
Enteredat the Chicago, III Post Office ab second clabb matter.

į The Lithuanian Weekly 

“LIETUVA” 
įPublished at Chicago, III., every 

Saturday.
Eiecutei idl kind ot Job PrintinK and 

* tranalating in Lithuanian, Polish 
Į and Englith languagea.

Subscription $2.00 per year.

vių, nuotrotos kubieczių nedide-i vo 18 oficierių prie sukalbio pri-
I - 1 J — ž -  !! — — 4 X A «> .1.14 «■» t oi’ <1 *3 >A.l

Kasztuoja ant metų: 
Amerikoje..................... $2.00
Į Užkarę...................... $3.
“Lietuvos" spaust u wS spausdina 

wisokes Kupras. Konstitucijas 
ir visokius kitus drukus 

lieluw*sakai, lenkisz- 
kai ir angliszkai. 

Darba atlieka 
gražiai, greitai ir pigiai.

Nedėlinis Laikrasztis 

“LIETUVA” 
Iszeina kas Subata Chicago, III.

Ali oommuniCBtlons mušt be addressed:

A OLSZEWSKI, 
924 33rd St, Chicago, III.

tais n-ikatatit. wisada reik uždėti szitoki

Cčsu-Mzairt “Llet»T|” Ir prisiaa 
nt pinigus už jį, kaip ir iu wiaaia ki

A. OLSZEnSKIS,
924 33rd St, Chicago, III

lės, kadangi iszpanijonys šlovė- 
jo ant lygaus lauko, kubiecziai 
buvo iszsiskyrstę po kalnus. Czia 
mat kubiecziai norėjo paimti į 
nelaisvę patį Weylerį. Potam 
nepasekmingam iezpanijonėms 
musziui atėjo žinios apie kitp, 
atsitikusį po Sagus le Grande, 
kur teiposgi iszpanijonys likosi 
sumuszti. VVeyler sutraukė aawo 
pajiegąs į Guanabacua, iki kur 
vijo jį kubieczių vadas, Rodri- 
guez. Gyventojus Hatanos apė
mė baimė, kadangi jie tikėjosi, 
kad kubiecziai užpuls ant miesto. 
Jeigu nuo Kubos ateinanczios 
žinios yra teisingos, tai neužil- 
gio pakėlę maisztus kubiecziai 
paims virszų ant isapan’jonų.

Ant Filipinų salų iszpanijonėms 
einasi ne geriaus; ten te r p paežių 
iszpanijonų užgimė nesutikimai. 
Kariaunos virszinįkę skundžia 
nuolatai didžiausiu ant salos tu
rinti įtekmę, valdanti ten Žeko
nį k ai todėl, kad jis bandė tę nie 
kuom neaprubežiuotę zokoLįkų į- 
tėkmę susiaurinti, pažadėjo pa- 
kėlus ems maisztus gyventojams 
saugoti juos nuo zokonįkų skriau
dimų, jeigu padės ginklus. Už 
tokį pažadėjimu zokonįkai, su pa- 
gelba skundų, stengiasi kanau 
nos virszinįkę nuo salos prasza- 
linti.

Politiszkos žinios.

Iszpanįja ir Jos valdybos-
Užmusztas Iszpanijos m i Miste

rių pnimėdis likosi su didelėms 
iszkilmėms palaidotas; jo užmu- 
szėję kareiviszkas sūdąs nuspren 
dė ant nugalabinimo. Waldžia 
tuom tarpu pasiliko rankose 
konservatyvų partijos, prie ku
rios prigulėjo ir užmusztaris mi 
nisterių pirmsėdis, bet nieks ne 
tiki, idant konservatyvai ilgai 
galėtų ję savo rankose palaikyti, 
kadangi terp dabartinių tos par 
tijos ministeįių nėra nė v«n<> į- 
te^kmingo žmogaus. Gal iszpani- 
joj užgimti karė terp he>i varžau- 
ežių valdžię part jų. KarliJtai, ant 
sawo susirinkimo atlikto Lon
done, nusprendė tuom tarpu dar 
palaukti; j<*iga užgimtų naminė 
karė 1 sapnui joj, tęsyk jie pasi
stengtu valdžię paimti į savo ran
kas. Jų vadovui ant minėto sai 
sirinkimo iszsitarė. kad karlistų 
partija teip tvirtai ėsanti Lz 
panijoj suorganizuota, kad jeigu 
dabar Don C* r los atkeliamų į 
I*«zpaniję, jo sz-tlinįkai lepgvai 
galėtu i-zwyti karalienę ir jos 
minislerius ir valdžię paveržti. 
Karlistai turi g«rai suorganizuo
tų ir ginkluotų 60000 vyrų, ku
rie tikt laukia ženklo ant pake- 
lymo karės priesz dabartine- Lz 
panijoj valdžias. Nusūdytas dg- 
bar ant sulaužymo kaulų užmu 
szėjas Canova-^o dėl Castillo iszsi- 
tarė, buk anarch:stai pasirengę 
yra nugalabinti visus Europo* 
vieszpaczius, o terp tokių pirmoj 
eilėj stovys Prancūzijos prezi
dentas, Fa u re. už savo prilanku- 
mę maskoliszkam despotizmui. 
Jis iszsitirė, kad yra jau paskir
tas ir užmuszėjas Prancūzijos 
prezidento.

Karė su p isikėlusioms valdy 
boms Lzpanijai teiposgi ne si- 
seka, jenerolas Weyler net isz 
siuntė į Midridę praszymę, idant 
jį pamosuoti' nuo vietos kariau
nos virsz nįko, kadangi jis tę 
vietę priėmę* tik ant praszymo 
užmuszio dabar Canovuso dėl Ca>» 
tillo.

Pa-kutines nuo Kubos ateinan- 
czio-* žinios prmesza apie dide
lį mtiszį, kuriame Weylerio pa- 
jiegoM liko-i maiszt inįkų su- 
mui-z os. M t szis atrinko po Agua- 
ca‘e, provincijoj Havana. I.-z- 
panijonys nužudė czia 200 karei

MHskolIja.
Wokietijos ciecoriu« jau iške

liavo isz Maskolijos, nors czia jį 
szirdingai ir su didelėms iszkil
mėms priėmė. Ar jam pasisekė 
kokię nors sutartį padaryti su 
Maskolija, tuom tarpu nežinia. 
Kili stengimnisi Wokietij(w pa 
rodo, kad ciecoriui .yVilhelmui 
rupi labiausiai, idant Prancūzija 
eilu isz vien-fu Mokietija, todėl 
jis, negalėdaihas tiesiog su jn »u- 
siatinii, artinasi su Praibcuzijos. 
draugais, tiems vėl, kurie uorėtu 
tiesiog’su Prancuz j i susidraugauti 
to ned įleidžia. Italijos mini-«terių 
pirnisėd's. Rudini, rengėsi labiang 
susidraugauti ė su Prancūzija; i 
dant to ned įleisti, U’okietijos 
ciecorius užpraszė Italijos kara
lių atsilankyti į Wokieliję. ir ue 
daleido sus rišti Italijai su Pmn- 
cuzija. Tokiu badu pa-kuliniu! 
pasilieka vien srt«a laikytieji su 
Anglija, arba laikytiesi los pu 
-ės, kurioj yra VVokieuj i. Susi 
rišimas vienok su Angliju, a- 
part pavojaus, n.ūdos gal nė
jokios atgabenti; todėl Prancū
zija ir nenorėdama t»»ri eili isz 
vien su Maskoliji, su kuria su-i 
draugavo ir Wokiet j •.

26 d.* Rugpiuczio keliauja į 
Maskoliję Pra rouzijos preziden
tas. Jį maskoliai rengiasi priim
ti dar karszcziaus negu priėmė 
VVokietijos ciecoiių. Bet ar Pran- 
cuz j i i-z to pelnys kę nors, apie 
tai vėliau* pamatysime. Maskoli 
jai Prancūzija reikalinge-nė, ne 
gu atbulai. Maskolija gerai numa
no, kad Japo'iija wien progos lau
kia, idant iszsi įimti maskolių* isz 
Korėjos, jai gal padėtu ir Angli- 
j •- Je gu M i s ko Ii ja įsipainiotu į 
karę Europoj, Japonija isz to pa
siimu lotu ir bandytu ar per ka
rę, ar be karės, maskolių* isz Ko
rėjos iszkrapsztyti. Sz ędien Ja 
ponijos lai wynė drūtesnė yra už 
inaskoliszka, to lėl Maskolija ir 
stengiasi Prane iziję į -awo weii 
mę pak nkyti, idint užgimus ne 
sutikimams su Japonija, Prancū
zija isz pavojaus iszvaduotu 
teip, kaip jau pas b rigus karei 
Japonijos su Chiniecziais išva 
davo.

gulėjusių. Ar ant to visk is pa
sibaigs, žinoti dar negalima; lau 
kia czia vienok užkilimn maisz- 
tų. Apsigyvenę mieste Oporto 
anglijonys pareikalavo nuo sa
vo rando, idant tasai, ant apsau
gojimo jų gyvasties ir turtų at
siųstu kariszkę laivynę, mato 
mai anglijonys netiki, kad suė
mus kėlės deszimlis prigulinczių 
prie sukalbio oficierų, jisai butu 
panaikintas. Iki sziol, ypscz to 
sukalbio vadovai dar ne susek 
ti, todėl nežinia nėka? daugias 
prie to priguli.

Maisztai juodųjų poringaiisz 
koše pietinės Afrikos valdybose 
traukiasi toliaus. Į kraštus 
maištų apimtusiszsiuntė isz Por
tugalijos danginus kariaunos, ka
dangi ėsanezios a it vietos pasi
rodė per mažai. Iš syk juodųjų 
sumuszii port ugalijonys vėl at- 
sigrieliė, atėjus sumuštiems pa 
stiprinimui. Poriuzaliszkn ka 
riauna ištraukė į M urologu ima s 
kra-ztę. Pereitos smvaitėa u 
tamįkę atsitiko kruvinas mussis 
terp juodųjų ir portugaliszkos 
kariaunos. Muszyje likeri už
muš zti 23 juodųjų vadovai ir 
2s3 kareivių. Portugališka ka 
riauna nužudė tikt 2 kareiviu už 
musztų ir 4 sunkiai 
Potam portugalijonys 
visę juodųjų krnrz'ę. 
kaimus, paveržė jų 
išnaikino javais užsėtus laukus.

sztus kaltina Afga i*tanoemirę, 
buk jis maisctinįkams suteikia 
pugelbę. Ant pas'skundimo ang- 
lijonų, tasai uždraudė savo pa
valdiniam* imli dnlyvumę mai
štuose, teip kaip antai Ameri
kos randas uždraudė amerįko 
narna imti dalyvumę inaisztuose 
ant salos Kubos. Apie Kalkuttę, 
teiposgi mieste, Bombay, 
užkilę maisztai, liet juos 
czia angliszka kariauna 
suvaldė.

huwo 
3<»anti 

greitai

..

paszautus. 
išnaikino 
iszdegino 
gyvulius,

Balkanų pnssalia.
Sandara terp Grekijos ir Tur

kijos visgi dar nepadaryta. Tur
kija, priesz Europoi pasta utinių 
užgirtas sanlygas paduoda kitas, 
kurias Europos pasiuntiniai at 
meta ir tokiu budu laikas tęrin 
si, turkiszka kariauna laiko už 
imię nuo Grekijos .Tessaliję. Eu
ropa pareikiilavo^ idant turkisz- 
ka kariauna p įsitrauktų isztosl 
provincijos, ant to Turkija atsa-l 
kė, kad to padaryti negali, ka i 
dangi ant i-ztraukinio kariaunos 
reikia pinįgų, kurių Turkija ne-, 
turi. Kreipėsi prie Grekijos, i- 
dant ta užmokėtu užgirius karės 
kasztus, liet ir ta atsakė, kri pi 
nįgų ne turi ir ne turi nuo ko pa
siskolinti. Kę prie lok ų šauly 
gų darys toli ius Eu.ro|M»s wicsz- 
jiatys'ės? Ar jos užmokės karės 
kaštus už Grekiję? Ki>aų» Tur-' 
kjos neis.zkraps/.iva isz Te-sali- 
jos. Turkijai mat ne truko pmį- 
gų nu’ pradėjimo karės, truks'h 
vien ’ęsyk, kada reikia sugrn- 
žntiGrekijii užmitę prowtnc>ję 
Matomai jieszko ji vien priežis 
ties, kaip nuo užgirių Europos 
vieszpntvszczių sandaros iszly- 
gų iszsiliuo-uoti.

Raszėme mes savo loke apie 
muš'ynės terpgirtų maskoliškų 
jurinįkų ir grekonių porte Pi- 
raeus. Girti maskoliszki jūrinį- , 
kai pradėjo užpuldinėti ant gre
konių, kuom teip tuos suerzino, 
kad jie maskolius aumuozė. Ant 
to maskoliszkas randas, vieton 
nubiusti kaltus savo jurinįkus, 
pareikalavo nuo Grekijos rando, 
idant tas maskolius perpraazytu 
kai:uolių šūviais ir teiposgi 
šūviais pasveikintu iszpliektę 
maskoliszkę vėlavę. Ant pri
žiūrėjimo to atsiuntė į Piraeus ka 
riszkę laivę; grekonėma ne li
ko nieko dauginus daryti, kaip 
isžpyldyti 
mę, nors 
kad j iš ne

Maskolijos reikalą vi- 
kjekvienas numano, 

buvo teisingas.

Indijos.
pasikėlusių iudie-

Portugalija.
Portugalijoj valdžiom ir k ira- 

liuus pnesziiiįkai buvo pas ren
gę ma'sztus pakelti; prie sukal
bo priesz karalių prigulėjo ir ka 
riaunos daliu. Sukaibį vienok 
susekė. Miestu Oįiorto suareszta-

Maisztai
ežių priesz Angliję visgi dar 
nepasibaigė. Masztinįkai užpuo
lė ant angliszkos tvirtynės 
Schabkado. Moterys ir teip gy
ventojai apskriezio Cherat ka- 
wojasi su visais savo turtais į 
kalnus. Anglijonys už tuos niai-

Prancūzija.
T«*rp pranculų ir Sijamo užgi

mė wėl nesutikimai. Ant pran 
euziškų valdybų rubežiaua nuo 
Sijamo atsitiko net kruvinas mu
šis praneuzi-akos kariaunos su 
sijamiecziiris; paskuiiuiai likosi 
l>er rulieiių atgal prancūzų per
vyri. Sijamo karalius dabar 
lankoki Prancūzijoj — todėl gali
ma tikėtis, kad tuo* nesutikimus 
iiŽgaiiėdiiiHitf'ziai užbaigs.

Wokiszki laikraszcziai garsina, 
kad kas link gerumo ginklų savo 
kariaunos. Prancūzija pralenkė 
visas kitas musų žtmės vitszpa- 
tystes. Pulkaunįxas Humbert 
išrado nauję prietįrišę, su kurios 
pageliai, kiekvienę kanuolę urnai 
galima paversti į revolverinę, 
taigi duodaiiczlę ke'etę szuvių 
ant syk; ti pati prietaisa sumažina 
ir didžiaiis'ų kanuųlių šūvių 
babęteip, kad per 1 000 žirigsnių 
jų su visu ne girdėt Jeigu pri
minsime, kad dalia r visur varto 
ja neduodantį durnų parakę, 
tai pasirodys, kad laike karės, 
jeigu pr^neuzi kareiviai pra 

riešas negalės 
iš syk nė žinori, kur j e pasislėpę 
ir nežinos į kurį kraštę reikia 
szaudyti.

Pan>eff.vlc d’iutt CASCARETS ui 10a., ge- 
riauaia (ulal.ytoja plauciiu irwl«u wxluriu.

hz Lietu wos.
Žydų musztyues.

Pas gyvenantį ant Wilkomiro 
ulyczios, ^Vilniuje, Baronę, atėjo 
broliai Morduch ir Ovsei Kutzai, 
atsiimti paliktas kelnes, kurias 
Baronas buvojau pas kokį žydę 
pinįgų skolintoje užstatęs. Tcrp 
žydų užgimė Imtuvu, taisė kurių 
Baionus išsitraukė isz kiszeniaus 
peilį ir dūrė iu juom Unsejui 
Kutzui į azmię. Tuom 'arpu į pa
geli >ę Bari-n ui a 11 >ėgo jo kaimy
nas, Golub ir d ir kartę su 
peiliu duiė Kuisai vėl į kitę szo- 
nę. Kutz d pamatę, kad czia ne- 
sztukavoja, le dori bėgti, bet 
Baronas ir Golub prisivijo juos 
ant ulyczios ir vėl pradėjo musz- 
ti ir badyli su peiliais. Prio jų 
prisidėjo dar ti» ežias žydas, Le i ti
ko, kurijai padėjo muszti Kut- 
zus. Musztynės pasiliovė tikt 
atėjus policijantams. Subadytus 
Kutzus nugabeno į žydi>zkę Ii- 
gonbutį, kur persitikrino, kad 
Morduch Kutz turi du įduriąiu 
su peiliu, Ov»ei gi Kutz net šie 
šis, i»z kurių įdurimai į pilvę, į 
nugarę ir į gdvę yra labai pavo
jingi. Gydytojai abėjoja, ar pa
siseks jiems Ovsejų Kutzę nuo 
mirties iszgelbėli; sužeidimai 
Morducho Kutzo, nors sunki 
bet nepavojingi. Wisi trys 
puolikai, taigi: Baronas, G oi 
ir Leibka likosi suare^ztuoti 
pasodyli į kalinį.

