ir .užriesta. Szuekėt labai 
mažai ką szneka.

Pavogė tas nevidonas Mount 
Cariniuose nuo manęs 500 dol. 
ir iszbėgo, nežinau kur. Nu- 
manydamas, kad jis negal kitur 
prisiglausti, kaip tik pas lietuv- 
nįkus, nes kitokios sznektos ne
moka, praszau vyrueziai, jei kur 
atsibaldys, jį suaresztuoti, arba 
nors paraszyti man g romai ą ant 
žeminus padėto adreso. Kas jį su
gausite,tam asz duosiu nagrados 
23 dol.

Mr. Joseph Zuinia 
P. O. Box 508 Mt-Carinei, Pa.

isz

SKAITYKITE SU ATYDA!
Nauja Knį^elė po vardu 

Rankvedis gromatu Raszymui 
jau iszėjo isz po spaudos. Yra 
tai pamokinanti kiųgelė, kaip 
raszyti groinatas visokiuose rei
kaluose į žmonis visokių luomų: 
į gimines, draugus, pažįstamus, 
[)<>nus, kuiiįirus, sudžias, urėd- 
nįkus ir į patį carę; teiposgi mei
lingi laiszkai jaumkaiezių į. mer
ginas ir merginų į jaunikaiezius 
reikaluose susipažinimo ir apsi 
vedimo. Knįsęelė turi net, 155 
gromatas. Prekė jos 50 c. Norė
dami gauti tę naudingą knį^elę 
prisiųskite pinįgus į redakciją 
“Lietuvos” ant szitokio adreso;

A. Olszevskis
954 33rd str. Chicago, III.

— Jeigu mistini pirkt lotą, 
tai pirk jį ant Bridgeporto, arti 
lietuviszkos bažnyczios, o nesi- 
graudysi. Wisur lotai atpinga, o 
ant Bridgeporto brangsta; kitur 
rentai tuszti stovi, o ant Brid^e- 
porto žmonės užtektinai jų ne
gauna; taigi,jeigu ežia [iiisistatysi 
namą, visada turėsi pilną randau- 
nįkų; apsimokės ne tik tavo 
kasztai, bet ir pelną turėsi. Ne 
miegok!

— Ant pardavimo Grosernė 
ir saliunas, gera vieta dėl lietu
vio. Locninįkas jos iszvažiuoja 
į Europą, už tai parduoda labai 
pigiai. Atsiszaukite po nr. 3338 
Auburn avė. (5—9) •

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 
12to8 adynos vidurdienio. Adre
sas: 3121 Laurel st. Telefonas: 
Yards 695

HILLE’S FOTOGRAFAS,
3452 8. Halsted ui.

Nujima puikiu Fotoftrafiju, ui tuziną tiktai 
$2.00

Antwe*eliu ir kitokiu reikalu nujima Fotocrs 
fijas kopuikiauMi.

Naujas
Liet uvviszkas Saliunas.

Fel. Majausko 
3301 Laurel 
kerte 33czios ui.

Užlaikau »wie±la
- V bawar»ka Alų. jre-

> Uautiaa -f
. J Ir seniau 1 1

\ a-
1 V K* rlelkat, y&lSg2 MA "yna, Ijjbg į

Ii 1 Likierių* ™ 1
\ ząr MĮe \ U] ir puikiausius Cii;*-

V ru*Prie saliuno tu- 
riu puike didelia 
sale ant mitingu,

balių Ir vesialiju.
Ateik broli pamatytie ir to viso 

pabandytie.
Felixas Majauskas, 

3301 Laurel st., kerte 33czios ui, 
CH1CAGO, ILLINOIS.

E. ZAN]EWSK1S.
3307 Auburn avė, Chicago.
Lietuvviszkas kriauezius.

Užlaiko puikiausię kriaucziszką 
Sztorą ir geriausei padirba viso
kius vyriszkus drabužius: siutas 
kirtlnes, bruslotus ir tt. Siuva 
drapanas kuo greieziausei, isz ge
riausių gelumbių, ir už pigesnę 
preke kaip perkant gatavas. Tei
pogi taiso ir czystyja visokius 
drabužius. Darbę atlieka gersi,l 
gražiai, greitai ir pigiai.

GERAI
ŽINOMA

FIRMA

California Wine & Liqnors Go.
384 Blue Island avė. ir 475 Centre avė.

