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Isz Užmarės

Politiszkos žinios.
Turkija.

\V isuose Turkijos krasztuose 
kyla maisztai priesz sultano val
džias, teip kad jo pajiegų ne už
tenka ant apmalszimmo visų pa
si kelelių. Yra tai atlyginimas gy
ventojų ne turkų už skriaudas, 
kokias per amžius reikėjo kęsti 
nuo turkų. Laikas atlyginimo 
už neteisybę vėliaus ar anksz- 
cziaus vis ateina: už neteisingą 
elgimąsi, pįktus darbus, kaip pa- 
vieniems žmonėms, teipirviesz- 
patystėms reikia užmokėti. Ga
lima tikėti, kad laikas toksai 
ateis ir Maskolijoj; ir ežia carams 
ir jų bernams prireiks rokuo- 
tiesi su skriaudžiamais, ateis lai
kas, kada, už sziądienines skriau
das prireiks nupenėtiems žmo
nių prakaitu valdinįkams užmo
kėti: juo skriaudos didesnės, juo 
ilgiaus traukėsi, juo braugiaus 
reikia mokėti; vis tiek ar skriau
das valdinįkai darė suprasdami 
jų bjaurumą, ar per savo kvai
lumą.

Pasirodo, kad maisztai ant sa
los Kretos nesimažina, bet kyla: 
žvėriszkas elgimąsi su kriksz 
czionėmis turkų nedaleidžia pir- 
miemsiems mesti ginklus, nes 
jiems vis tiek, ar tapti nžmusz- 
tais besiprieszinant ant muszio 
lauko, ar kad juos iszpjautu na- 
mieje. VViename didesniame su 
sirėmime, netoli miesto Kanea, 
turkai likosi sumuszti: pražudė 
jie ant muszio lauko 350 žmonių. 
Pasikėlę krikszczionys prisiarti
no prie salos sostapilės. Ant 
salos Kretoą, teip kaip ir ant 
Kubos, maisztinįkai laiko visą 
bevveik salą, turkai gi užsidarė 
tvvirtynėse; jeigu isz jų iszeina, 
tai tik idant užpulti ant aplin
kinių krikszczioniszkų kaimų ir 
pjauti patiktus beginklius žmo
nis.

Azijatiszkose Turkijos valdy
bose irnegėriaus: ir czia kyla 
priesz neteisingas sultano val
džias viena no kitai ne turkisz- 
kos kilmės tautos. Kalnuose Ma
žosios Azijos apsigyvenę dru- 
zai pasikėlė priesz sultano val
džias. . Pirmame didesniame susi
rėmime turkiszkos kariaunos su 
pasikėlėliais, kariauna likosi su 
visu sumuszta. 500 turkų krito 
ant muszio lauko; druzai atėmė 
nuo jų ir keletą kanuolių. Priesz 
juos likosi iszsiųsta 12 batali- 
jonų szviežios kariaunos. Jeigu 
pasikeltu visi nuskriausti, jau 
sultauui ir kariaunos ne užtektu.

Draskoma isz visų pusių, lyg 
rodosi apjakusi, Turkija nesi
liauja skerdynių krikszczionių ir 
tokiu budu pakele vėl krasztus, 
kur maisztai likosi jau apmalszinti. 
Netoli Van atsitiko vvel arme- 
meczių pjovvynės. Turkai užpuo
lė ant armeniszko kaimo ir isz- 
pjowė' 60 armenieczių Gyven
tojai kitų kaimų, norėdami nuo 
pjovyuių apsisaugoti, pasislėpė 
į kalnus. Nors ir ne norėtu, 
das privers tuos.užpuldinėti 
turkiszkų kaimų.

Czia pasikėlimo skrįaudžiamų 
laukti dabar dar ne galima, nes 
terp skriaudžiamų nėra nėjokio 
susipažinimo, nėjokio susitarimo; 
pajiegos gi pavienių skriaudžia
mų nemaskoliszkų Maskolijos 
gaivalų neužtekanezios ant pa
sekmingo pasiprieszinimo.Ant to 
ateis laikas vėliaus: neteisybės 
Valdinįkų, caro reprezentantų, 
privers visus skriaudžiamuosius 
susiartinti ir susijungti į vieną 
krūvą ant jrasiprieszinimo. Tuom 
tarpu kyla czia ne skriaudžiami 
neroaskoliszki vieszpatystės gy
ventojai, bet skriaudžiami tokiu 
jau budu luomai. į kuriuos priguli 
visoki tautiszki gaivalai, o tame 
ir pats masdoliai. f Nu- { 
skriaustų iszbadėjusių darbinįkų 
neužganėdino dovanosciecoriau* 
Mikalojaus, nė vaiszinimai ant 
Chodiniszko lauko: jie reikalau 
ja nuo valdžių apginanezių jų 
reikalus tiesų, nes vieszpatystė 
rūpinasi vien apie reikalus didž 
turezių fabrikantų, 6 darbinįkai 
isz savo uždarbio su szeimynomis 
iszmisti negal, Peterburge 4000 
darbinįkų paliovė dirbę; jie rei
kalauja pakėlimo užmokesnio už 
darbą. Iki sziol dar maisztų nė 
musztynių ne atsitiko, bet ar ne 
bus to toliaus? Sztraikieriams 
czia ne rupi dar apie pagerinimą 
būvio darbinįkų, jų reiknlavi 
mai dar ne siekia teip toli: rei 
kalauja vien uždarbio, kuris nuo 
bado szeimynas ir juos paežius 
apsaugotu. Badas dirbant,priver
tė paliauti Jarbą, badas gal pri
versti užpuldinėti ant didžtur 
ežių. Tvero gub. susirinko 10000 
darbinįkų, kurie pasirengę yra 
sustabdyti trūkį, kuriuomi giįž 
apvainikuotas ciecorius į sawo 
sostapilę, norėdami tokiu budu 
priversti jį iszklausyti jų skun
dų. Neramiai mat traukiasi bėgis 
gyvenimo Maskolijos valdono 
tuojaus po apvainikavimui. Jei 
gu neiszklausys iszbadėjusių dar
binįkų, kils maisztai darbinįkų; 
iszklausius gi jų, pakels priesz 
save rujas nupenėtų tinginių.

mas szalinįkų McKinleyo 
lė iszpanijonis. Iszpan i ja rengia
si į karę su Suvienytomis 
Wie8zpatystėmisSžtaurinės Ame
rikos. Randas nusipirko Italijoj 
dar du apkaustytu plieniniu lai
vu. Paryžiaus Rotszild žada 
paskolinti 100 milijonų pezetų 
ant parengimo karės su Amerika. 
Kaip sako, Maskolija ir Prancū
zija žada padėti Iszpanijai, jeigu 
jai prireiktu kariauti su Ameri
ka.

šukė Isz wisnr.
|| Europoj visur szį metą 

smarkios perkūnijos. Antverpe
ne, Belgijoj, vieną tik dieną per
kūnas užmuszė 5 žmonių.

• * • r ♦ » f »

Į| Baisus badas pasiekė gyven
tojus Sardinijos salos (priguli 1- 
talijoj). Tukstancziai žmonių 
mirszta nuo bado; daugelis minta 
vien žole, nes duonos nuo seniai 
netur isz ko isžsikepti.

Im
ant

Maskolija.
Mtukolija, tai Turkijos sesutė, 

pagal būdą valdymo: kaip viena 
teip kita visą savo pajiegą krei
pia vien ant skriaudimo ne vai- 

anozios kilmės pavaldinių.
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Italija ir Abisinija.
Laikrasztis “Zuericher Ztg”. 

pranesza, buk Italijos randas siun- 
czia į Abisiniją szvveicarą, inži
nierių Ilgą. lig pasipažįsta asa- 
biszkai su Abisinijos karaliumi 
Meneliku. Italija nori pasinau
doti isz tos pažinties ir siunezia 
Ilgą pasiūlyti Menelikui iszlygas 
sandaros. Italija mat siūlo Abisi
nijai szitokias iszlygas: pripa
žįsta Abisinijai vvisiszką nepri- 
gulmystę ir jos karaliui pripažįs
ta tiesą, nesiklausiant Italijos, 
daryti visokius tarimus su vi
soms svetimoms vvieszpatystėms. 
Italija atsisako nuo žemių į va
karus nuo. upės Mareb. Nežinia 
tik ar Abisinijos karalius tas iš
lygos priims, nes jis dabar,surin
kęs 300000 kariaunos,laukia wien 
pasiliovimo lytų, idant užpulti 
ant italijonų ir juos visai isz 
Afrikos ii-zvyti; jis nori nuo 
jų atimti ir Masovą, idant isz 
savvo kraszto turėti iszėjimą į jū
res.

Isz Kubos ir isz Iszpanjjos
Ant Kubos prasidėjo lytų lai-- 

kas. Terp iszpanijonų neiszpasa
kytai platinasi ligos, nes jie ne 
pripratę prie Kubos oro. Ligon- 
bueziuose yra 6500 serganezių 
iszpaniszkų kareivių.

Kubiecziai paėmė iszpaniszką 
laivą, kurisai vežė kareiviams 
szuviams patrulius. Mat beplau
kiant jam pagedo maszinos ir 
laivas turėjo sustoti.' Iszpanijo- 
nys ant laivo gynėsi, bet likosi 
pergalėti. Parucznikas Pundo 
likosi pasiautu; wisi gi kareiviai 
pateko į kubieczių nelaisvę. Ku- 
biecziai užpuolė ant miesto Pinar 
dėl Rio, bet likosinumuszti. Pra
žudė jie muszyje 13 žmonių. Ži
nia apie tą užpuolimą ir numu- 
szimą kubieczių paeina nuo isz
panijonų, todėl jai ne labui gali
ma tikėti.

Kubieczių vadas Gomez, apie 
kurio neva sumuszimą iszpanijo- 
nys buvo apgarsinę, surauszė 
izspaniszką kariauną prie upės 
Noja. Gomez turėjo 1800 žmO 
nių, iszpanijonų, pojenerolu Cas- 
tellanos, buvo 3500. Kubiecziai 
užpuolė isz visų pusių ant syk. 
Tik atėjęs iszpanijoniems pasti
prinimas iszgelbėjo juos nuo vi- 
siszko iszskyrstymo. Tame mu- 
szyje pražudė jie apie 1000 už 
mu*ztų ir sužeistų kareivių.

Pagal “Daily Mail”, į _

Chinieczių žeme.
Pasimirė motina chinieczių cie- 

coriaus Tsau—Hsi. Nuo 1861 už
ėmė sostą jos sūnūs. Nuo 1875 
m. iki 1891 m. užėmus sostą cie- 
coriui Kuang Ilsu, kad tasai bu 
vvo dar ne metuose, dabar pasi
mirusi ciecorienė jo vvardu vval- 
dė krasztą. Dabar, nors jau se
niai vvaldžia perėjo į rankas cie- 
coriaus, bet jos įtekmė ant rando 
buvvo dar labai didelė: ji vvisada 
mokėjo prikalbinti ciecorių prie 
to, kas jai patiko. Karėje su Ja
ponija ji savvo kasztais parengė 
dalį kariaunos priesz japonieczius.