Atkerszyjo.

i 
l>

Užaugimas Minsko gub.
Minsko gub. užderėjimus šį 

metę ne per geriausias ^Min^ko ir 
Borisovo paviecziuosc -rugiai ir 
avižos vidutiniški, rmieiiri 
prasti. Bobruisko patyi>tyj rugiai 
menki, miežiai visni yienki, a- 
vižos vidutinės. Ihumeno pavie- 
tyj rugiai vidutiniai, vasarojus 
menkas. Mozyro pav. rugiai pu 
sėtini, vasarojęs vidutinis. Nau- 
miesteiio ir Rieczicos paviecziuosc 
rugiai ir vasarojus vidutiniški. 
Pinsko pavietyj rugiai labai geri, 
vasarojus geras. Slucko pavietyj, 
rugiai pusėtini, avižos ir miežiai 
menki. Bulvės Minsko gub. vi
suose paviecziuose pusėtinos, 
linai vienok menki; daržovėm 
teiposgi ne geriausios; soduose 
vaisių mažai.

Dideli WAgysta.
VVilniuje, į krautuvę žemdar- 

bystės įnagių ir maszinų grafo 
Tiszkievkzo, aut Trakų ulyczios, 
naktyj įsigriebė vagiliai, išardė 
geležinę ka>-ę ir paėmė isz jos 
visus buvusius czia pinįgus. 
Kaip sako kasieriua pardawiny- 
czios, SlhVinski, kasoje buvo isz 
viso 1215 rubl. 59 kap. Policija 
ir audžia tirinėtoja/ jieszko dabar 
vigilių, bet kad su tuom czia mo
kiaus negu su lietuviszkoms knį- 
goms, kurias pas mus tankiai 
pats lietuviai žandarams užro- 
dyja, todėl nežinia ar pasiseks 
vagilus surasti ir suradus ar 
Tiszkeviczus atgaus savo piuįgus.

Audra su ledais.
Seniai jau Lietuvoj nebuvo 

tiek audrų ir ledų kaip szį metę. 
Nepereina sanvaitė, kurtoje 
ne iszdaužytu auganezių javų 
kokiame nors jos kraazte. Nu
pjovus rugius užėjo tankus lytus, 
kurie neduoda žmonėms rugių 
suvežti. Kaip kur jie net sudygo. 
18 d. Liepos apie Pobs kę, 
Witeb*ko gub., siautė vėl nuar
ki audra su ledais vėtra buvo 
teip dideli, kad isz šaknų isz- 
rovė daugyl>ę medžių, sugriovė 
dtiug triotių; ledai iszdaužėdi
delius vasarojaus plotus.

Perkūnai įrenke | bažny*

VVilniuje, 28 d. Liepos, laike 
smarkios audros, perkūnas trenkė 
į boksztę milijonierių bažiiyczios 
ir jį uždegė. Prie gesinimo su
bėgo ugnagesiai ir jiems pasisekė 
ugnį suvaldyti. Sargai užlipo 
ant wirszaus dcganczio bokšto, 
jį iszardė ir tokiu budu užkir
to kelię. platinimuisi ugnies. 
Blėdys ugnies padarytos ne di
delės.

Wfctros.
Miesto Dinaburgo aplinkines 

lanko szį mėtę viena po kitai 
visokios nelaimės. Isz pradžių 
atlankė ledai, kurie ant dilelių 
plotų iszmuszė javus; įierkuni- 
jos iszdegiuo keletę ūkių. 1 d. 
Liepos vėl užėjo neiszpasakytai 
smarki vėtra su leda's; bet le 
dai greitai* pasiliovė; už tai 
vėtra pati labai daug blėdies pa
darė: nuneszė daugybę triobų; 
mieštoji girioj, ant vieno viora- 
to ploto, iszvartė suvirszum 
3000 didelių medžių. Ma^kol ų 
kariaunos stovyklose ne ii-zliko 
nė viena trioba. Nupjautę szie- 
nę isznesziojo vėjai, kilę gi 
dalį pagriebė vanduo.

^Vyresnysis darbiuįka* Menkes 
skurų iszdirbiuyczios, VVilniujo, 
Micha ski, 26 d. L epo*, apie 9 
vuiandę vakare, ėjo nuo darbo 
namou. Priešais kazokų kazarmos 
užpuolė ant jo 10 vyrų ir baisi ii 
sumuszė. Užpuolikai, kaip pasi
rodė, buvo tai praszalinli isz tos 
paezios dirbtuvės darbinįka ; 
prašalino gi juos aut apskundi 
mo Mich:«l*kio. Taigi ūžt ui jie 
mat pa ii rengė s i v isz kai užmokė
ti. bumusz ę Michalskį nugabeno 
į 8zwetilo Jokubo ligonbutį, liet 
nežinia, ar galės jį nuo mirti 
išgelbėti. Turi jis baisiai tu- 
daužytę galwę.

H Lenkai su didelėms iškil
mėms pergabeno garsaus lietu 
vio, Kosciuškos, szirdį į Rap- 

’prrsvyllių, Szveic.irijoj. Ci-remo- 
nijos prasidėjo dievmaldysta 
už Kosciuszkos dvi się. Ant tų 
iszkilmių atkako 150 lenkų isz 
visokių krasztų,

Ar džiowa pereina kaipo 
palaikai nuo tčwų ant 

walkq?
Kad džiova yra limpanti liga, 

tss yr.t visų pripažinta, liet ar ję 
užgimę nuo džiova serganezių 
tėvų vaikai nuo tėvų kaipo pa
laikus atsgabena? Seninus dau
gumas gydytojų tikėjo, kad 
džiovos apimtų tėvų net vaikai 
yra jau džiovos užsikrėtę ir jie 
reikalavo, idant valdžia, ant 
sumažinimo džiova serganezių, 
iszduotų tiesas uždraudžianczias 
džiovinįk <niš apsivesti. Tolesni 
vienok tirinėjimai džiovos viso
kiuose krasztuose tokię baimę su
mažino. Rods vaikai džiova ser 
ganezių tėvų greitai įgauna džio
vę, bet kaip pasirodo, jie ję nuo 
tėvų užsikreczia, bet ne atsi
gabena jau gimdami. Užgimę 
džiovinįkų vaikai, jeigu pagilie 
ka prie tėvų, jie greitai apserga 
ir greitai mirszta, liet luojaus po 
užgimimui atskirti nuo džiova 
serganezių, į ligę ne įpuola. Pran- 
cuziszkas daktaras Nocard raszo, 
kad jis pažinsta dauginus 10gražių 
ir sveikų vaikų, nuo 5—10 metų 
amžiaus, kurie likosi atimti nuo 
džiova serganezių tėvų ir ati
duoti ant auginimo į kaimus, pa
silikę gi prie tėvų jų broliai visi 
džiova iszmirė. Daktaras Hugo, 
iš Lijono, isz savo praktikos su
rinko daugybę panaszių atsitiki
mų. Jis matė daugybę džiova 
serganezių motinų, užgimę vai
kai palikti prie motinų mirė nuo 
džiovos į porę dienų arbę dau
giau* ai į porę sanvaiezių. už tai 
wisi atiduoti—iiudytojoma ant 
kaimo, pasiliko sveiki ir drūti. 
Monachijos siratų namuose, nuo 
1876—1883m. buvo 613 vaikų, 
nė pss vienę isz jų džiovos ne 
apsireiszkė, nors 263 vaikų tė
vai pa-iaiirė nuo diovos. Tie 
atsitikimai parodo, kad džiovos ne 
at galionu vaikai jau gimdanji 
nuo tėvų, bot nuo jų tikt užsi 
kreczia vėliaus, jau užgimę.

Szuwių Įtekmė ant debesų.
Tūluose kraštuose, ypacz gi 

gyventojai Alj.-ų kalnų, tiki, buk 
kanuolių szuviais galima išskirs 
lyti miglę ir sunkius tirsztus 
debesis. Apie taisinirumę ar klai- 
dingumę los nuomoi.ės moksliu 
ežiai iki sziol nebandė persi 
tikrinti, tirinėjimų ir placzių 
įkanda vonių ne darė. Dabar vie
nok, gpecijaliszkas laikrasztis 
“Himmel und Erde”, pranešė, 
kad VVindobonos centraliszka 
meteorologiszka stacija gavo ži- 
nię apie pirmutines ant persi
tikrinimo apie teisingumę žmonių 
įtikėjimo bandavones, kokias darė 
ant iszskirstymo ledinių debesų. 
Wienes v y u y ežios savinįkas
Windisch—Teistritze, Alpų kal
nuose, kurio vynyczię beveik 
kas metę iszmuszdavo smarkus 
ledai, rengėsi jau, ant jos apsau
gojimo, parengti isz dratų nu- 
pintę uždangę, bet priesz tai 
nuspredė pabandyti, ar ne bus 
galima kanuolių szuviais a jis s u 
goti jos nuo ledų. Išilgai savo- 
lauko per 2 kilometru, parengė 
augsztcsnėse kalnų vietose szė- 
szias stacijas ir į kiekvienę staci- 
ję patalpino po 1J senų kanuolių. 
Užkilus audros debesims, sukvie
tė kaimynus, kurie ir pradėjo ant 
syk isz 60 kanuolių szaudyti į 
anuos audros debesis, uiprovy- 
dami kiekvienę kanuolę su 120 
gramų parako. Per 1896 
audrų darė jis tok:as jau 
wones ir nė vienę kartę 
ties tę vietę. ant vienos
plocęio, nebuvo. Po pirmutinių 
szuvių delrosys apsistojo, pradė
jo snt vietos sukinėtiesi ir paskui 
sklaidėsi į szalis. Ties tuom plotu 
ne buvo nė ledų, nė smarkių 
lytų*—debesys pasitraukė į szalis, 
nors isz pradžių vėjas juos varė

tiesiog ant to ploto, kur buvo 
parengtos szaųdymo stacijos. 
Žinoma, ant galutino nusprendi
mo apie szuvių įtekmę ant de
besų per mažai darytų bandavo- 
nių, bet darytos jau parodo, kad 
visgi i-žuviai turi sziokię tokia 
ant debesų įtekmę.

Pana b z ų budę rengiasi vartoti 
Amerikoj ant naikinimo ciklonų, 
kurie tūluose sztetuose, kaip kada, 
su visu isznaikina czielus miestus. * 
Tas rods nėra tai koks nors ame- 
rikoniszkas iszradimus, bet tikt 
mat amerikonys pasinaudoja iš 
nurodymo prancūzo Turpino ir 
ant jo nurodymo padirbo atsa- 
kanezię pri eta i sę, “paratornado” 
pramintę. “Paratortnado” yra tai 
metaliniai boksztai 120—135
pėdų augszti, pastatyti toj mies
to šalyj, isz kurios tankiausiai 
užeina ciklonai ir tornadai. Wir- 
szuje tų bokszstų yra po szeszes 
alkūnes ir ant jų cilinderiai dina
mito pripildyti. Užėjus ciklonui, 
prie didelio vėjo pūstelėjimo, at- 
sakanezios padirginimo pri eta i sos 
gimdo cilindcriuose dinamito 
expliozijas, kurios, teip sakant, 
visę eiklonę i s žak irsto ir jo pa- 
jiegę isznaikina. Su ta prietaisa 
daro dabar bandavones.

Paryžiaus jūrių portu.
Prancūzijos sostą pilė yra vi

duryj kraszto, toli nuo jūrių; 
į jį gal atplaukti su taworais tikt 
maži upių garlaviai; taworus at
gabentus į Prancūzijos p ortus 
jūrėmis reikia perkrauti ir ga
benti į Paryžių geležinkeliai^, 
arba upių gar aitrias. Tas pran
cūzams nepatinka, todėl jie nori 
savo sostapilę padaryti jūrių 
portu, teip antai kaip Londonas, 
į kurį gal tiesiog atplaukti di
džiausi juiių laivai. D.ibar likosi 
iszrinkta isz pasiuntinių buto 
komisija, kuriai pavesta per
žiūrėti projektu iszkasimo gilaus 
ksnalo, kuriame galėtu plaukinė- 
ti didžiausi jūrių laivai lygiai su 
tavorais, kaip ir kariški. Kana
las tas bėgs nuo miesto Rouen į 
Paryžių išilgai upės Sekvanoe 
(Seinos), kuri bus pagilinta, 
tikt vietose upės užsisukiri ų ,jis 
bus tiesiog nukastos ir tokių bu
du sutrumpins kelię į Parytų ant 
33 kylometrų. Ilgis kanalo 185 
kylometrai, plotis 35 metrai, užsi
sukimuose 45 metrai, giluma jo 
6,5 metrai. Pasibaigs jis dide
li «me. užitnanczianie 40 hektarų 
(beveik tiek deriatinų) tyczia 
iszkastamc porte. Kasztai padir
bimo to kanalo iszskaityti ant 150 
000000 frankų. Apsrt didžiojo 
Paryžiaus porto,bus aplink jį daug 
mažesnių ir* juose parengtos vie
tos laivų iszkrovimui ir prikro- 
vimui. Komisija, kuriai pavesta 
buvo peržiūrėti tę projektę, nu
sprendė jį priimti ir padaryti kon
traktu su privatigzka kompanija, 
kuriai pavesti iszkarimę kanalo ir 
už tai palikti jai per 99 metus 
rinkti sau naudę, taigi mokestį 
nuo plaukianczių laivų, kursai 
vienok ne gal būt didesnis, kaip 
3,25 franko nuo tonos tavmų. 
Darbai prie kasimo kanalo ne- 
užilgio prasidės, kadangi jis turi 
būt pabaigtas pirm at darymo 
rengiamos Paryžiuje vLosvieti- 
nės parodos 1900. metuose.

Reikalingi yra du wzwa- 
rus vyrai už agentus prie k- 
kraszszio, '• .“LIETUVA”. Turi 
mokėt gerai mažyti ir tur duot 
užtikrinimu (parencznįkę). Gera 
užmokestis. Abiszaukit į “Lie
tuvos” redakciją.

CASCARETS sudrutina kepenis, lukštui ir 
pilw». Niekad neskauda. JOo

•-Ui

prie 6 
banda- 
audros 
mylios

* Kriokavoj kę tikt pasimirė 
vienas isz geriausių knkiszkų 
dainių, Adom r s Asnyk, kurio 
dramę po vardu “Kiestuti*” tal- 

•į**8 pina, iszvertęs į lieluviszkę kai-
• bę, Tilžės “Varpas”.

Juokui.
Laike karės, du kareiviai sto

vėjo ant sirgybi s; vienas isz jų 
nuvargęs užmigo,* kits gi sergė
ja. Tuoiu tarpu prieszss szovė isz 
kanuolės, ir atlėkusi kulka nu- . 
traukė galvę mieganeziam karei- 
v iui.

— Po szimts pypkių—pasakė 
sergintis jo dniugus, taigi nuei
si ebės pabudęs, negalėdamas 
rasti savo galvos.

i-, t i
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Niekei Pinte gele
žinkeliu.

Dėle? G. A. R. abazavimo 
ir ant to paties tikieto galėsi ?u 
grįžti į Chicagę,geleži akeliu arba 
vandeniu, kaip norėsi. Nepras- 
nauskite šitos puikios progos, nės 

* už mažus pinįgus galite atlankyti 
smvg draugus ir pažįstamus.Tikie- 
tai į tarsi d u oš Rugpjuczio 21, 22 
ir 23. Dėl geresnės informacijos 
atsiszaukite prie p. J. Y. Calahan, 
General įsako Agento, UI Adams 
Str. Chicago III.

Isz Amerikos
Persergejimas norintiem* keliau

ti in Aiaską.
Amerikos vidurių ininisteris 

patalpino laikraszcziuose perser- 
gėjimę norintiems keliauti į 
Alaskę. P. ministeris sako, kad 
jis gavo žlibę buk 3000 atkaku
sių į Alaskę aukso jieszkotojų 
susirinko Baltuose urvuose ir isz 

- ežia |>er kalnus nori Įiei-sigiiebti 
prie upės Yukon. Kad apart tų ir 
dangiaus žmonių rengiasi isz Su
vienytų Wieszpatyszcsių kel au- 
ti į Alaskę, p. ministeris rodyja 

* nesiskubinti, kadangi dabar iš
keliavę nieko daugiaus apart 
vargo ir bado uegal ten rasti; 
nors ir pasisektų jiems prisigriebti 
per kailius į Dov^on City, tai 
nuo ežia dar yra 700 myl ų iki 
Yukon ir ant tų plotų nėra nė jo
kių kelių. Galima bus keliauti, 
kada uj»ė užszals.Žmonės bus pri
versti praleisti ž emę, kuri ne 
iszpa.-akytai tuose krasztuose yra 
szalta ir traukiami 6 mėnesius; į 
tuos krasztus ir prie geriausių 
notų, baduojantiems žmonėms ne
galima paduoti žiemos laike nė 
jokios pagelbos.

