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Nr. 21. Metas D.

Isz Užmarės.
Politiszkos žinios.

* — o--
Nuo salos Kubos.

Dalis iszpaniszkos kariaunos,J 
po jener.olu Castellanoza, kuri isz 
traukė prieszais kubieczius jau 
porą nedėlių atgal, dar nesugrį
žo. Labai daug ji kareivių nužu
dė: viena kompanija tapo visisz- 
kai kubieczių iszpjauta, Dalis isz- 
panijonų, po jenerolu Inclanu, 
susirėmė su kubieczių pajiegomis 
wado Maceo. Muszis buvo labai 
karsztlis. Iszpanijonys nužudė 
400 savo kareivių, kubiecziai gi 
turėjo vos 17 užmusztų, o tame 
ir vieną isz sawo vadovų, Sicar- 
rasą.

Amerikoniszkas garlaiwys 
“Gladiator” iszplaukė isz Fort 
Mayers’o, Floridoj, su liuosno- 
riais ant Kubos. Weža jis maisz- 
tinįkams: 1300 karabinų, 1400 
peilių, 250,000 patronų, dinamitu 
Ir 4 kanuoles. Ant laiwo yra 85 
liuosnoriai.

Po Madridu praplito žinios, 
kad iszpaniszkų pajiegų virszinį 
kas, jenerolas Weyler, taps nuo 
savo vietos praszalintas; į jo 
vietą rengiasi paskirti jenerolą 
Pando.

Atidarant parlamentu Madri 
de, tapo apgarsintos tiesos pripa- 
žinanczios vietinę’ patvaldystę 
iszpaniszkoms kolionijoms ant 
Antilių salų; Kubai ir Porto Ki
čo. Bet tur būt tas ateina per 
vėlai: tuom jau kubieczių maisz- 
tinįkai nepasiganėdina.

Maisztas Matabelių.
Kaip raszo isz Gvelo, kur bu 

vo matabelių įstumta dalis bal
tųjų, po vadovyste Ceciliaus 
Khodeso, baltiejie isz miesto iszė- 
jo ir turėjo daugel susirėmimų 
su matabeliais. Paskutiniam susi
rėmime krito 40 matabelių. Apie 
Buluvayo liuosnoriai kapitonų 
Greyo -ir VVrighto wel sumuszė 
matabelius, netoli Theba Indus. 
Muszyje krito 80 matabelių. At
kako į Baluvayo jenerolas Mar
tin ir apėmė virszinįkystą ant 
visų angliszkų pajiegų mieste ir 
aplinkiniuose. Matabeliai nuo czia 
jau likosi nuvyti. Jeigu anglijo- 
nėms pasi&eks suvienyti visas 
sziame kraszte ėsanezias pajiegas, 
jie tikisi su joms apmalszyti pasi
kėlusius matabelius; sako kad tų 
tų pajiegų užteksę ir nereiks šių 
sti kariaunos isz Anglijos.

** Isz Abisinijos ir Derwi- 
szų kraszto.

Isz Kasalės ir Adigrato, kur 
užsidarė italijonys, jau ne ateina 
nė jokios žinios. Spėja, kad tuos 
miestus turėjo apstoti vėl abi- 
siniecziai, todėl italijonys neį
stengia atsiųsti isz czia nejokių 
žinių. Prie Adigrato, isztikro su
sirinko daugybė abisiniszkų pa
jiegų, italijonų czia yra tik 2,000 
kareivių. Kas laiko apstojęs ita
lijonys Kasalėj: abisiniecziai, ar 
dervviszai, nežinia.

Paskiausiai pareinanezios isz 
Abisinijos žinios paduoda, kad 
karalius Menelik paleido visus i- 
talijonik, isz viso 3,000, kuriuos 
buwo į nelaisvę paėmęs nelaimin
game italijonėms susimuszime po 
Adova.

Apie naujus susirėmimus angli- 
jonų su derviszais, nieko naujo 
ne girdėt. Pajiegos derwiszų iki 
sziol ne pasikėse ant didesnio su

sirėmimo su anglijonėmis ir egi]>- 
tijonais; buwo ežia wien mažesni 
susitikimai. Dabar derviszai pasi
traukė, be matomos priežasties, 
toliaus į pietus. Sako buk dervi
šų vyriausias wirszinįkas pasimi
rė. Bet ar tai teisybė, tikrai ne
žinia.

Maskolija.
Maskoliszkas ciesorius ir ciesorie- 
nė jau atkako į Maskvą ant sa
vo apvainikavimo. Czia pasi
liks iki 7 dienai Sėjos mėnesio. 
Dienoje savo apvainikavimo 
iszduos manifestą iszreiszkianti 
savo malonę vagims, padegė
jams, žmogžudžiams ir visokiems 
kriminalistams, kaip tai paprastai 
būva: Maskolijos valdonai rodo 
savvo malone vien tiems, bet ge- 
riems žmonėms geidžiantiems la
bo visuomenei, o tuom paežiu ir 
Maskolijai, nėra malonės szirdyje 
Maskolijos waldonų jau nuo se
niai. Kitaip ir būti negal, nes 
czia valdžia wieil remia «
vagys ir iszmetos, taigi tiems cie- C* V 7 O
corius mylistą ir savvo prilankumą 
rodo. Darbai Maskolijos waldžių 
bijosi szviesos, bijosi teisybės, 
taigi jos ne gal būt ir prilankios 
teisingiems. Tokių pilni yra Mas 
kolijos kaliniai; galima tikėti, 
kad tų nepaliuosuos ciesoriaus 
malonė, nes jie ne piktadariai.

Ant pasveikinimo Maskolijos 
valdono susirinko svetimi kunį- 
gaikszcziai. Kaip raszo vvokiszki 
laikraszcziai, ant apsaugojimo tų 
svveczių, arba gal, kad jie negalė
tu pamatyti paslaptų, barbarisz- 

\<ų maskoliszkų valdžių darbų, 
likosi paskirta po 30 paslaptų 
sargų kiekvienam isz jų. Tie turi 
daboti atvažiavusius pasveikinti 
maskoliszka valdoną užrubežinius 
sveczius.

Chinieczių žemėj maskoliai už
ėmė krasztą kurį anglijonys bu
vo nupirkę. Pasiuntiniai Anglijos 
ir Wokietijos pakėlė protestą 
priesz tokį kiauliszką “Szventos” 
Maskolijos darbą. Maskoliszka 

Johansono, niekeno neparemtas, 
nuėjo ant niekų. Ką gi galima 
spręsti isz tokio lenkų' pasielgi
mo? Turbut vien tą, kad ant len
kų parėmimo niekada nieks pasiti
kėti ne gal, jeigu tame ne bus 
lenkams tuomtarpinės naudos.

Angliszki laikraszcziai prana 
szauja, tuojaus po apvainikavi- 
mui maskoliszkojo ciecoriaus, di
deles permainas ant Balkanų pus- 
salio ir terp apsigyvenusių pietų 
krasztuose slavų. Pranaszauja jie 
rewoliuciją Serbijoj. Sako buk 
Maskolijos despotas rengia atsi- 
sžaukimą į visus 'pietinių krasztų 
slavvus.

Chinieczių kraszte, provinci- 
joj King Jin minia žmonių už 
puolė ant angliszkos misijo- 
norių stacijos ir ją su wisb isz- 
griowė ir iszplėszė. Pats misijono. 
riai, persergėti pirmiaus, pabėgo.

Isz Lietuvvos.

Žydai Agentai ir Masko- 
liszki parubežiniai inui- 

tinyczių urėdninkai.
Kaip pranesza europeiszki 

laikraszcziai, žydai vedanti mu
sų iszeivius per rubožių, susijungė 
su urėdnįkais maskoliszkų muiti- 
nyczių ir terpsawes dalinasi pel
nu. Žydai vedėjai pirma pranesza 
muitinyczių urėdnįkams apie ke- 
liaujanczius į Ameriką iszeivvius. 
Kada tie paskui, su parubežinė- 
mis kartelėmis, ateina ant muiti- 
nyczios, norėdami per rubežių pe
reiti, urednįkas klausia, kiek ei 
nantis tur pinįgų. Žinoma, kaip 
paprastai, mus žmones tokius da
lykus slepia, parodo kiek mažai 
masznelėj, kitus gi tur pasikavo- 
ję. Urednįkas, žinodamas kad ta
sai traukia į Ameriką, nes apie tą 
pirmajam žydas'agentas prane- 
szė, ne tiki tam, ką žmogus pa
rodo, bet padaro kratą ir žinoma 
atranda paslėptus pinigus. Pagal

lai wynė susirinko į Czi-Fu. Kaip 
sako, luildajj vien įsakymo isz 
Peterburgo užimti Portą Arthuro 
arba Kiacho, prigulinezius chinie- 
cziams.

Tūli maskoliszki laikraszcziai 
siundo Iszpaniją ant Suvienytų 
VVieszpatysczių Sziaurinės Ame
rikos. Sako jie, kad daug būt 
naudingiaus Iszpanijai apversti 
sawo kariszkas pajiegas ant nega- 
linczios atsiginti. Unijos Sziauri
nės Amerikos, neng vaikyti Ku
bos maisztinįkus, kurie teip ilgai 
prieszinasi vien todėl, kad lau
kia nuo Amerikoniszkos Unijos 
pagelbos ir todėl, kad tojė juos 
nuolatai szelpia ir aprūpina 
viskuom, kas maisztinįkams rei
kalinga.

VVokietija.
Daniecziai, apsigyvenę Szles- 

vige, provincijoj priskirtoj prie 
Prūsų po karei 1863 m., 
per savo vienaitinį pasiuntinį 
Johanseną, pareikalavo Prūsų 
seime, idant jų kraszto mokslai- 
nėse butu mokinama daniszka 
kalba, iszvytaisz mokslainių per 
valdžių padavadyjimą 1888 m. 
Priesz įueszimą į seimą to parei
kalavimo, lenkai buvo pažadėję 
remti daniszko pasiuntinio reika
lavimą. Bet kada ant to atėjo 
laikas,lenkų pasiuntinių susirinko 
vos trys ir tie nerėmė danieczių 
prideranczųii. Žinoma, stengimasi

tolėpuose randas uždėjo staezia 
tikiszką moterų klosztorių< Pane- 
wežyj ir Sziauliuose jau buwo 
nuo seiliaus cerkvės; dabar vėl 
czia likosi pastatytos naujos, ne
žinia kam, nes ir senosios nieka
da žmonių nepristpyldo. Kov- 
natove pastatė cerkvę, nors a- 
part savinįko to dvaro ir jo tar
nų, nėra czia staeziatikių. Mas
kolijos randas ir jos prakeiktas 
valdonas nedaleidžia statyti ka- 
talikiszkų bažnyczių, nors jos ne
atbūtinai reikalingos, bet užta
tai ir ten kur maskolių vos keli 
desetkai, stato cerkvės už iždo 
jinįgus, į kurį plaukia juk jie ir 
nuo skriaudžiamų to sziaurės des
poto iszpažintojų kitų tikėjimų. 
Žemaitijoj, kur gyventoja] visur 
katalikai, kurių skaitlius metas 
nuo meto didinasi, ant paliepimo 
maskoliszko valdono tapo už
darytos- bažnyczios Kražiuose ir 
Žmudkuose, bet negirdėt, kad 
kur valdžios butu daleidusios, į 
vietą uždarytų, pastatyti naują. 
Skaitlius katalikų parapijonų Že
maitijoj pasiekia po porą tuks- 
tanezių žmonių; užtatai staezia- 
tikiszkos Žemaitijoj skaito szitiek 
parapijonų: Telszių — 524 sta
eziatikių; Panevėžio— 800. Nors 
teip mažai jos turi parapijonų, 
bet nuo Telszių likosi atskirta 
nauju parapija Kovnatove; nuo 
antros gi atskyrė parapiją Ga- 
fiobPiistuose. Parapija J anavę 
turi 100 staeziatikių. Cerkvės 
Rakiszkiuose ir Možeikuose yra 
fili jaliszkos: pirmutinė priguli 
prie parapijos Antolėpų, kuri tu
ri isz viso 368 staeziatikius; 
antra gi priguli prie Telszių.s; Į 
Antalėpus likosi atsiųstas dur 
vienas popas ir czia rengiasi sta
tyti dar kitą cerkvę, bet kas į ją 
eis, jeigu ir dabar esanti ne- 
prisipildo. Parapija Kozaczine 
(Naujo Alexandravo pa v.) turi 
137 parapijonų; VVesolove — 
340 staeziatikių; Krasnogorkoj 
— 323; VVidžiuose — 435. Nauja
me Alexandrove yra dvi para-

dabartines Maskolijos tiesas, už 
paslėpimą einant į užrubežius pi
li į irų, ketvirtą vvisų paslėptų 
dalį atima. Taigi tokių budu nu
luptas maskolių musų žmogus 
paskui jau neįstengia nė į Ame
riką keliauti, nes ant to likusių 
pmįsrų neužtenka. Maskoliai gi 
ir žydai turtus sau isz to krauna.

Platinimas stacziatikystčs
Lietuwoj.

Svetimas, nežinodamas kokiu 
teatraliszku budu maskoliai pla
tina sawo tikėjimą Lietuvoj, 
pagal skaitlių pastatytų cerkvių, 
galėtų pamislyti, kad czia su pa
sekme ciecoriaus tikėjimas plati
nasi. Pagal laikrasztį, “Litovvski- 
ja Ęparchialnyja Wiedc.mosti”, 
nuo 1893—1895 Žemaitijoj tapo 
pastatytų apia 12 naujų cerkvių 
(jeigu jos ne butu statomos vvien 
dėl monyjimo svetimų akių, 
skaitlius staeziatikių butų turė
jęs per tą laika pasidauginti ma- 
žiausei ant 12000 žmonių, skai
tant nors po 1000 žmonių ant 
kiekvienos cerkvės. Reikia vie
nok žinoti, kad Maskolijos randas 
daro viską, kad tik nežinanti pri 
gauti).