Chiniszkas randas iszdavvė 
prancuziszkam pasiuntiniui Peki
ne daleidimą padirbti geležinke
lį nuo Long-Czang, kurisai su
sidurtu su geležinkeliu prancu- 
ziszkų valdybų Tonkine, Ryti 
nėse Indijose. Darbą atliks prau- 
cnziszki inžinieriai ir,turbūt,pini
gus apt to duos prancuziszki ka
pitalistai.

|| Peszte, Wengrijoj, ant dabar
tinės parodos, ant paminėjimo 
tukstanezio metų nuo atėjimo į 
Europą VYengrų, teip daug žmo
nių susirinko, kad 400 likosi su
mynioti. Gyvasties vienok nieks 
nenustojo.

i || Pareitame “Lietuvos” nume
ryje paminėjome apie smarkius 
žemės drebėjimus sziaurinėj Ja
ponijoj, ypacz gi ant salos Yesso. 
Sala Yesso yra tai sziaurinė Ja
ponijos dalis; apima ji 6 pro- 
vvincijos tr wisos to 
žemės drebėjimo likosi užgriebtos. 
Drebėjimai buwo neiszpasakytai 
smarkus: į 20 vvalandų suskaitė 
jų į 150. Neiszpasakyta baimė 
apėmė gyvventojus. Triobos, tie- 

Įsiog sakant, szokinėjo augsztyn. 
IŽemė tūlose vvietose atsidarė ir 
i pasidarė didelės, ilgos ir placzios

U Pietinėj Maskolijoj, Cherso- 
niaus gub., apie Odesą, atsitiko 
baisus debesų praplyszimai. VVan- 
duo suvvisu užliejo miestelį Grigo- 
pol ir suvvisu iszgriovvė ir nune- 
szė 35 namus, 15 žmonių prigė
rė, o daugel tukstanezių 
be stogo.

neiszmieruoto gilumo olos. Mies
tas Kumaiszi, prie jūrių, likosi 
suvvisu isznaikintas. Ko ne isznai- 
kino patsai žemės drebėjimas, 
tą užbaigė vvilnys įstumtos į mies
tą to žemės drebėjimo. Nėvvic- 
na trioba ežia neiszliko. Skaitlių 
užmusztų vviename tik Kumaiszi 
skaito į 10000 žmonių ;iszwiso gi 
30000 žmonių nustojo gyvvasties. 
Isznai kinta neiszpasakytai daug 
žmonių turto.

likosi

krasz- 
blėdės

|| VVisuose yVokietijos 
tuose smarkus ledai daug 
laukuose padarė. Smarkus ledai 
daug javvų iszdaužė provincijo- 
se: yVakarinių Prūsų, Westfali- 
joj, ant Reino, Wuppero klonyj. 
Mieste Iserlohn visi langai liko
si ledų iszdaužyti. Pasakoja ir 
apie žmonis ledų užmusztus.

| Į Bombay atkako angliszkas 
kariszkas laivvas “Bonaventūre”. 
Bekeliaujant jam isz Colombo 
(sostapiiė salos Ceilon) į Pondi- 
szeri (miestas Indijose, prigulin
tis Prancūzijai) užliko toki ne- 
iszpasakyti karszcziai, kad ant 
laivvo 70 jurinįkų likosi saulės 
spindulių užmusztų.

lt Wietoje Tjlff, netoli miesto 
Liege, Belgijoj, pasitaikė nepa
prastas atsitikimas. Kalva 150 pė
dų augszczid, be jokios matomos 
priežasties,perplyszo į dwi dalis. 
Daugybų akmenų ir žemių uibė 
rė geležinkelio staciją ir ją isz- 
griovvė. Isz žmonių, ant laimės, 
nieks ne pražuvo.

, || Isz Kaukazo raszo: plėszikai, 
1 dieną Sėjos, užpuolė ant kaimo 
Keimu-Dehan, Szemachos pavv. 
ir padegė namus ukinįko Hadii. 
Sudegė dvvi moterys namų sawį- 
nįko, jo molina ir waikas, kurį 
plėszikai tiesiog į ugnį įmetė; 
pats |ų namų savmįka.3 likosi už- 
inusztas.

Terp Anglijos ir Wenezuelės 
iszdygo vvel nesutikimai. An- 
gliszkas inžinierius su 100 dar- 
binįkų vvedė kelią nuo Baroma 
(angliszkoj Guyanoj) upės Cu- 
guni linkon, bet apsiginklavusių 
vvenezuelieczių likosi sustabdy
tas. Inžinierius iszsiuntė tele
gramą į G uy a uos sostapilę. Te- 
nyksztės valdžios liepė jam pa 
įtraukti, bet ir užprotestuoti. 
Anglija, žinoma, szito atsitikimo 
nepraleis. Taigi mat užtarimas 
p. Clevelando, sutelkdamas drą
są venezueliecziams, naujus ne
sutikimus gimcįo* l»et ar Ameri
ka suszelps Wenezuelę ir kokio
mis pajiegomis, jeigu ant galo 
Miiglijonėms erzinimas nusibos? 
Žodžių wien anglijonys gal ne
nusigąsti.

Wietoje Kursam Ii ja, purube 
žiuose terp Serbijos ir kunį- 
gaiksztystės Montenegro, atsitiko 
susimusęimas serbiszkų parube- 
žinių sargų su montenegriecziai*. 
Keliolikos žmonių isz abiejų putvių. rveiįvimua *111111114 

progra-lsių yra sužeistų ir užmuszių.

|| Pereitame ‘‘Lietuvos” nume
ryje jau paminėjome apie pasken
dimu laivo “Drummond Castle”, 
Prancūzijos pakrantėse. Laivas 
tas plaukė isz Pietinės Afrikos į 
Londonu. Susidaužymas atsitiko 
prie pat įėjimu į Angliszką Ka
nalu, taigi visai netoli nuo Angli
jos pakranczių. Kapitonas laivvo, 
nežinodamas gerai kelio,pats jį už- 
warė ant uolų, ant kurių ir susi
daužė. Laivas atsimuszė į uolą 
su tokiu smarkumu, kad tuojaus 
iszilgai perplyszo per visą savo 
ilgį, teip kad ant syk, wisos da
lys likosi vandens pripiltos. Po- 
tam expliodawo garinis katilas 
ir užbaigė jį ardyti. Į tris minu- 
tas laiwas paskendo. Apart dvie- 
ju jūrinįkų, kuriuos prancuziszki 
žvejai iszgelbėjo, rado dar avie
ną ant salos Mdleue. Iszėmus tų 
trijų,nieks, isz aut laivvo buvusių 
daugiausne iszsigelbėjo. Ant salos 
Molene vvilnys iszmetė 25 negy 
vvelius. Taps jie ežia palaidoti. 
Wisos pakrantės Molenos ir U- 
chanto apkrautos likucziais nuo 
paskendusio garlaivvio, kuriuos 
vvilnys ežia iszmetė.

|| Isz Saarburg, Lotaringijoj 
(VVokietijd^, nuo prancūzų atim
tame p<> karei 1871 m kraszte), 
raszo: Więnaa pbkicistas suaresE 
tavo v alki ozą ir uždarė į aresz 
tą, bet paskui apje tą visai už 
miražu. Vo keletas dienų, ka<ja 
reikėjo kitą į aręsztą įkiszti, rado 
iszbadėjusį,' sudžiovusį jau kūną 
pirma uždaryto vaikiuko. Tasai 
mat areszte isz bado numirė.

Ii Urėdu įkai Serbijoj elgiasi su 
|X)liliszkais nusikaltėliais teip be
veik kaip Maskmvjdf, skriausda- 
mi visaip į kalinius pasūdytus 
nusikaltėlius. Pasirodė, kad kali
niuose pasodyti buwo karstomi 
ant ilgo laiko už rankų; kitiems 
nupjovvėausisir nosis.Wienai mo- 
teriszkei degino į radus, norėdami 
tuom ją prie prisipažinimo 
priversi i. Wisi kali
nių urėdnįkai likosi, už tokį žwė 
riszką Clgimasi, po audu atiduoti. 
Karalius apie lą d h žinojęs norėjo 

, pats Važiuoti ir kaltus kaip szu 
I nis iszszaudyti.

. Tyvanai ant Kaukazo.
Baisus tvvanai ant Kaukazo 

daug pridirbo bledės. Netoli Bor- 
žomo užgriuvvo ant kelio, paplau
ta vvandens, nuo kalno žemė bė
gantį pasažierinį trūkį. Ant lai
mės sudaužė tik masziną, 
pasažierių ne užgriebė. Tiflise už
tvinusi upė Kūra daug bledės pri
dirbo. Užliejo aplinkines vvyny- 
ežias ir sodus, prietaisas trauki
mui vvandenio, iszdraskė tiltus. 
Apie 3000 namų upės pakrantė
se užliejo. Gyvventojai žemesnių, 
ant vvienų lubų namų, pirmiaus 
tapo iszkraustyti į augsztes 
nes vietas, vienok daug žmonių 
turtų pražuvvo. Gyventojams 
augsztesnių lubų reikėjo važio- 
ti maJslą vvaltėmis, Lytus nepa 
siliauja. Taigi bijosi,’kad t wanai 
dar labiaus nepasididintu. Mieste 
Gori užtvvino vvisi upeliai; keliai 
visi užlieti. Erivvaniaus gub. tu
rėjo paliauti darbą .prie statymo 
naujo geležinkelio nuo Tifliso į 
Kaišą. Baku gubernijoj, prie 
Kaspijaus Jūrių, tvvanai užliejo 
laukų didelius plotus ir isznaiki- 
uo ant jų pasėtus javus 
Wanduo ežia teip augsztai pakilo, 
kad bijosi, idantnenunesziotu visi,į 
triobų. Užtvinusi upė Araks už
liejo ant 30 vviorstų aplinkines 
klonis ir tvvanai tiMukia Salijonos 
linkon. nunessa ir iszardo viską, 
ką ant kelio patinka. Gyventojai

Maskolija ir kiti gaigalai 
_ Maskolijos maskoliszki laik- 

kraszcziai, ypacz gi iszteisinanti 
darbus vagių ir plėszikų rujos, 
kitaip sakant, laikraszcziai re
mianti maskoliszką supuvusią 
biurakratiją, visur taiso kelius 
tiems plėszikams, kvieczia juos 
lupti kokį nors krasztą ir, žino
ma, caro numylėti * tarnai, arba 
jo plėszikų ruja maloningai isz- 
klauso t ą savo laikraszczių pakvie
timą. Dabar užpuldinėjimas ant 
lenkų ir lietuvių pasimažino, nu
tilo sziądien siundymai 
ant armenieczių, finlandieczių, 
bet užtatai prasidėjo visuose tuo
se maskoliszkuose meszlynuose 
užpuldinėjimai ant Kaukazo gru
zinų. Atsiranda wel toki begė
džiai paszlemėkai, vadinanti sa
ve laikraszczių raszėjais, kurie 
rodyja net perkelti gruzinus isz 
Kaukazo į Archangielsko neapgy
ventas klampynes, t. y. isz pie
tų kraszto ant Ledinių Jūrių. 
Tą gal prirodyti vien bepro- 
cziai arba besaužinės žmonės, 
kokiais yra valdinįkų skverno 
prisilaikanti maskoliszkų laik
raszczių raszėjai. Už ką teip už- 
juldinėja carberniai ant gruzinų? 
Juk jie yra vientikiais masko- 
ių, jie iszpažįsta juk tą patį ti
kėjimą, kokį iszpažįsta patsai ca
ras, kurio apgynėjumi jis save 
garsina!,

Wos szimtas metų praslinko, 
Kaip Gruzija, be karės, pati po 
valdžia Maskolijos pasidavė; 
Maskolija, paimdama tą krasztą, 
žadėjo būti apgynėja jos, o ne 
mokintoja. Gruzija nepirkta 
maskoliszkų krauju— todėl ežia 
neturi tiesos elgtiesi teip, kaip 
gal elgtiesi užkariautuose krasz- 
tuose; Gruzija ne savastis Mas
kolijos, bet krasztas isz geros 
valios su ją susijungęs. Maskoli
ja nieko gero Gruzijai ne atga
beno, nekuom geru jos ne apdo
vanojo.