Susidaužė laivus au keiianjan- 
cziais in Alaską.

Alaskos pakrantėse susidaužė 
garlaivys “Mexico”, vežantis ten 
ameiikoniszkus aukso jieszkoto- 
jus. Liivas tas užbėgo ant uolų 
netoli Sitkos ir paskendo. Wisi 
vienok keliaiviai:ir jurinįkai li
kosi iazgelbėti, garlaivys “To- 
peca” atvežė dabar visus į Seat- 
tie, Wash. Mat kelionė per 
nuėjo, iszkeliavę sugrįžo 
ten, isz kur du mėnesiai 
buvo išplaukę.

niek 
atgal 
atgal

Milijonieriaus dovana.
Peoria, 111. Milijonierius fer

meris, Washmgton Currigton, 
užraszė visus savo turtus, isz 
viso 1500000 dol., savo giuiti- 
niui miestui ant parengimo j nne 
univeisiteto. Mokslas jame turi 
būt paremtas ant grynai etiszko 
(dori.-zko) pam įto, o ne tarnauti 
kokiai nors luomai ir turi būt 
liuosas nuo tikėjimiszkos įtek 
mės,

I>elH-su praplysziniai.
PARKESBL'RG, W. V. Szte'e 

West Virginijoj. puwiecziuose 
Hamgon ir Doddridge siautė 
audra ir deliesų praply.šimai. 
Salem, Cherry Camp ir Morg.in- 
ville su visu vandens užlieti ir 
wisi žemės vaisiai istziiaikinti ne 
tikt laukuose, bet ir soduose. 
Wanduo nuplovė ir dąugylię 
namų ir kitokių medinių triobų. 
Paplovė geležinkelių pylimus.

Ateiviai in Amerika.
Wat>hiugtono statistiszkas biu

ras apglfruino žinias apie skaitlių 
ateivių į Amerikę per 13 mėne
sių, taigi nuo 30 Sėjos 1896 m. 
iki 30 Sėjos szių metų. Isz tų 
žinių matyt, kad nė vien? metę, 
pradedant nuo 1883 m-, t ei p ma
žai ne atkako sveti otų ateivių, 

P0r tuos mėnesių. Per 
tę laikę atkako isz viso 23 0832 
jyretimi ateiviai, taigi ant 112 

mažiaus negu pereitę metę. 
Labiausiai sumažėjo skaitlius vo- 
k i ©erių ateivių: 1882 m. vokie 
ežių atkako 250630, per pasku 
bintus 12 mėnesių atkako jų tikt 
»$2533- Isz Austrijos ir Wengri* 

pereitę metę atkako 55103, 
ašį gi metę, taigi per paminėtus 
12 mėnesių, tik 33031. Pasimaži- 
n i m-t s ateivių isz kitų krasztų eina 
sziteip: auglijonų peredę metę 
atkako 19492, szį metų gi tikt 
9674; skaitliusszvedų nuo 21137 
nupuolė iki 13144; norvegų nuo 
8155 iki 5842; airių nuo 40272 
iki 28421; maskoliszkų žydų 
(žiuriut ant skaitliaus, Washing- 
tono statistikai prie jų, turbut, 

priskaito lenkus ir lietuvius, ka 
daugi piczių žydų niekada ežia 
tiek ne atkako, kiek ta stati->ti 
ka poodi) nuo 45137 iki 22750. 
Szį metę daugiausiai į Ameri 
kę atkako italijonų, nes 54431; 
taigi vien skaitlius italijonų 
pasidaugino, kitokių gi ateivių 
sumažėjo.

Norėjo kalinius tszszaudyti.
Denver, Col. Amerikonas 

Fobbard susivaidyjo už kę teu 
su gyvenaneziais mieste czeksis. 
Užgimė muštynės, kuriose cze- 
kai teip sunkiai sumuszė ameri 
konę, kad tas nuo to pasimirė, 
L1 kosi suimti keturi czekai, ku
riuos ir pasodino į kalinį. Susi
rinko priesz kalinio triobę mi
nios amerikonų ir reikalavo, i- 
dant užveizda iszduotu vienę 
isz czekų, kurį laikė už užmuszė- 
ję. Bet kad ne gavo, iszversti 
durų teip gi ne galėjo, todėl su 
stoję szaudė per langus taip il
gai, kolaik neiszszaudė visų pa 
tranų; pankui tikėdami, kad cze- 
kai turbūt užmušti, visi pra- 
siszalino. Tuom tarpu kulkos a- 
merikonų nė vieno czrko teuž
gavo, kadangi tie, laike šau
dymų gulėjo ant grindų mate 
racais užsidengę.

Užmusze motiną.
Galveston, Tex. Mokintoją, 

Kate Gallsgher, rado jos gyve- 
nimie, lovoj gubnezię negyvu;bu
vo ji užmuszta. Ant grindų gu 
įėjo kruvini jos sūnaus marszki- 
niat. Sūnūs mat užmuszė moti 
nę, kadangi ji jam >awo užezėdy- 
tų P’nįgų atiduoti nenorėjo; isz- 
kraustė motinos pakavones ir i 
daut panaikinti pėdsaku, uždegė 
namus, tikėdamas, kad ugnyje ir 
motinos kuna* sudegs. Tuom tarpu 
ugnį gi eitai užtėmy jo kaimynai ir 
atėjęczia, vi-kę suprato. Sūnūs 
likosi suaresztuotas. Jeigu tai 
butų buvęs negras, jau seniai jį 
butų lynezavę, teipgi užmušėjas 
motinos gyvena sau ramiai kali
nyj.

Nelalminga* atsitikimas.
Prie statymo triobos Kirkvood 

Tovnshipe griuvo sudėti balkiai 
ant dirbanezių darbinįkų; už
griuvo penkis darbinįkus. Wie 
uas isz jų likosi ant vietos už- 
musztas, likusi gi keturi labai 
sunkiai apkulti; jie teiposgi tu
rės mirti. •

Užpuolė ant geležinkelio trūkio.
Oklahoma City, Okla. Aut 

■geležinkelio trūkio, bėganczio isz 
ežia į pietus, užpuolė apsimaska- 
vę plėszikai, kurie paliepė trū
kio maszinistui sustoti ir paskui 
sulipo ant expres nio vagono. 
Bandė vagono duris iszverati su 
dinamitu, bet kad tas nepasisekė, 
nušoko nuo trūkio ir pasislėpė. 
P įsažicriams trūkyje esantiems 
vienok nieko nedarė.

• Nelaime kastynese.
Ottumva, Ia. Kaslynėse “VVa- 

pello Coal Co.” atsitiko dideli 
nelaimė: trūkis vežė darbiuįkus 
į kautynes, tuom tarpu sutruko 
jungianti vagonus lenciūgai, isz 
siliuosavę vagonai su darbinį 
kais pradėjo ristieji nuo kalno že 
myn, pakol ant galo ne įpuolė 
į kas‘yuių o?ę. 20 darbinįkų prie 
to likosi sunkiai apkultų, o terp 
tų yra ir apkulti mirtinai.

Nužudė abi aki.s.
Cleveland, Oh. Darbinįkas 

John Caroll, dirbdamas anglių 
kastynėse, nužudė akį: mat 
ęnglių szmotas ję iszmuszė. Pa
liovęs dirbti, sėdo jis į tavorinį 
geležinkelio trūkį ir važiavo į 
Clevelandę. Bėgant trūkiui per 
Nevport priemiestį, koksai vai- 
kyszczias metė akmenį, bet teip 
nelaimingai, kad jis važiuojan- 
cziam darbinį k ui iszmuszė pasili- 
kusię dar sveikęję akį. Neregį 
paėmė į ligonbotį, bet ir ežia isz- 
tekėjusios akies jau nesugražįs.

Nekentimas negru.
Mirale Falus Tex. Baltavei

džių kliubas įsakė negrams tuo- 
jaus isz miesto i szsi k raustyti, nes 
kitaip, gal būt riestai, taigi tur- 
hut baltveidžiai pasirengė juos 
priverstinai, nors su kraujo pra
liejimu, iszvyti. Tas nereikalingai 
sueržino tikt juodwedžius. Lau
kia ežia todėl kruvinų musztynių 
terp baltveidžių ir juodųjų; juo- 
diejie kwieczia savo vientau- 
czius isz kitų krasztų ateiti į pa-

ge'hę, jeigu užgimtų musztynė*. 
Paprastai nurodo ant Maskolijos, 
kaipo ant kraszto, kur labiausiai 
neužkenezia ne maskolių;pasirodo 
vienok, kad kaip kokiuose daly
kuose Amerika neužkentime net 
pagarsėjusię savo neteisybėmis 
Migkoliję pralenkia. Maskolijoj 
svetimus gaivalus, ne maskolius 
skriaudžia tikt caro tarnai, terp 
maskoliszkos gi tautos, ypacz 
terp prastų žmonių, neužkantos 
nėra; jeigu ežia ji kada apsireiš
kia, tai tikt todėl, kad juos pats 
maskoliszki urėdu į kai priesz ne 
maskolius sukursto. Amerikoj gi, 
tuom tarpu tikt priesz mongolus 
ir priesz juodveidžius, isz dalies 
ir priesz svetimus, ypacz gi 
priesz ateivius slaviszkos kilmės 
stoja lygiai raidas, kaip ir ame- 
rikonisaka tauta; jeigu netektu 
mongolų ir negrų, jų nekentimas 
smarkiaus kreiptųsi prieszslavus.

Daugpatys.
St Louis, Mo.Pargabeno ežia 

suimtę Naujame Meksike, Alber- 
tę Kuceland, už daugpatystę 
Ktceland visokiuose miestuose 
szietų: Ohio, Illinois ir Missouri' 
turi, kiek iki sziol susekė, de- 
szimtį paežių (gal pasirodys jų 
dar daugiaus). Suareštavo jį 
ant reikalavimo jo ketvirtos pa- 
czios.

tos, godojanezios sawę kritikos 
sunkiai Į pas mus nėra, liet pažįstame tikt 

iszjuokimus ir peikimus ir tai ne 
visada teisingai; mes nesisten- 

Ant G. A. R. Abaznvvlmo giame užmanymų peržiūrėti, bet 
Buffalo, N. Y. tikietai bus arba syk B giriame, arba pei-

pardavinėjami ant Niekei Plate k'amet aP’e teisingę pamstę vie 
geležinkelio už$10,50 į abi pusi. no *r ^iti ne daugines tesirupina- 
Fargrįiti galima • geležinkeliu me' *,er ta* ’r užmanymų 
arba vandeniu į Clevelandę. Ku ant ,Hbo mUhll bro,il* niekaip į- 
rie Buffaloj nenorės eiti ant ’ ^ikdyti negalime, broliai tie, kaip 
nakvynių į hotelius, galės miego į Movėjo žemai,teip ir te stovi.Ąrgi 
ti vagonuose jmiegojimui vagonai 
yra puikiai įrengti ir pristumti 

Amerikos produktu iszvežimas pi iestreetkarių. todėl kiek vienam 
Liepos mėnesyj. . yra |engWa iHZwažiuoti į miestę

Pagal žiniassurinktas \Vashing- *ir sugrį4ti nakvot į. Vagonę. Pil

Plesziku sukapoti.
Springfield, Oh. Trys mylios 

nuo Bcllefontrin, ant farmos rado 
sukapotus su kirviais farmos 
savinįkę, Jurgį Dietrichę ir jo 
moterį. Nėra abejonės, kad tę pa
darė plėszikai, kadangi namuose 
rado iszkrHustytas visas pakavo
nes. Policija su szunų pa geibu 
jie>zko dabar žmogžudžių.

tono statistiszko biuro, pereitę 
Liepos mėnesį Amerika iszgabeno 
į svetimus krasztus savo ta vorų 
isz viso už 36945268 dol.: perietę 
metę per tę mėnesį iszvežė už 
$35645849, užpereitę metę už 
$2y445340 dol. Per septynis mė 
nesiūs szių metų iszvežė visokių 
tavorų už $320987075, per lokį 
jau laikę pereitų metų už $309 
811297 ir už $277675335 už- 
pereitų metų. Szių metų Liepos 
mėnesyj Amerika iszgabeno į 
svetimus krasztus: grudų už $13 
914487, medvilnės už $1428516, 
mineraliszkų aliejų už $5132815, 
valgomų daiktų, o tame ir gyvų 
galvijų, kaip kiaulių, avių, jau 
ežių už $15459460. Labiausiai pa 
kilo iszvežimas komų, jų Lie
pos mėnesyj iszvežė 12405466 
buszelių, taigi ant 7 milijonų 
buszelių dauginus negu per tokį 
jau laikę pereitų metų. Pakilo ir 
rugių iszvežimas: jų Liepos mė 
nesyj szių metų iszvežė 4893779 
buszelių, pereitę gi merę tikt 
1251158 buszelių. Taigi mat A- 
merika su rugiais daro konku- 
renciję Lietuvai, kuri iki sziol 
beveik užganėdindavo Wokieti- 
jos reikalavymę, dabar gi di
desnę rugių dalį VVokietija parsi
gabena isz Amerikos. Amerikos 
konkurencija nupuldė ir prekes 
Lietuvos rugių.

Nelaimes aut geležinkeliu.
Dallas, Tex. Bėgantys isz ežia 

į vakarus Texas Pacific gele
žinkelio trūkis likosi netoli Har 
vvood isz szėnių iszvarytas; prie 
ko keletas pasažierių tapo ap
kultų. Panaszus atsitikimas buvo 
ir ties Dalias, prie ko peczkurys 
likosi mirtinai sužeistas. Pikta
darių ne surado.

Atlanta, Ga. Anfr Tybee 
Island, netoli Savannah, nupuolė 
trūkis nuo tilto, prie ko keletas 
žmonių likosi užmusztų.

pjo- 
ežia

Hudege lentų pjowinyczla.
Baltimore, Md. Sudegė ežia 

dideli lentų pjovinyczia “Tunis 
Lumber Company”, ant Boston 
ui. Ugnis užgimė nuo petkuno 
įtrenkimo. Kada subėgo ugnage- 
siai, degė jau didesnė dalis 
vinyczios. Ugnelė padirbo 
blėdies ant 700000 dol.

Parako expllozlja.
St. Jos Bleimine, Mo. Atsitiko 

ežia smarki expliozija parako 
krautuvėj, kurioj, nežinia nuo ko, 
užsidegė sukrautas parakas. Prie 
to du darbinįkai: Madden ir 
Dodden likosi ant vietos užmusz
ti; sužeistų gi buvo daug; tuos 
nagabeno į ligonbutį.

LIETUVA
Apskundė Amerikos randą.

- “Wm. Cramp & S^ns Ship- 
bulding Company” apskundė į 
sudę Amerikos raudę ir reikalau
ja iszmokėjimo $1636149 atlygi
nimo. Minėta kompuntja d rbo 
Amerikos randui kariszkui lai
vus: Massachusets, lova, In
diana, Ne v York, Brooklyn irusiai turime melagių. Randame 
Columb a. Leivynės ministerija 
vienok išdavė netikusiu* plia 
nūs, todėl padirbti laivai turėjo 
būt kelis kartui |>ertaisyti. Už 
tuos mat taisymus kompanija ir 
reikalauja nuo raudo atlyginmo.

t Daugelyje vietų Nebraskos 
ir lovos buwo didelės szalnos, 
kurios daug blėdies padirbo lau
kams kornais užsėtiems.

t Amerikos iszdirbimų ir pro 
dūktų iszvežimas į svetimus 
krasztus isz Nev Yorko porto 
nuo 1 Sausio iki 1 Liejios szį 
metę yra ant 16000000 dol. ver
tės didesnis, negu per tokį jau 
laikę pereitų metų. Tuigi ant 16 
000000 dol. daugiaus Amerika | 
gavo isz svetur pinįgų.

musų laikraszcziuose dau
giausiai visokių apkaltinimų, 
bet tankiai apkaltinimai 
pasirodo neteisingi, tokiems kiti 
iszmėtinėje neteisingumę. Kleri- 
kaliszkų laikraszczų raszėjai ap
kaltina progresistus, progresistai 
vėl klerikalus; rodosi lyg 
kad mes kitokių svaibesnių pro
gramų su visu neturėtume. 
Klerikalai už programę stato 
kovę su. progresistais, tie vėl 
tokię jau kowę su klerikalais. 
Kova užima visas musų pajiegas 
teip, kad ant kitokių darbų jau 
jų nepritenka, Užtenka vienai 
isz musų kovojanczių partijų pa
duoti ant perkratinėjimo kokį 
nors užmanymę, tuojaus prieszi il
ga partija, vieton kritiška) jį

t Ant Palem Station, 30 m y- peržiūrėti, apriori stengiasi isz- 
lių nuo Little Rock, Ark. ateiti- juokli, iszniekinti, nors teisingai 
ko kruvinos muštynės terp sakant, kiekviename užmanyme 
negrų ir baltveidžių. prie ko du yra geros ir negeros jo pusės.Szal- 
negrai ir vienas b dtvtidis likosi | tos, godojanezios sawę kritikos 
užmuszti, du yra dar 
pasiauti,

uę informaciję gausite pas p. J. 
Y. Calahan, Generaliszkę Agen
tę, 111 Adams Str. Chicago III.