^Varniuose, dėl apsistojusių ten 
kazokų, kurie atsiženklino savo 
žveriszkumu Kražiuose, pastatė 
randas dabar cerkvę. Janave ta 
po uždėta stacziatikiszka para
pija dėl 50 stącziatikių parapijo
nų, tame jau ir mažų vaikų An-

piji: viena turi 435, antroji 225 
parapijonus. Mat ant ko Masko- 
lija pinigus mėto. Užtatai ant 
mokslainių ir žmonių reikalų su
rinktų pinįgų ne užtenka.

Auka stebuklingo gydyto-
Kad musų neapszviesti žmonės 

apsirgę, greieziaus jieszko pagel
bos pas visokius prigavikus, ste
buklingus gydytojus, neng pas 
apszviestą daktarą, tas visiems 
žinomas. Per tokį kvailumą daug 
numirszta: toki stebuklingi gy- 
dytojai, nesuprasdami nuodingu
mo vaistų, tankiai numarina li
gonį, vieton jį iszgelbėti. Dabar 
VVilniaus pavieczio policija at
gabeno į Wilnių vieną tokią au
ką sawo neiszmanymo, nunuo- 
dinta besaužiniszko avinįko, 
Petrą Narkeviczią, kurio visas 
kūnas apdegintas. Apdegino jį 
ukinįkas kaimo Bukiszkių, Kula- 
kauckas, sawo iazrastais vaistais. 
Narkevyczius mat gydėsi pas Ka- 
lakaucką nuo sifiliso. Apžiūrėjęs 
ligonį gydytojas ligonbuezio “Sa- 
viez”, Wilniuje, rado tuos apde- 
gimus labai pavojingais, nes 
kraujas, tais Kulakaucko vais
tais, yra užnuodintas. Taigi kiek
vienas mato, kad apsirgus rei
kia visada kreiptiesi prie tikro 
gydytojo ir vien pas tokius savo 
ligose pagelbos jieszkoti, o ne pas 
avinįkus, kurie nieko apie gydy
mą ligų neiszmanydami, gal sa
vo vaistais nunuodinti ir sveiką 
žmogų.

IszdžiovvinimaN Polesiam 
klampynių.

Ant iszdziovinimo Pinsko 
Klampynių, Minsko gub., mas
koliszkas randas iszleido 3 mi
lijonus rublių. Už tuos pinįgus 
tapo iszkasta 3507 viorstų kana 
lų nubėgimui vandenio. Iszdžio- 
vinti plotai apima 3460000 de- 
siatinų žamės, isz kurių: 310000 
desiatinų, pirma visai neprieina
mos, persikeitė į puikias lankas, į 
vertės 15500000 rubl; 450000; 
desiatinų, pirma esanezios vande- Į 
nyj ir apaugusios karklais, tapo 
tinkanezioms auginimui medžių ir 
kitokių naudingų augmenų ir to
jė dalis iszdžiovytų klampynių 
dabar verta 9200000 rublių; 520, 
000 desiatinų girios, pirma ne
prieinamos ir todėl neturinezius 
vertės, per iszdžiovinimą ir isz- 
kasimą kanalų iszvežimui me
džių, vertė jos pakilo iki 26000 
000 rublių. Apie 100000 desiati
nų tinkanezių sėjimui visokių ja
vų, bet iszpriežasties szlapumo 
pirma ne dirbamų, dabar pasto
jo geriausiomis visam kraszte 
ir vertė jų isznesza 5 milijonai 
rublių. Wisa vertė iszdziovintų 
2460000 desiatinų klampynių, 
pirma be didelės vertės, dabar 
vertos 61—63 milijonų rublių 
arba apie 36 rubl. desiatina. Pirm 
iszdžiovinimo desiatiną noriai par
duodavo po 5 rublius. Rauda- 
vas lankas iszdžiovintuose plotuo
se randas parsamdo vien ukinį- 
kams. Žmonių susineszimas, pir
ma, ypacz gi pavasaryj, visai 
negalimas, pasilengvino per isz- 
kastus visuose krasztuose kana
lus.

96 Studentai likosi iszwa- 
ryti.

Kaip pranesza laikrasztis“Neue 
Doerptsche Zeitung”, ant palie
pimo maskoliszko apszvietimo 
ministerio, 96 studentai, besimo
kinanti Dorpato universitete 
(Lifiandijos gub., Latvijoj) ap- 
tiekorystos mokslo, likosi isz u- 
niversiteto pavaryti ir tuojaus 
iszsiųsti isz miesto. Mat iszvary- 
ti studentai, kaip jauni vaikinai, 
ant lekcijos atsiųsto į universite
tą maskoliszko civilizatoriaus, 
profesoriaus Kondakovo, pakėlė 
demostraują, todėl, kad jiems jo 
lekcija nepatiko. Žinoma, masko
lius visur turi teisybę, nors 
jis ir pinįgus isz keszeniaus isz- 
trauktu. Tas pats pasirodė ir szi- 
czia. \Visi jauni studentai, kurie 
iszdryso papeikti lekcijas masko
liaus, likosi isz universiteto isz- 
mesti ir tuojaus isz miesto isz- 
vežti. Toki atsitikimai tik barba- 
riszkoj Maskolijoj gal atsitikti.

Naujas padawadyjinias 
žeiiidarbystes Minis

terijos.
Maskolijos žemdarbystės mi

nisterija iszsiuntė paliepimą į 
visas karaliszkų girių užžiuras, 
idant ukinįkams, ant jų reikalų, 
isz girių butų parduodami 
medžiai, czieliems valszcziams ir 
ukinįkų draugystėms visoki,koki 
jiems reikalingi, ne per aukcijo- 
ną (licitaciją) bet tiesiog, kada 
tiems prireikia ir kiek prireikia. 
Nuo ukinįkų nereikalaujama yra 
kaucija, kaip tai yra prie licitaci- 
jų kirtimų. Prekės prie tokių 
pardavinėjimų yra tos paezios, 
kaip ir rengiant licitacijas ant 
kirtimų. Isz to vienok ne gal pa
sinaudoti lietuviai apsigyvenę 
Lenkijoj, tai yra lietuviai suval- 
kiecziai, bet tik žemaieziai.

Nuomonė maskoliszkojo 
ciecoriaus.

Kauno gubernatorius Klingen- 
berg, savo raporte apie stovį 
visokių dalykų Kauno guberni
joj, kokį nusiuntė maskoliszkam 
ciecoriui, terp kitko iszsitarė, 
vienoje vietoje, sziteip: “vien 
pakėlimas apszvietimo terp žmo
nių gal sumažinti bledingą įtek
mę katalikiszkų kunįgų”. Toje 
vietoje Mikalojus II savo ranka 
paraszė žodį: “neatbūtinai’. Tur 
būt vienok tasai Maskolijos val
donas mažiaus kaip kiaulė apie 
pipirus supranta ką reiszkia 
žmonių apszvietimas, nes iki 
sziol vien jo pagiriami virszinį- 
kai-žverys,toki kaip tas pats Klin- 
genberg arba ^Vilniaus jeneral 
gubernatorius Orzevski, visaip 
stengėsi platinimasi terp žmonių 
apszvietimo stabdyti. Abelnai 
terp lietuvių, maskolių valdžios 
vien tamsą sėjo. Kuom gi gali
ma pavadyti uždraudimą dėl 3 
milijonų žmonių vartoti ju sa- 
vaszczia esanezias raszto raides? 
Per toki kvailą padavadyjimą 
juk, be žmonių noro,per30 suvir- 
szum metų tos prakeiktos val
džios isz visų pajiegų stengėsi 
neprileisti ne jokios knįgos į 
Lietuvą, nė jokio spindulio 
szviesos. Mat kokiu budu mas
koliai apszvietimą terp žmonių 
platina! Tokiame padėjime, tasai, 
kuris už viską tur atsakyti, jau
nas ciecorius, drysta dar raszyti: 
“kad neatbūtinai reikia apszvie
timą platinti”. Mat gėdos neturi, 
kaip ir visi maskoliszki virszinį- 
kai, jo tarnai.

Naujas wandeninis kelias
Maskoliszkas laikrasztis, “Pe- 

terburgskija Wiedomosti”, pra
nesza, kad kelių ministerija, Mas-, 
kolijoj, rengiasi įrengti naują 
vandeninį kelia terp Nemuno ir 
Windavos (Latvijoj). Szį pa
vasarį likosi iszsiųsti • inžinie
riai isztirti tą kelią ir padirbti 
planus darbo;. ant ko likosi pas 
kirti pinįgai. Windavos portą 
nori sujungti su Nemunu. Upės 
Wiudava ir Dubisa taps pagilin
tos; tarpe gi tų upių bus iszkas- 
tas kanalas. Tasai naujas kelias 
turėtu apie 360 viorstų. Dabar 
botai, Nemunu vežanti javus, tu
ri plaukti per Prusus, jeigu nor 
jūres pasiekti. Parengus tą kelią, 
botai, vieton į Prusus, galės 
plaukti tiesiog į Windavos por
tą, Latvijoj.

Wilniaus wyskupas.
Maskolijos lenkiszki laikrasz

cziai pranesza, kad ant vyskupo 
į Wilnių, į vietą pasimirusio 
vyskupo Audziavycziaus, tapo 
paskirtas rektorius Peterburgo 
Katalikiszkos Akademijos, kunį- 
gas Simona,

Wilniaus žydų rabinas likosi 
pakviestas į Maskvą ant apvaik- 
szcziojimo iszkilmės apvainika
vimo ciecoriaus.

Negražus pasielgimas.
Laikrasztis “Rytas” raszo, kad 

Waterburyje, Con; Juozas Pasz- 
kevyczia su akmenių sužeidė 
musztynėse galvą kitam lietu
viui. Nors susitaikė paskui su su
žeistu, bet tas nieko negelbėjo: 
turėjo isz czia pasitraukti. Kits 
vėl lietuvys, vos spėjo atkakti 
isz Anglijos į Ameriką, pirmiau- 
sei atsiženklino tuom, kad per
skėlė galvą kitam lietuviui. Už
tatai likosi sūdo nubaustas ant 25 
dol. bausmės*
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Isz Amerikos

r.

Dideli bausme.
Isz Omaha, Neb. raszo,kad ežia 

miesto kasierius, Hanny Bolle, 
apskųstais už pavogimą 211000 
doL miesto pinįgų, likosi sūdo

• nuspręstas ant užmokėjimo mies
tui tų pinigų (bet ar užmokės?) 
ir ant 19 metų kalėjimo. Bolle 
turi 55 metų. Taigi tur būt ka
linyj užbaigs savo amžį.

Kaliniai pabėgo.
Isz Nevport, Ky. raszo,kad isz 

’ kalinio ežia pabėgo 8 kaliniai. 
VViens isz kalinių perpielavo du- 
i ų apkaustymus ir paskui iszė 
mę duris, visi pabėgo. Galėjo 
su visais pabėgti ir esanti ežia 
kalinyj užmuszėjai Bryanytės: 
Jackson ir AValling, bet tie, bijo-

• darni ' pasirodyti antulyczios, kur 
galėtu būt lineziouti, velijo ka
linyj pasilikti.

Nelaime atsitikusi cirke.
Isz Liverpool, O. raszo, kad 

14" d, Gegužio, į atkakusį ežia 
cirką susirinko daugel žmonių. 
Laike rodymo pasibaidė arkliai 
ir szoko ant pulko susirinkusių 
moterų ir vaikų. Poni Hayes li
kosi mirtinai arklių sumyniota, 
7 gi moteris suzaidžiotos.

Ateiwyste in Ameriką.
Ateivystė į Ameriką szį metą 

pasididino. AVasaryje ir Kovo 
mėnesyj, į Nev Yorko portą 
1894 m. atkako europeiszkų atei
vių 21293; 1895 m. atkako jų 
22032; o tuose mėnesiuose szių 
metų pribuvo jau 31872 ateiviai. 
Isz to galima spręsti, kad iszlygos 
gyvenimo Europoj n? pagerėjo^ 
bet pakrypo. Labiausei pasidi
dino skaitlius italijonų, pasididino 
ir skaitlius ateivių isz Maskoli- 
jos.

Kur eina Amerikos auksas?
Bankieriai: Heidelbach, Jekel- 

heimer & Co. ir Baring Magna 
& Co. paėmė isz Amerikos ban
kų 2150000 dol. auksinių pinįgų 
ir siunezia juos į Europą. AVer 

. tę”tų auksinių pinigų jie iszmokė- 
jo popieromis. Kaip pasakoja, 
tą auksą jie gabena į Maskoliją, 
kuri rengiasi dabar dirbdinti auksi
nius pinįgus. Taigi ant tiek A- 
nųęrikos bankose pasimažino auk
so. Neužilgio tie bankieriai ren
giasi isz Amerikos iszgabenti dar 
daugiaus auksinių pinįgų į Euro
pą.

Baisi audra.
^Vakariniuose krasztuose Wis- 

ėonsino, pereitą nedėlią, siautė 
smarki audra, kokios nieks szi- 
tame kraszte ne atmena. Pra- 
trukimas debesų, susijungęs su 
audra, daugel padarė bledies 
vietose Colfaz ir Blaimer. Žmo
nių susineszimai nustojo isz prie- 
žastės baisių lytų. AVanduo pa
plovė pamatus triobų ir nune-

* szė mažiausei 30 tiltų. Keliai 
5 paplauti ir trukiai geležinkelių 

bėgti ne gal. Isz Eau Clair buvo 
iszsiųstas į Colfax trūkis, bet 
negalėjo ten dasigauti.

Norėjo sudaužyti geležinkelio 
truki.

Tavorinis trūkis Chicago, Mil-. 
vaukee & St. Paul geležinkelio, 
bėgdamas nuo Milvaukee pietų 
link, netoli stacijos Maldo, atsi- 
muszė ant sukrautų ant szenių 
lentų ir akmenų. Lokomotiva ir 
7 vagonai tapo sudaužyti. Trys 
žmogystos likosi užmusztos ir 
dvi sunkei sužeistos. Mat koki 
ten piktariai stengėsi sudaužyti 
vagonus trūkio, tikėdami, kad 
trūkis, atsimuszęs į akmenų krū
vą, susidaužys; tąsyk jie būt ga
lėję įgriebti tavorus.