Nekenczia Maskoliai Gruzinų 
užtatai, kad, nors szimtas metų 
perbėgo, kaip jie tą krasztą po 
savo globa apėmė, carberniams 
nepasisekė gruzinus į maskolius 
paversti, jie pasilieka vis tais 
paežiais ir visi iszvien dirba ant 
labo savo kraszto ir tautos.

Raszlavva jų tiek pasikėlė, kad 
neretai svetimose kalbose gali
ma patikti vertimus isz gruzi- 
niszko; skaitlius literariszkų jų- 
darbų jau peržengė 5000. Nors 
gruzinų kur kas mažiaus, bet tu
rime pripažinti, kad jie mus pra
lenkė.

Maskoliszki laikraszcziai, no
rėdami 
gruzinų, 
įvesti 
jimūs,
pirmiausiai įsako praszalinti ap- 
szviestesnius. Iki sziol mažesnius 
urėdus užima dar 'gruzinai; tas 
nepatinka maskoliszkiems raszė- 
jains. Gruzinai uždirbę kiek pi- 
nįgų perka žemę — tas ir mas
kolius erzina; jie reikalauja, 
kad ir žemės pirkimas gruzinams 

' taptų uždraustas. Ko reiki? dar 
daugiaus? Mažo labai, o isz Gru-

1 zijos carberniai padarytu kitą 
* Lietuvą; tamsybėse ir varguose 

paskendusią, į kokią ją maskolių 
valdžios įstūmė. Mat kitaip mas
koliai valdyti neiszmano.

apstabdyti pasikėlimu 
paduoda užmanymus 

tokius jau padavady- 
koki Lietuvą slogina;

— Pasakyk man, Mariuką, kp. tu 
darai su kvietkomis, kurias tau 
tavo jaunikis atsiunczia?
— Wuostas jas, ar nėra kokios

neįstengia savo turtų iszgelbėti.' {auksinės dovanos!



Geras užmanymas.
Sudžia Dissette, isz Columbus, 

O. padavė sawo užmanymą, pa
gal kurį užžiura szteto kalinių 
turėtu pasirūpinti kiekvieną ka
linį iszmokyti kokio nors amato, 
idant tasdi, atlikęs bausmę ir pa- 
liuosuolas isz po užrakto, galėtu 
uždarbiauti. Jeigu toksai dailus 
užmanymas taptų visur priim
tas, ypacz gi Pensyhvanijoj, gal 
kaip koks ir isz musų vientau- 
czių galėtu kokį nors amatą isz- 
mokti. Pensylvanijos kaliniuose 
juk ne trūksta lietuwiųl

Pamėtė vvaikus.
16 Sėjos atkako į Elizabeth 

angiijonė su 2 dukterim: viena 
buwo 10, kita gi 5 metų; ežia 
pernakvojo ir ant rytojaus nu- 
wedė mergaites ant Elizabeth Port 
stacijos ir ežia jas palikusi, pabė- 
bėgo. Mergaitės, negalėdamosO o 7 o
sulaukti sugrįžtant motinos, nu
ėjo pas stacijos užžiurėtoją ir 
praszėsi, kad jas iszsiųstu į Jer- 
sey City. Tasai vienok tą pada
ryti ne panorėjo. Tąsyk vyres- 
nėjė, paėmusi jaunesnėje mer
gaitę už rankos, patraukė gele
žinkelio rėlemis Jersey City’es 
linkon. Sulaikė jas wienok tilto 
sargas ir dawė žinią į policiją. 
Mergaitės likosi patalpintos prie
glaudos namuose. Motinos pamė
lusios waikus iki sziol nesusekė.

Negyvvas trūkio vvedejas.
Isz Burlington, la. Greitasis 

trukis^-Jbėgantis isz Chicago į O- 
mahą, atėjo, pereitą eubatą, į Bur- 
lingtoną; trūkio vedėjas pasi
rodė negywu, bet stovėjo ant sa
vo vietos. Peczkurys patėmyjo 
jau pirma, kad maszinista trūkio, 
jam prisiartinus prie upes Missis- 
sippi, ne padavė ženklo uždaryti 
tiltą. Burlingtone maszinista ir 
stovėjo ant savo wietos ir laikė 
su ranka užgniaužęs garo užstu- 
mimą. Wienoj galvos pusėj turė- 
jis didelę žaiždą. Isz kur atsirado 
žaizda, nuo ko pasimirė ir kaip 
ilgai negyvėlis wedė trūkį, neži
nia. Jeigu trūkis nors wiena mi- 
nutapirmiaus butu ant tilto atėjęs, 
butu jis nupuolęs į upę, nes tiltas 
buwo atidarytas. Ką tik praleidę 
vieną garlaivvį tiltą uždarė, atbėgo 
trūkis wedamos negyvėlio.

Szaudynes terp lenku.
Isz Clevelando, O. raszo: Len

kas MikolašTLis, apsigywenęs pn. 
26 ant Sowinskio ui. likosi nu- 
szautu; nuszovvė jį teiposgi len
kas, Ignotas Kwiatkowski, ap
sigyvenęs pn. 149 ant Hofmano 
ui. Subatos vakarą Kviatkov- 
ski, paėmęs su sawim draugą, An 
taną Jankovvskį, nutraukė prie 
namų, kuriuose gyweno Lis; pri
siartinęs prie namų, pabarszkino į 
langą Liso kambario; kada tas 
prisiartino prie lango, Kviat- 
kowski szovvė du syk ir pataikė 
tiesiog į krutinę. Kulkos pervvė- 
rė jam plauczius. Apie užlaikymą 
gyvvasties nebuvvo jau ir kalbos: 
reikėjo paszaukti kunįgą. Apie 
12 vvalandą, Lis pasimirė. Už- 
muszėjas pabėgo, bet užtatai jo 
draugą, Jankovvskį, paėmė. Prie
žastis tos žmogžudystės yru mat 
ta, kad abudu mylėjo vvieną ir tą 
paezią merginą, o tojė buwo pri- 
lankesnė užmusztamjam.

Audra.
Isz Marin III. raszo: baisi au

dra su lytumi atlankė miestą. 
Perkūnas užmuszė dwi žmogys
tas; treczioji gi teip drueziai li
kosi užgauta, kad neužilgio turės 
pasimirti. Wieni namai perkūno 
įtiekti sudegė iki pamatų. 2e 
mesnėje miesto dalis likosi van
dens apsemta.

Trūkio suwažineti.
Trūkis Nr. 8, Baltimore ir 

Ohio geležinkelio, netoli Balio 
Crossing, užbėgo ant karietos, 
kurioje wažewo: Henry Rosen- 
thal, Stella Pitkin, Rosenthalio 
moteris, Jesie Bryant. Pitkinytė 
likosi vvisai sudraskyta; Rosen- 
thal gi teip sudaužytas, kad turės 
pasimirti; jo pati turi sulaužytas 
rankas ir kojas, o Jessie Bryant 
perskeltą galvą. Wisi su važinėtie- 
jiebuvo isz Mont Veruon.
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Isz Amerikos.
Republikoniszka kouwencija.

Susirinkę j St. Louis, Mo, są
nariai republikoniszkos partijos 
užgyrė priimti už kandidatę ant 
prezidento, ant ateinanczių rin
kimų, garsų Suvienytose Wiesz- 
patystėse Sziaurinės Amerikos 
McKinley’ą. Programas partijos 
yra szitasai: Muitus ant užrube- 
žinių iszdirbimų pakelti, 
nes tuom tikisi pakelti uždarbį 
Amerikos darbinįkų. Toliaus, 
priima auksinius pinįgus, wieton 

- ne aprubežiuoto muszimo cidabri- 
nių pinįgų, kurie užrubežiuose 
neturi pelnos vertės. Žada to
liaus pnesztarauti kiekvienai 
vieszpatystei, kuri stengtųsi už
imti salas Havai; žada užtarti ir 
remti kubieczius, o Europoj ar- 
menieczius. Programoj yra pami
nėta ir apie svetimus ateiwius 
į Ameriką. Republikoniszka par
tija, geizdama apsaugoti nuo su- 
simažinimo uždarbį Amerikos 
darbinįkų, reikalauja, idant įsta
tai apie ateiwius butu pildomi, 
idant darbinįkai nemokanti skai
tyti ir raszyti ne butu į Ameri
ką įleidžiami, nes toki, pasiganė- 
dindami mažesniu uždarbiu, ma
žiaus turėdami reikalų už ap- 
szwiestesnius, numažina uždar
bį Amerikos darbinįkų ir apsun
kina jų gyvenimą, o ne atga
bena krasztui atsakanczios nau
dos. Galima tikėti, kad ant atei- 
nanczių rinkimų republikonisz
ka partija laimės ir McKinley 
taps iszrinktas ant prezidento.

Negeras bisnis
Wiliam Lapman laikė, Grand 

Rapidse, Mich., užeigos namus, 
kuriuose už mažą užmokesnį duo
davo prieglaudą beturcziams ir 
visokiems walkiozams. Už už
mokesnį susibarė mat su wienu 
isz savo namų gyven tojumi, 
kokiu ten Sullivanu. IszpuolėSul- 
livanui užmokėti 5 c. už skalbi
mą. Besibarant tasai iszsitraukė 
revolverį ir Szovvė tiesiog į 
Lapmaną. Kulka pataikė į pil
vą, nuo ko Lapman tuojaus pa
simirė. Sullivan <likosi suaresz- 
tuotas.

35 žmones prigėrė.
Garlaivį “Bermuda”, kuriam 

kelis kartus pasisekė laimingai 
prisigriebti salos Kubos pakran- 
czių ir priduoti pasikėlusiems 
kubiecziams ginklus ir sudrutinti 
jų eiles liuosnoriais isz Amerikos, 
dabar pasiekė ne laimė. Laivas 
tasai paspėjo iszkrauti ant kran
to 9 waltis su ginklais ir su amu
nicija; bet ant jūrių isztolo pa
sirodė 2 iszpaniszki kariszki lai- 
wai. “Bermuda” turėjo bėgti, 
kad nepapulti į iszpanijonų na
gus; ne spėjo paimti ant kranto 
iszsiųstas valtis, ant kurių buwo 
35 jurinįkai. Tie prigėrė.