Isz darbo lauko.
5 Chicago, III. Chicagoj yra 

elektriszki ir virviniai ulycziniai 
karai; konduktoriai ir motor- 
manai ant elektnszkų karų gau
na po 21c. už valandę darbo, ant 
virvinių gi po 30c. Dabar virvi
nių karų kompanija iszsiuntinėjo 
savo tarnams užklauaymus, ar jie 
sutinka tarnauti už 23c. už darbo 
valandę, jeigu gi ne, tai kompa
nija perdirbs tas linijas ant elek
triškų ir tęsyk turės tarnauti 
gaudami po 21 c.už darbo valan
dę. Tarnai padarė susirinkimę ir 
nusprendė nepristoli ant kom 
panijos pasiūlytų iszlygų, bet 
palaukti, kas toliau* bus.

5 Chicago. Atsibuvo czia su 
sirinkimas darbinįkų ir fabrikan
tų I,ilgams stiklo. Darbinįkai 
reik.'liauja pakėlimo už dirbę už 
mokesnio ant 25%. Fabrikantai 
vienok sutinka mokėti tikt tiek, 
kiek mokėjo laike McKinleyo mui
tų tarifos. Darbinįkai vienok 
ant to nesutinka. Nežinia kaip 
cz<a tie nesutikimai pasibaigs. *

1 Cleveland, Oh. Didelėj 
drato dirbtuvėj “Tyler Mirė 
Company”, pradėjo dirbti visose 
dirbtuvės, dalyęe. Isz syk priėmė 
400 darbinįkų, žoliaus žada pri
imti jų dar dangaus.- Dirbtuvė 
turi daug reikalavimų, todėl 
darbo užteks C3ia ant ilgesnio 
laiko.

5 Chicago, III. Darbinįkai dir
banti prie statymo mokslainių na
mų nusprendė pakelti sztraikę. 
Priežastis sztraiko yra ta, kad 
mokslainių užveizda nesutinka 
duoti darbę vien darbinįkams 
prigulantiems į darbinįkiszkas or
ganizacijos.

5 WE8T Portal, Pa., prie 
Lehigh Valley geležinkelio rengia 
nauję dirbtuvę Edisono, kurioje 
nauju budu dirbs geležį isz ru
dos. Prie statymo triobos dabar 
dirba 400 darbinįkų; paskui ras 
czia darbę dar daugiaus darbinį- 
kų.

T Falls Creek, Pa. Skurų 
iszdirbinyczias czia reikėjo už
daryti, kadangi terp dirbfenczių 
darbinįkų apsireiszkė kokia ten 
liga. Kaip sprendžia, liga ta dar
binįkai užsikrėtė nuo skurų at
gabentų isz Indijų.

Y Geneva, N. Y. 250 merginų 
dirbanezių “Geneva Preserving 
Co” paliovė dirbusio-1 todėl, kad 
kompanija prie darbo priėmė 
keturias italijones.

5 Denvek, Col. Bengiasi czia 
uždaryti su visu cidabro kasty
nes, kadangi, dėl žemų prekių 
cidabro, o augszto už darbę už- 
moket>nio, kasimas ne apsimoka.

ISZ
Lietuwiszhi dirwu
Kodėl mes ne galime 

susitaikyti?
Skaitytojui musų laikraszczių 

gal pasirodyti, kad mes daugiau-

i ežia ne galima jau susitaikyti? 
' Nieks ne abejoja, kad galima, bet 
dęsyk reiktu nors ant tūlo laiko 
užmirszti asabiszkumę ir jį 
brolių lalio paaukauti. Pas 
vienok nėra norinezių kę 
brolių labo aukauti, todėl 
žemai ir stovime. Kiekvienas 
skaitantis iaikrgszczius nuolatai 
juose randa žinias apie lietuvių 
girtuoklystę, apie pasztynes. Bet 
kę gi mes darome ant iszrovimo 
tos piktžoliės isz musų gyveni
mo? Nieko. Tasai liūdnas musų 
gyvenimo apsireiškimas sutei
kia tikt musų partijoms progę 
dar karszcziaus su savo prieszais 
kovoti: klerikalai sako, kad 
girtuoklystę gimdo progresistai, 
tie vėl už tai kaltina klerikalus. 
Tokiais vienok tuszcziais kalti
nimais mes ne girtuoklyszczių nė 
musztynių isz lietuvių tarpo ne- 
praszalinsime! Kas su girtuok
lystėms, tas yra ir su kitokiais 
musų reikalais. Nieko atlikti, 
žinoma svarbesnio, su visu negali
me, sunaudojant visas pajiegas 
ant partiszkų kovų, isz kurių 
lietuviszka visuomenė mažai 
naudos te apturi. Kodėl, pa- 
veiksklan, naikinime girtuoklys
tės, arba reikaluose pakėlimo 
apszvietimo klerikalas ne gulėtu 
dirbti isz vien su bedieviu, o 
wėl tasai sb klerikalu? Czia plati 
dirva, ant kurios gal vieni su- 
kitais susitaikyti, reikia vien 
gero noro. Atmeskime todėl 
asabiszkus nisikentimus, bandy
kime dirti sutikmėj, o pats pa
matysime,kad musų darbai geres
nius atgabęs vaisius, tokius isz 
tikro turėsime tiesę vieszais dar
bais vadinti, sziędieniniai gi yra 
tikt musų partijų darbai.

ant 
mus 
ant 

mes

Musų politlszki kliubai ir 
jų mieriai.

“Tėvynė”, raszydama apie ky- 
lanczię terp amerikonų neužkan- 
tę svetimų ateivių, ypacz gi a- 
teiwių slaviszkos kilmės,.o tame 
ir lietuvių, sako, kad geriausias 
kelias ant praszalinimo neužkan
tos ir ant užsipelnymo paguodo- 
nės amerikonų yra tverti lietu- 
viszkas politiazkas organizacijas.

Isz tikro, politiszkos organiza
cijos galėtų pakelti lietuvių var 
dę, per jas galėtume užsipelnyti 
isz dalies ir pagųodonę sveti m- 
tauezių, jeigu musų politiszkos 
organizacijos, musų politisski 
kliubai turėtų kokį nors progra
mę, jeigu jie turėtų tautiszkus 
mierius, jeigu su jais reiktų ame
rikonams rokuotiesi. Tuom tar
pu musų kliubai ne turi nė pro 
gramų, kaip ne turi nė tautiszkų 
m i erių. Musų kliubai parodo sa- 
wo gyvybę tikt laike rinkimų — 
mieriai jų yra, idant už patrauk
tų lietuvių balsus kėli kliubo są
nariai gautų kokį nors urėdę, ži

noma ne įtekmingę,kadangi įtek
ini ogesnius kiti sau pasisavina, 
musiszkiem> kliubų vadovams 
liekasi tikt trupiniai, kurių kiti 
paimti nenorėjo. Kaip gi su to
kiais mieriais musų politiszki 
kliubai guli lietuvių vardę pa
kelti, kadangi jie ne tautiszki lie- 
tuviszki, bet asabiszki mu«ų po
litikierių įnagiai? Musų kliubai 
yra tai tik nužeminti tarnai tvir- 
cziaus'ų amerikoinszkų politiszkų 
partijų: demokratiszkos, arba re- 
publikoniszkos, lietuvystei gi 
tarnaujanezių kliubų juk mes A- 
merikoj neturime! Jeigu ir galt- 
ina’kur nors musų žmonių balsais 
iszrinkti ant augsztesnio, įtekmin- 
gesnio urėdo musų reprezentan 
tę, tai mes apie iszrinkimę sa 
vujų mažai tesirūpiname, kadan
gi musiszkiai, nors galėtų užtarti 
už visus lietuvių reikalus, bet 
j e asabiszkai ne turi kuom atly 
ginti musų politikieriams. Jeigu 
norime, idant musų politikiszki 
kliubai atgabentų mums iiaudę, 
statykime juos ant doresnio pa
mato.

Lietuwiszka bažnyczia 
Spririg Valley, 111.

Sprmg Valles lietuviai, szeszi 
metai atgal, susidėję su lenkais, 
pastatė bažnyczię, bet kaip visur 
lietuviai ne gali su lenkais susi
taikyti, teip buvo ir czia. Atkako 
kunįgas Balsevyczius, lietuvys, 
mokantis lietuviszkai ir lenkisz- 
kai, liet jo lenkai isz syk neuž 
kentė, nė nemokėjo algos ir ant 
galo iš parapijos su visuiszvijo, 
paskui atmetė ir lietuvius nuo 
bažnyczios. Jie likosi be bažny- 
czios, be jos vienok apsieiti ne 
galėjo. Todėl suszaukė mitingę, 
ant kurio nutarėme pastatyti 
savistovę lietuviszkę bažnyczię. 
Pradėjome -kolektuoti, ant ko 
per pereitus metus susirinkome 
698 dol. 15c. Szį pavasarį pradė
jome darbę prie pastatymo pama
tų naujos bažnyczios. Atkakus 
isz Chicagos kunįgui Kravczu- 
nui, drauge su juom nusprendėme 
duoti musų statomai bažnytėliai 
vardę SzventosOnos. Paszventi- 
nimas jos rengėsi atsibūti' 26 d. 
Liepos, taigi dienoje Szventos 
Onos, bet kad iszpuolė sztraikai 
ir sunkus bedarbės laikai, per tai 
mes neįstengėme pabaigti bažny
czios statymę. Todėl 26d. Liepos 
atsibuvo tikt paszventinimas 
kampinio, akmens. Diena buvo 
graži ir svieto susirinko ne 
mažai, buvo 4 draugystės, 8 
kunįgai ir du klierikai. Ceremo
nijas szventinimo atliko kunįgas 
Kravczunes isz Chicagos, paskui 
pasakė pamokslę, už kę parapija 
siunezia jam szirdinga padėkavo- 
nę.

Parapijos sekr. Zubavskas,

PebztynčB antpiknyko.
“Saule” pranesza, kad laike 

piknyko ant naudos lietuviškos 
bažnyczios, Minersvillėj, Pa., terp 
susirinkusių atsitiko kruvinos 
musztynės. Isz pradžių prisigrie . 
bė du nepraszyti ant platformos 
ir pradėjo stumdytiesi. Stum- 
dikę sumuszė ir iszmetė laukan. 
Tai buvo pradžia, paskui j au dau
giaus susirinkusių ėmė dalyvu- 
mę pesztynėse, sulaužė platfor- 
mę, tvoras ir barus, o ant galo, 
kaip sako minėtas laikrasztis, 
paszlavė ir vienę alaus bertainį. 
Argi isz tikro mes jau negalime 
be pesztynių niekur apsieiti,

Ne geras jaunikis. .
Juozas Jokubauckas rengėsi 

apsivesti su savo gaspadine, 
naszle. Rozalija Tulczuniene isz 
MontCarmel; reikalavo vien, 
idant numylėtinė užraszytu jam 
savo turtus. Bet kad naszlė su 
užraszu nesiskubino, jaunikis nu
žudė kantrybę, sudaužė jos skry 
nę, paėmė isz jos naszlės užezė- 
dytus pinįgus, isz viso 2G9 dol. 
ir iszdumė pats, be sužieduotinės, 
nežinia kur.

7
Balius ant naudos emi

grantų namo.
Draugystė D. L. K. Witauto 

31 d. Gegužio parengė balių ant 
naudos emigrantų namo. Po ap
skaitymui expensų pasirodė, kad 
ant naudos minėtų namų įplaukė 
grynų pinįgų isz viso 68d. 90c. 
Prisidėjusiems kuom nors prie 
to pelno siunezia szirdingiausię 
padėkavonę. Komitetas.

Amerikon i szka 
Trumpiausia Linija terp 
Chicago ir Buffalo, N.Y.
Yra Niekei Plate geležinkelis. 

Dėlei abazavimo G. A. R. 
kariaunos, tikietni par-iduoa Rng- 
pjuczio 21, 22 ir 23 už $10,50 į 
abi puri, sugrįžt, pagal uorę, 
galės gežinkeliu arba vandeniu; 
tas viskas yra prirengta dėl vi. 
gados norinezių pasivažinėti. 
Laikas sugrįžimo galės bul pra
tęstas iki Rugpjuczio 30 d., jeigu 
pristatys savo tikietus musų a- 
gentui Buffaloj priesz 27 d. Rug
pjuczio. Pons J. Y. Calahan, 
Generaliszkss Agentas, 111 
Adams Str. Chicago, III. suteiks 
kiekvienam norineziam reikalin- 
gę informaciję kaulink szios kelio 
nė*, arba pons H. Thorne, C. P. 
AT. A.

Isz wisur.
|| Isz Sviažsko, ant Wolgos, 

raszo: Koksai vaikyszczias 15 
tų, plaukinėdamas antup&s szovė 
į pakilusių laukinių anezių kru- 
vę. Wiena antis nuszauta puo
lė toj vietoj, kur žvejai gaudė 
žuvis;tęnuszautęaniį jieir paėmė 
VVaikas praszė. kad ję atiduotu, 
bet žvejai neklausė; tęsyk jis szo
vė vienam isz žvejų tiesiog 
į galvę ir pamatęs, kad tasai puo 
lė, pats ant luotelio pt.sislėpė į 
lendrynę. Apie tę atsit>kimę pra- 
neszė į policiję, kuri nelaimingę 
strielczių lendryne greitai surado. 
Jo luotėlyj rado . d vi dvivamz- 
des, du revolveriu, krepszį su 
maistu ir 700 rublių pinigų. Pa
klaustas kas jis yra, atsakė, kad 
jis pabėgo isz gimnazijos isz 
Maskvos ir norėjo kur nors per , 
Maskolijos rubežių pereiti. Pa- 
szautę žveję nugabeno į ligon
butį. Nors jis ir išgytu, tai vis
gi pasiliks neregiu, kadangi 
abidvi akys iszmusztcs.

|| Maskolijoj kaip kur pats gy
ventojai prieszinasi parengimui 
rando degtinės pardavinyczių. 
Kaime Kati Kiszlo, Bassarabijoj, 
randas rengėsi parengti savo 
degtinės pardavinyczię Gyven- _ 
tojai, dažinoję apie tai, siuntė 
visur prašymus, siuntinėjo juos 
teip pavieni žmonės, kaip ir wal- 
szcziai, kad tikt juos apsaugotų 
nuo degtinės pardavinyczios. 
Bet kur tau maskoliški valdi- 
nįkai žmonių praszymų paklau
sys! Nepaklausė jie ir czia. Kaip 
sako, uždarius senas kagezemas, 
kaime pasiliovė su visu pe*zty- , 
nes, gaisrai ir vagystos. Atida
rius dabar rando pardaviny
czię prašideda czia vėl girtuok
lystės, pesztynės ir kitokį žmo
nių nusidėjimai.

U Netoli Hanovero, bėgantis 
isz Hamburgo geležinkelio trūkis 
iszszoko isz relių ir isz dalies 
susidaužė. Pr.e ko keturi žmonės 
likosi ant vietos užmuszti, sun
kiai sužeistų pasirodė 20, o terp 
tų yra keletas mirtinai sužeistų; 
lengviaus sužeistų yra labai 
daug. Prie gelbėjimo po va 
gonų griuvėsiais gulinezių žmo
nių sutraukė kariaunę, specija- 
liszkas trūkis atgabeno gydytojus 
isz miesto. Pasirodė, kad czia ne
susekti piktadariai tyczia iszėmė 
vienę szėnį \r tokiu budu nelai
mę pagimdė. Tuom keliu kę tikt 
buvo nuvažiavęs sugrįžęs n 
Maskolijos Wokietijos ciecorius, 
taigi sprendžia, kad piktadariai 
norėjo ciecoriaus trūkį isz szėnių 
isz varyti.

|| Miestelyj Szabedka, Wengri- 
joj, ant vieno kiemo susirinko 
keletas vaikų, o terp tų 12 melų 
sūnūs Kolomano Seako. Wai> 
kyszczias norėjo parodyti sawo 
draugams, kaip karia nusikaltė
lius. Padarė jis isz sugriebtos kur 
virvės kilpę, užnėrė ję sau ant 
kaklo, užlipo ant kėdės, kitę 
virvės galę prinszo prie vagio, 
paskui paspyrė kėdę ir pakibo 
ant vagio. Žiūrinti vaikai pa- 
tėmyjo, kaip Szako susiraukė, pa- 
mėlinavo jo veidai. Persigandę 
paliko kybantį ir iszbėgiojo ir 
tikt parbėgę namon, papasakojo 
■pie tę nelaimingę atsitikimę. 
Kada ant galo dažinojo apie tai 
tėvai pasikorusio vaiko ir atėjo 
ant vietos, rado jau tikt ateza- 
lusį ir sustingusį savo sunaus la- 
vonę.



| 24 d. Liepos, baisi audra be
veik su visu isznaikinė kaimę 
Rudnia, Nįžnenovgorodo gub. 
Puolė neiszpasakyto didumo le
dai; vidutiniszki buvo visztos 
kiauszinio didumo. Jie su visu 
iszmuszė nenupjautus dar javus 
laukuose: vieton javais užsėtų 
dirvų, ten dabar minksztas pur
vynas. Ledai užėmė ne tikt Rud- 
nės, bet ir Okajavo, Kamenkos, 
Pogibalkos liukus, iszmu 
szė daugybę besigananezių gal 
vijų, užmuszė ir tris piemenis; 
ant laukų voliojasi ir laukiniai 
paukszcziai ir žvėrys teiposgi 
ledų užmuszti. Su ledais drauge 
siautė ir baisi vėtra, kuri daug 
triobų sugriovė.

paszautų, o keletas net tapo už- 
musztų .Karei viszkos valdžios da 
bar tirinėja tę nelaiiningęatsitiki- 
mę.