Žeme dykai.
Amerikos randas pradėjo dali

nėti dykai žemę, norintiems apsi
gyventi ant Red Lake rezervaci
jos. Susirinko apie 2,000 žmonių 
norinezių gauti žemę; jokių musz- 
tynių ne atsitiko, nors prie tokių 
dalinimų ne apseidavo be krau
jo praliejnUrrJ Buvo daug tokių, 
kurie norėdami gauti geresnius 
plotus, atkako į rezervaciją porą 
dienų pirmiaus, neng dalinimas 
prasidės. Red Lake rezervacija 
yra Minnesotoje.
Žmogžudys ant nugalabinimo 

apsūdytas.
Isz Nevport Ky.raszo, kad kri- 

mininaliszkas sūdąs rado Scottą 
Jacksoną, apskųstą už nužudymą 
jaunos merginos, Pearl Bryan, 
kaltu, ir apsudyjo jį ant nužudymo, 
Pro va traukėsi nuo 20 Balan
džio iki dabar. Pereitą panedėlį 
pasibaigė 15 nedėlių, nuo laiko, 
kada mergina Pearl Bryan atka
ko isz namų į Cincinnati, idant 
ežia taptų atlikta operacija isz- 
metimo vaisiaus. Operaciją tą ža
dėjo padaryti jos suvadžiotojas, 
studentas dantų gydymo mok- 
slainės, Scott Jackson. 4 dienas 
iszbuvo mergina pas Jacksoną. 
1 diena AVasario rado jos kūną, 
bet be galvos, netoli Fort Tho- 
mas. Isz sukruvintų drabužių mo
tina pažino savo dukterį, nors jos 
galva buvo nukirsta. Liudinįkų 
buvo patraukta 196. Kits nusikal
tėlis, draugas Jacksono, AValing, 
kurisai buvo prie užmuszimo, 
Bryanytės, dar ne apsūdytas.

Baisios wetros.
AVėtra atlankė miestą Frankfort, 
Kas. Sziaurinėj ir vakarinėj da- 
lyj iszgriovė viską. Porą deszim- 
czių namų isz pamatų su visu 
iszgriovė. Daugel žmonių tapo 
sužeistų, bet užmusztų nepateray- 
ta. Aplinkinėse farmose teiposgi 
vėtra daug bledės padarė. Dau
gel gyvulių likosi užmusztų.

Tokia jau vėtra atlankė miestą 
Sabeltha, parubežiuose Nebras- 
kos. Iszvertė 20 namų, sudaužė 
daugel žmonių: iszgriovė gele
žinkelio staciją Grand Island.

Kansase vėtra daug bledės pa
darė paviecziuose: Marshal ir Ne- 
maha, Mieste Bern treczia dalis 
triobų likosi iszversta ir 5 žmo
gystos užmusztos ir 15 sužeis
tų. Katalikų bažnyczia ir sūdo 
rūmas iszgriauti.

Kentukyje didesnę dali pavie- 
czio Renton atlankė vėtra. Mies
te EI va iszdraskė namus Ander
sono Joneso ir 5 žmonis užmuszė. 
Sympramoj iszvartė daugel trio
bų, o terp tų dvi bažnyczi.

Smarkiausei tojė vėtra siautė 
Shermane, Tex. Aukomis vėtros 
tapo ežia apie 200 žmonių isz da
lies užmusztų, isz dalies gi sun- 
kiaus ar lengviaus sužeistų. 78 
užmusztas žmogystas iki sziol su
rado; isz sužeistų gi 12 dar turės 
numirti. Trūksta dar apie 20 
žmonių, apie kuriuos nieko nega
lima sakyti, nes nežinia kur jie 
dingo,

Pereitą nedėlios dieną baisi 
vėsula ir perkūnija siautė dauge
lyje vietų. Milvaukee, AVis. vė
sula nugriovė daugel stogų, isz
vartė medžius. Crestone, lovoj, 
Kalamazo, Mich. vėsula iszvartė 
telegrafų stulpus, nutraukė dra- 
tus. Daugel darbinįkų cįjrba 
ant nn valymo. Port AVayne, 
Ind. perkūnas įtrenkė į trūkį 
Fort AArayne & AVestern geležin
kelio ir jį suvisu sudegino. Peru, 
Uliopolis ir Galesburge, III. vė
sula teiposgi labai daug bledės 
padarė. Tokių smarkių vėtrų 
nieks ežia ne atmena.

Pasimirė Georgijus wysku- 
pas.

AVyskupas Georgijos, J. M. 
Kunįgas Cafferty, pasimirė perei
tą nedėlią Atlantoj, kur nukako, 
norėdamas pasirodavyti su gar
sesniais to miosto gydytojais. 
Neseniai buvo jis Europoj, norė
damas pas europiszkus gydyto
jus pagelbos jieszkoti. Pasimiręs 
vyskupas gimė Airijoj, vys
kupu gi buvo jau 20 metų.

Isz Kansas City, Mo. raszo, 
kad ežia likosi suimtas Marka 
Ambler, sekretorius banko Per- 
kins Sųuare, Baltimorėj, 
pavogęs isz banko 40.000 
isz Baltimorės pabėgo.

kuris 
dol.

Isz darbo lauko.
•J Jeigu kas norėtu važiuoti į 

Alaską jieszkoti darbo, tai tegul 
pirma užklausia per gromatą ant 
szitokio adreso: Jos. Miller 
Douglas, Alaska.

5 4070 kalnakasių, dirbanezių 
kastynėselndijanos, pakėlė sztrai- 
ką. Gaudavo jie 60 c. už iszka- 
simą tonnos anglių, bet kasty* 
nių savinįkai susitarė numuszti 
tą darbinįkų uždarbį ant 5 c. nuo 
tonnos. Todėl tie pakėlė sztraiką.

Užsidegė anglių kastynės 
Midlothian, 25 mylios nuo Rich- 
mond, Va. 20 darbinįkų yra 
szachtose, žemiaus užsidegusių 
vietų. AVisi iszėjimai laukan 
tiems nelaimingiems ugnies už
stoti.

5 Isz Detroit, Mich. raszo, kad 
ežia dalis darbinįkų, dirbanezių 
prie murinįkų, pakėlė sztraiką. 
Darbinįkai tie pareikalavo po 
$1.50 ant dienos už 8 valandas 
darbo. Kontraktoriai ant to ne
sutinka. Dailidės teiposgi ren
gia sztraiką, nes ir jiems kon
traktoriai ne nori mokėti tiek, 
kiek jie reikalauja.

5 Kompanija rukinimo mėsos, 
Armuro, mieste Kansas Cityje, 
Mo. praszalino 100 kūrėjų ir no
ri dar daugiaus jų pavaryti. 
Kompanija teisinasi, kad daugiaus 
darbinįkų nereikalauja, nes da
bar nėra<larbo, darbinįkai gi sa
ko, kad kompanija nori prasza- 
linti visus prigulinezius į uniją 
darbinįkus, idant nuo jų užžiuros 
pasiliuosavus, galėtu priimti pas
kui neprigulinezius į darbinįkisz- 
kas organizacijas ir tiems pasiū
lyti tokias iszlygas, kokias 
panorės.

tik

AVisokios Žinios.
—o—

* Europoj, apart vien Rumu
nijos, javai ant laukų labai pui
kiai iszrodo. Anglijoj javai isz- 
rodo gerai, rinkimas atsitiks ank
sti, todėl ežia ant 5 milijonų bu- 
szelių mažiaus reiks svetimų ja
vų. Prancūzijoj ant laukų viskas 
iszrodo labai gerai; jeigu viską 
gerai surinks, Prancužija 
siant 40 milijonų biiszelių 
giaus neng reikia; tuos 
svetur gabenti. Maskolijoj, 
ir Lietuvoj, teiposgi ir Austri
joj ant lenkų viskas kuo puikiau- 
sei iszrodo. Wien Rumunijoj už- 
augims vidutiniszkas. Jeigu pasi
seks viską gerai surinkti, Europa 
nereikalaus javų isz Amerikos.

turė- 
dau- 

galės 
tame

• Profesorius * Longley darė 
bandavones su jo iszrasta nauja 
lakiojimui maszina. Bandavonės 
gerai pasisekė. Maszina tojė, pra
minta aerodrom, padaryta isz 
plieno; motoras ant jos garinis— 
panaszi į pauksztį. Kyla augsztyn 
darydama didelį ratą; puola gi 
žemyn labai palengva, nors ir 
garas visai butu sustabdytas. Ne
turi nė bonės, nė gazo, pasikėli
mui augsztyn; pakelia ją sparnai. 
Greitumas, su kokiu lekia, yra 20 
mylių į valandą, taigi padaro 
tiek į valandą, kiek greieziau- 
sias garlaivys.

Isz wisur.
|| Rio de Janeiro, Brazilijoj, ant 

teip vadinamos Kvietkų Salos, 
kur sulaiko lenkiszkus ateivius, 
pasirodė geltonasis drugys, 
kurio daug ateivių mirszta.

nuo

dau-Į] Maskvoj suaresztavo 
gel studentų vielinių augszcziau- 
sių mokslainių. Sako, priesz ap
vainikavimą ciesoriaus reikia 
patubdyti pirmiausei mylinezius 
savo valdoną studentus.

|| Pietinėj Prancūzijoj, Mieste 
Marsilijoj, pasirodė cholera. Pe
reitą pėtnyczią pasimirė nuo cho
leros trys žmogystos, . dvi 
panedėlyj, Cholerą ežia turbut 
atvilko laivai isz Egipto.

|| Kastynės opalų (brangus 
balzgani akmenėliai) netoli Que- 
retar®, Mexike, užgriuvo. 10 
darbinįkų užgriuvo. Apart tų, 
krintanti nuo augsztai akmens 
užmuszė 4 darbinįkus, Daugel li
ko sužeistų.

|| Mieste liuli, Rytinėse pa
krantėse Anglijos, vanduo iszar- 
dė pylimu. Smarkios vilnys, besi- 
verždamos, nutraukė virves, ku
rioms buvo pririszti, stovinti 
prie kraszto, laivai ir metė juos 
visus į krūvą (ant kits kito). 
Keletas laivų likosi sudaužytų; 
kiti gi drueziai apsidaužė.

|| Norint padaryti audimu ne
perlyjamu, reikia: paimti 50 gra
mų (szimtinę dalį svaro) žuvinių 
klijų ir virinti juos minksztame 
vandenyje teip ilgai, pakol neisz- 
tirps; toliaus gi: 3 kvortose van
dens sutarpinti 5 dalį svaro alū
no ir 2 kvortose vandens sutar
pinti 1 lutbalto muilo. AViską 
sumaiszyti, perkoszti ir atszil- 
džius su karsztu tepti audimu, ku
rį norime padaryti neperlyjamu. 
Toksai audimas neperszlampa.

Kur kakliukas.
Porą metų atgal, Mlodocine, ne

toli Radomiaus, • Lenkijoj, su 
dukteria turtingo ukinįko apsi
vedė jaunas vaikinas, Tomczyk. 
Priesz tai tėvas merginos buvo 
pažadėjęs duoti jaunavedžiamsOdesoj, Pietinėj Maskolijoj, 

wietinis žandarų perdėtinis, pul- amot^žemės", bet po’ aprigobi'
kaunįkas Piramidov, padavė už- 
žiūrėtojui vieszos miesto biblio 
tekos suraszą knįgų, nors dalei- 
stų Maskolijoj, bet paraszytų ra-į 
dikaliszkoj pakraipoj ir reikala
vo, idant bibliotekos užžiura,isz- 
duodama jas kam nors, teiktųsi 
jam praneszti adresą visų pasi
naudojusių isz tokių knįgų. Bib
liotekos ūži urėtojas vienok atsi
sakė pildyti tą reikalavimą, nes 
sznipinėjimas priguli policijai, 
o nė bibliotekų užžiurėtojams.

|| Žemės drebėjimai Pietinėj 
Amerikoj labai daug bledies pa
darė. Dalis miesto Quito likosi 
žemės drebėjimo iszgriauta; 
Miestas Puerto Viejo likosi be 
weik suvisu iszgriautas, kiti gi, 
kaip antai: Bobokogo ir Ambato 
iszgriauti isz dalies. Daugel labai 
žmonių, po visus republikos Ek- 
vadoriaus krasztus, pražuvo po 
triobų griuvėsiais. Blėdys to že
mės drebėjimo padarytos labai 
yra didelės. Apskrityj Menabi, 
potam žemės drebėjimui, atsirado 
daugel olų ir visokio pavidalo 
žemes įslugimų.

|| Isz Warszawoa raszo,kad ežia 
sugedo įtaisos aprūpinimui mies
tu vendeniu, todėl 600,000 gy
ventojų miesto likosi be van- 
dens, kurį, kaip kitiems, isz toli
mos upės Wislos reikėjo neszioti. 
Kaip raszo laikrasztis“Novosti”, 
jau keletu dienų gyventojai ne
turi vandens; fabrikai turėjo pa
liauti dirbę; į kalinius, ligonbu- 
czius vandenį važioja ugnagesiai 
iszAVislos. Įtaisius įrednę aprūpi
nimui vandeniu miestu,Beniaus ant 
daugeli i o kiemų ir ant ulyczių 
buvę szuliniai likosi užpilti, to
dėl dabar ir ant naminių reikalų 
trūksta gyventojams vandens. 