Suimtas užmuszejas.
Clevelande, O., ant pareikala- 

vymo Maskolijos, likosi suimtas 
koksai VVladislovvas Sztolzman, 
kitaip Jonas Roscinski, arba Jo
nas VVisievvski, (tikros, prie to
kios daugybės pravardžių, žinoti 
negalima). Suimtąjį kaltina, kad 
jisai kaime Korabniki, Wilniaus 
gub. užmuszė VVincą Strzeleckį. 
Sztolzman susitiko su Strzeleckiu 
karezemoj ir begerdami susipyko, 
bet paskui, neva susitaikę,iszvva- 
žewo isz kaimo Karabnįkų.Įvvaže- 
wus į girią vienok Sztolzman už
muszė Strzeleckį, o pats pabėgo. 
Po ilgų, po visokius krasztus,ke
lionių, pribuvo į Ameriką ir ap- 
sigyveno Clevelande, Iszvaževvo 
isz ežia į Pittsburgh’ą, bet sugrįžęs 
atgal,' likosi suimtas. Tūli spėja, 
kad Stolzman yra politiszkas pa
bėgėlis ir kad jį Maskolija skun
džia už žmogžudystę vien no
rėdama jį greieziaus isz Ameri
kos iszgriebti. Kaip raszo, atsira
do ir advokatas,, kuris stengiasi 
nuo iszdavvimo Maskolijai jį ap
ginti. Kaip ežia isz tikro dalykai 
stovi,dar žinoti negalima.

Užmuszė szerifą.
Isz Tokdo,O,raszo: szerifas isz 

N. Baltimore, Scot Reese, likosi 
užmusztas, kada bandė suimti 
tris plėszikus, kurie stengėsi įsi
laužti ant paczto. Paszaukė jis 
juos, kad pakeltu rankas augsz- 
tyn, bet vienas szovė ir po szu- 
viui visi pabėgo. Reese szuvie 
pataikė, nuo kurio neuž
ilgio pasimirė. Stengėsi žmogžu
džius su szumms susekti, bet tie 
bėgo pėdomis tik iki netolimų 
nno miesto klampynių ir toliaus 
pėdsako surasti negavo. Todėl 
pleszikai iki sziol ne atrasti-

Zmogžudyste,
Isz St. Paul, Mich. raszo: be

sirengiant d-rui Fosterui isz St. 
Paul ant Stacijos Wyoming 
Mills, kada Johnas ir Jokūbas 
Hayesai kinkė arklius, htsivilko 
trys valkiozai ir liepė jiems pa
kelti augsztyn rankas. Užpultie- 
jie norėjo gintiesi, bet užpuolikai 
iszsitraukė revolverius ir pradė
jo szaudyti. Užmuszė ant vietos 
abu Hayesu, o d-rą Fosterą sun
kiai sužeidė. Tą paskutinį nuve
žė į St. Pauljgal pasiseks jį nuo 
myrio iszgelbėti. Užmuszėjus susi
rinkę žmonės vijosi ir, 14 mylių 
už Wyoming, įvijo juos į klam
pynes, kur nors gynėsi, bet vie
nas likosi užmusztas, kits mirti
nai sužeistas, trecziajį gi paėmė 
sveiką.

Užpuolimas ant paczto.
Isz Denver, Col. raszo: paczto 

inspektorius Mc. Mechen gavvo te
legramą, kad pacztas Liberty N. 
M. likosi iszplėsztas. Paczto asis
tentas ir dar du urėdnįkai, kurie 
vijosi plėszikus, likosi jų užmuszti. 
Liberty yra ant 162 mylių į rytus 
nuo Los Vegos. Mena, kad plėszi- 
kai pabėgo į indijonų territoriją; 
kas vvienok jie buvo, nežinia.

Užgriuvo namai.
Mieste San Francisco, Cal. su

griuvo augszti, ant 3 užlų, namai 
ant Mint avė. ir keletą žmonių 
užgriovė. Isz po griuvėsių isz- 
traukė negyvą moteriszkę, bet 
tikisi atrasti dar 6 ypatus. 
Nelaimė pasididino dar per 
tai, kad sugriuvus namams, griu
vėsiuose užsikrėtė ugnis. Tris 
sunkiai apdaužytus atkasė. Namai 
mat todėl griuvo, kad szale ren
gėsi statyti kitus: darbinįkai pa
kasė fundamentą stovinezių na
mų.

Baisas ledai.
Isz Omahos, Neb. raszo: neisz- 

pasakytai dideli ledai atlankė vi
są vakarinę Nebraskos dalį; 
smarkiausi krito terp Paxton ir 
Brule. Apie Negeath Liding le
dai užklojo žemę ant 2 pėdų sto
rai. Geležinkeliodarbinįkai likosi 
iszsiųsti valioti ledus nuo kelio, 
nes trukiai bėgioti negalėjo, Že
mumose ledų buvo į 4 pėdas sto
rio. Wietose, kur ledai perėjo, 
ant laukų nieko ne liko: visus 
augmenis jie iszdauiė.

Isz darbo lauko.
5 Isz Three River, Mass. Dar

bai ežia vėl apsistojo. Tik maža' 
dalis darbinįkų turi darbą.

T Isz Glen Lyou, Pa. taszo, 
kad darbai truputį pagerėjo, dir
ba ežia dabar po 4 valandas ant ne
dėlios.

T Kastynės Lehigh Valley ir 
Wilkesbarre Coal Co. paliovė 
dirbusios; kompanija jas uždarė. 
8000 darbinįkų likosi be darbo.

• Isz Eau Claire, Wis. Dar
bai ežia visai apsistojo. 15 dieną 
Sėjos užėjo smarki audra, lytus 
ir perkūnija. Wanduo nuneszė 
daugel malūnų, o perkūnas iszde 
gino dangei kitokių triobų.

•' Isz Hazleton, Pa. raszo: 
Kastynės Stackton,netoli Hazle 
ton, užsidegė. Užgesinti nesiduo- 
da; bijosi, kad ugnis neįsigriebtu 
į kitas kastynės. Ugnis užsikrėtė 
nuo tampos.

Darbinįkai angiekasyklų 
sziauriniame Colorado susi
taikė su darbdaviais. Abi pusi 
sutiko ant ateinanezio laiko visus 
nesutikimus terp darbinįkų ir sa- 
vinįkų kastynių pavesti santaikos 
sudui.

T Grand Rapids, Mich. darbi
nįkai, atliekanti miesto darbus, 
dirba po 8 valandas ant dienos. 
Mat miestas, sumažinęs laiką 
darbo ir per tai reikalaudamas 
daugiaus dirbanezių rankų, nori 
suteikti darbą ir tiems, kurie jo 
ne turi.

T Sztraikas tarnanjanezių ant 
elektriszkų karų Milvaukeej, 
VVis. pasibaigė. Sztraikieriai ežia 
nieko nelaimėjo, nes kompanija 
turi žmonių, kiek reikia isz kitur 
parsitraukusi. 400 sztraikiei|ų 
atsiszaukė į kompaniją praszyda- 
mi vietų. Jie tapo užraszyti; pa
sitraukus kam isz dabartinių tar
nų, arba praszalinus katrą isz jų, 
taps kas nors isz užraszytujų pri- 
priimtus.

T Clevelande, O. moterys pra
dėjo veržti darbą vyriszkiems. 
VVisose beveik darbo dalise dir
ba su vyrais ir moterys, bet kad 
tos pasiganėdina mažesniu uždar
biu, todėl veržia darbą vyrisz- 
kiems. Apart 825 mokintojų, y- 
ra Clevelande: 4000 stenografių, 
36 laikraszczių raszėjos ir lite
ratės, 48 moterų turi cigarų dirb
tuves, o net viena yra kapito
nu ant garlaivio ant ažero Erie.

5 Isz Taylorsville, III. raszo, 
kad ežia ėsanezios anglių kasty- 
nes užsidegė ir 85 darbinįkams 
dirbantiems szachtose ugnis už- 
darė iszėjimą. Prisikasė prie jų 
nuo užpakalinės szachtos ir, per 
pusią jau užtroszkusius, iszgel- 
bėjo, iszėmus vien trijų, kurių 
iszgelbėti negalėjo. Kastynėse 
sudegė ir 20 mulų. Ugnis užsi
krėtė nuo expliozijos gazolinus.

T Isz Globė, Ariz. raszo: kas
tynės “Dominion Mining&Smid- 
ting Co. likosi uždarytos ir 250 
darbinįkų nustojo darbo. Prie
žastis to yra nesutikimai terp už
veizėtųjų kastynių ir jų darbinį
kų. Darbinįkai reikalavo užmo- 
kesnio už darbą po 3 ,dol. ant 
dienos ir praszalinimo visų atė
jusių ant darbo mexikonų ir vi
sų neprigulinezių į uniją kalna
kasių ir gazdino užveizėtoją kas- 
tynių iszvijimu, jeigu jis nesutiks 
ant jų reikalavimo. Užveizėto 
jas turėjo ant to sutiki, bet isz- 
siuntė telegramą į Bostoną, kur 
yra biurai kompanijos. Isz ežia 
atėjo įsakymas uždaryti kastynės.

Pabėgo žmogžudys.
Isz St, Louis raszo: Noble She- 

pard, nusūdytas ant nugalabini- 
ino už užmuszimą Thomaso M or
to no ir Lizzie Leahy, pabėgo isz 
kalinio. Rengėsi mat jį jau nuga
labinti, kartuvės buvo jau 
ant kalinio kiemo pastatytos. 
Shopart perslinko per kanalą nu- 
bėgimui vandens, uždiuogė ant 
kartuvių, kurios jam buvo pa
rengtos, nuo jų užszoko ant muro 
aptverenezio kalinį ir ndo jo nu- 
szoko niekeno ne stabdytas ant 
ulyczios. Iki sziol policija neį
stengė pabėgėlį surasti.

Waisiai nesutikimu terp gimi
niu.