U Wokiecziai kolionistai Besa
rabijoj, pietinėj Maskolijoj, pra
deda ne kęsti rando atsiųstų i jų 
užlaikomas mokslaines maskolių 
mokintojų. Rods jie tokių pra- 
szalinti ne gal, bet tiesiog juos 
muszt ir tokiu budu nori pri
versti, idant jie pats pasitrauktu. 
Neseniai kaime Sarata jie sumuszė 
maskolius mokintojus. Gerai, ko 
lenda į svetimę daržę!

| Ąnt angltszko k 
“Champion”, ant jūrių, netoli Is
landijos, beszaudant isz ka
muolių, plyszo viena kanuolė, 
prie to 7 jurinįkai likosi sužeisti, 
isz kurių 4 sužesti mirtinai.

|| Netoli stacijos Chereadilla, 
netoli Madrido, įsi pa ni joj, susi 
muszė du pasaiieriniai, Mganti 
į priesziilgas puses, trukiai. Prie 
to apeikulė 14 pasaiierių, o terp 
tų yra keli mir ina* apkulti.

MOKSLAS APIE ŽEME
I DALIS.

Pagal prof. Archibaldg Geikie ir kitas.

I Rodą miesto Kol ka, Finlan- 
dijoj, ant a^tabdymo girtuoklys 
tės, kuri Finlandijoj niekur 
teip nei szai kerojo, kaip terp 
brolių lietuvių, iezdavė padava- 
dyj'unę ant nubaudimo užtėmytų 
girtuoklių. Pagal tę nauję pa- 
davadyjimę, kiekvienam girtam, 
užtėmytani ant ulyczios pirmę 
kartę, liekasi uždrausta iszeiti 
isz namų po 10 vai. vakare; jei
gu jį užtėmys pasigėrusį antrę 
kartę, tai jau ne vale jam iszeiti 
isz namų po 9 vai. vakare. Mu 

girtuoklių, turbut, ir 
bausmė nuo girtuoklystės 
laikytų.

U Tvanai isz Austrijos iszs pla 
tino ir po Wengriję, kur teiposgi 
daug blėdies ir nelaimių atgabe
no; daugiausiai nukentė visi 
krasztai terp Grau ir Wengrijos 
sostapilės. Ties Gran tikt isz upės 
Dunajaus isztraukė 100 prigėrė- 
lių kūnų; bet jų yra diktai ir 
kituose VVengrijos krasztuose. 
Kiek isz viso ežia žmonių pri
gėrė, tas dar ne suskaityta.

t Wienasgarlaivy->, kilnojantis 
žmonis isz priemieszczio AlUtadt 
į Dresdenę, ant vidurio upės li
ko*! vilnių apverstas ir 50 žmo

tokia
nenu-

|| Alliėgusio į Maskvę 
tavorinio geležinkelio trūkio už 
sidegė vagonai kerosinu pripilti. 
Nuo to užsidegė ir kiti vagonnai 
ir trukiai ant kitų stovinti szė
nių Isz viso sudegė 200 v tgonų 
prikrauti visokių grudų, 15 va
gonų eu medvilne, vilnomis; 
krautuvė visokių tavorų, 5 re 
zervoarni su kerosinu; didesnė 
dalis trūkio wežanczio galvijus, 
szimtas vagonų su kviecziais ir 
apie 100 vagonų stovinezių ant 
szalinių szėnių. Blėdį ugnies pa
darytu skaito ant kelių milijonų 
rublių vertės.

| Ant pirmo kurso parengtų 
Peterburge moteriszkų mediszkų 
kursų szį metę priims 160 jaunų 
merginų, nnrinezių daktarv-to* 
pasimokinti. Ar atsiszauks norą 
viena musų seselė, galima paa
bejoti, kadangi dar joms wis ro
dosi, kad moterei užtenka mo
kėti būti žmonių veislės pataite 
ir mokėti vaikus gimdyti. Augi
nimu ir apszvietimę užgimusių 
savo vaikų daugumas musų mo 
terų, paezios apie tai’neiszmany- 
damos, palieka ant Dievo ma
lonės.

U Kaime Senino, Nižnenovgo- 
rodo gub.. policija užtiko netikrų 
pinįgų dirbtuvę; dirbo juosto 
paties kaimo kalvis, Krimov, 
kūrikai nors kalvyste mažai te 
už-iiminėjo, bet pinįgų vis dik 
tai turėdavo; tuom mat ant sa
ve* ir {Milicijos atydę atkreipė. 
Jis prisipažino ir pasisakė, kad 
pinįgusdirba per tris metus ir juos 
platino ant jomarkų. Jo pinįgai 
teip gerai padirbti, kad negali
ma jų nuo tikrų atskirti. Kri
mov jau senas, turi 67 metus.

t | Braziliją szį metę atkako 
74914 ateivių. Randas nusprendė 
davinėti visokius palengvinimus 
ateiviams Ateiviams wienos 
tautos duos žemės plotus vienoj 
krūvoj, idant jie galėtu , pats 
rėdytiesi. Randas mat nori tokiu 
budu persitikrinti, koki ateiviai 
dėl Brazilijos gal būt naudin
giausi, idant stengtiesi tokius 
ežia parsitraukti. Girtuoklių ir 
pesztukų, kaip kiekvienas su
pranta, niekur nepageidauja.

| Warszavoj, kaip paduoda 
“Slovo Polskie”, pakėlė sztraikę 
duonkepiai ir tai visi ant syk 
teip, kad gyventojai neturi nė 
duonos,' nė pyragų. Darbinįkai 
reikalauja pakėlimo užmokesnio 
ir sutrumpinimo darbo laiko. Iki 
sziol sztraikus Maskolijoj stabdė 
su kariauna; nežinia todėl, ar to 
paties ginklo nesigriebs ant pri
vertimo duonkepių grįžti prie 
darbo. Laikraszcziams apie tę 
sztraikę raszyti uždrausta.

d Laike kariaunos manevrų 
Wengrijoj, daugelis teip vadi
namų hon vedų (milicijos), nežinia 
tyczia ar netyczia, užsiprovyjo 
karabinus su kulkomis ir isz jų 
szaudė į pėksztinįkus, prie ko 
daugelis kereivių likosi sunkiai

U Kaime Ruskij Kraj. 
Niineuovgorodo gub., į kalkių 
peczių įpuolė 18 metų merginu 
darbinįkė. kuri kalkėse suvisu 
Lzvirė. M it peczius buvo neuž
darytas, eidama {iro szalį, mergi
na paslydo ir įpuolė įverdauezias 
kulkos. K»da vėliaus ję iszgrie 
bė, ji buvo jau negyva, su visu 
isz v irusi.

waikę. idant jį 
siuntinį nu.oon, 
turėjo eiti į da.- 

pats jo parvesti.

Ii Ant Berlyno paczto tėvas 
atidavė savo 
nusiųstu kaipo 
kadangi tėvas 
bę ir negalėjo
Pacztas priėmė tę gyvę siuntinį. 
Ant nugaros prisiuvo antra*zę, 
prilipino už 70 pfeuigių paeiti- 
nių mark ų ir į valandę laiko 
gromatneszys atidavė motinai tę 
gywę siuntinį.

|| Mieste Pau, Prancūzijoj, sū
dąs nubaudė daktarę * L-isalette 
už klaidžię ligonio operaciję, nuo 
kurios tasai ligonis numirė, ant 
užmokėjimo 500 frankų bausmės 
ir ant 3 mėnesių kalėjimo. Jei
gu vsur už tai baustų, gal ma
žiau netikrų gydytojų griebtųsi 
žmonių gydymo.

|| Kapitonas laivo “Ansgar”, 
Mortenson, ant Ledinių jūrių, į 
rytus nuo Nordkap, užtėmyje 
vandenyj plaukiuėjunlį orlavį, 
bet pri jo negalėjo prisiartinti. 
Sprendžia jis. kad tai turėjo būt 
orlavys, ant kurio Andree iszlė- 
kė prie sziaurinio žemės goto.

Į] Isz Antverpeno iszplaukė 
garlaivys “Belgtca” į pietines 
Ledines jūres ant moksliszkų ty 
rinėjimų musų žemės nepažysta
mų pietinių krasztų. Moksliu- 
cziai isz si rengė ant 2 metų; prie 
to priguli 21 žmogus; vadovu 
tų mokslinczių yra Gerlach.

|| Siedlecu gut»ernijoj su visu 
iszdegė miestas Ostrov. Ugnis, 
kaip sprendžia, užgimė nuo pade
gimo, kadangi pasirodė isz syk 
keliose vietose. Iszdegė isz vi
so 400 namų; prie to sudegė ir 
keturi žmonės, trūksta dar dau
gelio vaikų; gal ir tie sudegė.

|| Kaime Pięciokoscioly, Gali
cijoj, katalikiszkas kunįgas, Jonas 
Torbeczy, norėdamas nusižudyti, 
puolė ant geležinkelio szėnių 
prieszais atbėgantį trūkį, kurio 
ratai su visu jį sumalė. Kokia 
buvo patžudystės priežastis, 
tikrai ne žinia.

U Roseuberge, Wokietijoj, sta
tant miesto rumę, įgriuvo pusiau 
pabaigtas rūmo boksztas ir už
bėrė 20 dirbau ežių žemai durbi - 
nįkų. Tris atkasė isz po griuwė- 
sių jau ne gyvus, kiti gi likosi 
mirtinai sumankyti.

|| Septyni szvediszki mokslin- 
cziai iszkeliavo ant tirinėjimų 
sziaurinių Maskolijos krasztų, 
Sziaurinio Arktiszko oceano ir 
ant jieszkojimo iszlėkusio ant 
oilavio Andreės, apie kurį nėra 
nė jokių žinių.

\F
D Prancuziszkas garlaivy^ 

“Villede Malaga,” ant uolų Alde- 
ney, prie Normandijos krantų, 
susidaužė ir paskendo. Kapitonas 
ir 19 jurinįkų prapuolė; turbut 
jie ežia prigėrė; kitus pasisekė 
iszgelbėti.

li Isz Dresdeno, Saksų žemėj, 
raszo, kad darbinįkas Otto 
Zimmer, mieste Mittveidoj, neti
kėtai įgavęs proto sumaiszymę, 
papjovė dvi savo dukteri, o 
paskui ir sau gerklę perpjovė.

mės turėjo pirmiausiai atsirasti augmenys, kadangi tikt 
augmenys gal perkeisti neorganiszkas, mineraliszkas me- 
degas, kaip anglis ir azotą į organiszkas, gyvas. *

Grafitas ir akmeninės anglys giliausių žemės plutos 
eilių yra pasidarę isz suakmenėjusių pirmutinių augusių 

i ant musų žemės augmenų, panaszių į maurus (protococcus). 
Isz syk pasirodė ant musų žemės vandeniniai augmenys, 
paskui atsirado papareziai, isz medžių thuya, cisai. Ka
da darėsi pirmutinės eilės musų žemės plutos, metinė oro 
temperatūra buvo vidutiniszkai 25° C., taigi tokia, kokia 
sziadien yra prie ekvatoriaus Kreidinėse eilėse randa 
jau palmas; juo areziaus Jcetvirteilinių formacijų, juo 
augmenys augo panasze^nTį dabar auganezius; taigi jie 
vis taikėsi prie sanlygų, kokios buvo ant musų žemės. Se
niai auganezios veislės persikeitė, persimainius sanlygoms 
ant žemės pavirsziaus, į kitas. Tirinėtojai persitikrino, 
kad kokia nors augmenų atmaina, kuri dėl kokių nors prie- 
žaszczių isznyko, jau neatsiranda isz naujo, isznyksta ant 
visados, bet vieton isznykusios atsiranda kitokia tos 
paezios giminės.

Visoki ir sziądien auganti ant musų žemės augmens 
atsirado ežia visokiuose laiko perijoduose. Galima, nesi
bijant apsirikimo, spręsti, kad kiekviena veislė iszsyk 
atsirado vienoje kokioje nors vietoje ir isz ežia iszsiplatino 
po aplinkines. Kaip kada platinimasi stabdė augszti kal
nai arba jūrės, kitur vėl vėjai isznesziojanti sėklas plati
nimasi palengvino.

Žinote, kad kiekviena augmenų veislė, idant galėtu 
augti, žemės atsakaneziųsanlygų: reikalauja turinezios daug 
maitingų medegų ir drėgnumo, kitos vėl reikalauja daugiaus 
saulės karszczio. Oras, drėgnumas, sziluma ir szviesa, teiposgi 
daugumas maitingų mineraliszkų medegų žemėj ne vieno
dai iszskirstyti ant žemės pavirsziaus. Nors vėjai iszne- 
sziotu ir lygiai iszbarstytu po visą žemės pavirszių visokių 
augmenų sėklas, tai ne. visur augs tos sėklos vienodai: 
vienur augs jos dailiai, kitur gi su visu augti negalės ir 
isznyks.

Jeigu lipsi te nuo žemumos ant augsztų kalnų virszu- 
nių, tai ant savo kelio patiksite kaipi diržus, ant kurii£ 
auganti augmens skiriasi viens nuo kito. Apaczioj papraš
ai auga augmenys žmonių auginami arba auganti ant ne 

augsztų kalvų ir lygumų tose geogrAfiszkose platumose. 
Augszcziaus to apatinio diržo eina kitas, kurio augmenys 
skiriasi nuo apatinių, diržą tą vadina priesz alpiniu. Isz 
medžių tankiausiai ežia pasitaiko aglė; ant rubežiaus tų 
plotų prapuola jau aržuolas ir bukas, užtai beržai, vuo- 
siai, alksniai, szermukszniai pasitaiko taukiaus, bet visgi 
girios daugumoj yra isz spyglinių medžių, kaip antai 
aglynai.

Tuose agi ynų plotuose, net ir vietose kur girių nėra, 
auga ir atsakanezios žolės ir krūmai, kokių žemesniuose 
Jotuose nepatinkame.

Augszcziaus tų plotj bėga plotai kitokių augmenų; 
Uilos plotus vadina apatiniu alpiniu diržu.

Czia auga krūmai alpinių rožių (rododendronai), kadu
gių krūmai, karklai ir 1.1.

Pasikėlę dar augszcziaus, patinkame jau tikt pievas ir 
samanymus: isz medžių pasitaiko czia tikt žemueziai krū
mai žolinio gluosnio. Nors tų augmenų diržai bėga netoli 
viens kito, bet kaip matote, kiekvienas turi ir atsakau- 
ežius augmenis. Tas paeina nuo daugumos szilumos, ko
dą kiekvienas toksai diržas gauna nuo saulės.

Isz visų augmenų labiausiai iszsiplatinę ant žemės yra 
maurai ir grybai, ypacz gi pievagrybiai, kurie lengviau
siai pakenezia visokias oro permainas.

Toliaus labiausiai iszsiplatinę po visokius musų že
mės pavirsziaus plotus yra: dilgėlės, varputis. Žolės, len
drės, spigliniai medžiai užima vidutinius oro plotus; tū
los vienok atmainos užima labai menkus plotus, kitur jų 
ne galima patikti. Daugiausiai ant žemės yra tokių aug
menų, kurių augimo vieta užima tikt JOoooo žemės pavir
sziaus dalį.

Gamtiška flora kokio nors kraszto yra tai toki jo 
augmenys, kurie jį atskiria nuo kitų, kaimyniszkų krasztų, 
teip paveikslan, kaip suakmenėję žemės viduriuose aug
menys parodo formacijų epoką.

Kaip eiles, isz kurių pasidariusi žemės pluta, dalina į 
atskiras epokas, taigi į formacijas, teiposgi irauganezius 
ant žemės augmenis dalina į atskirus teip vadinamus aug
menų diržus; vienas toksai diržas skiriasi nuo kito augan- 
cziais augmenimis.

1. Flora prie poliu. Plotai tie užima sziaurinę Siberi- 
ją, salas: Nova Zemla, Spitzbergen, Islandiją, Grenlandi
ją, ir Beringo jūrių salas. Ypatiszkų augmenų atmainų yra 
czia 750; daugumas tų augmenų niekur daugiaus ne auga. 
Didžiausias augsztis auganezių czia augmenų yra 40 centi
metrų (apie pusę masto); nedidesni yra ir krūmai; medžių 
su visu nėra.