Maskoliai mokintojai.
Kad maskoliai mokintojai pap

rastai ne geriausią savo gyveni-

mu duoda paveikslą mokinti
niams, tai žinoma, bet pasirodo, 
kad ir pats būdas įkvėpti vaikams 
dorą teiposgi ne geriausias. Apie 
tokį būdą tikrai maskoliszką į- 
kvėpimo doros vaikams, paduo
da maskoliszkas laikrasztis 
“Žižn i Iskusstvo”. Teipraat atsi
tiko. AViena isz geriausiai besi- 
mokinanezių Umaniaus (Poda- 
liaus gub.) mokslainėj mergaitė, 
14 metų Olga L. likosi nužiūrė
ta,buk ji prisisavino kitos mokin- 
tinės kalioszus. Perdėtinis 
mokslainės, iszklausęs vaikų, nu
sprendė, kad tuos kaloszus nieks 
kitas pasisavinti nogalėjo. 
kaip tik Olga L. Nusprendė ją 
užtatai sziteip nubausti .-liepė vai
kams sustoti ant kiemo į dvi eili 
ir per tarpą vesti kaltinįkę ir 
kiekvienas isz vaikų turi spjau
ti jai tiesiog į veidą. Prižiūrėti 
tą nubaudimą pavedė mokintojo 
pagelbinįkui. Apkaltintoji gynė 
si kaip galėdama, ir szaukė: 
“meluojate visi, asz ėsu nekalta, 
asz tų kalioszų nepaėmiau”;sten
gėsi isz nagų vedanezių vaiką 
isztrukti. Tąsyk prižiūrėtojas 
bausmės iszrinko kuo drueziau- 
sius vaikus, kuriems jau mer
gaitė prieszintiesi negalėjo. Tie 
sudraskė ant nelaimingos mergai
tės drabužius, bet ant galo isz- 
vedė ją ant kiemo. Spjaudymą į 

.eiles sustatyti vaikai atliko pagal 
virszinįko įsakymą. Tėvas mer
gaitės, dažinojęs apie neteisingą 
ir tokį bjaurų nubaudimą savo 
dukters, sumuszė mokyklos už- 
žiurėtoją; valdžios gi perkėlė jį 
isz ežia į Kijavą, taigi davė dar 
geresnę vietą. Taigi mat ir 
Mužrusijoj Maskolija elgiasi teip- 
jau, kaip ir pasmus: už žveriszką 
elgimąsi virszinįkai tarripa apdo
vanoti.

mui su tuom nesiskubino. Todėl 
Tomczyk atsitraukė nuo vuosz vio, 
su paezia vienok gyveno sutiki 
me ir ja atlankydavo. AVieną 
kartą atkakęs, apsinakvojo pas 
vuoszvį. Ant rytojaus vienok 
tėvas, atsikėlęs, nerado nemieje 
nė žento, nesavo dukters Persi
gando. bet pamislino, kad žentas 
prikalbėjo dukterį apleisti tėvą 
ir kad juodu isz jo namų pabė
go. Bet nukakęs į szulinį van
dens, rado dukterį įmes’ą į 
szulinį, galva žemyn, ir pririsztą 
su szniuru. Szale gi kepurę žen
to. Niužiurėjo žentą, bet sūdąs 
jį paleido. Potam pradėjo jisai 
lankyti ukinįką Deją, norėdamas 
sujoduktere apsivesti, nė tėvas, 
nė mergina jo nekentė. Potam Tom
czyk su pagelba vaistų, kuriuos 
pirko nuo czigonų, bandė įgauti 
meile merginos. Isz to vienok,kaip 
kiekvienas supranta, nieko isz- 
dygti negalėjo, tik tėvas, norė
damas iszsiliuosuoti nuo neken- 
cziamo jaunikio, norėjo kuo grei- 
cziausei iszleisti savo dukterį. 
Pasitaikė geras vaikinas ir nese
niai buvo parengta veselyja. 
Szliubą rengė kaip ant rytojaus. 
Tuom tarpu naktyj, kada visi 
sugulė, Dejos namai užsidegė. 
Pakol žmones sukilo, jau kluoną 
ir tvartus apėmė ugnis. Nė gy
vulių negalima buvo iszgelbėti. 
AAiskas sudegė: 16 gyvulių, 
ir pors szimtų karezių javų. 
Blėdį skaito į 8000 rublių. Už* 
sidegti galėjo vien nuo padegimo. 
Bet kas padegė? Nurodo ant 
Tomczyko ir žmones sako, buk 
jie girdėjo, kaip tasai tą žadėjo 
padaryti. Todėl tapo suaresztuo- 
tas. Sūdąs tą dalyką tirinėja.

Gywas numirėlis.
Maskoliszkas laikrasztis, “Sa- 

marskaja Gazeta”, paduoda žinią 
apie szitokį atsitikimą. Pas po
pą kaimo Bogorodskoje, Ufimo 

gub. Rytinėj Maskolijoj, nesianiai 
atėjo ukinįkas to kaimo, Trimo- 
chin, kurį tas pats popas, 5 metai 
atgal, buvo palaidojęs.. Tas pasi
rodė ir isz parapijos knįgų. 
numirusių gi prisikėlėlis papasa
kojo sziteip: “Asz apsirgau u- 
mai ir i keletą dienų pasimiriau. 

(bet vien krutėti ir sznekėti ne
galėjau, nors viską jaueziau. At
menu kaip giedojo prie manęs, 
atmenu verkimą paezios ir vaikų 
ir supratęs, kad rengiasi laidoti, 
stengiausi surikti, bet negalėjau. 
Ant galo manę nugabeno ant ka
pinių ir ten padėjo, nes kapas 
dar ne buvo iszkastas kaip 
pridera; grabkasiai nutraukė 
pietuoti, pasitikėdami po pietų 
užbaigti duobės kasimą ir į ją 
manę įleisti. Pasitraukus laido- 
tojams asz atgijau, bandžiau at
sikelti. AVirszus grabo buvo silp
nai primusztas, todėl lengvai jį 
nustūmiau ir iszlindau. Grįžti į 
kaimą pabūgau: man rodėsi, kad 
mano vienkaimiai nepatikęs ir pa
laikys mane už raganių ir užmusz, 
Asz užvožiau grabą ir nubėgau į 
girią,kurioje ir pernakvojau; ant 
rytojaus nutraukiau į svietą. 
AVaikszcziojau po tolimesniu® 
kaimus ir dirbau toli nuo savųjų; 
ant galo iszsilgęs savo gimtinio 
kraszto, pargryžau”.

Tą isz numirusių prisikėlėlį nu
gabeno į jo gimimo kaimą, Tram- 
putovka, kur visi kaimiecziai, pa
ti ir vaikai jį pažino. Grabka
siai sugrįžę nuo pietų,belaidodami 
grabą patėmijo, kad jis paleng
vėjo, bet vienas isz jų tszblaszkė 
kitų abejojimą, pasakęs, kad nu
mirėlis einantis į dangų, pasibai
gus maldoms, visada lengvas, 
tik prakeikti esą sunkus. Žino
ma, kiti tam įtikėjo ir palaidojo 
tuszczią grabą.

Pirmas LietuAviszkas Pik* 
nykas Chicagoje.

Chicagos Lietuviszkos Drau
gystės rengia pirmą lietuviszką 
piknyką ant nedėlios, 31 Gegužio, 
1896. Piknykas bus puikiame 
darže, vadiname Palos Springs, 
kuris yra tik 19 angliszkų mylii^ 
nuo Chicagos į pietvakarius. Yra 
tai didelis kaip giria, pilnas viso
kių medžių ir kvietkų daržas, su 
dideliu ažeru ir tekaneziais upe
liais, kur kiekvienas uuvikeš 
atsikvėps sveiku oru, pasivaik- 
szczios po žalią girią, pasivažinės 
luoteliuose ant czysto vandens, 
paszoks grajįjant gerai 
muzikai, pagrajįs bolia, eis lenk
tynėmis ir atras szimtus kitokių 
zabovų ant pasilinksminimo. 
Trukiai Wabash geležinkelio 
iszvažiuoja,isz Polk dypo, 8Ą ir 
9| valandą isz ryto. Pakeliui / 
paims pasažierius ant sekanezių 
stacijų: ant Archer avė., 33-czios, 
41-os, 47-tosir63 ežios ulyczių ir 
Auburn Junction. Taigi gyve
nanti ant pietinės miesto dalies 
nereikalauja važiuoti ant dypo, 
bet gali sėsti aut minėtų stacijų. 
Geležinkelis AVabash randasi 
prie Stevart avė. Lietuviai eis 
nuo bažny ežios į geležinkelį su 
iszkilme. Einant grajys muzika 
po direkcija Kazimiero Kigo. Pri- 
sirengkite visi ant szio piknyko, 
o busite užganėdinti.

AVakare gryžta namon 8jį ir 9 
valandą.

Tikietas ant Piknyko su nuva- 
ževimu ir pargryžimu kasztuoja 
tik 50c.; vaikams nuo 8 iki 12 
metų — 25c. AArisas pelnas nuo 
piknyko eis ant labo lietuviszkos 
bažnyczios.

Tikietus ant piknyko jau dabar 
galite gaut pirkti pas sekanezius 
ukėąus: pas L. Ažuką. 3301 Au- 
burn\ave.; Juozą Urbą, 3244 
Laurel st.; Joną Norvaiszą, 925 
33-rd st.; Antaną Žemaitį, 954 
33-rd st.; Petrą Kazlauską, 927 
33-rd st.; Joną Jacksztą, 688 
Van Horn st.; Petrą Jonaitį, 925 
33-rd st.; Kazimierą Pocių, 59 
So. Canal st., Povilą Možeiką, 
142 W. 18-th st. ir ant dypo 
arba sėdę ant trūkio.

Jeigu 31 Gegužio lytu, tai pik
nykas bus atidėtas ant kito laiko, 
Tikietai bus tie patys geri.

Komitetas.
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APIE

ŽEMIA ir KITUS SWIETUS,
JŲ BUVVĮ ir PABAIGĄ.

Pagal Heilpernę.
■------o------
(Tęsa.)

.. Saulė atsiliuosavus
nuo to žiedo, pasidarė isz syk vėl visai apskriti, 
ir atszaldama nuolatai per amžių bėgius, rietėsi 
vis labiaus ir tuom paežiu plotas terp jos ir anuom 
žiedu didinosi vis labiaus. Bet kad saulė suko

psi nuolatai vis aplink savo aszį, todėl vėl pra
dėjo plotiesi ties poliais, o skėstiesi ties ekvatoriu
mi, ir ant galo szmotas nuo ekvatoriaus vėl turė
jo nuskilti ir padaryti isz pradžių žiedę. Bet sau
lė ta kart buvo jau kur kas mažesnė, neng tada, 
kada atplyszo pirmutinis žiedas, nuo kurio pasi
darė toliausioji planeta, todėl antrasis žiedas tu
rėjo jau būt mažesnis už pirmąjį ir daug toliaus 
nuo pirmojo atsirado. Antrasis žiedas iszpradžių 
buvo tokio didumo, kaip kelias, kuriuomi keliau
ja sziędien antroji planeta, Uranus. Tojėantro
ji planeta ir pasidarė isz to atplyszusio žiedo, 

-kurisaji paskui susirinko į vienę apskritį. Saulė 
gi juo tolyn, juo labiaus raukėsi ir mažinusi ir 
besisukdama aplink savo aszį plojosi ties poliais 
ir. skėtėsi ties ekvatoriumi 'ir tokiu budu ir to- 

- liaus plyszo nuo jos ekvatoriaus nauji žiedai, isz 
(l;lrėsi naujos planetos. Wisos planetos to

kiu Tmdu paeilium ir galėjo pasidaryti isz saulės 
ir tokiu budu jos yra tik dalelėmis saulės. Taigi 
toliausei nuo saulės atsirandanezios atskilo nuo 
jos aukszcziausei ir tos yra seniausios; juo areziaus 
saulės kuri isz jų atsiranda, juo vėliaus pasidarė 
ir juo ji jaunesnė. Taigi ne visada svietas iszro- 
dė tokiu, koks jis yra sziędien, kokiu jį dabar ma
tome. Seniausios todėl planetos, kurios pasidarė 
tękart, kada dar saulė buvo kur kas didesnė, tu- 
ri būt didesnės už tas, kurios pasidarė paskui, sau
lei sumažėjus, kada skylanti nuo jos žiedai turėjo 
būt mažesni. Isztikro matome, kad tolesnėses 
planetos yra didesnes už artesneses, ir nors jos 
senesųės, bet dar nesuvisu atszalusios, mažiaus at- 
szalusios už jaunesneses, nes kaip žinome, visi di
desni kūnai atszala vėliaus neng mažesniejie. 
Planetos, kaipo dukters savo gimdytojas saulės, 
elgėsi teip jau kaip ir jų gimdytoja saulė ir besi- 
sukdamos aplink savo aszį, plojosi savo polių 
vietose ir skėtėsi ties ekvatoriumi ir per tai da
lino nuo save, pagal paveikslę savo motinos 
saulės, žiedus, isz kurių darėsi paskui jų satelitai 
arba mėnuliai. Jos buvo teip sakant mažos sau
lės savo mėnuliams, dėl jų užsilaikė jos visai teip, 
kaip planetos dėl saulės. Didesnės planetos ati
dalino nuo savęs po keletę žiedų, isz kurių gi
mė paeilium keletas mėnulių; mažesnėsės gi ga
lėjo atidalinti jų mažiaus, o tūlos, kaip antai mu
sų žemė įstengė pagimdyti vos vienę mėnulį, 
Marš du mažutėliu, pakol ant galo sustingo, ap
mirė dėl gimdymo, toliaus jau jos negal ne plotie
si ties poliais, nė skėstiesi ties ekvatorium; di
desnės gi, kaip antai Jupiter, ilgiaus pasiliko 
skystos, sutirpusios; gimdyti naujus mėnulius ga
lėjo ilgiaus. Matome isztikro, kad didžiausios pla
netos, kaip antai: Jupiter ir Saturnas turi dau- 
giausei mėnulių; vidutinės turi jų po vienę arba 
po du; o mažiausios, kaip antai: Merkuras ir 
Wenus arba M’enera ne turi nė vieno. Ne reika
laujame ai-zkinti, kad ir sziędien galime dar isz 
dalies matyti pasidarymę mėnulių szale tūlų pla
netų. Argi nematome sziędien apie vienę isz jų, 
Saturną, apskriejanezių jų žiedų, kurie, turbut, 
yra tai pradžia darymosi uaujų mėnulių. Taigi 
kodėl gi mėnuliai kitų planetų ne galėtu tuom 
paežių budu užgimti, kodėl aplink saule negalėtu 
pasidaryti toki jau žiedai, o gal dar kada nors jie ir 
vėl pasirodįs? Saturnas turintis jau 8 mėnujius 
dar tuom ne pasiganėdina, bet pagimdė dar aplink 
save žiedus, kurie tur būt niekuom daufriaus nė- 
ra, Jtaip vien medega arba sėkla > pagimdymui 
dar naujų satelitų arba mėnulių. Ar todėl, kad sto
ruma tų žiedų visur vienokia ir todėl jie pertruk- 
ti ir.susirinkti į apskritį ne įstengia, arba gal to
dėl, kad užgimimas mėnulių traukiasi labai isz pa- 
lengvo ir reikalauja ilgų laikų; gana, kad musų 
laikuose tie žiedai absiaubenti Saturną žiba ant 
dangaus nepertrukę ir nesusirinkę į apskritį. Ne
galima šaky,ii, kad yra negalima, idant jie galėtu 
pritrukti ateitėj, gal dar musų akise; gal teiposgi 
Imti, kad jie pasiliks tokiais, kokiais juos mato
me dabar. Jie vienok mums aiszkina, jie paremia 
inusų spėjimą apie pasidarymę planetų ir jų sate
litų arba mėnulių, nors ne turime ueužginamų 
darodymų. Apie ta ne kalbėsime dabar daug, nes 
toliaus dar sugrįszime prie to dar sykį.