Isz Visalia, Cal. raszo. kad 
ežia gyvulių prekėjas, Ben Dice, 
nuszovvė savo szvogerį, Grantą 
Smith, su kuriuom susibarė už 
vandenį grabėse ant užtvenkime 
pievų. Potam Dice pats apsis- 
kundė ir atsidavė policijai. Pati 
Dice’o, o sesuit užmusztojo buvo 
visada priežaszczia nesutikimų 
terp szvogerių: ji kurstė vieną 
ant kito. Susipyko mat už už
tvarą, kurį Dice norėjo iszar- 
dyti, ko Smith nenorėjo da- 
leisti. Dice szovė isz karabino į 
Smithą ir jį ant vietos užmuszė.

t Jsz Montpelier, Vt. raszo: gre
itasis trūkis geležinkelio Central 
Vermont, netoli nuo Montpelier, 
susimuszė su trukiu vežaneziu 
gyvulius. Dvi žmogystos likosi 
užmusztos ir tris sunkiai apkul
tos, užmuszti yra: Seskind isz 
Chicago ir Brovn isz Janesville.

t Miesto Grand Rapids, Mich., 
rodą priėmė įsakymą, pagal kurį 
uždrausta yra mesti ant ulyczios: 
stiklą, vinis, seną geležį. Peržen
gianti tą prisakimą bus nubau
džiami atsakanezia bausme, ne 
mažiaus 5 dal. ir ne daugiaus 
100 dol. arba bus siuneziami į 
pataisymo namus nuo 5 iki 90 
dienų už kiekvieną sykį.

t Netoli Eitis Island. Nev 
Yorke, jūrės iszmetė ant kranto 
kūną prigėrėlio, kurio keszeniuo- 
.se rado dar vandens nesunaikin
tą czekąant 1000 dol. Czekas tas 
buvo iszraszytas ant vardo To- 
regloGalIagher ;apartto:rado vie
ną angliszką svarą sterlingą ir 1300 
dol. auksu. Žmogus tas galėjo tu
rėti apie 40 metų:

t Londono laikrasztis “Times” 
paduoda žinią, kad kardinolas Sa- 
toli pasitrauks neužilgio isz Ame
rikos ir apleis urėdą popiežiaus 
delegato Suvienytose VVieszpa- 
tystėse Sziaurinės Amerikos. Į 
jo vielą tapsęs paskirtas Msgr.B. 
Lorenzelli, dabartinis popiežiaus 
pasiuntinys Hagoj, prie Holandi 
jos karalienės.

t Mieste Newport,Ky. pasibai
gė pro va antro užmuszėjo Brya- 
nytės, kito mokintinio dantų gy
dymo mokslainės,Alonzo Wallin- 
go. Tasai, teip kaip ir Jackson, 
likosi ant smert nusūdytas.

t Isz Utica, N.Y. raszo: netoli 
Little Falls expliodavo garinis 
katilas ant garlaivio “Titus 
Scheard”. 5 žmonės likosi už
muszti, o 10 yra sunkiai sužeis
tų.

j Isz Coluresneil, Tex. raszo: 
netoli stacijos Doucette, ant pa- 
sažierinio geležinkelio trūkio ex- 
pliodavo garinis katilas. 7 kelei
viai likosi užmuszti, o 5 sunkiai 
sužeisti.

t Pereitą nedėlią buvo Suvie
nytose Wieszpatystėse Sziaurinės 
Amerikos • 276 nusibankrutini- 
mai; Kanadoj gi 26.

Isz Lietuvos.
Isz Suwolkų gubernijos.
“Vienybė” paduoda, kad pas 

kuuįgą Dargį, Alytuje, Suvalkų 
gub., buvo krata. Kaip girdėt, 
kunįgas Dargys paskolino ko
kiam varguoliui szimtą rublių; 
tas už tuos pinįgus užsiėmė knį- 
gų prekiavimu, bet likosi susek
tu: paimtas visą kalte mat ver
tė ant kunįgo.

Į Veiverius, Suvalkų gub., 
į tenyksztę mokintojų semina
riją Ii kosi,ant mokinimo tikėjimo 
mokslo, paskyrtas kunįgas Wa- 
laitis. Kunįgas VValaitis mat ap
siėmė mokinti . tikėjimą masko- 
liszkoj kalboj. “Vienybė” sako, 
kad tam pritaria ir Seinų dva- 
siszka valdžia, kuri velyja, i- 
dant tikėjimo mokslas butu mo
kinamas nors maskoliszkai, jeigu 
ne galima lenkiszkai, kad tik 
ne lietuviszkai. Weiverių mo
kintojų seminariją lanko vien lie
tuvių vaikai, taigi mokyti ežia 

tikėjimo mokslą lenkiszkai nėra 
pamato, bet kodėl dvasiszkaval 
džia teip baidosi mokinti ežia 
lietuviszkai, sunku suprasti. Gal 
nenor, kad. tikyba įsikerėtu szir- 
dyse mokintinių’ Kitaip juk to 
baidymosi mokinti tą mokslą pri
gimtoj mokintinių kalboj iszaisz- 
kinti ne galima.

Prirakintas ligonis.
1890 m., iszbuvęs Wilniaus 

beproezių namuose,ukinįkas Leo
nas Ch. tapo isz ten sugražintas 
tėvui. Į kaimą atgabeno jį isz 
VVilniaus policija. Tėvas, persi
tikrinęs, kad jo sūnūs sugrįžo į 
beprotystę, arba gal,kad jo ligon- 
butyj visai neiszgydė, nes tasąi 
pradėjo durnavoti, norėjo vėl 
ten savo sūnų patal
pinti, -bet kad ilgai neatėjo 
atsakymas, tasai,norėdamas iszsi- 
liuosuoti nuo kasztų, paklausė 
rodos vietinio valszcziaus 
starszinos ir pasistengė iszbandy- 
ti ant ligonio saviszkus nami
nius vaistus. Savo namuose pri
taisė mat tamsią ka
maraitę, tokią, kad ežia vos lova 
patilpti galėjo; prie
jos pritaisytas buvo lenciūgas su 
rinke,kurią užmovė ant kojos ne
laimingo beproezio, kurį ežia ir pa
talpino; valgį jam paduodavo 
per duris. Tokiame kalinyje, ne 
vėdytas, ligonis iszbuvo nuo 
1891 iki 1895 metų. Iszsiliuosa- 
vo netikėtai atsitikus namuose 
gaisrui. Dabar jis likosi patalpin
tas VVitebsko ligonbutyj. ’ Tėvas 
gi,už tokį ne žmoniszką būdą gy
dymo savo sunaus, tapo policijos 
į sūdą apskųstas. Kas ežia vienok 
kaltesnis? Tamsus žmogus, ar 
valdžios nebirupinanezios apieisz- 
platinimą apsz vietimo ir visokiais 
formalizmais apsunkinanezios kur 
nors patalpinimą ligonįų,ypacz gi 
beproezių? Kam sykį reikėjo per 
visus tuos formalizmus pereiti, 
atsitikus reikalui, antrą kartą, 
jau, nors ir suprastu, kad tai ne
gerai, velys nuo to kokiu nors 
budu iszsiliuosuoti.

Gaisras Birsztonuose.
Ant Nemuno kranto yra kai

mas Birsztonai, kur įrengtos yra 
ligoniams maudyklos, teip kaip, 
ant paveikslo, labiaus pagarsė
jusiuose Druskėnikuose. 3 Sėjos 
m. užsidegė vieni namai ir į 2U 
miliutų gaisras iszsiplatiuo; į u- 
mą laiką užsidegė: 21 ukiuįkų 
namai, 3 teip vadinamu placinį- 
kų ir 3 žydų. Ukinįkų tą kart ne 
buvb namieje, nes jie buvo 
varyti taisyti kelią. Ant syk ne
buvo nė kam gelbėti degantį 
kaimą. Iszdegė visa teip vadi
nama Prienų ulyczia. Sudegė ir 
katalikų bažnyczia.

Wisi urėdnįkai Kauno guber
natoriaus kaucelarijos, ant at
minties, dienoje apvainikavi
mo Maskoliszkojo ciecoriaus, liko
si apdovanoti: gavo mat jie pi- 
nįgiszką dovaną lygią mėnesinei 
jų algai. To galima buvo ir lauk
ti: vagys it pleszikai vien sa
vuosius szelpia. Apie apdovano
jimą nuvargintų žmonių ne tojė 
plėszikų banda pasirupįs.

Prancuziszka kapitalistų kom
panija rengiasi sujungti, naujai 
pastatytu vandeniniu keliu, Ry
gą su Juodomsioms Jūrėms. Dabar 
sąnariai tos kompanijos taria su 
maskoliszka iždo ministerija. 
Kompanija nori iszkasti kanalą ir 
sujungti upe Dauguvą su Dnepe- 
ru teip, kad laivai nuo Rygos 
galėtu keliauti į Juodąsias Marias 
ir atbulai, isz Juodųjų Marių,kad 
galėtu ateiti į Rygą. Aut to mat 
praiicuziszki kapitalistai paskiria 
500.000.000 frankų. • .

Kaimas Matznorkiemiai, Paru- 
bežyj nuo Maskolijos, Prūsų Lie
tuvoj, visai iszdegė. Su pagelba 
prie gesinimo atkako ir masko- 
liszki kareiviai, bet užgesinti ne 
pasisekė; ugnis pasiliovė ir už
geso vien tada, kad^ nieko neli
ko, kas degti galėtų.

Dvarponiai, sanariai Warsza- 
vos Kreditinės draugystės isz Su
valkų gubernijos, ant savo susi, 
rinkimo Suvalkuose, nusprendė 
ant ateinanezių metų įrengti 
žemdarbystės parodą kaime 
Aleksote (Suvalkų gub. prieszais 
pat Kauną.)
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ISZ 
Lietuwiszku dirwu 

Amerikoje. 
—o— 

Lietuvviszkas kongresas, 
“Vienybė Lietuvininkų”,25nr., 

padavė užmanymą apie suszau- 
kimą Lietuvis z ko kongre
so, ant kurio butu apsvarstomi 
visokį musų tautiszki reikalai ir 
padaryti nutarimai, pagal kuriuos 
reiktu paskui elgtiesi. Noras su- 
sitaikimo visada ir visur, kiek
viename darbe yra vertas pa
gyrimo, teip vertas yra pagyri
mo ir užmanymas kongreso ant 
pasikalbėjimo terp lietuviszkų 
darbinįkų. Ar toksai vienok kon
gresas atnesztu geidžiamus vai- 
sius — tai jau kits klausymas. 
Neužtenka ant tokio kongreso 
paduoti gerus užmanymus ir tu
rėti gerus norus iszpildyti kon
greso nusprendimus! Gerų už
manymų buvo ne vienas ir mu
sų lakraszcziuose,o apie gerus no
rus padavėjų nieks ne abejos. 
Taigi, kodėl tie geri užmanymai 
ne įsikunyjo? Todėl, kad jie bu
vo Avien užmanymais jų pada- 
Avėjų, o truko iszpildymui pase
kėjų. Ant karės lauko ir geriau
sias vadas ne pergalės prieszo, 
jeigu karei Avių notarės. Tas pats 
visai atseina ir su iszpildymu 
visokių naudingų užmanymų ir 
nusprendimų: spėkų užmanyto- 
jų iszpikiymui meužtenka; rei
kia, kad butu kam iszpildyti tuos 
užmanymus, reikia ant to su
traukti musų vientauezius į krū
vą. Tągi galima atlikti vien 
iszplatinus apszvietimą terp žmo
nių, © drauge su tuom ir supra
timą reikalo terp mažiaus ap- 
szwiestų, teip sakant, reikia pir
ma sutverti terp mus paežių ka- 
reiAvių už tautiszkus musų rei
kalus. Tas gi ne per kongresus isz- 
sipikLįs, bet per atsakanezias, 
szviesą platinanczias mokslaines. 
Ant tos gi dirAvos mes užpaka
lyj wisų kitų Amerikos etna- 
grafiszkų gaivalų esame. Musų 
mokslainės, nors jų ir daugiaus 
turėtume, ne gal būt prilygina
mos prie mokslainių kitų tautų; 
tame ir lenkai mus pralenkė. Tos 
tai priežastys, dėl kurių mes ė- 
same sbavo tautiszkuose dar 
buose užpakalyj kitų. Ar ežia 
kongresas ką padarys, mes ne- 
sprendžiame.