2. Flora siauriniu kraeztu giriu traukiasi į pietus nuo 
pirmiaus paminėtų plotų: sziauriniuose tų plotų krasz- 
tuose auga žemueziai gluosniai ir alksniai; augszcziausi 
vos priaugia iki dviejų mastų augszczio; toliaus į pietus 
pasirodo jau bukai, puszys, vuosis ir aržuolas.

3. Flora sziauriniu Stepu. Daugiausiai czia žolynų, 
kaip kur auga dideli augszti kaktusai, kaip antai ant pre
rijų Meksiko.

4. Flora viduržeminiu plotu turi daugybę visokių 
augmenų atmainų. Ant tų plotų auga mirtai, laurai, aly
vų medžiai, citrinos, kamsztinis aržuolas; Kalifornijoj, 
kuri priguli prie tų uolotų, auga Seųuoya arba Wellingto- 
nia, didžiausias medis musų žemės pavirsziaus. kurisai 
savo tėvynėj priauga iki 500 pėdų augszczio. Isz czia se* 
ąuoyą jau žmonės iszplatino ir po kitus žemės krasztus; 
soduose pietinės Vokietijos visur ją augina. Prie tų plo
tų priguli Japonija ir Chinieczių krasztas.

Vargingiausia yra 5, Sacharos flora. Plotai tie uži
ma ne tikt Sacharos tirus, bet Arabiją, ir Indijų vakari
nį krasztą iki upei Indui. Priežastis to vargingumo yra 
stoka drėgnumo, kadangi Sacharos pieskynuose labai re
tai lyja, o mažai yra augmenų galinezių apsieiti be drėg
numo. Tuose plotuose auga dattelinė paima, keletas at
mainų žolių ir garsi žydiszka mauna (parmelia edulis), 
kurios sėklas vėjas iszneszioja po visus krasztus.

6. Flora terptropikiniu plotu. Czia yra daugiausiai vi-;
šokių augmenų atmainų: cukrinės lendrės, bambus, baoba- 
bai, palmos, figų ir duoninių medžių girios auga tuose 
plotuose. Į

7. Flora sterpu pietinio žemes puskamuolio panaszi į flo; 
rą sziaurinio puskamuolio stepų; giriose yra czia spygli
niai medžiai, bet apart to ir rietenos arba lijanai, ko ant 
sziaurinio puskamuolio nėra.

Pietinė Afrika, Chili turi florą panaszią į florą vi- 
duržeminių plotų. Australija ir Madagaskar tveria visai 
atskirus plotus. Yra czia augmenų atmainos, -kokių dau
giaus niekur nėra. v

(Toliaus bus)

(Tąsa).
Jeigu magnesinį rodyklą pakabinti teip, kad jis galė- 

........ ; įszalis, bet ir žemyn ir augsztyn,kraipytiesi ne tikt
pamatytumėte, kad jie ne tikt nusikreipia į vieną arba 

į kitą szalį, kaip apie tai kalbėjome, bet pagal vietą, la- 
biaus ar mažiaus nusikreipia nuo gorizontaliszko padėji
mo, taigi vienas jo gal a* gal teiposgi labiaus ar mažiaus 
nusilenkti prie žemės pavirsziaus. Ant sziaurinio magne-

tu 
tai
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tiszko poliuso, ėsancziojpo 74° sziaurinėsgeografiszkos pla- 
Btgniuęju, .n;v o t»i .o w tumos ir po 95° vakarinės ilgumos, į sziaurius nuo Ame-

|| Jaroslavo g u‘k dega miestas 
Lubim. Iszdegė jau suvirszum 
200 namų ir tai tokių, kuriuose 
gyveno beturcziai. Daugelis be
tų rezių nustojo prie to visų sa 
vo turtų.

li Netoli Maiko|M>, aut Kauka
zo, atKaaė vienę milinių kapę ir 
rado viduryj daug visokių au
ksinių graznų. Hagai tas graznas 
sprendžia, kad tie kapai prigulė
jo j*u ii-znykosiųs kitų tautai.

U Bc-arabijoj, pietinėj Masko- 
lijoj, miestelyj Kalarasz, susekė 
keletę dirbtuvių, kuriose dirbo 
netikrus cidabriniua ir tvarinius 
5 kap. piuįgus.

|| Ant tirinėjimų prie pietinio 
žemės galo kriisztų siunezia lai
vus su i i rinėtoj «is szį metę: 
Angbja, Belgija ir VVokietija.

U Pavietinis miestas Mstialav, 
Mogdevo gub. M a?-kol i joj, su 
visu iszdegė teip, kad ne isžliko 
nė viena trioba.

Užderėjimas laukuose vi
sokiuose žemes krasz- 

tuose.
Užderėjimas laukuose szį me

tę ne visur geras; pietinėj M a ti
ko! joj ir rytinėj užderėjimas teip 
mažas, kad surinktų javų gyven 
tojams ne užteks nė ant maisto.

Anglijoj vėlybas pavasaris su
laikė javų augimę, bet nuo Sėjos 
mėnesio užstojo sziluma ir viskę 
pataisė. Apskritai imant, užderė
simas ežia vidutiniszkas. Miežiai, 
avižos, bulvės (roputės)-—geros; 
kviecziai vidutiniai; pievos žėlė 
labai dailiai.

Prancūzijoj, pietiniuose depar
tamentuose lytus ir tvanai daug 
blėdies laukuose padarė. Avižos 
užiugo gerai, miežiai viduti
niai ; rugiai pietiniuose ir vaka
riniuose departamentuose buvo 
menki, sziauriniuose geresni. 
Apskritai imant, žieminiai javai 
27 departamentuose geri, 49 vi 
dutimai, 7 menki; vasirojas 2 
departamentuose labai geras, 16 
geras, 31 vidutinis ir 1 menkas.

^Vokietijoj daugely j krasztų 
javus iszmuszė ledai; apskritai 
imant užderėjimas ežia užganėdi
nantis; Prūsuose kviecziai ir ru
giai geri.

Szvedijoj užderėjo gerai. Tū
luose krasziuose laukams ledai 
daug pridirbo blėdies; nuo ledų 
daugiausiai nukentė Oster ir 
Wcf«tergo’l nd provincijos.

Wengnjoj szį metę užderėji
mas menkas, o dar kaip kur ledai 
daug padarė blėdies. Apie 5% 
v irų plotų kviecziais ir rugiais 
užsėtų likosi ledų iszmuszti. 
Wasarojas teiposgi negeriausiae; 
gerai stovi tikt su pievomis. 
Austrijoj užderėjimas užganėdi
nantis, iszėmus vien Galioję, kur 
tvanai isznaikino didelius laukų 
plotus. Apskritai imant, kvieczių 
surinko vidutiniszkai; miežiai 
buvo geri, tas pats yra ir su avi
žoms.

Indijose, apskritai imant, 
užaugimas menkas. Dėl tankiai 
pasitaikaneziųsausmeczių gyven 
tojai sunrižino plotus, ant kurių 
sėja kvieczius.

Suvienytose Wieszpaiy8tėse 
užaugimas, apskritai imant, vi
sur geras.

Gromatos ant paczto.
51 Abroaultla Marcei! 
M Bak.tai Putnam 
M Ho.Mr.wikl John 
(tt Blagiz Jobą 
W Burczikowiki M.
71 Byerkoweki St. 
n C romi re a K. 
K Draugelis V. 
M Feranaa Jaa
86 Gaga ton na Sopbia

181 Maneny H- 
1M Mejorovioe M. 
180 Muokua Jobo 
BB Pitosrski 8. 
>16 Rydak Jaa 
m Sepahn Jaoob 
SM Shapika S. 
M0 SmUgairtes Adolf 
M1 SmotaJosef 
M4 Staaktetrtes K. 
864 Vasitesreki Adam

188 Janes Jakub V77 VoJdgle Mtecbal
140 Jaokoveka Kasimer >78 V'ltovior Jau
141 Kaksnovsky K. 8. >8> Wašaka Aitrai 
l« Krijasra Katbartua >86 Zelger Voke
170 Legevic. Kliše >88 Zlrtl Basaite
171 Lmlanski Aatosi >8 Zlabts Kva 
17* Lony Garbar W0 Zlgudte Josit

Ne rūkyk tabako Ir nespjaudyk, 
nes tai trumpina tawo amži.
J.l<n nori aUipraiyt n no tabako ant wiaa4oa 

ir pastoti swrlkn. twirta ir tyliam, imk KF^yk- 
iaa wadlnamas MO-TO-BAC.kuris perdirba -ilp 
nni Amonis in twlnaa. Dana lis, karte pamėgino 
estes gydyklas, ta deeatata diena tea svare <te- 
. z imta svaru wimaus. Apie «n.OO0 Amoniu tapo 
Užgydytais. Pirk NO-TO-BAC nuo savo aptte 
korte as. sa gvarancija, u t 60b. arba ui gl,00 Ap. 
rasiymus ir prabas gaasi dykai. Parassyk. la: 
SterUag Retnedy Oo., Chloago. arba Bew York,

rikos kietžemio, sziaurinis galas bussolės rodyklo nusilei
džia staeziai žemyn, aht pietinio vėl magnetiszko poliaus 
vertikaliszkai, taigi stae ziai žemyn, nusileidžia pietinis 
bussolės galas; ties viduriu, terp tų vietų vėl rodyklas sto
vi visai gorizontaliszkai; vietą tą vadina magnetiszku ek
vatoriumi; juo toliaus ar į sziaurius ar į pietus nuo to mag
netiszko ekvatoriaus perkeliame musų bussolę, juo la- 
biaus vienas ar kitas jos rodyklo galas palinks prie žemės. 
Kaip magnetiszki poliai ir meredianai ne susibėga su ge- 
ografiszkais, teip jau nę susibėga ir magnetiszkas ekyato- 
rius su geografiszku.

Apart tokių pasikreipimų bussolės rodyklų, apie ko
kius iki sziol kalbėjome, yra dar kitokį, kurie atsibūva 
kiekvieną dieną kiekvienoj vietoj: nuo 2—9 vai. isz ryto, 
musų krasztuose sziaurinis galas bussolės rodyklo pasi
traukia į rytus, paskui iki 2 vai. po pietų traukia į vaka
rus, paskui gi iki vakarui vėl į rytus ir nuo vakaro iki ry
tui į vakarus, taigi traukia pagal matomą saulės bėgimą. 
Jau seniai persitikrino, kad magnetiszki nusikreipimai 
persikeiezia, bussolės rodyklas pasitraukia per keletą^netų 
į vakarus, paskui traukiasi vėl į rytus ir 1.1.; toki persi
keitimai vienok nevienoki dėl visokių krasztų musų žemės 
pavirsziaus.

Todėl darydami magnetiszkus žemlapius, paženkli
na dėl kokių metų jie yra padaryti.

Su laiku persikeicziia ne tik pasikreipimai ir pasilen
kimai bussolės rodyklų, persikeiezia ir magnetiszki poliai. 
Sziaurinis magnetiszkas polius traukia dabar isz palengvo 
į vakarus. Pereitame ajpžyj jis buvo netoli Bafino jūrių 
kojos, dabar gi traukia prie Beringo jūrių kojos.

Apart paminėtų megnetiszkų persikeitimų, taigi apart 
dieninių ir daugmetinių. būva ir netikėti, gimdanti kai
pi krypavymą bussolės rodyklų; tokius atsitikimus vadi
na magnetiszlcomis audromis. Tokios magnetiszkos audros 
tuom skiriasi nuo elekt^iszkų, kad paskutinės, taigi į per
kūnijos, užima paprastai mažus plotus, magnetiszkos gi 
apsireiszkia ant viso žemės pavirsziaus. Laike tokių ma- 
gnetiszkų audrų teh 
ka pasidariusi nuo i
Įima visada telegramų Tsiuntinėti, elektriszki varpeliai 
skamba beveik nesiliauc ami be jokios matomos priežasties.

Prie tokių magnetįs :kų audrų, ties magnetiszku polium 
pasirodo žingeidus apedreiszkimas, puiki sziaures szviesa 
ant sziaurinio poliaus, pietų gi szviesa ant pietinio. Musų 
krasztuose matyt ją rėkli, bet gana tankiai mato jos at- 
simuszimą, nuo ko da ogus kaipi kraujais paplūsta, kaip 
kada matyt ir szviesus stulpai ant dangaus. Žmonės pa
prastai tokių apsireszkimų bauginasi ir laiko juos už 
Dievo persergėjimą ir ženklą ateinanezių karių ir kitokių 
žmoniją kankinanezių nelaimių. Tolimuose sziauriuose 
ir* pietuose laike ilgų per czietas sanvaites besitraukian- 
czių naktų, ta szviesa žiba beveik nuolatai ir per tas il
gas naktis apszvieczia 'tuos krasztus, užstoja jiems saulę, 
kurios ten tąsyk ne matyt.

,i mažus plotus, magnetiszkos gi

ų dratais bėga nuolatai elektri- 
tetiszkų pajiegų taip, kad nega

Pavalkai. >7 , Sateurea lt pietų atvieaa.

Kaip kada sziaurė^ szviesą matyt ir labai toli nuo po
lių ir nuo anų ilgų naktų krasztų. Vieną ir tą paezią sziau- 
rių szviesą matė Anglijoj, Pennsylvanijoj, Ryme, Mask
voj ir Pekine. Retesni &r tankesni apsireiszkimai sziaurės 
szviesos paeina nuo laipsnio magnetiszkos platumos, • ant 
kokios yra tėmyjimo vieta. Teip, paveikslan, Italijoj 
sziaurės szviesą labai dėtai mato, Amerikoj gi antai Phi- 
ladelphijoj, ėsanezioj beveik po tokiu jau laipsniu geogra- 
fiszkos platumos, ją mato gana tankiai, kadangi ta vie
ta daug areziaus nuo magnetiszko poliaus negu Italija. Bu
vo jau atsitikimai, kad republikoj Peru, Pietinėj Ameri
koj, matė sziaurės szriesą, o Skotlandijoj vėl matė .pie
tų szviesą.

Pietinę szviesą mato recziaus negu sziaurinę, bet vis
gi persitikrino, kad abidvi szviesos pasirodo vienu laiku 
ant abiejų polių.

Szviesos tos yra tai magnetiszku iszsiliuosavimu prie 
magnetiszku audrų, visai teip, kaip žaibas yra iszsiliuosa- 
vimu debesų nuo elektrikos.
- Sziaurės ir pietų szviesa apsiauezia kaipi ratu polius; 

diametras tokio rato siekia keletos mylių; kaip kada jų 
spinduliai siekia net flOO mylių augsztyn.

Visoki musu žemes organizmai.
Flora ir fauna,
Kaip tikt pavirazijus musų žemės ant tiek atauszo, kad 

galėjo jau užsilikti vanduo, ežia apsireiazkė ir organiška 
gyvybė. Pirmutiniai organiszki sutvėrimai ne paliko nė 
jokių liekanų, bet jie turėjo būt augmenys, taigi ant že

arba augmens ir gy wuoliai

turėjo būt augmenys, taigi ant že-



Nuo Redystės.
Prine-zsme godotiniems skai

tytoj >nis. kad su ateinaneziu nu
meriu iszieisime prie “Lietuvos” 
priėdę angliszkoje kalboje. Prie
das bos toks pat didžio kaip 
“Lietuva”, k e turi u puslapių. 
Bus jame paduodami swar 
biausi atsilikimai i«z wisos san- 
waitės, telegramai isz wiso paa
vi erzi o ir kiti wertingi straips
niai su iliustracijoms (paveiks
liais), teiposgi talpinsią gražios 
pasakaitės ir juokai. Szitę 
priėdę iszieisime angliai 
koje kalboje dėlto, kad lietuviai 
skaitydami szį tę angliszkai, ga
lėtu greiezisu pramokti angliszk? 
kallię, kuri mums, Amerikoje 
gyvenantiems, neatbūtinai yra 
reikalinga.

Prekė prenumeratos lieka ta 
pati kaip ir iki sziol $2,00.

Teiposgi su ateinacziu numeriu 
“Lietuva” iszeidinės jau ne su 
batoms, bet pėtnyczioms, tokiu 
badu wisi skaitytojai, nors ir to- 
liaus nuo Chicagos gyvenanti, 
gaus laikrasztį į savo rankas su 
batoms ir laike nedėldienio turės 
sau puikiausių pasiskaitymų. Su- 
lyg sziol, kada “Lietuva” iszeidi 
nėjo subatoms, skaitytojai gy
venanti Pennsylvanijoj ir kituose 
rytiniuose sztetuose negaudavo 
pirmiau kaip pauedeliais, tokiu 
budu nedėlios dienoms neturė
davo kę skaityti.

Dė togi dabar, kas tikt norite 
pamatyti musų nauję pudintę 
laikraszi į, atsiszaukite priduodami 
sawo gėrę adresę,o per porę san 
vaiczių iszsiųsime visiems dykai 
ant parodymo. Teiposgi užpraszo- 
me savo senųjų skaitytojų, idant 
priduotu mums adresus savo 
draugų (bet tikt tų adresus, kurie 
nori skaityti), o mes nusiųsime 
jiems keletę numeriipant paro
dymo dykai.