Kur Niekia žmogaus iszmiutis? Kaulė
tos ir swietaipo saulės įtekme 

esanti.
KOPERNIK IR KEPPLER.

Tas, kę mes pereitame skyryje kalbėjome, isz- 
rodo jums gal lengvai suprantamu, bet tie, kurie 
ta isztyrė ir mus to iszmokino, ne lengvai tę patė- 
myjo. įmonės ilgai turėjo laukti, pakol mokslin- 
< zių patėmyjimai likosi surinkti tokiame skaitliu- 
je, kad ant jų pasirėmus galima buvo suprasti 
tikra paveikslę svietų ir viskę, kas terp jų atsitin
ka. Ilgai reikėjo laukti, pakol sulaukė tokių isz- 
mintingų milžinų, kurie daugelyj patemyjimų o- 
rijantuotis galėjo, kurie, suliginuš viskę kę ži
nojo seniaus, įstengė tas žinias papildyti savo 
naujais patėmyjimais ir ant to pasirėmę, parody
ti kokiu budu stovi.svietas ir kokia pasaulėj yra 
rėdą; kas ozia yra rėdytojas. Seniaos tikėjo, teip 
kaip ir sziędien dar daugelis žmonių tiki, kad že
mė yra didžiausiu ir svarbiausiu svietu, užiman
ti vidurį svieto, saulė gi, mėnulis, planetos ir 
visos žvaigždės buvo, pagal jų nuomonę, mažais 
sveteliais, paskirtais ant tajrnavymo žemei, ap
link kuria turėjo suktiesi ir apszviesti ja, jai ži
binti djenę ir naktį. Klaidingumę tos nuomonės 
iszreiszko Toruniaus, Whkarinių Prūsų provinci
joj, kanaunįkas. kunįgas Mikalojus K op e r 
nik, apie kurį j u pirmiaus paminėjome. Jis gi-

me Toruniuje, kur pirmiausei waikszcziojn į mok- 
slainę, ežia pasimokinęs, paskui persikėlė. į garsię 
tęsyk Kriokavos Akademija, ojiu isz ežia iszke- 
levo į augszcziausei moksluose stovinezię tęsyk Ita- 
liję. Likęs kanaunįku ir daktarų (gydytoju), a- 
part darbu kaipo kunįgas ir gydytojas, jisai iki 
paskutinei valandai savo amžiaus užsiiminė
jo tėmyjimu kelių dangiszkų svietų ir savo tiri- 
nėjimus apgarsino knįgoje: Apie sukimąsi 
dangiszkų svietų, kuriant visada pasiliks 
viena isz didžiausių iszmiuties darbų. Kę tik isz 
spaustuvęs atneszė jam pirmę exempliorę tos knį- 
gos, jisai ant amžių akis užvėrė. (Pasimirė 24 
dienų Gegužio, 1543 m ). Knįga Koperniko, pa
dalinta į 6 knįgas, padarė labai didelį triukszmę 
terp mokslinezių, ji permainė senę nuomone apie 
pasidarymę pasaulės ir apie rėdę ant jos, 
kale tame paduoda aiszkius darodymų.1 
tus ant iszrokavimų ir senų 
ves astronomų (žvaigždžių 
visko pasirėmęs, Kopernik nusprendė, kad žemė 
ne gal būt nė svarbiausia isz visų dangiszkų svie
tų, kad ji ne yra viduryj pasaulės, liet kad ji 
tokia jau planeta, kaip ir daugel kitų, kokias 
matome ant dangaus ir tai da viena isz mažesnių
jų, priversta, teip kaip ir kitos planetos, klau
syti saulės ir sukinėtiesi aplink ja ir kad 5 ra, su
lyginant su saule ir kitomis planetomis ir su vi
su svietu, smulki ir toli nesvarbiausia vieta. Tei
sybė, ne iszsyk mokslincziai pripažino Koperniko 
mokslą, priesziilgai, iszpradžių Koperniko nuomo
nės buvo persekiojamos ne tik mokslinezių, bet ir 
bažnyczios. Taigi, kaip iszmintingas turėjo būti 
žmogus, kurisai, be jokios pagelbos, viskę isztirti 
galėjo; Kopernik neturėjo tų visų prietaisų, 
kurios astronomams palengvina darbę ir tėmyji- 
mę; neturėjo jisai nė didelių žiūronų, nė teles
kopų; neturėjo ne tokių matavimui prietaisų, ko
ki 18 turi sziędien, o kas svarbiausia, neturėjo ir 
pinigų; nežiūrint vienok ant tų visų galinezių 
stabdyti darbę aplinkybių, įstengė atrasti teisybę 
už-lėpta iki tol nuo žmonių, užginanezię tę, kę 
akys musų mato ir į kę nuo amžių žmones tikė
jo. Atradimas tos teisybės svarbus ne vien per 
tai, kad patsai per save yra didelė laimė mokslo, 
bet labiaus per tai, kad jisai pastūmė mokslę apie 
dangaus surėdymę visai ant naujo kelio, ant ku
rio juo tolyn, juo labiaus kilo jis ir platinosi, ’ 
ypacz gi, kad per tę moksliszka atradimę, mokslas 
iszsiliuosavo nuo senovės įtikėjimo, buk senovės 
mokslas klysti negal; taigi pamatę senovės įsiti- 
kėjimo klaidingumę, pradėjo visokiuose ir kituose 
moksluose tirinėti, nepasitikėdami spaugai vien ' 
senovės nuomonėms; nuo to laiko žmonės pra- 1 
dėjo liuosai mislyti. Mokslas Koperniko gali nuo
latai kylti augsztyn, gerintiesi, pasipildyti, ir isz
tikro pasipildo nuolatai, bet isz pamatų persikeis- 
ti negal, nes pamatai neperkeieziami tapo Koper. 
niko surasti; tolesni kitų tirinėjimai vien teisiu- 1 
gumę tų pamatų tik patvirtina, bet užginti jų I 
nieks negal, nieks negal iszrasti, vieton parodytų < 
Koperniko pamatų mokslo apie dangiszkus svie
tus, kitų pamatų, nes tie kiti, prieszingi aniems , 
Koperniko pamatams, turėtu būt melagingi, klai
dingi.

Mokslas Koperniko tapo stumtas pryszakin, 
stūmė jį toliaus kiti: pirmiausei vokietys Jonas 1 
Keppler, kurisai iszreiszkė ir iszrodė rokundo- . 
mis: 1) kad visos planetos bėgdamosa aplink saulę’o , 
mėnuliai aplink savo planeta bėga keliu, kurisai ne 
apvalus yra, bet keliu vadinamu elipsa, t. y. tru
putį isztiestu ratu ir.kad saulė ne viduryj to ke
lio yra (taigi planetos sykį būva areziaus saulės, 
tai vėl nuo jos toliaus. teip kaip ir mėnulis priesz 
žeme); elip sos toie vienok mažai isztiestos, teip l>e 
veik, kad galima jas už ratę skaityti. Teisybė ir 
Kopernikui tasai teip pasirodė, ir priminė apie tę 
savo knįgoje, bet to darodyti nei n stengė ir pas
kui viskę tę isz rankraszczio iszbraukė. Keppler, 
apart to, dar atrado szitas tiesas: 1, Kiekviena 
nlaneta sukasi aplink saulę juo greieziaus, juo 
areziaus saulės ji atsiranda, atsitolinus toliaus, bė
ga palengviaus; 2, Tolesnėses planetos bėga aplink 
saulę palengviaus, artesnėses greieziaus. Tos tie
sos likosi teip teisingos ir suprantamai iszreiksz- 
tos, kad sziędien, jeigu žinome kelię planetos ir 
jos toluma nuo saulės, galime lengvai iszrokuoti 
su kokiufcgreitumu tojė planeta bėga ir atpenez, 
bet iszrokavymas toksai jau reikalauja didelės pa
žinties rokundų mokslo, todėl to budo iszrokavy- 
1110 ežia nepaduodame.

NEVVTON IR TRAUKIMO PAJIEGA:
Didžiausiu isz visų ikiszioliszkų mokslinezių 

buvo Izaakas Nevton, anglijonis, kurio iszmiutis, 
galima sakyti, buvo didžiausia už iszmintį visų 
galvoezių, koki kada nors gyveno ant žemės. Ko
pernik, Keppler ir kiti iszaiszkino mums vien tę, 
kas yra pasaulėj, ir kas ant jos darosi ir kaip da
rosi, bet kodėl teip darosi, jie iszaiszkinti nemo
kėjo. Nevton tik atrado priežastį krutėjimo dan
giszkų svietų, kę buvo atradę pirma Kopernik ir 
Keppler. Nevton iszaiszkino, kad visoki kūnai, 
visoki daiktai sveria viens prie kito, kad jie 
viens kitę prie save traukia; kad teip, pa veiks- 
lan, kaip akmuo arba kitoks daiktas, esantis ant 
pavirsziaus žemės, bet niekuom neparemtas, turi 
nupulti ant žemės, nes sveria prie jos, arba kaip 
tai sakome, kad žemė jį prie savęs pritraukia, 
teip ir kiekvienas daiktas viens kitę pritraukia ir 
stengiasi viens prie kito prisiartinti. Wisi kūnai 
esanti ant žemės pavirsziaus stengiasi viens prie 
kito prisiartinti, visi sveria ir viens kita prie sa
vęs traukia, bet susibėgti negal, nes juos susiar
tinti nediiltidžia dar didesnė žemės traukinio pa- 
jiega, apart to dar, vietos, ant kurių jie guli, ir o- 
ras terp jų, stabdo jų stengima«i susiartinti. To
kiu pats budu visi dangiszki svietai sveria viens 
t kito viena pusę, viens kitę prie savęs traukia; 
jeigu jie negal susibėgti į vienę kruvę ir susi- 
muszti, tai vien todėl, kad juos tame stablo jų į- 
sibėgimo pajiega. Nėra ant svieto tokio daikto, 
kurio nesistengtu patraukti į savo pusę kiti daik
tai. Tę ypatybe visokių kūnų vadiname vi
suotinė sunkenybė ir tai tojė ypaty
bė arba pajiega yra priežnszcia krutėjimo dangiszkų 
svietų, puolimo žvaigždžių, tekėjimo vandenų u- 
pėse ir daugelio kitokių apsireszkimų-

(Toliaus bus.)

nes vei- 
, parem- 

žinių surinktų seno- 
tirinėtojų). Ant to

Reikalai musų spaudos.
Maskoliszkas laikrasztis “Pe- 

terburgskija Wiedomosti” patal
pino straipsnį, kuriame nurodė, 
kad Maskolija privalo sugražin- 
\ti lietuviams tiesę spaudinti lie- 
tuviszkas knįgas lotyniszkomis 
raidėmis.

Ant to atsrliepė laikrasztis 
VVilniaus paszlemėko, Orzevskio, 
“AVilenskij Wieatnik”, No 92szių 
metų, kurisai, pasiremdamas ant 
straipsnio patilpusio laikrasztyje 
“Žurnal Ministerstva Narodna- 
ho’ prosvieszczenija” nuo 1888 m. 
stengiasi parodyti, kad tę tiesę 
nėra kę gražinti, nes lietuviai 
ginasi nuo maskoliszkųliterų vien 
todėl, kad kunįgai draudžia var
toti knįgas spaudintas masko
liszkomis raidėmis. Agitaciję 
priesz maskoliszkas raides, pagal 
“AVilenskę Wiestnikę”, vedė:Že 
maiezių vyskupas Wolonczauskas, 
kunįgai: Brondza, Straunas, To- 
maszauskas, Eigutavyczius, But- 
vidas, Raczkauskas, Dembskis ir 
kiti. Labiausei gi nusikaltę priesz 
Maskoliję (turbut reikia skaity 
ti: priesz tokius budelius-pasz-

Orzevski ir Klingenberg; Tilžės 
kunįgas Zabermann ir Kasprovicz 
(ne Kasperovicz, kaip paduoda 
“Wilenskij Wiestnik”) Leipcige.

Kad “Wilenskij Wiestnik”ne 
gal turėti kitokių nuomonių 
kaip Orzevski, tai žinoma, nes 
jis tam laikraszcziui paszelpę 
duoda. Mat Wilniaus jeneral-gu
bernatorius nusigando iszsitari- 
mo Peterburgo laikraszczio apie 
reikalę lietuviszkos spaudos, to
dėl ir pasistengė įsakyti savo 
szelpemam laikraszcziui, idant 
tasai jo beprosystę gintu. Tame 
vienok matyti, kad Wilniaus je
neral - gubernatorius jau dabar 
mažai ir terp maskolių atranda 
pritaranezių jo kvailumui, nes 
dabar jau bene tik ir “Warszav- 
skij Dnievnik” lietuvių reikala
vimui ne priesztarauja; gal jį 
paremti wien toki niekam neti
kę laikraszcziai kaip “Sviet”, 
bet ne kiti. Orzevskiui naudin- 
giaus yra, jeigu Lietuva visokio
mis kvailomis tiesomis supanezio- 
ta, nes tę syk lengviaus jam lup
ti krasztę, nesibijant už savo 
jiktadarystę nė jokio atsakymo.