Užmigo laikrasztis.
Paskutiniame numeryje lietu 

viszko laikraszczio “Naujos Ga
dynės”, jos iszleistojas apgarsi
no, kad paliauja iszleidęs toliaus 
iaikrasztį. Musų nuomonės nesu
tiko su nuomonėmis “Naujos 
Gadynes”, bet kiekvienas žino, 
kad placziaus žiūrint, kiekvie
noje nuomonėje atrasime dalį 
naudos, nors toje nuomonė bu
tų prieszinga musų nuomenėms. 
Prieszingos nuomonės yra visur 
ant svieto ir net jų reikalingu
mą visur apszAviesti žmonės pri
pažino; nes per daugelį prieszin- 
gų nuomoniųgreieziaus tikrą ke
lią atrandame. Nieks nepasakys, 
kad darbavimaisi Dro Sziiupo 
Amerikoj yra su visu nenaudingi; 
nieks ne pasakys, kad jo mieriai 
buvo vien piktą terp lietuAvių 
sėti sėklą. Teisybė liepia pasa
kyti, kad Szliupas pirmiausiai 
Amerikoj pradėjo dirbti, jis pa
ragino prie darbo ir sukėlė visus 
prieszinįkus jo nuomonių. Tą, 
nors ir nenorėtume, turime Drui 
Szliupui už nuopelną paskaityti.

Trūkio suwažinetas.
13 dieną Sėjos, Worceater, 

Mass., geležinkelio trūkis su 
važinėjo Joną Walinską; nu
traukė jam koją ir ranką. Iszbu 
vo gyvas per naktį, bet ant ry
tojaus pasimirė. Iszpradžių nieks 
nežinojo kas jis toks yra; grabo- 
rius nuėjo pas vieną lietuvį ir 
jį pasikvietė. Tas negyvėlį pa
žino, pasakė, kad užmusztasis y- 
ra lietu vys, Jonas VValinskas, 
ir davė žinią kitiems. Tapo jis 
brolių palaidotas. Walinskas pa
ėjo isz Suvalkų gubernijos, Kai- 

' v arijos pavieczio.

Isz Arkanso.
Isz Lietuviszkų Kolionijų Ar

kanso raszo, kad tenai szįmet 
labai gražus oras esąs ir visi ja
vai ir daržovės iszrodo labai pui
kiai. Sako, kad ir soduose szįmet 
turi • daugybę obuolių, griuszių, 
vysznių ir kitokių vaisių.

Guod kn. Balceviczius, kuris 
buwo iszvažeAvęs į Pensylvaniją, 
prisiuntė dabar pinįgus ant ap
mokėjimo: už paimtą dar pernai 
į Arkanso bažnyczią monstranci
ją, už kelias figūras į altorių ir 
kompanijai už pirktą žemę. Apie 
pradžią Liepos mėnesio ketina ir 
pats grįžti į Arkansą.

Isz Scranton Pa,
Darbai truputį pagerėjo po 

dviejų mėnesių, visos - mainos 
pradėjo vėl geriaus dirbti: dirba 
dabar,kaip kur:po tris bertainius

rodosi mums isz Avirszaus pilku ir Avienodu, tai 
matome Aviduryj, kad jis ne Avienodas, susideda isz 
baltų, žwilganczių laszų, juodų ir tankiai raudo
nų. Taigi jis ne Avienodas, bet susideda isz aviso- 
kių smulkių Avisokios parwos akmenaiezių, susi- 

; maiszusių ir drueziai sus'spaudusių į Avieną ak
menį; t. y. yra tai daiktas sudėtas isz Avisokių 

I dalių Nekarta Avienok koksai daiktas rodosi 
jų mums ne sudėtu, bęt Avienodu nors į jį ir geria-

paAveikslan, stiklas radosi mums Avienodu, tai
gi nesudėtu kunu, nors gerai žinome,-kad jis 
padarytas isz keletas daiktų, nes kiekAvienas 

įdirbęs stiklo dirbtuAvėse žino, kad jį padaro isz 
pieskų, kalkių ir sodos arba potažiaus, kuriuos 
sutarpina drauge; taigi stiklas, nors jis mums ro
dosi Avienodu, bet yra sudėtu, nors to matyti ne
galime. Stikle Avienok tie daiktai, isz kurių jis yra 
padarytas, ne sumaiszjli Aviens su kitu, kaip tas 

jbuAvo aknienyj, liet teip drueziai sujungti, kad 
suAvisu nužudė kiekAvienas suavo pirmutines ypa
tybes ir drauge padarė suvvisu kitą kūną, nepa- 
naszų nė į Avieną isz tų, isz kurių jis yra padary
tas. Teip ir Avanduo, rodosi mums (žinoma van
duo czystas) Avienodu kunu, nesudėtu, bet jeigu 
įjį įleisime du galu drato bėganezio nuo elek- 
triszkos baterejos, pamatysime,, kad Avanduo 
pradeda skirstytiesi du turineziu Avisai ne- 
pauaszes ypatybes gazu: nė Avienas isz jų ne bus 
Avandenio garais, nes garą, atszaldindami galime 
Avel į vandenį paAversti, su tiedAviem gi gazais to 
padalyti ne galime. Jeigu tuodu gazu įleistame 
į Avieną stotką, susimaiszytu juodu, liet ne susi
jungtu, t. y. į Avandenį nepaAvirstu; jeigu gi prie 
jų, teip susimaiszusiu Įirikisztume ugnies liepsną, 
tąsyk, kaip matai, su griausmu jungiasi juodu 
ir pavirsta į Avainlenį. Taigi Avanduo, nors jis yra 
skystimas, susideda isz dvieju gazu, teip drueziai 
terp save sujungtų, kad jie žudo savo ypatybes 
kaip gazai ir padaro naują kūną, nė į Avieną isz 
gazų ne panaszų, kūną skystą, t. y. Avandenį. Jei
gu elementai, arba kūnai, isz kurių koks nors daik
tas susideda, teip drueziai su savim susijungia, 
kad tie elementai žudo sbavo tikras ypatybes ir 
padaro visai naują, nė į Avieną isz elementų ne 
panaszų kūną, tai sakome, kad tie elementai, isz ku
rių tasai kūnas susideda, yra chemiszkai sujung
ti, o ne sumaiszyti. Tuodu gazai, isz kurių pasida
ręs yra vanduo, Avisai viens į kitą nepanaszus, 
kiekvienas hz jų visai kitokias turi ypatybes: 
viens isz jų yra labai lengAvas, dega avos užma
toma liepsna, bet užtatai labai karszta; gazą 
tą mokslincziai praminė hyd r o g e n u (Avandenį 
gimdancziu); kitas sunkesnis, ne dega visui, bet 
užtatai jame visi kiti kūnai gal degti, be jo 

□tieks nedegs, kur to gazo trūksta, ten ugnis tuo- 
jaus užgesta; gazą tą Avadina oxygenu. Prie 
Avieno galo drato nuo elektriszkos baterijos atsiski
ria tiktai hydrogenas, prie kito gi tik oxygenas; 
galima taigi kiekvieną surinkti visai nesusimaiszusį 
su kitu (reikia ant galo elektriszko drato užmauti 
platininius griežiniukus, o į vandenį įpilti kelis la- 
szus sietinės rugszties, arba kitokios, kad elek
triką lengAviaus Įicreitų). Jeigu į stot kelį, kuria
me bus hydrogenas įdėsime deganezią balaną, bus 
hydrogenas už.-idegs, bet užtatai balana tuojaus 
užges; deganti gi balana įleista į stotkelį su o-Į 
xygenu degs ir toliaus, bet pats oxygenas ne uisi- I 
degs; be oxy geno nė joks daiktas degti ne gal; 
ant oro dega A<isoki deganti daiktai, kaip antai: 
medis, kerosinas, gazoliną Avien todėl, kad ore 
yra oxygenas. Paprasta druska rodosi mums kunu Į 
Avienodu, nesudėtu, bet su pagelba elektrikos ga
lima ją padalinti į du kitu kunu, isz kurių vienas 
bus metaliumi,- kitas gi gazu. Mobilius esantis 
dniskcije .vadinasi sodu; pigai pai’Avą panaszus 
jis į cidabrą, bet labai minksztas ir lengvai ant, 
oro .užsidega, ne galima jo vartoti ant iszdirbi- 
nių ir todėl jo niekur nematome; gazas gi esan
tis musų kasdieną vartojamoje druskoje vadina-1 
si chloru; yra tai gazas sunkus, troszkinantis, 
žaliaa —gelsAvos parvos: abudu tie kūnai, isz kurių 
pasidariusi musų pažįstama ir kasdieną Avartoja- 
ma druska, yra nuodingi Tuodu Avienok abudu 
musų druską padaranti elementai jungiasi teip

;drueziai chemiszkai, kad žudosaAAta ypatybes ir

(Tąsa.)
Bet ar nors ant tūlų isz jų ' 

gyvuoja tie gyAvuoliai, ar auga augmens, ar SAvietų i us*a* temyjame. Avis rodosi jis mums vienodu 
žmonių apgyventi, mes nežinome, galime vien otibko ..........

ti. kad teip yra, bet tikrai žinoti negalime. Spėjame, 
• kad ii ant tų svietų turi būt sutAverimai, pasirem-

spėdami ant to. kad ta pati galybė, kuri duoda gy- Į 
ava be ant musų žemės, paskyrė atsakanezią už- 
duotę ir kitiems SAvietams, kuriuos užlaiko tos pa
ežius tiesos, kaip ir musų žemę. Galybė ta, turėda
ma naujus ruimus, turėjo paskirti "ir iszlygas gv- 
venimo ant jų. Neiszmieruoti tų SAvietų ruimai ne 
gal būt tuszti, jie tur būt paskirti ant gytvenimo 
atsakantiems sutAvėrimams, nes nieko nereikalin
go ir nenaudingo nėra ant SAvieto: kiekAvienas 
daiktas atlieka suavo užduotą darbą ir tarnauja 
kokiam nors mieriui. Kokia smulki dulkė yra terp 
to- daugybės swietų musų žemė arba Avisas sAvie- 
ta- po saulės įtekme esantis, sulyginant ją su nesus
kaitomais sAvietais kitų sistemų; kuom yra žmogus 
terp tų nesuskaitomų SAvietų? Kaip gi klaidi turė
jo būt nuomonė senoAvės žmonių, o tame ir dabar 
gyvenanezių neapszAviestų tamsunų, kuriems ro
dosi, kad Avisa pasaulė yra Avien ant to, idant žmo
gui, žemės gywentojui, wiskas tarnautu!