Adt galo meldžiame senuosius 
skaitytojus, kurie jau yra skolin 
gi už prenumetę, idant meilingai 
teiktųsi prisiųsti užmokesnį, nes 1 
dabai ant padidinimo laikrasz- ’ 
czi mums pinįgai yra labai rei
kalingi. Užsirsszydami “Liktu 
va” ir pinigus priešindami, visa
da uždėkite szitokį adresę.

A. Olszevskis,
924 33rd Str., Chicago III

Bandavvones SU /eglinio senioku. 
Forte Sberidan, netoli Chica- 

i
gos, atsibuvo vėl bandavonės 
su uirastu Žeglinio apsaugojan- 
cziu nuo paszoviinų serdoku. 
Tuom tarpu darė jau bandavonės 
su szuviais isz karabinų "Karto
jamų amerikoniszkoe kariaunos. 
Prie banda vonių buvo ir augė
lesni kariaunos oficierai ir for- 
to komendantai1. Szaudė nuo 
400, 300 ir 200 yardų. Su ser
doku lj colio storio, apsiautė 
medinį stulpu, Szaudant nuo 
400 yardų kulkos pėrėjo per pir
mutinę serdoko eilę, szaudant 
nuo 300 yardų paavi ko jos ant
roje eilėje, nuo 200 pramuszė 
dwi pirmutines, bet apsistojo 
treczioje; serdoke gi yra 5 eilės 
Karabinai, isz kurių szaudė, nuo 
600 yardų lengvai pramusza 22 
colių ariuolinę kabdę. Serdokas 
tasai sveria 8 svarus, bet isz 
radėjas pasitiki jį dar lengvesniu 
padaryti. Ar musų taulieczio isz 
radimas pasirodys geresniu ui 
iszrad mę vokieczio Sekei kau, su 
kuriuom darė neseniai bandavo- 
nes Karaliaucziuje, ne galima 
tikrai iinoti. Karaliaucziuje szau
dė isz visai arti, beveik atrėmę 
karabino vamzdžius į serdokę 
ir jisai kulkų ne perleido. Neii- 
nia tikt katras isz jų yra leng
vesniu. Nuo lengvumu ežia vis
kas paeina, kadangi kareiviai 
ir teip gana apsunkinti, todėl ant 
jų sprando jau beveik ne gali- 
ma krauti dar naujos didelės 
sunkenybės.

Kiekwlenas teip sako:
CANDY CATHARTIC yra tai 

•tebuklingiauiio* aydjklo* ašie amiiau* iaira- 
f"4“. »ydo lagadnel ir 

tikrai inkilui, kepeni*. pilwa ir ozyttyja wi*a P“*““®* P*r*zalim^ gydo galwfl 
•ka"J*e7‘®t-drugJ ,r “*ki«tejlma widuriu 

dęžiutf C. C. C. **iądieu. 10, SS, S0 Ma
tu. Randasi «i*o*e aptiekoaė b Uigydym* g«a- 
rantuoja. •

— Ona Kupcsinska, gyve
nanti ant Cornelia ulyczioe, vir
dama vakarienę ant keroeininio 
pecziuko, apvertė pecziukę' ant 
savęs. Iszsiliejęs keroainas užsi
degė ir mot>rn-zkė pavirto į liep 
snos fA * 
Nugabeno baisiai i # ’ 
moleriazkę į ligonbutį. 
ant rytojaus ir pasimirė, 
kūno rado ant krutinės 100 
popierinių pinįgų; pinįgai 
vienok sugruzdo ir jau ne 
nė jokios vertės.

— Ant Chicagos teiposgi atsi
liepė auksinė karsztligė ir ežia 
atsirado daug norinezių keliauti 
į Aliskę aukso jieazkoti. Sprmg 
fielde likosi inkorporuo'o* dvi 
draugystės, kurios nori užsiimti 
aukso jie-zkojimu Alaskoj. Wiena 
vadinasi “Arctie Mining, Tra- 
ding & Transportation Co”, kita 
gi “Metropolitan Exploys Alaska 
Mining & Trading Co.” Kapita
las pirmutinės $20000, antros gi 
$10000.

— Prieš žais pianų fabrikę, ant 
kertės Orleaną ir Superior ui., 
naktinis sargas, Hollen^ rado ku- 
iię mažo kudykio, matomai moti
nos užsmaugto, kbdangi ant 
kaklo buvo žymus smaugimo 
ženklai. Kunę nugabeno į morgę. 
detektyvai gi jieszko vuikžudės 
motmoa.

— Superintendentas ulyczių 
liepė prilipinėti matomose 
vietose apgarsinimus, idant nieks 
ant ulyczių ir terpulyczių ne 
mėtytu nė jokių iszmetų, po
piergalių ir kitokių szaszlavų, 
kadangi mėtanti bus tuojuus 
arosztuojami ir turės mokėti po 
25 d<>l. bausmės.

— 6 d. Rugsėjo bus Chicagoj 
iszkilmingai apvaikszcziojama 
darbinįkų szventė. Grove Parke 
atsibus didelis pi k ny kas. Is*- 
kilmėse ims dalyvumę 50000dar
binįkų.

stulpę, ji sunkiai apdegė.
* baisiai apdegusi? 
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Jeiga Jautimai ne«weika. imk wi«nf CA8CAR 
ET8, o Užgydys t*wg, ui 10 ir 20c.

akmenines anglis, 
anglis durpas 

Kruppo geleiies 
E-isene, Pranuose.

Naujausi isz radini ai.
' | Wienas szvediszkas mokslin 

ežius iszrado budę, kaip perdirb
ti durpas į 
Perdi btas į
iszbandė jau 
liejinyczioie,
Kaip garsina bandytojai, jos nie- 
kuom nesiskiria nuo iszkastų isz 
žemės anglių ir ne mažiaus už 
jas duoda šzilumos. Išradimas 
tai lubai svarbus, kadangi reika
laujant visokioms dirbtuvėms 
ir žmonėms ant kuro daug an
glių, jos turės neužligio su visu 
pasibaigti; durpų gi visokiuose 
krasztuose, ypacz gi Lietuvoj, 
yra dideli plotai.

| Mieste Moatreal, Kanadoj, 
k? tikt atsibuvo ' bandavonės 
su drabužiais isz asbesto (ka
samų, akmeninių linų). Wienas 
isz ugnagesių, apsirėdę* su as- 
bestiniais drabužiais, įėjo tiesiog 
į liepei)? tyczia padegt ostnobos, 
liepsnoje iszbuvo gana ilg*i, isz- 
neszė visokius daiktus isz degan- 
czios triobos ir per t? vis? taikę 
beveik ne jautė baisaus ežia 
kaiszczio. Ant rankų turėjo jis 
asbestines piraztines, czebatai bu
vo teiposgi isz asbesto, kaip ir 
kelnės, mautelis, kepurė ir daug 
tis ant burnos.

t Reynolds isz Ne v York pasi 
dirbdino sau nauję bicyklį, ant 
kurio jau važinėja po miežio uly- 
czias. Ant to naujo bicykliu 
važiuojamis nesėda, bet jį piisi- 
ru-za po kojų padais. R-y- 

B nolds ant savo naujos prieini-os 
pr lenkia visus geriausius >»icy- 
kl s us, bėgi jo prietamsa daug 
lengviaus d kas svarbiausia, kad 
ji daug pigesni ir mažu i numieje 
rekala> ja ru m<>, ji mažeėni už 
bicyklį.

| Eiiro|x»j pradėjo ne zioti 
dabar lazdas kurių kriukyje yra 
pritaikytas fot^grafiszkas apara
tas Kiekvienas turintis l-'Zd? 
gal į vien? sekundę niimi ėii 
praeivių r visokių ve ų f*>to 
grafi-zk s įwveikslus. Nhiminė 
jiinas į aweiks ų labui 

• ant to ne reikia nė 
foogi if> oH. k dangi 
patsai lazdoj pi >talsyia- aparatas.

lengua> 
n okyijt si 
»? at lėks

Wietines Žinios.
— Detektyvams likosi įsakyta 

į suimti buvusius Chicagos miesto 
urėdnįkus: miesto archtektę 
Bruce Watsonę ir superintendentę 
vandens departamento, Frankę 
Rye. Tie vienok, pajutę pavojų, 
iszdumė isz Chicagos.nežinia kur. 
Skundžia teip juos, kaip ir kitus 
miesto urėdnįkus, už apvogimę 
miesto kasos. Pardavinėjo jie 
miesto medžius,geleži nes vandens 
traukimui dūdas privatiszkiems 
žmonėms ir užraszydavo viskę 
kaipo senus, nereikalingus daik 
tus; pinįyus gi imdavo į savo 
kiszenių- Mat tūliems Amerikos 
urėdnįkams ne reikia keliauti į 
Maskoliję vagystų mokintiesi, 
moka mat ir jie patys gana gerai.

— Apsigyvenusi ant State ui. 
po nr. 410 negrė, Lucy Arno, 
paėmė ant iszmokeszczio isz 
krautuvė? Siegel & Cooper na
mų itaisymę, bet paskui krautu 
vei ne mokėjo nė cento. Su sūdo 
nusprendymu į Ąrno gyvenunę 
nuėjo konstableris James, bet 
negrė jo nenorėjo įsileisti ir kad 
tasai prieszais jos nerę rengėsi 
į-iveržti, negrė grieliėsi už re 
volverio ir paleido keturis szu 
vius į konstablerį; tas gi teipos
gi isz savo ginklo pasinaudojo, 
užmokėdamas juodveidei mergi
nai teiposgi szuviais. Wiskas pa
sibaigė tuom, kad ant szuvių su
bėgę policijantai, lygiai merginę, 
kaip ir konstablerį nugabeno ant 
policijos stacijos.

— Policijantas, Charles Ennis, 
užtėmyje, ant kertės Clark ir 
Garfield ulyczios, vagilių besi
krausiantį į svetimus namus. 
Wagilius, pamatęs policijantę, 
leidosi bėgti, policijantas paleido 
piskui bėgantį keleię szuvių. 
Tuom tarpų namų gyventojas, 
pabudęs nuo szuvių. atsidarė 
langę, pamatęs stovintį prie sa
vo namų policijantę tikėjo kad 
tai vagiliai ir pradėjo szaudyii. 
Policij.tntui neliko nieko dau
ginus kę daryti, kaip pabėgt*. 
Tokiu budu, per prisidėjimę 10. 
kurį stengėsi apvogti, vagilius 
galėjo pabėgti.

— Pereitos suliatos vakara, 
ant kertės 17 ir Luflin ui., i*usi 
vaidyjo Jonas Lukovsti su 
Petru Kunze. Besibarant, Kunze 
sz-itraukė peilį ir dūrė savo 

prieazui į petį. Aut nksmo su- 
žesto Lukovbkio suhėgosdaug ( 
žmon ų. kur>e norėjo Kunzę suim
ti. bet tas iszsitraukė revolverį 
ir pradėjo Maudyti į kruwę aus- 
rinkusių žinomų; paszovė jis 13 
metų Leonę Z olkovricį >r 10 me 
tų Jdozę Kiozikę, prasnuuszė 
|H»r apstojuKių žmonių pulkę ir 
pabėgo. T ki ani rytojaus putei 
j ti pasisekė jį su'mli.

3 metus kentėjau. 1.
Mautu, No., Saioa m,, 18M.

Kentejae aat n*r*a per tri* metu, taip lun- 
kial. kad nekarta tarėjau galėti lowoje; noopa-> 
iwelgimo in •▼etima imogu gaudavau drvbejitna, 
tsirdiet muaiima ir ap«ipdawau. uimigt naga- 
ledawau; ne Joki daktarai man^a neiauyde.bet 
kaip tik pamėginau “kunigo KoenigS' Nerve 
Tonte", pajutau p«l^ngwejlma, mano aveikata 
pagerėjo, dabar Jau galiu wak*zcitot aplink na
mu* ir toliau* iaieiti, gailu Jau ir «weoziuo*aa 
i*xwaiiuoti, o pirm tojau »el paeedet negalėjau 
Ilgiau, kaip deazimta raiuutu.

ANNIE BREITENRACH.
Poni I. C. Allard, 18M 71 at St. džiaugia*!, kad 

nuo wtr*» minėta gydyklų apleido Ja *u *i*al 
nerviaska liga, kuri J| kankino per Ilgu* metu*.

RVIT I T°M* kkkw»«Mt* vrertlngf knyge- 
I I Y K A |1#- apraazanezia apie nerwl**ka* U i JinllQa*. ir aat pabandymo boakalf 

wir*z minėtu gydyklų, kur* p ri
alus* *awo adreaf. Beturczial ligoniai teipgi 
gau* iziaa gydykla* dykai.

Szioa gydykloa yra iazraato* Kunigo Koe- 
nig i*z Fort Wayne, Ind. 1878 metuoae ir dabar 
yra Užduodamo* po jo prižiūra per

Koenig Med. Co. Chicago, III. 
4» S- Ki-mnlzlin 81.

Dideles bonkoa po 11.78. 6 bonkoa ui K) 

Gailina Jas gaut Ir ‘LIETO VOS” redakcijoj.

“Lietuvos” Agentas.
‘ Lietuvos ’ keliaujaneziu agen

tu yra Franciszkus Serafinavi- 
ežius. Jisai darbar važinėja 
PeunsyIvanijoj pajieszk< ti naujų 
skaitytojų ir priiminėti prenume 
ratę nuo senų skaitytojų; teipogi 
ir knįgas pardavinės. Dėl t ogi Mir
ei ingai užprašome visų lietuvių, 
kur musų agentas atsilankys, užsi- 
raszyti “Lietuvą” ir prenumeratą 
jam užmokėti, o pinįgai bus gra 
žiai mumis priduoti. Per jį t ei pgi 
galite gauti visokias knįgas isz 
musų knįgyno.

Su guodone
A. Olbzevskb, Iszleistojas.

Mitingas.
Subatoj, 21 Rugpjuczio, pusi a p 

asztuntę valandę vakare, salėj 
p. Karecko, 4612 Atlantic st; 
Liet. Republ. Kliubas 29tos var
dus laikys netikėt? mitingę, ant 
kurio bus apkalbėti labii svarbus 
dalykai. Dėltogi užpraszo pribūti 
vi-us sąnarius to Kiiubo ir 
drauge užpraszo delegatus isz 
visų kitų lietuviszkų kliubų, 
idant meilingai teiktųsi pribūti 
ir padėti mums apsvarstyti ne
tikėtus atsitikimus.

Su guod. Ign. Gedvilas, prez.

Pajieszkojimai.
Pajleszkau savo draugo, Antano 

Grajausko, isz Weiver;ų. Suvalkų gub. 
Jis pats, ar kas kitas, teiksis duoti žinią 
ant tzio adreso:

M. Evarskis, Box 8, Mc. Adoo, Pa.
Pajieszkau savo draugų: Danieliaus 

VVasiliaucko ir Juozo Žekono, abu isz 
kaimo Tiltagalių, ir Winco Lupeikosisz 
kaimo Wapų, visi trys isz Kauno gub., 
Vilkmergės pav. Teiksis atsiszaukti 
ant saito adreso:

Dominįkas Šamas, 
Barnstable, Mass Cfo M. N. Harris.

Pajieszkai Motiejaus Allijono, iszKau- 
no gub., Panevėžio pav., kaimo Paber- 
vinių. Pirmiau gyveno Chicagoj. Jis 
Pats »r kas kits, teiksis duot žinią ant 
szito adreso:

Konstanty Pietrulis, 
2912 Msrvine Avė., Providence

Scranton, Pa.

HILLE’8 FOTOGRAFAS,
3452 H. Halated ui.

Nnjina paikiai-Fotografija*, ai tailaa tiktai

$2.00
ta *aa*Ua Ir kitoKia nukala najima Fotogra i 

fija* kopini I>H1

Antros Puikios Dowanos
“Lietuvos’* Skaitytojams.
Paganiadami dovana* angliszko lalkracsio“TheNationa!Recorder”,ažt6iny- 

jome, kad nedaug lietuvių randasi, kurie galės padaryti angllszkoje kalboje 
reikalauta žodžių suraszą, idant laimėti pasiulinta* dovanas; deltogi mes isz sa
vo pusfis pažkyrtme antras,nors mažesnes, bet lengviau įgyjamas, dovanas.

“Lietuva” paszvenU iazdovknoti savo skaitytojams $160,00.
Pirma dovana Pinigais....... L............................................................. $75,00.
Antra dovana Pinigais .....L.................................... ......................$25,00.
O 20 dovanu Knygomis, po $3,00 kiekviena ...................... $60,00.

W18o bus iszdovanota...................$lffi5j5OT
Buda* kaip įgyti augszcziau minėtas dovanas yra labai prasta*. Reik pa

daryti isz kiekvieno* litaro*, rantiancziosl žodyje Lietuva, kuodaugiausiai, 
žodžių, tai yra reik plrmiauaei dargyti žodžiu* iszliUros L. paskui isz i, paskui 
isz e, t ir teip iki paskutiniai litarai a. Ka* daugiausei padarys žodžių isz ii ta
rų randaneziusi žodyje Lietuva, ta* gau* augszcziausią dovaną 875,00; sutras 
gau* 825,00; kiti 20 ypatų gaus knįgomis po 83,00. Žodžiai turi būt suraszy- 
ti pagal alfabetą,graiiai,kolumnosq; žodžiuose nevale vartoti jokių vardų; kai
po žmonių, miestų, upių ir tt. turi būti žodžiai iszdirbti isz paežių veiksmažo
džių Irdaiktžodžlų.