Savo motivuose “Wilenskij 
Wiestnik” siekia net senovės 
ietuviszkų aktų raszytų masko- 
iszkomis literomis, baltrusiszkoj 
talboj; sako kad tuose aktuose 
iotuvnzkos pravardės rasžytos 

maskoliszkomis raidėmis. VViskas 
ežia gal būt teisybė: raszant ak- 
tę baltrusiszkoje kalboje, kuri 
vartojo maskoliszkas raides, 
kitoms ir pravardžių raszyti ne 
galėjo—vis tiek ar pravardės 
buvo lietuviszkos ar žydiszkos, 
ar dar kitokios. Bet tegul “Wi- 
lenskij VViestnik” parodo, kada ir 
kur lietuviai vartojo maskoliszkas 
raidesdėl savo kalbos? Pirmutinė 
lietuviszkaknįgaatspaudintal545 
m. (25 m. ankszcziaus, neng pir
mutinė maskoliszka knįgę) Wil- 
niuje, bet ne maskoliszkomis rai
dėmis tik lotyniszkomis ir nuo to 
laiko musų kalba vien tas rai
des ir vartoja. Wartojant 
tris ir pusę szimtmeczio lotynisz 
kas raides, jos stojosi musų sa- 
vasezia, teip kaip musų asabisz- 
ki turtai. Asabiszkų turtų wien 

' stovių žmonių nėjoki paszlemė- 
kai valdonai, nė jų tarnai atim
ti ne turi tiesos. Tas niekur ant 

, svieto neatsitinka apart barba- 
. riszkos Maskolijos ir tai vien su 

lietuviais teip elgiasi Maskolijos 
valdonai. Kodėl žydams, arine- 
niecziams, finnams, gruzinams, 
neiszdrysta užginti spaudinti 
knįgas savo raidėmis Mas
kolijos barbariszki despo
tai? Už kę tas tur siekti vien lie
tuvius? Lietuviai neszioja lygias 
sunkenybes, lygių su kitais ir tie
sų reikalauja ir nepasiliaus rei
kalavę.

Maskoliai, kol nepradėjo varto
ti szvento Ciriliaus atgabentų 
raidžių, juk pirma vartojo ru-

niszkus rasztus, tai kodėl da
bar negrįžta prie savo 
senųjų runų? juk dabartinės ma- 
skoliszkos raidės, kurias visokiais 
neteisingais, biauriais budais 
stengiasi lietuviams primesti 
maskoliszki budeliai - paszlemė- 
kai — tai ne jų savastis, jos ir 
nuo kitų paimtos, visaip teip 
jau, kaip lietuviai paėmė, loty- 
niszkas raides!

“VVilenskyj Wiestuik” kwie- 
czia kunįgus prisidėti prie pla 
tinimo lietuviszkų knįsrų su 
maskoliszkoms raidėmis. Kunį- 
gams nėra reikalo prie to prisi
dėti, jeigu jie nenor, kad kata
likystė nieko nežudytu. Negal 
jie platinti to, ko dabar jau žmo
nes visur ne kenezia. Carberniai 
pradėjo tę kvailę darbę, tegul 
savo pajiegomis ;j ir atlieka. 
Mums uždraudimas ne baisus; 
stabdo jis,teisybė,žmonių apszvie- 
timę, bet užtatai apsaugoja juos 
nuo maskoliszko deguto. Juo už 
draudimas spaudinti lietuviszkus 
rasztus lotyniszkomis raidėmis 
ilgiaus užsivilks, juo labiaus isz- 
siplatįs po Lietuvę nekentimas 
maskolių ir neteisingo jų rando. 
Gal tas da traukriesi toliaus, 
jeigu traukėsi be jokios dėl mas
kolių naudos per 30 su virszum 
metų.

^Vietines Žinios.

sunkiaus

Chicago j 
Japoni-

traukianti garlaivį. Toksai gar- 
Įaiwy8,“Munfort”,likosi iszsiųstas 
ir radęs “Ayerę”, padawe jam 
virvę, bet, isz priežasties vėtros, 
virvė nutruko ir potam negali
ma buvo prisiartinti prie Ayero, 
kurį vilnys nustūmė. Garlaivys 
“City of Dalah ’ patiko ana ap- 
sikulusį laivę ir padavė jam vir
vę, bet turbut jis buwo perdaug 
sudaužytas, nes tuoj ms'isziro ir 
urnai paskendo; spėjo iszgelbėti 
nuo jo wos du žmonės; 5 gi pri
gėrė, o tame ir kapitonas ano lai
vo.

— Prie kasimo kanalo, 4 sek
cijoje, vėtra užvertė buomę ant 
dirbanezių ežia 10 darbinįkų. Wi- 
si likosi lengviaus ar 
sužeisti.

— Pereitę utarnįkę 
atsilankė grafas Nuojo,
jos sosto įpėdinis; isz ežia iszva- 
ževo į Niagiara Falls. Jisai ke
liauja po avietę, norėdamas apsi- 
szviesti ir pažinti svetimus 
krasztus.

— Bedirbant nauję tunelį, 
jungentį du seniaus pastatytu, 
traukimui vandenio, ant ažero, 
atsitiko naujame, dabar rengema- 
me tunelyj, gazų expliozija. Tur
būt gazai užsidegė nuo žiburio, 
kurįdarbinįkai turėjo. Szeszi dar- 
binįkai labai sunkiai ir pavojin 
gai apdegė. Reikėjo juos tuojaus 
į alexijonų ligonbutį nugabenti. I

— Pėtnyczioj, pereitos nedė
lios, ant nugalabinimo buvo 
paskyrti 3 už žmogžudystę ant 
tos bausmės nusūdyti: Marzen, 
VVindrath ir Field. VV ienok nu
galabintas likosi vien Field. Ap- 
ginėjams pasisekė tę laikę dėl 
kitų toliaus nuvilkti. Windrath 
bus pavestas gydytojams ant 
nusprendimo apie jo protę. Kas- 
link Marzeno, tai jo pro va taps 
isznaujo parkratinėta. Apginėjas 
pasitiki, kad jam pasiseks per
tikrinti sudę, kad Marzen yra ne
kaltas, kad ne jis užmuszė gyvu
lių prekėję. *

— A p įgyvenęs pu. 2724 ant 
Cottage Grove avė. Robertą Ed- 
vards, buvęs pirma kondukto
rium Pu 11 man Palace Car Co., o 
dabar dirbantis prie tepliojimo 
namų, szovė į savo paczię ir ne
pavojingai ję sužeidė į veidę; an
tru gi szuviu pats persiszovė. 
Buvo jis 35 metų amžiaus, pati 
gi jo turėjo 25 metus. Edvardą 
parėjo apie 7 valandę vakare ir 
rado paczię be miegant; szovė į 
ję ir kada ji paszoko isz lovos 
ir pribėgo prie lango, jis prikiszo 
revolverį sau prie kaktos, pa- 

( traukė ir atliko ant vietos. Žaiz
da Edvardsienės ne pavojinga: 
kulka pataikė į veidę, perlindo 

• per nosį ir iszlėkė per deszinę a- 
. M-

— Nedėlios naktjj, laivas 
“Marry D. Ayer,” laike didelės 
vėtros ant ažero, netoli Grojo 
Point, susimuszėsu garlaviu“Quo 
ko”, kurio likosi drueziai apdau
žytas. Kapitonas “Ayero” ne pri
ėmė pagelbos,kurię buvo pasiūlęs 
kapitonas “Quoko”, tik praszė, 
kad isz Chicago atsiųsti jam

KOPIJA PROTO KUUO 
Susirinkimo kliubo Algir

do 7-os wardos.
No. 9. 2 d. Gegužio 1896 m. 

Chicago III.— Lietoviai Repu- 
blikonai, 7 os v ardos kliubo Al
girdo, laikė mėnesinį susirinkimę, 
po nr. 584 S. Jefferson str., ant 
kurio nutarė: I. Oficialiszkai 
melsti Susivienyjimo Lietuvių 
Republikonų Walsties Illinois, i- 
dant duotu kliubui sekanezias ži- • 
nias: 1. Kas yra sąnariais execu- 
tive komiteto Susivienyjimo ir 
kur jie gyvena; 2. Kas buvo 
pasiuntiniu nuo musų Susivieny
jimo ant valstijinės konferencijos 
repulikonų Springfield’e III., ku
ris musų tautę reprezentavo, o 
jeigu ne buvo, tai delko? 3. Dėl- 
ko nutarimai Susivienyjimo nėra 
pagarsinami laikrasztyje “Lietu
va”, (kuris yra iki sziol organu 
Lietuvių Republikonų), su paro
diniu kiek pasiuntinių susirinko 
ir isz kokių vardų; 4. Kuomi mu
sų kliubas užsipelnė papeikimę, 
kad nekurie urėdinįkai susivie
nyjimo grasina atmetimu mus 
nuo Susivienyjimo; ir 5. Prisiųs
ti kliubui kopiję kbnstitucijos Su
sivienyjimo arba paczię konsti- 
tuciję dėl nuėmimo kopijos. Szitę 
nutarimę pavesti prezidentui su 
rasztinįku iszpyldyti per delega
tus kliubo. II. Susirinkimus kliu
bo visados laikyti pag&l savo 
konstituciję, t.y. kas pirmę su- 
batvakęrį kiekvieno mėnesio 
ir rinkti priepuolantį mėnesinį 
mokestį. Sąnarys nelankantis susi
rinkimų be priežasties ir ne už
mokantis savo mėnesinio mo- 
kesezio, ne skaitysis sąnariu kliu
bo ir ne galės gauti nuo kliubo 
okios pagelbos, nė užtarimo jo
dėme priepuolyje, nors jis ir bu
tu užsiraszęs klubo knįgose.—III. 
Ant galo p. Kaz. Pocius pakėlė 
klausymę kaslink 85 centų, pri- 
puolanczių jam nuo klubo. Kliu- 
bas nepriėmė tuom laiku to įne- 
szinjo todėl, kad nebuvo prista
tyti aiszkus davadai, jog tiepinį- 
gai tikrai jam priguli nuo szito 
klubo, nes isz priežasties užtęsi
mo laiko ir per ^organizavojimę 
klubo, sanariai ne atrado tiesos 
dėl pripažinimo tos skolos.— 
Per tę susirinkimę prie klubo pri- 
siraszė deszimts naujų sąnarių.

P. Gulbis, sekr.

Mitingai
Nedėlioj, 24 Gegužio, tuojaus 

po sumai, bažnytinėje salėje, bus 
mitingas Chicaginės kuopos “Su
si vienyjimo L. K. A.”, reikale 
iszmokėjimo posmertinės už mi
rusį sanarį, Kazimierę Saluczkę.

A. Žemaitis, prez.

Nedėlioj, 24 Gegužio, tuojaus 
po miszparų, salėje L. Ažuko, 
bus mitingas piknyko komiteto, 
ant kurio privalo pribūti wisitie, 
kurie isz draugysezių yra paskir
tais ant piknyko tarnystes. Ant 
szio mitingo bus kiekvienam pa
sakyta, kokį kas darbę laike pik
nyko turės užimti. . Komitetas.

— Reikalinga yra mergina 
prie namų darbo į ma
žę familiję. Tegul atsiszaukia į 
redakciję “Lietuvos”.

Perskaitykit naujus napgarsi- 
nimus ir kataliogę knįgų ant 4eto 
puslapio.



' Piijieszkojimaj.
Pajieszkau sawo paczlos, Stepan!jos 

Maczienės, kuri 4 metai atgal apleido 
manę: girdėjau kad jį randasi Chicagoje. 
Teiksis atsiszaukti laike dwiejų mėne
sių, nes tai yra dėl jos naudos, teipogi 

’ meldžiu wisų lietuwių, jei kas žino a- 
pie jos buvimą. idant teiktųsi duot man 
žinia Andrius Maczis
445 Line st., Shenandoah, Pa.

(6-6)

Asz, Ona Barcziauskienė, pajieszkau 
sawo wyro, Antano Barcziausko, paei- 
nanczio isz Kauno rėdybos? Reseinių 
pawieto. sodžiaus Skirmemu; du me
tus buwo Pittsburer’e ir du Philadel- 
phijoje; dabar nežinau kur. Teiksis at- 
siszaukti ant adreso tokio:

Ona Barczauskienė
2519 Point Breeze PI. Philadelphia, Pa.

Katalogas knygų 
Knygos maldų. 

Aukso Altorius arba Szaltinis dangiszku 
skarbu, apdaryta drūtoj skuroje, zalaty- 
tais krasztais, drucziai apkaustyta ir su 
kabėmis “ •• “

Apdarytas szagrine •* "
Balsas Balandėlės arba Mažas Szaltinelis * 
Balsas Balandėlės apkaustitas ,, 
Balsas Balandėlės szagrine 
Balsas Balandėlės su Officium Parvum 
Garbe Diewui ant augsztybes, skuroje. ap 

kaustyta Ir su kabe 
iezganingi dūmojimai ape sopulius szw. 

Marijos Panos 
LietuwiszkoS miszios su natomis 
Meno szsr. Marijos Panos 
Ražanezius amžinas •• **
Ražanczius-lr draugyste “ “
Ražanczus amžinas ir su stacijoms 
Szauksmas balandėlės **
Stebuklai Diewo szw. Sakramente 
Tajemnyczios Gyvvojo Ražancziaus 
Senas ir Naujas Aukso Altorius, vrokiszkoms 

literoms .... .. į
Senas ir naulas Aukso Altorius, skuroje apkau

stytas Ir su kabe “
150 psalmu Dowido karaliaus ant pavveikslo 

kanticzku ,, ,,
Kanticzkos 
Naujos kanticzkos, formate knygos

11.60
82.00 

75c 
85c.
1.60
l.oo

81.50
90c 
10c 
30c 
5c 

10c 
5c

30c 
♦ ■c 
15c

11.60
11.60

75c
75c

Pajieszkau,labai swarbeme reikale.sa- 
wo dwieju broliu: Mateuszo*ir Francisz
kaus Bubulų, paeinanezių isz Dwaro 

. Pužu, Skaudwilės wol., pawieto Resei- 
niu. Kauno gub. Teiksis atsiszaukti

• ant adreso szito.
Tadeusz Bubul,

Box 28, Graphite, N. Y.