Padidino savo krautuvę gėry
nių, o sumažino visas prekes. 
Pristato į namus visokius gėry
mus reikalaujantiems ant balių, 
vesiailių, 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)

— Geriause lietuviszkai-lenki- 
szka Aptieka Juozo Leszczynsko, 
po nr. 3315 Laurel st., kuri užlai
ko geriausias gydyklas czionykš- 
czius ir isz Europos ir teisingiau- 
sei iszpildo receptus, o prekes 
pigesnes kaip kitur. A pliekoje 
randasi kasdien no adynos 11 ry
to iki 2 po pietų D-ras M. F. 
Božyncz, o D ras M. P. Kosakaus- 
kas randasi 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 
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 lietu viszkos bažnyczios. 
Užlaiko viską czystai ir puikei. 
VVisada szaltas alus, puikus li
keriai ir kvepenti cigarai. Užlai
do puikia salia dėl mitingų, vese- 
ijų ir kitokių zobovų. Jeigu isz 
<ito miesto atvažiuoja lietuviai, 
gali atsilankyt ir spakainiai per
nakvot, teipogi ir rodą gaut.

Geriausias Saliunas
VVIDURYJE MIESTO

— pas —

A. J. KOWALSKJ 
40 La Šalie Str.

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

PAJIESZKOJ1MAS.
Ona ir Juozas Ramanauskucziai, si- 

ratos po numirimui savo motinos pri
buvo isz Anglijos į Baltimore. Md. ir 
czionai pajieszko sawotėwo Andriaus 
Ramanausko ir dėdes Simano Ramanau- še'prekeš’ 
sko. Kas juos pažįstat, teiksitės duot niu ir j x 
žinią ant adreso szito: n«rsit'

A. WRNCKAITT8,
211 W. Camden str., Baltimore, Md.

PIGIAUSIAS KRONAS

Czebatu ir Czeweryku
pas

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

Per sziais 30 dienu turiu IszpaUuotie irisus 
mano wa»ariniu* tawurm. kaip tai: Czebatu* 
Caewervkus dol wyru. moterų, waiku ir kūdi
kiu. Uitai teip labai ium»iinau ju prekias, kad 
wi»ka pas mane dabar trali pirkti beweik už pu-

~ 112. Dėlto atkreipiu atyda wn»u aplinld- 
r pažytUmu ir praszau ateit pamegyt, o 

persitlkrysite kad tei otriai niekur nerasite,kaip 
pas mene* SU OUODONE

M. VV. Goodman.

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

Spaustuve “Lietuvos”
Spausdina (drukuoja) visokias knįgas, konstitucijas, 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 namę budavojama dabar prie pat lietuviszkos baž
nyczios, kur wisa spaustuvė taps dvejopai padidinta ir tada viso
kius drukoriszkus darbus galėsime atlikti dar geriaus ir greieziaus.

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

Lietuva^!- 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 bažnyczia; parduoda
me farmas geriausiose lietuviszkose kolionijose, Arkanso, kur jau 
kelintas metas lietuviai yraapsigyvenia, ir atliekame visus kito
kius lietuvių reikalus gerai ir teisingai

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

924 33rd Street, CHICAGO, ILL.
Pinįgus siųskite registrawotose gromatose arba per “money order”. ta 

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

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

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

Tos maszinus yra ne ant vienos die
nos, bet ant wisados.

* GERIAUSIOS
Siuvamos maszinos, sukamos 

su ranka, kasztuoja $13.00

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

PASISKUBINKITE SU ADRESAIS.

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

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

Užlaiko didžiausia krautuvę •

DRAPANŲ ir AP AUTU WO
Didelis sztoras pilnai užverstas rietu 

vems naujausių vasarinių paltų, žiponų, 
kelnių, kepurių, skrybėlių, marszkinių, 
czeverykų, ir t. t., o prekės 
kaip visur. Prie to užlaiko 
kufarėlius, dėžiutias (valizas;,
kiu yra privažiuoti, nes streetkariai pri
eina isz visų dalių miesto.

pigiausios
visokiu ,

Paran-

Lietuvys Kazimieras Ramanauskas, 
y, ' kurį czeant fotografijos matote, yra kler-

ku toje krautuvėje ir lietuviams, tena 
perkantiems, patarnauja isz szirdies. Parodo tikrus tavorus ii 
paduoda teisingas prekias, per ką kiekvienas • perkantis gali būt 
tikru, kad gaus teisingą taworą ir nė ant vieno cento nebus ap
gautu. •

Ben. Hatowskis.
627 S.Cana Urte Judd, Chicauo, ll

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

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

Karatų, ant 15 akmenų, su tikrais Elgino 
viduriais laikrodėlį nuo $17 ik. $20 ant iszmokes 
ežiu, mokėdamas tik po wieną oohery ant n.edč 
ios.

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

Ziegorela czistyimas 50c. Sprendzyna 50c. Styklas ir skazupkoa 10< 
Szlubinej žiedą j 56 ir 72 prabos nog |3 iki $6. Sidabrini 
“Elgin” ziegorej $7.00. Wyska garantavoje ant metu.

Lietuwiska Daktarka, paeinanti isz Kanto gutfinijes,
Marija Dowiatt, 817 W.21st Place (Hlnman str.)

Priima ligonius adynose: j 
Telefonas. Canal 151. ,

nuo 9 iki 12 priesz piet 
ir nuo0 vakare.

(12-9)
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