Kiekvienas, kuria užsimokės pilnai prenumeratą už “Lietuvą” 82.00 prisiu
sime jam pamokinimą kaip darytiįžodžiu* ir kvitą duodanezia liesą imti daly- 
vumąizitame Konteste. Kontesta* užsidarys 15 dieną Gruodžio, 1897. ir kurie 
iazgrajys dovanas gaus ja* ant Kalėdų. Kurių prenumerata yra jau apmokėta, 
tai už tuos 82,00 siusime jam “Lietuva” per isztisa meta po iazsibaigimui seno
sios prenumeratos. i į

Deltogi pasiskubinkite pasinaudoti isz tokios puikios progos, nes raszy- 
dami žodžiu* iszmoksite gerai raszj ti, turėsite “Lietuva ant pasiskaitymo per 
isztisą metą ir prie to galite įgyti p tikias dovanas. Mes szias dovanas duoda
me dėlto, idant placziaus pagarsint

Kurie yra geriau apsipažin? *u I___ ____ T -H --__
gau* Lietuvą ir The National Recorder ir tiesą imti dalyvumą Konteste dide
lių dovanų kaipo parodytą aname i pgarsinime.

Užairaazydami “Lietuvą” ir pr 
tokį adresą:

A. 018zewski8, 92 4
PennsylvaniJoj, kur atsilankys *nūsų agentas Frunciszkus Serafinaviczius, 

galite prenumerata jam už*imokėti|ir jisai iszduos Jumis kvitas ir ant to kitus 
reikalingu* paaiszkinimus. t

vardą “Lietuvos”.
angliszka kalbą tegul užsimok* 12,50, tai

[siųsdami prenumerata visada uždekite vi-
' ' '

33rd St., CHICAGO. III.

NAUDOKITĖS!
PUIKIOS DOVANOS IKI 8Z10L NEGIRDĖTOS, 

rKurias “Lietuvos” redakcija iszderęjedel savo skaitytoju per 
ypatinga sutarme su garsinga yVedderbumo Kompanija.

Idant padauginti sawo skaitytojus ir duot jiems proga ant iszgrajyjimo 
brangiu dovanu, “Lietuvos” redakcija susitarė su redakcija angliszko laikrasz 
csĮo The National Recorder, pasiūlyti skaitytojams brangias dovanas susi- 
doduncsias isz 87,900,00.

Laikrasztis The National Recorder, ipatingai užsiima apraszymais 
naujausiu mokslo iszradimu ir nauju iszmislu, o teiposgi padeda iszradejams 
ingyti patentus ant ju iszradimu; dęlto gi idant dar labjau pagarsėti ir pasiekti 
wisus visu luomu ir tautu žmones, užmanė dideli Kontesta wirsz minėtu dova
nų.

Kiekvienas kuris užsimokės prenumerata $2^10, gaus per isztisa meta du 
laikraszczius — “Lietuva” ir “The National Recorder ir prie to paliu- 
dyjlma duodanty jam tiesa imtie dalyvuma konteste.

; Tiems.kur!u prenumerata jau yra užmokėta,po prisiutimui 82,5O,siusi'melai- 
kraazty per kitus metus, skaitant nuo laiko užsibaigimo ju prenumeratos, kaip 
dabar mus knygose užraszyta. Norint ingyti tiesa imti dalyvuma tame kontes
te, reikia pasiskubytl. nes szitas ypatingas pasiulyjimas yra tik ant trumpo lai
ko,

$7,300 bus iszdowanota.
The National Recorder ingijo prakilnu warda terp moks!iszk u ir pra 

manės laikraszcziu. Jis turi tukstanezius skaitytoju kiekvienoje valstijoje, 
kiekviename mieste ir kaimelyje, bet Jis nori ir daugiaus. Nevienoje 
szalyje žmones nėra teip palinkę ant visokiu iszradimu, kaip pas mus Su
vienytose Valstijose. The National Recorder yra dideliu pagelbinyku dėl 
visu iszmislincziu ir visados apszcziai žinių paduoda apie naujus iszradimus ir 
juosapraszo. Idant padidinti savo skaitytoju skaitliu ant kokios puses milijo
no per kelis menesius Recorder užmanė iszdalinti dideles dovanas daugybei y- 
patu,kurios pasirodys gabesnėmis ir prakilnesnėmis. Ko n testas iszsibaigs 1 d.Lap- 
kriezio (November) 1897 m. Dovanu paskyrimu užsiima prakilnus tiesos vy
rai, terp kuriu yra ir 3 žinomesni sąnariai kongresso. Augsztas vardas tu vy
ru gwarantuoja ju nusprendimo teisingumą.

Maika: Gud Morning, Mister. 
Frenk: Na kaip eina, Maike? 
Maika: Kaip kas eina, teip ir 

nueina, betsztai mano laik
rodėlis tai vis eina, kaip inii- 
nas.

Frenk: Ai, ai koks gražus! Na 
kur Jy pirkai ?

Maika: 8y, Mistery! Ar tu tik 
sziadiena isz kontres, kad 
dar nežinai apei Kelpach, No
reikoj Co., kurie turi ge
riausius tavorus dėl lietu
viu.

Frenk: No brolau, kurtas tai 
dar ne esu. Becaerlaif jau ne 
nuo vieno girdėjau,kad žmo
nis džiaugiasi su daiktais 
pirktais nuoKelpsch.Noreiko 
&Co. Jau pora metų atgal ir 
asz norėjau pirk nuo ju laik
rodėly, bet. po szimta pipklv, 
darbo kaip nebuvo, teip ne
buvo. Bet sztai jau pradė
jome geriau dirbt, ir nors 
ant byro ne cento neliktu, 
užsiorderiuosiu ant pėdės 
viena Isz tu su aukso kvlet- 
komis, tai subytis tavajy. i 
Nauja katalloga gavau.
Raszyk ir tu po adresu: Kelpsch.N 

- gausi dykai.
Maika: Ne toks bosas tu esi. kaip tu 

isz paeitos, ta nauja lietuviszka 
pradėjo birbet, ir boba panorėjo m 
skaitysiu, reiks sau koky letcii

(oreiko Jt Co., 50 Fifth Avė., Chicago, III,, o

i mislyji, taięi asz jau jy parsinesziau wakar 
icatalioga. Neskaicziau jy dar. nes w*ikai

i ego, nes jau vėlu buvo, bet sziadiena tai 
ugel jr parsitrauk t.

Frbtok: Na asz dar ir žiedą sau užsior ierluosiu, tai kaip mergužėles pamatys, tai 
asz ju ir atsigint negalėsiu. Gud 1 tai, Maike. eisiu namon.

Maika: Gud bal, gud bai.
Prisius k savoadreaa, o gausi dy tai nauja didžiausy lietuviszka katalloga 

sviete.
Adresuokite teip: Kelpsch, Noreikoj Co. 56Fifth Avė. - 

CHICAGO, ILL.

Antrus metinis balius.
Dr—tė Sz. Juozapo isz Melros 

Park, III. laikys savo antrę mati
nį balių Su Lutoj, 11 Rūgėjo 
(September) * 1897, Czekisz^oj 
salėj,po nr. 585—587 Centre avė., 
kertė 18tos uk Chicagoj, ant ku
rio grajys puiki muzika, bus sžo 
kiai ir kitos gražios zabowps. 
Dėltogi szirdirgai užkvicczi^ 
visus lietuvius ir lietuvaites at
silankyt'. Balius prasidės 8 va- 
landę vakare. Įženga vyro su 
mote re 25c.

Užpraszo Komitetas.

Gerinusia užeiga Scran
teli e.
............P*S..............

FRANCI8ZKU KOONS, 
105 Lockou'anna Avenue.

Yra tai vieta arlj visų geležinkelių 
stacijų, kur kiekvienas atvažiavęs in 
szita miestą gali gauti gerą nakvy- 
nią, szaltą alų ir kvepenezius cigarus, 

Km i* Semitu* aticeliauiit, 
TAI paaKooa*'* wl*k( K*a*it:

Al*o* Rero ir Clrar,.
Prnakwot Ir rod, ger,.

^AP TIEKA
— Geriause lietu vhzkai-lenki- 

szka Aptieka Juozo Leszczyusko, 
po nr. 3315 La u r ei st., kuri užlai
ko geriausius gydyklas czionyk«*z- 
ežias ir ias Europos ir teisingiau 
sei igzpildo receptus, o prekes 
pigesnes kaip kitur. A pliekoje 
randasi D-ras pone Marija Do- 
wiatt nedelioms, ir ketver- 
gais nuo 12 iki 2 valandai vi
durdienio, o D ras W. Statkewi- 
ežius randasi kožname laike. Ant 
pareikalavimo gali paszauklie in 
aptieks per telefoną kiekviena 
daktara, koky kus nori ir kožnoje 
valandoje. Teipogi ant pareikala
vimo iazsiunczeme yvairias gy- 
diklas visur,' atsakome laiszkus 
y vairiose kalbose ir gydome Jy 
gae per laiszkus.

Telefonas Yard 709

(1-«.»>

Pirmutinis Lletaiiszkas Balionas
LlUDWIK0 NAWlK(h

Sprint Valley, Illinois. 
ant kertes Imos ir Spalding id.

Užlaiko geriausius gėry mus: 
szalta Alų, seniausius Arielkas, 
Likierius ir kvepencziusCig-rus. 
Užlaiko Unijos Alų, stiklai dideli 
Utkwieczia visus atsilankyti.(17-1)

Ant pardavimo lotas ir nanjas 
ant 7 ruimų, po nr. 3221 Illinois 
Ct. $700 reikalauja isz viražais, 
o likusi? sumę gali mokėt |sz 
palengvo per ilgę laikę. AIshzhu 
kitę pas s>iwitiįkę, G. K. Gibboįis, 
arba į “Lietuvon” redakciją. (4—*9)

Ant kertes Auburn ave.ir Ai ti 
►tr., prie lietuwiszkos klehonijt 
yra ani ptrdavinio dvieju pe 
irų namas su lotu ui 12,000- A 
siazaukite ant antrojopentro.

Sztai tos dowanos:
Tūkstanty doliaru auksu.......................................................................$1OOO
Kelione po Europa..............................................................t...................” 600
Kelione in Kalifornia, Mexico.............................................................“ 400
Penkios dowanos po du szimtu dol. auksu....................................“ 1OOO
Kasztai ant wienu metu už mokslą kokiąje nors Amerikos

kolegijoje ar tuokslain^je............................................... .................“ 300
Dessimts dodowanu po szimta dol. auksu....................................“1OOO
Puikus portatijonas brangiausio medžio už dyka pristatytas “ 500 
Szinitas dovanu po deszimts dol. auksu..........................................•“ 1OOO
Deszlmts szimtadoliariniu dviraeziu (bicykliu)................. *....“ 1OOO
Septynes-deszimts dowanu po penkis dol. auksu......................." 350
Szlmtas dwideszimts penkios dovanos po du dol. sidabru...“ 250

Trys szimtai dwideszimts penkios dowanos 
kasztuojanczios $7,300.

Budas, kaip ingyti viena isz tu dovanu, labai prastas. Wisas tavo darbas 
— perskaitęs tris ežia padėtus žodžius “Patent A t toru e y Wedderburn” 
suskaites ir gerai insidejes litėras tuose žodžiuose, sudaryk kuodaugiausiai žo
džiu (angliszkai) isz tu literų; kiekviena litara žodyje turi tiek syk būti, kiek 
syk ji yra tuose trijuose žodžiuose (patent Attorney Wedderburn). Užduodame 
darba isz tu žodžiu litaru sudaryti visokius žodžius, norėdami per tai pagarsiti 
visur Wedderburn’o kompanija, kad visi žinotu, jog iszradus ka naujo, reikia 
kreiptis prie tos kompanijos, nes ji lengviausiai parūpins patentą ant iszradi- 
mo.

Wedderburn ACo., apart augszcziaus paminėtu dovanu, prižada iszmoketi 
dar 8500 auksu tam, kuris gaus pirma prizą (dovana).

Taigi tas, kurs prisius daugiausiai žodžiu, gaus815OO auksu, kitas dovanas 
gaus paeiliui kiti isz prisiųstų žodžiu skaitliaus. Idant ingyti tiesa imtidalyvu- 
ma szitame konteste, nereikia jokios extra mokesties, tik užmokekit už metus 
prenumerata už “Lietuva” ir The National Recorder, viso labo 82,50.

Apturėję tuos pinigus, mes prisiusime kiekvienam užsimokėjusiam tam 
tikri paliudijimą (certificate) su visais paaiszkinimais apie kontesta ir regulas, 
kaip padaryti žodžiu surasza.

Wardai visu laimėjusiu dovanas bus apgarsyti “National Recorderyje”; 
“Lietuvoj” gi paminėsime visus lietuvius, kuriems pasiseks laimėti dovanas 
sziame konteste. X

Pinigus siuskite ant adreso:

A. OLSZEVVSKIS,
G24 38rd 8L, CHICAGO, ILL.

W. SZYMANSKI 
624 Blue Island Avė: 

užlaikau didžiausia

Krautuwia Meblin,
. kaipo tai;

Stalų, Szėpų, Lovų, Peczių, Lem
pų, Divanų ir t.t. o parduodu 
viekę pigiau kaip visi kiti szto- 
rai. Teipogi parduodu ir ant mėne
sinių arba nedėlinių iszmokesczių. 
Panjėginkit pas manę, o pamaty
site, kad daug geriau ir pigiau 
pirkaite viskę, nė kaip kur pas 
kokius žydus.

P.F. Bradchulis, 
Notary Public & Claiin Adjuster. 
Iždirbu visokius dokumentus hį( 
kaip mokinantis ant advokato už
siimu visokiomis provomis,ypacz 

į priesz kompanijas už sužeidimus. 
Teipgi kolektavoju skolas už bur- 
da ir algas ir duodu rodą kiek 
viename atsitikime.Wiengenczei 
turėdami koky reikalą szaukites 
pas savo viengenty.

F. P. Bradchulis, 
630 So. Canai St., . CHICAGO, ILL.

E ZAN1EWSK1S.
924 33rd str., 
Lietu viazkaN 

kriauezius.
Pigausia dra- 

Knų krautuvė.
rauoda viso

kius drabužius 
kuo no pigiau
siai. Teiposgi 
dirba ant orde
rio ui pigesnę 
preke kaip vi
sur. Wiengen- 
cziai, praszom 

atsilankyt, o 
persitlkrysito.

Dr. Marija Doviatt, Lietuve.
Paeinanti isz Kauno Gubernijos^

838 W. 18ih Str.'
Priima Rgaalu* adytose: auo* iki lt prieš* Slet 

ir ono S w*kar«. Tale p boa**: Canalįl37

Wanted-An Idea «£=■«»

Ant pardawimo kampinis na
mas ir lotas, kertė 33czios ir Illi
nois Ct., terp Auburn Avė. ir 
Halsted S1- 4 ruimai ant 1 pentro, 
2 ruimai ant 2io pentro ir wienas 
didelis baneniante. Atsiszaukite j 
••Lietuvos” redakciję. (29—8)

N. L. PIOTROWSKI, 
Advokatas augsztesniu gudu ir Notary Public. 
Ofisas: 84 La Šalie St.,Ruimas 62O.GyienImas: 199 Augusta St arti Ashland Atc.

Atliek* prova8 visuose suduose, iszdirba visokias pjpieras — 
dokumentus; o labjausei užsiima provomis už sužeidimą ir užmu- 
szirna geležinkeliu, fabrikuose ir t.t. Kiekvienas turintis koki 
reikšti n, tegul pirmisusei pas jy rodos pasiklau-e.

Gili su-iszneket lenkiszkai.

Ben. Hatowskis.
j yB/ S27S.Cana<i.*te Jodd, CbicuDo, II

Dirba, taiso ir parduoda;
LAIKRODŽIUS, LA IK PODĖLIUS
Len<-iugėliu>, Žiedu.-. auskaru'

nori 
Karatų, ant 15 aklfienų. su tikrais Elgino w

ežiu, niokodamas tik

Kas tik ko reikalaujate ateikite pas mane 
pirkaite viskj pigiau’kaip kitur.

Ziegorelaczistymias50c. Sprendzyna 50c. Styklas ir skazupko* l<a 
Szlubinej ziedaj 56 ir 72 prabos nog $3 iki $6. Sidabrini 

“Elgin” ziegorej $7.00. Wyska garantavoje ant metu.

NDY CATHARTIC

CURtCOttSTIPATlOH
10*

ABSOLDTELT GUARAITEEDCmOT*t*"• mSlSI
___. ■   .. —■F’®? Njv •« gripe.bat ram* euv a.t.r.i X
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