G ra n d Opening.
Szioms.dieuonis atidariau 

ją lietuviszką saliuną po nr. 603 
S. Jefferson st. ir ant subatos ir 
nedėlios, 23 ir 24 Gegužio, rengiu 
balių įkurtuvių saliimo, kuris 
prasidės 6 valandą subato* waka
re; grajys puiki muzika, bus szo- 
kiai ir kitos gražios zabovvos, ant 
kurių visus lietuvius ir lietuvai- 
tes ųžpraszau atsilankyti.
Su guodone, Juozas Mondeikis.

nau-

— Ant pardawimo pigiai 
grosernė ir szeringės sztoras pil
naiužįversta ta voro, kaipo tai. 
szieno, myltų, avvižų ir tt. Prekė 
$2400. Randa pigi, tik $30 ant 
mėnesio. Namas ant dvieju pen- 
tru, su 10 ruimų; didelis kiemas 
ir tvartas. Netoli lietuvviszkos 
bažnyczios. Atsiszaukite į redak
ciją “Lietuvos”. (30—5)

Knygos I)wasiszkos.
A plaukimas SS. Sakramento ,,

- Brostwos “ •* ’ **
Draugija dėl du8Ziu “ “

' Evvangelijos, drauge lietuwlszkos ir lenkisz
kos ant kožnos nedelos ir szwentes 

Flloteaarba kelias in maldinga gyvvenima 
Garsas ape baisibia sūdo Diewo ” 
Gydyklos n<> baimes smerties 
Gyvvemmai szw. Diewo ir III zokonas sz. 

Franciszkaus
Gywenimas szwento Benedikto “ 
Gywenimas szwencz. Marijos Panos „ 
Gyvenimas VVieazpaties Jėzaus ,, <
Gy wenimai wisu Szwentu ant kožnos dieno* 

5 dideles knygos, kožna po —
Tie patys gyw«-nimai Szarentuju drūtai ap

daryti, wi»os 5 dalys wienoje knygoje, ant nu
garos užwardinimai atspausti aukso llturo- 
mis M-25.
Griesznykas sugrąžytas ant gero kelio per

Jezusa Poną ' ,, ,, 10c.
Girtybe „ „ ,. 15c.
Istorija Kataliku Bažnyczios 81-00
Istorija seno istatimo no pat sutwerimo

pasaulės iki užgimimo Kristaus 25c
Istorija seno ir naujo istatimo su abrozeleis 15c 
Istorija szwenta seno ir naujo įstatymo no 

sutweri no swieto iki smerti Kristaus 
Katalikiszkos Katekizmos „ „
Kas yra griekas? labai naudinga knygele 
Kalba ape Kataliku tikėjimą 
Kaip apspakajitie sumianija 
Kanczia VVieszpaties Jėzaus arba Gawenios 

knygele
Mokslas Rymo Kataliku “
Misija ., ,, ,, zoc
Nekaltybe augsztybe ir grožybe* tos dorybes, 20c 
Pamokslai ape suda Diewo * “
Pamokslai aut didžiųjų metiniu *zwencziu 

ir didžiosios neaelos ,,
Pamokslai ir Ganytojau* kalbos „ 
Pekla arba amžinas pragaras 
Mokstas kataliku, “ “
Perspėjimas ape szwenta tikėjimą “ 
Prisigatawojimas ant smerezio “ 
TrurnjKJB Katekizmos pagal kunigą Pil

kauską •• “
Trumpi Pamokinimai ir Rodos iszimta įsa 

knygų kun. K. Antanewicziaus. 
Wadowas in dangų “ 
VVartai dangaus •• 
Wadowasaplankaucziu kanczia Wieszpatl«3 

Jezuso knstuso “
Kasdienines Maldos “
Žiwatai Szwentuju Diewo •■

15c.
0.5c
10c
75c

25c
20c 
10c 
30c 

65c.
65c

15c 
15c.
15c 
15c 
15c
2Oc 
40c 
25c
15c
50c

12 00 
75c
15c 
10c 
40c

15
10 

40c 
15c

11 
5c 

50c

Knygos mokslyszkjs.
Abecela geriause mokintuwe dėl waiku 
AKYW1 APSIRE1SZKIMAI, ant kuriu

— Ant 33-czios ulyczios nauji 
namai dauginasi, netrukus ir 
bažnyczios statimas ketina prasi
dėti, taigi lotai ant tos ulyczios wi- 
si eis brangyn. Už tai kurie misli- 
jate sau lotą pirkti, ĮiasiskubinUit 
pakol da pigus. Norinti pirkti at- 
siszaukite j redakciją“Lietuvos”.

30c. 
aą i ” * rv. oi t it. a t, »Uk Kunti ŽtllO

tTcs—nuolutos žiuri, bet Ju gerai nesupran
ti; su 7 abrozeliais. Naudingiause kny
gele ant swieto dėl dasižinojimo isz ko 
darosi žaibai, griausmai, lietus ir sniegas; 
kas yra debesiai ir ant ko jie laikosi.

Preke....  30c
Budai gydimo .. ,, 40c.
Ktnoliogiszkos smulkmenos 25c
Istorija Europos su ruapoms 50c
Ka darytie, kad butume sweiki ir ilgai gyvventu- 

me................................................................10c.
Lietuvviszki Rasztai ir Rasztinykai 50c.
Trumpa senowes Lietuwiu Istorija „ 10c
Lementorius Lietuwiszkas su poteriais, 

kotekizmais ir mlstranturu. 10c
Lengvvas būdas paežiam per savves pram^k- 

tie raszytie, dėl nemokaneziu 10c
Naujas Lementorius lietuvviszkas „ 10c
Spasabas greito iszsimokinimo angelskos kai 

bos ne apdarytas “ “ 81.00
-----J-----1 " 1.25 

10c.

15c.

—* Kas užsiraszo “Lietuva” ir 
užsimoka už ją $2 isz virszaus 
gauna dovvanų dvvi puikes knyge
les, tai yra . Sapnų knygelę ir Ka- 
lendoriu ant 1896 meto.

Pradžemoksfis rankos raszto „
Pilnas szimtmetinis kalendorius su plane

tomis
Žodynas keturiose kalbose: lietuvviszkai 

latwiszkai, lenkiszkai, ir ruskai, y- 
ra geriause knyga dėl norincziu isz- 
moktie lenkiszkos, ruskos arba la- 
twiszkos kalbos „ „ IŽ.oo

— Kas nori, kad jų iszsių.itigi
minėms pinįgai Į Lietuvą greitai 
suwaikszcziotų, tegul juos siun 
ežia per redakciją ‘-Lietuvos”.

Užmokėjo už ,,
G. Pocievvicz Plyinouth
J. Kaspar Spring Valley
K. Tamaszauskas Baltimore 
M. Evvarskis Mc Adoo 
J. Miller Douglas Alaskas 
J.Povvilaitis 
A. Szlogeris 
J. Bichnievvicz 
Ig. Palilionis 
J. Jacksztas

Brooklyn
Chica<ro '

Lietuva”.
1,00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
l.oo 
1.00 
1.60 
1.00 
2.oo j

Knygos istoriszkos, swietisz- 
kos, pasakų ir giesmių.

ANDERSONO PASAKOS. VVienoje knyge
lėje 10 gražiu pasakaicaiu.................................  15c
Ape senowes Lietuvvos pilis “ 10c
Amerika Pirtyje „ 10c
Aukso VVerazis, komedija wienoje vveikmeje 20c 
Birutes dainos “ *• 10c
Boleslowas arba antra dalis Genovrefos 30c 
Budas Senowes Lietuwiu Kalnėnu ir Žemaicziu, 

parasz Simano Daukanto 81.00
DiewaUią, apysaka szios gadynes. Y'ra tai gra

žiausia pasaka, kurios lietusiai da niekad 
negirdėjo. Preke •• “ •* Jl.oo

20c.
10c 
15c 
10c 
3()c 
20c 
50c 

____._____, J ape Szaltabuizius 5c 
Kankles. lietuwiszkos dainos su nate mis, sutai- ...... „...a K.i...____ ____ 2=*.

10c 
15c 

15c. 
10c. 
10c

82.00 
5c 

“ 15c 
I 15o.

75c

Geriausias Saliunas
WIDURYJE MIESTO

— pas —•
A. J. KOWALSKI 

40 La Šalie Str.
Kuriame randasi geriausi gėrimai, ir 

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

Nnriniic ParsiPabendiūti 8au x\()I III lis Lenkiszku Kningū 
vvisokios Intaipos, kaip antai: isto- 
riszku, moksliszku.pasakiszku, dai
nų, dainų su gaidomis, gyvenimu 
szvventuju, maldakningiu, giesmįu 
su gaidomis, kningu ant pasilinks
minimo, tegul praszo

Kningu Katalioga,
kreipdamasi in GERIAUSIA

LENKISZKA
KNINGYNA AMERIKOJ,
WL Dyniewicziaus,

532 Noble St., Chicago III.

PIGIAUSIAS KROMAS 

Czebatu ir Czevveryku 
pas

M AV.Goodana, 593 Gay St.
. BALTIMORE, MI).

Užlaiko didelę daugybę czebatu ir cze- 
veryku wyriszku, moteriszku ir dėl 
A’aiku, o parduoda pigiau kaip kiti. Kas 
jierka czewerykus už $2,oo arba branges
nius, o jeigu ju skūra pirmiau sutrūksta 
nei padai nuplyszta, tai gauna kita porą 
už dyką.

Pamėgykit o nesigailėsit.
b*™!.* nvv a n Lukšius tikru u PaMT* Vi KAI! £arųa.uk,«u V*1- i L»oir< krodelu ir len
as et m c|uvelis bus prisiųsta kiek- 
LTsut * >enam ant pamatinio ir isz-vienam ant pamatimo ir isz- 

examinawojimo kas iszklrps 
ir prisius szita apgarsintais, 
su sawo pilnu wardu ir adre
su. Yra tai Tikras Atneriko- 
niszkas Laikrodėlis, auksi- 
tas tikru 14 karatu auksu.su 
Tikrais Amenkoniszkais wL 
durtais, gvvarantuotas ant 90 
metu Ir iszrodo kaip Tikro 
Aukso kakaszsuoja 840. Ap
žiūrėk jy nuejas ant ezpreso 
ir jeigu mislini kad gana yra 
P,gu' U1 t7 601 K*• katztus espreso ir )aikn>de
lis tawo. jeigu ne tinka. Ui

Ii 11*^ nemokėk nieko. Gražus auk-
sita lenciugely, ka i tose krautu wese mokėtum 
83, gausi prie jo už dyka.

MUSU DOVVANOS.
DYKAI kausi sziu 87.50 vverta laikrodėly ir len
ui HA1 eiugely, jeigu pirksi arba parduosi SZI - 
SZIS tokius. Ras zyk azendien, nes ta preke yra 
tik ant60t'ienui.

ROYAL MF’G CO.,
760 Unity Bldg, Chicago. III,

Daktaras M. J. Stupnickis 
geriausei ir pigiausei gydo wiso 
kias ligas. Rodyjame 'vvisienis 
lietuvviams >awo reikaluose krei
ptis pas jį, busite užgauedįti. 
Neturtingus lietuvvius gydo už 
dyka kas panedėlis tarpe 9tos ir 
I2tos adynos vvidurdienio. Adre
sas: 3121 Laurel st. Telefonas: 
Yards695

— Pirmas lietuvviszkas saliunas 
Chicagoje L. Ažuko, ponr. 3301 
Auburn avė. ir korte 33czios 
arti lietuvviszkos bažnyczios. 
Užlaiko wiska czystai ir puikei. 
Wisada szaltas alus, puikus li
keriai ir kvvepenti cigarai. Užlai
ko puikia salia dėl mitingų. wese- 
lijų ir kitokių zobowų. Jeigu isz 
kito miesto atvvažiuoja lietuvviai, 
gali atsilankyt ir spakainiai per- 
nakvvot, teipogi ir rodą gaut.

. PIRMA LIETUYVISZKA 
RAŽNYCZ1A ARKANSE.
Geriause wieta dėl (arm^riu yra pawietas Prai- 

rie, walsteje Arkanso. Jau tenai apsipirko dau
gybe lietuwiu ir apsiiryweiio lietutviszkas kuni
gas J. Balcewiczius ir pa«tate li«-tuwiszka ba- 
žnytelia, kurio* ir padvelksią cze paduodame. Ta 
wieta. kur Iietuwiai apsigyweno, praminė

Wisi, kurie norite pirkti* geras farnias. atsi'zau 
kitę in redakcija •■Lietuvos” LL. ..... 
cago. III., arba raszykit pas Juozą Butu u, Box 
89 Hazen. Ark., arba in kompanija

Union Land Co.,
163 Washington St., ' Chicago, 111.

NAUJA LIETUVVISZKA
Grocerne ir Buczerne

Felikso Majausko,
Užlaikė szwiežtausia mėsa, kawa. arbata, myl- 

tus. cukru. sardinkas ir wi»us kitokius walgom*us 
daiktus. Taworai szwieži ir czystai užlaikomi, o 
prekes pigesnes kaip wisur.

ATEIK BROLI PAMATYTIE 
IR TO WISO PABANDYTIE!

8737 Commercial a?,, Sontb Chicago.

“LIETUVA”,
Nedėlinis Laikrasztis, iszeina kas subata ir paduoda žmonėms 

naujausias, 8warbiausias ir teisingiausias žinias isz Amerikos, Lie
tuvvos ir wiso pasvvieczio.

“Lietuva” kasztuoja ant metų tik $2.
Kas užsimoka abu dolierius isz vvirszaus tam duodame dowa- 

i ų knįgą wertė8 50c., gali iszmusų kataliogo iszsirinkt kokią no- 
li. Kas neturi kataliogo musų knįgų, teiksis atsiszaukti o prisiu
sime dykai.

1 Spaustuvėje “Lietuvos"
Spausdina (drukuoja) visokias knįgas, konstitucijas, tikie- 

tus ant lioterijų, teatrų ir vvesiailių, ir visokius kitus drukus, koki 
tik geriausiose spaustuvėse padaryti būt gali. Darba padaro gra
žiui ir pigiai. Netrukus redakcija “Lietuvos” taps perkelta į sa- 
vvo locna nauja namą budavvojama dabar prie pat lietuwiszkos baž
nyczios, kur wisa spaustuvė taps dvejopai padidinta ir tada viso
kius drukoriszkus darbus galėsime atlikti durgeriaus ir greieziaus.