KRUTĖJIMAI ŽAVAIGŽDŽIŲ.
Kalbėjome iki sziol, kad stoAvinczios ŽAvaigi- 

dė> tuom skiriasi nuo planetų, kad jos ne keliau
ja. ne kruta teip kaip paskutinės. Isz tikro - vie
nok stoAvinczios žvaigždės turi suavo krutėjimą, 
bet tiktai mes, dėl jų didelės tolumos, ta krutėji 
1110 patėmyti ne galime. Kaip musų saulė, teipgi 
ir kitos saulės* arba teip pramintos stoAvin
czios ŽAvaigždės kruta ir tai teip, kaip kiti 
dangiszki sAvietai, atlieka jie dvigubą kelione: 
aplink savo aszį ir pryszakine, traukdamos pry- 
szakin svieto ruimuose. Wisame neiszmieruota- 
nie pasvietyj, ir toliausiuose jo užkampiuose yra 
ūuolatinis krutėjimas, nieks, niekur nė ant akies 
mirgsnio ne apsistoja. Aviškas kruta ir atlieka sau 
užduotą darbą, nieks apsistoti ne gal. Bet nors 

■ žvaigždė ant milijonų mylių pasitrauktu isz sa
vo Avįetos, mes to patėmyti negalime, nes mili 
jonai, tokiuose neiszmieruotuose ruimuose yra tai 
smulki dulkė tokiose nesuskaitomose tolumose. 
Tokiose tolumose dideli ruimai rodosi mums vien 
vietęlės neužimanczios ruimo. Taigi kaip~tv44-44wį- 
t n pasitraukti tokiose tolumose živaigždė, pakol 
jo> pasitraukimą užtėmyti galėtume. VVienok isz 
neilstanczių tirinėjimų per ilgus laikus, pasisekė 
>usekti, kad isztikro ŽAvaigždės kruta ir atlieka 
kelionę ir nors bėga su dideliu greitumu, bet ro
domi, kad jos keliauja labai iszpalengwo. teip kad 
netėmijant n uola tai ŽAvaigždės, ne matuojant su 
atsakancziomis prietaisomis, negalime ir dasipro- 
tėti, kad jos pasitraukė kiek isz savo Avietos. 
Iszskaityti ir matyti ŽAvaigždžių krutėjimą gali
ma vien tąsyk, kada jos keliauja į prieszingą 
pusę; jeigu gi jos artinasi arba nuo mus tolinasi 
tiesiu keliu nuo žemės, nors ir bėga la bai greitai, uega- 
Įima to matyti: tolesnėsės ir artesnėsės živaigždės 
rodosi mums Avienokioje nuo mus tolumoje Turi
me aa ienok galėjimą, apie ką toliaus pasakysime, 
žinoti ar žvaigždė artinasi prie musų arba tolina
mi. Dabar žinome, kad. daug žvaigždžių, taigi 
gal būt kad Avisos, traukia pryszakin svieto rui
muose. Nėra abejonės, kad teip, kaip mėnuliai ar
ba satelitai apie savo planetas, o planetos aplink 
s-iavo saules, teip jau ir Avisos saulės, arba teip 
pramintos stoAvinczios ŽAvaigždės keliauja aplink 
dar didesnius dangiszkus kimus, apie neiszpasa- 
kytai .dideles saules, kurios wel aplink Avieną 
kokią Aviduriuę saulę turi keliauti. Kaip gi 
neiszpasakytai didelė ir galinga turi būt tokia 
vidurinė. Avisų dangiszkų svietų: planetųir_sau 
lių saulė, krutinanti ir valdanti tokia neiazpa- 
stkvta daugybe SAvietų. Neturėdami Avienok tiek 
neužgi 
ti gatėtu, negalime per daug platintieji apie tą 
7p jimą. Moksle privalome remtiesi wien antne- 
užginamos teisybės, o ne ant spėjimų, nors galin- 
< zių būt teisingais, bet tokių, karių teisingumą 
isz rodyti ne turėtume su kuom. Paduodame ežia 
a ien tą, kas tikrai yra isztirtas, kas žinomas ge
rai. Kad tokia vidurinė saulė tur būti, nėra nė jo
kio- abejonės. Kur ji vienok yra? Ar ji yra tai 
Avima isz matomų ŽAvaigždžių, ar gal yra teip toli, 

’.k : I jos matyti negalima nė per geriausius telesko-

inamų faktų, kurie musų tą nuomonę parom- i pUC|.iro visai naują, nepanaszų nė į vieną isz jų
A. A 1 « z-C zLm SV 1a1 Iltį iGl 1 O % 11 4. J ž" 4 . 11* i • 11

p i- (dangiszkusžiūronus)? To Aviško mes nežino
ma Gal ateitėj, kada mokslineziai daugiaus isz- 
tirs daugiaus padarys iszskaitymų tuose dalykuo
se, galima bus ką daugiaus apie tą pasakyti; da
li r gi dar per anksti: nėra ant to dar užtektinai 
Į matų, idant be apsirikimo galėtume jau spręsti.

CHEMISZKAS PASKIRST Y M AS.
KiekAvienas supranta, kad labai butu žingeidu 

da-ižinoti, kas yra ant tų neiszpasakytai nuo mus 
t- b ėsanezių dangiszkų SAvietų, apie kuriuos kal- 

jome; jeigu jau ne apie tą, koki ant jų yra su- 
tv<•rimai ir kaip jie ten gywena, tai nors apie tą, 
i« ko yra susidėjusios ŽAvaigždės ir kiti dangisz- 
k’ SAvietai, arba nors musų saulė; ar galima, pa- 
Aveikslan, ant jų rasti geležį arba kitokius meta 
liūs, teip kaip tai yra ant žemės, ar yra ten, kaip 
pas mus: kalkės, molis, siera, wanduo ir t t , ar 
J d rastume ten Avisai nežinomus ant žemės kunus. 
(Kaslink saulės, tai žinome, kad musų žemė isz 
'tūlės vra pasidariusi, taigi saulė turi turėti tą 
p ii sudėjimą, kaip ir musų žemė). Gal jums 
pasirodys ne galima ant to klausymo atsakyti, 
Avienok jau persitikrinote, kad iszmintis žmogaus 
nesibijo oriebtiesi už sunkiausios užduotės ir per 
Ui i ir sunkiausius klausymus tankiai iszrisza su 
pasekme. Pakol Avienok griebsimėsi atsakymo ant 
ta klausymo, turime pirmiausiai suprasti isz ko 
yra musų žemė, isz ko susideda kūnai, kokius 
randame žemėj? Užtenka įsižiūrėti į akmenį ras
tą ant lauko: jį sudaužius, matome, kad nors jis

kūną, t. y. musų kasdieną vartojamą druską, 
kuri neyra nė meta Ii ūmi nė gazų, kaip jos sudė
jimai: ehlor ir sodas, neturi cidabro pa r vos, ne 
užsidega, kaip sodas, neturi gelsvos parvos, kaip 
chloras, ji ne nuodinga, kaip sodas ir Chloras, Avie
nų žodžiu —yra tai visai naujas kūnas, turintis 
wisai kitokias ypatybės. Kreida rodosi mums tei- 
posgi vienodu, nesudėtu kunu, bet deginant ją pe- 
cziuje, atsiskiria isz jos gazas be parvos pramintas 
a n g 1 e rug szczi a (smalkės), tas gi; kas po at
siskyrimui to gazo nuo kreidas atlieka—yra tai 
negesintos kalkės. Taigi kreida susideda isz kalkių 
ir anglerukszties, kad tasai paskutinis gazas joje yra, 
galima persitikrinti dar kitokiu budu, laistydami 
kreidą kokiu nors nigszcziu skystimu; aplieta su 
tokiu skystimu kreida pradeda sznypszti teip, 
kaip, paAveikslan, sodinis \vanduo, nes isz jos tą
syk atsiskiria gazas, anglerugsztis, tas pats, ku 
risai yra ir sodos vandenyj ir kurį mes kvėpuo- 
dami isz plauezių iszpucziame laukan (kAvėpuo- 
dami įtraukiame orą, o iszpucziame paskui isz jo 
anglerugsztį). Tą anglerugsztį galime lengvai 
wel su kalkėmis sujungti ir padaryti kreidą: jei
gu, paAveikslan. pucziame per dūdelę į kalkinį van
denį, (t y. į tokį, kuriame yra sutarpintos kalkės), 
tai anglerugsztis isz musų plauezių, mums be- 
pueziant, įeina į tą Avandenį ir jungiasi su kal
kėmis, todėl Avanduo pradeda balti, nes jame da
rosi balti grumulai panaszus į kreidą. Anglerugsz- 
t į Avie nok galima dar toliaus padalinti į du ele
mentu: į anglis ir oxygeną (t. y. į tą gazą, kuri- 
sai, kaip paminėjome, yra vandenyj ir musų ore). 
Tokiu pat budu galima Avisokius kurtus ant že
mės padalinti į jų sudėtines, t. y. surasti isz ko 
jie yra pasidarę. Tą darbą, arba kitaip sakant tą 
mokslą Avadina chemiszka analiza arba chemiszku 
padalinimu. Kaip tasai atsilieka, tas jau neprigu
li prie szito musų raszto, tik visai prie kito Dąok- 
slo Avadinamo Chemija.

(Toliaus bus.)

t Pereitą nedėlios dieną, apie 
110 valandą vakare, atėjo 5 lietu
viai į saliuną Pietrzykovskio, 
Nanticoke, Pa, bet kad karezem- 
nįkas ne norėjo parduoti gėrymų, 
jie,turbut labai isztroszkę, pradė
jo karezemoje viską daužyti; 
daužė stiklus, laužė kėdės ir sta
lus. Ant galo atėjo policistai ir 
negabeno atszaldinti per karszto 
kraujo musų vientauezius. Jeigu 
jie ant atlikimo gero darbo teip 
karsztais butu, ką tai galima bot 
naudingo atlikti! vargas vienok, 
kad prie naudingų darbų teip 
mažai mus yra, o tų karsztujų 
niekada nėra. -

t Baltimorėj, nuo szių metų, 
tenyksztis lenkiszkas laikrasz- 
tis “Polonija” pradėjo talpin
ti, ant paskutinio puslapio,straips
nius pagadintoj lietuviszkoj kal
boj. Laikrasztis tasai dabar už-

dienos, kitur per visą nedėlią ir 
po devinias valandas. Su maistu 
nėra vargo. Kiti reikalai terp 
lietuvių labai žemai stovi; gėda 
yra apie juos ir raszyti. Laikas 
jau Scrantoniecziams isz sunkaus 
miego pabusti 1

Isz Boston. Mas.
(Atsiųsta *) 

Garbingas Rėdytojau“Lietuvos!”
Mes, žemiaus pasirasze, Bosto

no lietuviszkos parapijos sąna
riai,praszom patalpinti į laikrasz- 
tį szituos kelis žodžius.

Wisiems žinoma, kad mes Bos
tono lietuviai turime kunįgą Gri
cių, kurisai jau metai atgal, kaip 
užėmė vietą prabaszcziaus musų 
parapijos. Per tą laiką kiekvie
nas galėjo patėmyti, kad tas ku
nigėlis iszsiszventino ne idant mo
kinti žmonis doros,bet vien idant 
rinkti sau turtus. Kiekvienas lie
tu Avys tuojaus pamatė, kad szitas 
kunįgas yra negeras, kad jis 
visus žmonių sudėtus pinįgus 
praleidžia ant saVo naudos. 
Garbingi skaitytojai “Lietu
vos” atmena gal apie pirmiaus 
atsitikusį nesutikimą su musų 
kuiiįgu, apie ką buvo seiliaus 
paduota—liet tąkart parapijo- 
nys nusileido, su juom susitaikė, 
pasitikėdami, kad toliaus pik
to nedarys, nes yra dar jaunas 
kunįgas. Mes tėinyjome darbus 
kunįgo Griciaus ir pamatėme, 
kad jam rupi vieų lietuvių pinį- 
gai ir už sudėtus parapijonų pinį
gus ne mislyja statyti bažnyczią 
ir vis sako, kad ant to dar yra 
gana laiko, kad ir 10 metų. Lie
tuviai norėjo žinoti,kiek kunįgas 
pinįgų surinko ir kiek ant ko isz- 
leido, bet iszsiųstą pas jį tam ty- 
czia konjitėtą laukan isz gyAveni- 
mo iszmetė, sakydamas, kad tas 
yra jam uždrausta, nes tuom per
žengtu Dievo prisakymą ir nužu
dytu duszią, jeigu pardpijonims 
rokundą surinktų pinįgų iszduo- 
tu.