A. 01szew8kis, iszduotojas ^Lietuvos”,
Parduoda szifkortias ant geriausių laivvų, siunezia pinįgus j 

Lietuva ir į vvisas dalis svvieto. Pinįgai per mus iszsiųsti grei
eziausei suvvaikszczioja kaip isz wisų kitų agentų. Mes teipgi par
duodame lotus ir namus aplink lietuvviszką bažnyczia; parduoda
me farmas geriausiose lietuvviszkose kolionijose, Arkanso, kur jau 
kelintas metas lietuvviai yra apsigyvvenia, ir atliekame vvisus kibo- 

'‘sar’dsl“?“-1 kius lietuvių reikalus gerai ir teisingai:
Raszant į mus su kokių bent reikalu arba pinįgus siuneziant, 

vvisada uždėkite szitokį adresą:

A. 01szewskis,
1154 33rd Street, CHICAGO, ILL.

IIILLE’S FOTOGRAFAS,
3452 8. Halsted ui.

Nujlma puikiai Fotoįrrafijas, už tuziną tiktai

$2.00
Antweieliu ir kitokiu reikalu nujlma Fotogra 

ftjai kopuikiauiei.

GZEDYK, PINIGUS!BEN. ABOTT,
Sukcesorius

Paduodu de! žinios wisu. kad asz 
dabar užlaikau didžiausia krautuwia:

ARIELKU, WYNU ir LIKIERIU, 
po n r. 544 Blue Island Avė., kertė 18tos 

ir kad nuo l-mosd. Kowo parduodu wisus tuos 
gerymus po tokia pigia prekia, kaip kad "whole 
sale” sztoruose, per ka kiekwicnas pirkdamas 
gerymus pas mane, užczedys sau nuo 25 iki 50c. 
ant dol. Nepamirszkit numerio*

544 Blue Island Avė. kerte 18-tos ui. 
CHICAGO, - - _ - - - ILLINOIS

GERIAUSIA UŽEIGA 
dėl Lietuwio

— pas —

R. Susiu ana
♦ Hudson Avė.

Brooklyn, N.Y.
. Užlaikau szaltą alų, tikrą ru

ginę oegt’nę ir cigarus isz pat

Pinįgus siųskite registrawotose gromatose arba per “money order”, tai 
niekada ne pražus. Iszpirkia “money order’’ nelaikykite jį keszeniuje, bet tuo- 
jaus prisiuskite mums, “money orderį’’ siuneziant gromata registravvoti nerei
kia, prisiųskite prastoje gromatoje, nes ant jo nieks be mus pinįgų isz paczto ne gaus.

Ofisas “Lietuvos“ esti kasdien atidarytas nuo 7tos walandos ryto iki 9 va
karo, o nedėliomis nuo Ižtos widurdienio iki 6 wakaro. Chięagiecziai turinti 
reikalus teiksis atsilankyti minėtose walandose.

IHVIRACZIAI
Isz antrų rankų.

No. 6 — $25.00
7 _ $18 00
8 — $12.50.

GERIAUSIOS
Siuwamos maszinos, sukamos 

su ranka, kasztuoje $13.00

KOZMAS KAS PIRKO 
nuo musų maszinukias dėl drukawoji- 

-1110 gromatu, sako kad musų maszinu- 
| ‘yra geriausios.

^os niasz'nos } ra ne ant " ienos 
dienos, bet ant wisados.

, PASISKUBINKITE SU ADRESAIS.

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

APGARSINIMAS.
“Varpas”

Mokslo, literatūros ir politikos mėnesinis 
laikrasztis iszleidžiamas nuo 1889 metu Tilžėje.

“VARPAS” yra įvyriausias ir rlmeziausias 
jaunosios Lietuvos vvadodvu laikrasztis. “Var- 

‘ po” rūpestis — lalsdve ir gero dve dvi sos Lietuvvos 
ir dvisu Lietuwlu.

“VARPAS“ kasztuoja su prisiun
timu:

PRŪSUOSE (iki parubežiui) 4 mar
kes.

ĮMASKOLIJA (uždarytuose laisz- 
kuose) 6 rubl.

AMERIKOJE ir kitose žemese 1 do- 
liaras ir 25 centai arba 5 markės.

“Ūkininkas”
Iszleidžiamas nuo 1890 metu du kartu per 

menesi su dvienu mėnesiniu priedu.
Tasai laikrasztis padvėstas ūkininku reika

lams. “ŪKININKE” rasi naudingas žinias apie 
ukg. kaipo tai:jawus ivisokius, sėklas.apie lauku 
dirbimu, apie gyvvulius ju ligas ir gydymu: apie 
paszarus, meszlus, apie sodnu vveisinimę. daržu 
taisymu bei daržovių auginimu, žodžiu, apie 
vviskę, kas prie ukininkystes priklauso. Teipo-gi 
rasi naudingu žinių apie namus, apie tūlas žmo
nių ligas; o ypaeziai daug žinių musu moterė
lėms reikalingu

“ŪKININKU.“ priwalo skaityti 
kiekvvienas Lietuvvis ir žemaitis:

“UKINĮKAS“ ant metu kasztuoja 
su prisiuntimu:

PRŪSUOSE (iki parubežiui) 3 mar
kės.

Į MASKOLI.JĄ (uždarytuose laisz- 
kuose) 5 rubl.

Į AMERIKĄ ir kitas žemes 1 dolia- 
ras ir 25 centai arba 6 markės.

Pinigus iy laiszkus į “VARPO“ ir 
“ŪKININKO“ redakciją sruiycziant, 
reikia teip adresą užraszyti.

Herrn Dr, Bruažis, 
Tilsit (Ostpr.) GERMANY

Dainų skrynele ,,
Graži waiku knygele “ “
Gywenrnr»*-JiL'‘po Rauduosio •' 
Istorija gražios Katrukos “
Istorija isz taiko Francuzu wainos 
Istorija gražios Magelenoe 

I Istorija septynių Mokytoju • 
Juokingas pasakojimas

Ii................................  ’-------------
sytos aut 4 balsu, dėl wyru „ ,.

i Kaip igytie pinigus ir turtą „
Kas teisybe tai nemetas puikios apysakėlės 

isz lietuwiu gywenimo „
Kristijonas Duonelaitis „ „
Kas yra. o kas bus „ ,,
Krumpliu Jonas „ .,
Lietuwiszkos dainos isz wisur surinktos, 

ape keturi szimtai “
Lietuvviszkas sziupinis ••
Lietuwiszkas Kalendorius ant metu 1896 tvu 
Lietuwos Kankles, nauju dainų knygele turintį 

T^dainas. , ,, "
Namelis pfistelnyko “ “
Negirdėtos daiktas ir geros rodos musu mo

terėlėms „ „ 5c.
NAUJAU8IS LIETUVVISZKAS 8APNINYKAS, 

surinktas isz daugel sdvetimtautiszku sapni- 
nyku ir su rėdytas pagal tikra Persiszkai 
Egiptiszka sapninyka,—su 310 aiszkiu abro- 
želiu,— su apraszymu planetų ir naslapcziu 
kokias senowes žmones dvartojo dėl nuspėji
mo ateites.—Geriausei iszguldo dvisokius 
sapnus, koki tik žmogui prisapnuot gali. 
Preke............................................................50c
Apdarytas ....................................................... 7bc

Olitypa. apysaka Hz laiko terpsavviszkos ka
res Indijonu Amerikos. 25c

Pasakoiimas Antano Tretininko “ “ 25c
Pirmutinis degtines varytojas, komedija 10c
Pulkus apraszymas tikru atsitikimu isz lai

ko lenkmečzio wainos 1863 m. 40c
Palangos Juze “ “ 20c
Petro Armino rasztai “ “ 10c
Puiki istorija ape Kantria Alana. kuri per 22 me

tus waikszcziodama po sdvieta, daugybia be
du ir wargu kantrei iszkentejo 90c

Rinalda Rinaldina •• “ •• 81-50
ROBINSONAS KRUZIUS, raoraliszka apysaka 

dėl jaunumenes. •• “ ' 25c
Rutu Lapeliai naujausios dainos “ •• 15c
Talmudas žydu •• “ 10c
Terp skausmu in irarbia ,, „ 20c.
TikusPersu karalius talpinami juokingas pa- .

sakai tias..............................................................25c.
tVeselijo* „ „ „ 20c.
Žiponas bei Zipone 25c
'Visokį abrozdelei in knygas 5c
Abrozas "Kražių skerdynes perstato kaip 

maskoliai pjowe lietuvvius prie bažny
czios Kražių mituose 1893. Ganėtinai di 
delis. Preke „ 50c

o su prisiuntimu ,, 80c
Abrozas Gedemino. Lietuvvos kunlgaiksz 

ežio, didelis ir labai puikus; Masko-
• lūs puola priesz jy ant kėlu 30e

'Vyrai! pas Ma
jauską įvažiuo

siu)
Su juom pasiro- 

dawosim;
Ten gardaus A- 

laus iszgersim 
Ir daug pinigu 

ne pragersim.

i.IE TUNVISZKAS SALIŪNAS. 
Kasparo Majausko.

3357 FiskSt. CHICAGO.

Jei tik czionai atkeliausi, pas 
Susmaną viską gausi. (19-9)

Dras. M. Meyerowitz, 
epecijaliszkas gyditojas 

Gerkles ir Krutinės.
Pabaigė mokslu daktarystos Rosijoje ir tenai 

per kelis metus gydė ligoniu* su geriausia pase 
kmia. Dabar Jan keletas metu kaip praktikuoje 
Chicagoje ir gydime ligoniu tur gerlausy pasi
sekimą.

Ofisas ir gywenimas

,?2V<J2th£t’ Chicago.
( nuo 8 iki 12 ryto

Adynos Ofiso: J. ir nuo 4 iki 6 po pietų.
( Nedėliotus nuo 1—3 po pietų 

Telefonas: Main 4838.

Puikiausias Salunas
wisam mieste Shenandoah

— pas —
J. Kupczyuska ir Broly.

!<ampas E. Centre & Bowers str.
VViskas yra czysta, gerymai vrisoki pirmos kla

jos, o žmones isz duszios prieteliszki. Rodyjame 
visiems lietuvviams, turintiems vvalandela laiko 
atsilankytie pas sawo brolus lietuvius, o busitia 
kogražiausei priimti. Teipogi ir naujai pribunan 
tiems in Shenandoah welyiame nusiduotie kaipo i 
in geriausia ir in tikra lietuwiszka užeiga

— Geriause lietuwiszkai-lenki- 
szka Aptieka Juozo Leszczynsko, 
po nr. 3315 Laure! st., kuri užlai
ko geriausias gydyklas czionyksz- 
czias ir isz Europos ir teisingiau- 
sei iszpildo receptus, o prekes 
pigesnes kaip kitur. Aptiekoje 
randasi kasdien no adynos 11 ry
to iki 2 po pietų D-ras M. F. 
Božyncz, o D ras M. P. Kosakaus- 
kas randasi Czet vergai s ir Nede- 
lioms no 10 iki 12 adyn. vidur
dienio ir daktaras W. Statkevi- 
ežius randasi kožname laike. Ant 
pareikalawimo gali paszauktie in 

I iptieka per telefoną kiekviena 
laktara, koky kas nori ir kožnoje 
valandoje. Teipogi ant pareikala
vimo iszsiunczeme ywairias gy- 
liklas visur, atsakome laiszkus 
vvairiose kalbose ir gydome ly
gas per laiszkus.

Telefonas Yard 709

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

Užlaiko puikiausią kriaucziszką 
Sztorą ir geriausei padirba viso
kius vvyriszkus drabužius: siutas 
kialnes, bruslotus ir tt. Siuwa 
drapanas kuo greieziausei, isz ge
riausių gelumbių, ir už pigesnę 
preke kaip perkant gatavvas. Tei
pogi taiso ir czysfyja vvisokius 
drabužius. Darbą atlieka gerai, 
gražiai, greitai ir pigiai.

MAX DRZEMALA,
— LENKISZKAS — 

Adwokatas, 
praktikawoja wisuose suduose, 

iszpildo sawo dalikus teisinga ir 
gerai.

Rodijame wisiems lietuwnikams 
eitie pas Drzemaia genausi apgi- 

neja prowu.
Ofisas: 23 Metropolitan block.

163 Randolph St
Giweuimas 1256 N. Halnted St.

Telf. N. 4923 1

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

Užlaiko didžiausią krautuvve

DRAPANŲ ir AP AUTU WO
----- Didelis sztoras pilnai užwerstas rietu

S wcnis naujausių wasarinių paltų, žiponų
/ z kelnių, kepurių, skrybėlių, marszkinių,

/ m czevverykų, ir t. t., o prekės pigiausios
/. kaip vvisur. Prie to užlaiko vvisokius

kufarėlius, dėžiutias (walizas). Paran-
X k*u y™ pri'važiuoti, nes streetkariai pri- 

■ e’na isz wisų dalių miesto.

'1Lietuvvys Kazimieras Ramanauskas, 
\ f kurį cze ant fotografijos matote, yra kler-

____ - ' ku toje krautuwėje ir lietuwiams, tena 
perkantiems, patarnauja isz szirdies. Parodo tikrus taworus ir 
paduoda teisingas prekias, per ką kiekvvienas perkantis gali būt 
tikru, kad gaus teisingą taworą ir nė ant wieno cento nebus ap
gautu.

Ben. Hatowskis.
tfl/ 5H7 S. Ganai kerte Judd, Chicago, III.

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

B M ”',r‘ "Guld Ficlled' . 1 •
K a r a ti;. ant 15 akrrunų. su tikrais Elgmn 
widuriais laikrodėlį nuo *17 iki *?<• a n t iszmokeS 
czill| mokėdamas tik po Avieną duliery ncuė*

Kas tik ko reikalaujete ateikite pas mane, o 
pirksite wiską pigiau kaip kitur.
Ziegorela czistyimas 50c. Sprendzyna 50c. Styklas ir skazupkos 10< 

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

v
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