Tai matote kokia teisybė pas 
miisų dvasiszką vadovą ir kur 
eina ir ant keno naudos vargdie
nių sudėti pinįgai! Todėl duoda
me žinoti broliams isz Bostono ir 
aplinkinių, idant atAvaževus ku- 
nįgui Griciui kolektuoti, ne duo
tu jam pinįgų; nes jeigu duotu
mėt, tai ne ant lietuvių labo jie 
bus apversti, bet vien ant labo 
paties kunįgo.

Bostono lietuviai vėl, kaip 
matote, pradėjo su saAvo prabasz- 
cziumi kariauti, jie stengiasi jį 
nuo Avietos praszalinti ir pasi- 
jieszkoti sau kitą,geresnį, nes da
bartinis nieko kito neiszmano, 
kaip Avien nuo žmonių pinįgus 
lupti ir keikti bažnyczioj.

Mes žemiaus pasirasze atsako
me už savo korespondenciją-

Petras Czaplickas, Jonas Po- 
dolskis, Jonas Wiltrakis, Motie
jus Zoba, Zigmas Orlinskis, Juo
zas Leikus, Jonas Butkevyczius, 
Petras Zakavonis, 1. Szedlauckas, 
Selvestras Kasperavičzius.

*) Rėdystė, ne galėdama persiti
krinti apie teisingumą atsiųstų rasztų, 
už juos ant sawę atsakymo neima.Szi- 
tą rasi ta mes sulaikėme, pasitikėdami, 
kad kunįgas Gricius pats atsiųs mums 
ant apgarsinimo rokundą parapijonų 
sudėtų pinįgų ir tuom apkaltinimams 
parapijonų užkirs kelią. To vienok ne 
padarė; todėl mes duodame vietą para- 
pijonams, ypa^cs, kad jie atsiszaukia at- 

I virai, pasiraszo savo pravardes.

migo. Mat nuo myrio neiszgel- 
bėjer jo ir priedas sutersztoj lie
tuviszkoj kalboj.

11 dieną Birželio persiskyrė 
su sziuom svietu 23 metų Barbo
ra Sipavicziutė, paeinanti isz" 
Kauno gub. Panevėžio pav. Re- 
migalos vol., Barklainų kaimo. 
Mergina buvo paveikslingo gy
venimo, 4 metai kaip Amerikoje. 
Antpagraho pinįgų turėjo užtek
tinai, dėlto, 13 d., su didelė įsz- 
kilme tapo palaidotas kūnas. Pra- 
szome atsidusti už jos duszią.

Wisokios Žinios.
* Wisuose krasztuose kariau

noj vartoja dabar mažas plieni
nes kulkas, vieton szvininių, 
kaip buvo pirma. Neseniai 
Szveicarijoj patėmyjo, kad plie
ninės kulkos, bėgdamos, patvirsta 
į magnesą ir jeigu ant kelio neto
li pasitaiko geležiniai stulpai ar
ba nutiesti dratai, tokia kulka 
pasitraukia isz savo kelio. Laik
rasztis “Journal de Geneve” sa
ko,kad padarytos bandavonės da- 
Avė galėjimą iszskaityti tokį kul
kų pasitraukimą. Isz bandavonių 
pasirodė, kad peksztinįkų regi- 
mentas, turintis su saAvim elek- 
triszką akomulatorių gal suvisu 
apsisaugoti nuo plieninių kulkų, 
nes tasai jas nustumia nuo jų ke
lio. Tokiu budu, szaudant prie- 
szui isz karabinų, nors nuo 300 
žingsnių, o iszkanuolių nuo 1500 
žingsnių, su elektriszka maszina 
galima plienines kulkas nustumti 
į szalį ant tiek, kad jos neužgaus 
kareivių.

* Paryžiuje, Prancūzijoj, D-ras 
Proust apgarsino vaistą nuo cho
leros. Maistas tasai beveik visa
da iszgydo ligonį cholera apsir
gsi-

1 melagis: Žinai, Liepos mėne
syj pas mus buvo toki karsz- 
cziai, kad kiauszinis, padėtas 
ant galvos, iszvirė!

2 melagis; Tai nieko, bet pereitą 
žiemą pas mus buvo toki szal- 
cziai, kad asz ant madžioklės 
teip nuszalau, kad dvi nedėti 
negalėjau praustiesi, nes kada

tik bandžiau, tai rankos tuojaus 
prie burnos priszalo.

—o—
— Sakai, kad jeigu tau dabar už
mokėsiu skolą, tai man vėl pas- 
kolįsi?
— Teip isztikro, duodu tau mano 
žodį, paskui vėl paskolįsiu.
— Taigi žinai,susitaikyki va: asz 
tau dabar skolos neužmokėsiu, o 
tu man jau neskolink. Teip juk 
ir tau bus geriaus!

-----------------------
Pirmas lietuwiszkas pik- 

nykas.
Union City, Conn., darže Lin

coln Park, 4 d. Liepos, Dr-tė Sz. 
Jurgio turės savo pirmą li,etu- 
viszką piknyką. Prasidės 1 vai. 
po pietų. Draugystė iszeis su pa
roda isz T.H., apeis keletą gat
vių ir trauks į pasilinksminimo 
vietą. Piknykas trauksis iki 12 
valandai nakties. Tikietas su įžen- 
ga tik 25c. Meterims įženga dykai. 
VVisus lietuvius ir lietuvaites, 
vietinius ir aplinkinius szirdingai 
užkviecziame a Ui lankyti. Jeigu 
minėtoje dienoje lytu, piknykas 
bus atidėtas ant kitos dienos.



L I E T U V A.

Wietines Žinios.
—o---

—- Pereitą nedėlią, apie Chica- 
gos pjovvinyczias, 5 pasigėrę len
kai darbinįkai pradėjo pesztyties. 
Pesztynėse du isz jų: Kotovvski 
ir Rolevvicz likosi su peiliais su
pjaustyti; reikėjo juos gabenti 
į ligonbutį. Lipinski ir Haskin li
kosi suaresztuoti.

. — Iszleistojai laikraszczio 
“Daily Nevvs” norėja mat pawai- 
szinti, kaip Maskvvoje aut. Chodį- 
niszko lauko, waikųa pardavvio^" 
janezius laikrasztį: parengta bu
vvo patvežindyli juos garlaiviu 
po «žerą. 400 vvaikų susirinkę 
laukė tik ženklo; padawus tą žen
klą vvisi ant syk szoko ant trepu. 
Ant nelaimės, tuojąus isz pradžių 
keletas vvaikų parpuolė; užpaka
liniai myniojo parpuolusius. Isz- 
traukė 6 vvaikųsunkiai sumyniotų, 
Yra ir mažiaus apsikulusių.

— Pažįstamas ežia aptiekorius 
Bojanovvski.kurisai 7 d. Balandžio, 
palikes aptieką, iszbėgo su paezia 
sali u n į ko Krajevvskio, likosi da
bar Pittsburge suaresztuotas. Ji
sai, apart iszbėgimo su svvetima 
paezia, yra apskųstas už vvagys- 
tą. Skundžia jį buvves jo pagelbi- 

• nįkasSniegovvski, buk Bojanovv- 
ski iszvvežė jo 200 dol. Bojanovv- 
ski norėjo mat Pittsburge uždėti 
aptieką, bet likosi suaresztuotas. 
Atgabęs dabar jį įChicagą,isz kur 
pabėgo. Bandė mat nusinuodinti, 
bet tas nepasisekė.

-— Ant vvirvvinio geležinkelio 
S. Halsted ui. atsitiko didelė ne
laimėj Atbėgus trūkiui sugriebė 
jį geležinė uždanga ir pakėlė aug- 
sztyfi; vvisas trūkis atsistojo pies- 

I tu. VVagonai buvvo pilni vvažiuo 
janezių darbinįkų grįžtanezių nuo 
darbo; buvvo jų ežia iszvviso apie 
150 žmonių. Tūli isz jų, pakilus 
vvagonams, paspėjo nuszokti, bet 
kiti iszpuolė ir apsidaužė galvvas 
į sienas ir langus ir skaudžiai su
sižeidė. Bevveik vvisi isz vvaževvu- 
sių sunkinus ar lengvviaus apsiku
lė, nors, kaip paskui pasirodė, 
ant laimės, nėra mirtinai sužeis
tų.

i
— Trūkis Chicago Milvvaukee 

& St. Paul geležinkelio, ties 
Grace ui.', užbėgo ant vvežimo 
pardavvinyczios VVolff & Sons; 
sudaužė vvežimą ir pavvojingai ap
kūlė ant vvežimo sėdinezius: t15 
metų Simpsoną tei|5 sunkiai su
mankė, kad tasai tą patį vvakaią 
pasimirė; jo brolis, Robertas 
Simpson, ir sunkiai apsikulė, bet 
gal pasiseks jį iszgelbėti nuo my
rio; 25 m. Charles Grave gal tu- 

1 rėš nuo apsikulimų pasimirti. Isz 
pradžių mat vvežime sėdinti nema
tė trūkio, kada gi užtėmyjo jį at
bėgant, jau bnvvo per vvelu, pasi
traukti teip urnai negalėjo.

— Statėjas musų spaustuvvės, 
A. Žemaitis, vvaževvo elektriszku 
karu. Ant 21 ui., kurrėlės elek- 
triszko stritkario perkerta gele
žinkelio rėles, konduktorius, nė 
motonnans ne matė atbėganezio 
geležinkelio trūkio, nes liniją 
ežia uždengia siena, taigi sztritka- 
ris, per įsibėgimą, užbėgo ant ge
ležinkelio relių, nes bariera nebu- 
wo uždaryta; tuom tarpu pamatė 
atbėganti trūkį, pasitraukti ne 
buvvo kada. Trūkis sudavvė į 
karą, jį sudaužė, o jame sėdintį 
Žemaitį ir karo konduktorių isz- 
metė laukan, ant laimės toliaus 
nuo bėganezio trūkio. Apart bai
mės, kitokia nelaimė ne atsitiko. 
Gerai, kad tą kart ne buvvo ant 
karo dauginus vvažiuojanezių,

Tuom tarpu, per užpakalines duris 
stengėsi įeiti įpurda'vinyczią pati 
AckefmatM»-.Ta,pamacziusi kas par- 
davvinyczioj darosi, iszbėgusi ant 
ulyczios pradėjo smaukti pageliais 
Rėksmas vvienok ne nugazdino 
plėszikų: jie tusztino toliau.* ka 
są. Atlikę savvo dailią, iszbėgo 
ir isz džiaugsmo, kad darbas pasi 
sekė, pradėjo ant ulyczios Szau* 
dyti. Subėgo tuom tarpu ir žmo
nės, net ir policistai ir prasidėjo 
gaudymai. Wagiliai iszsisklaidė 
į dwi kruvvi ir nors rodėsi, kųdjuos 
besivvijanti apstojo, prapuolė. 
Isz Ackermano kasos paėmė jie 
80 dol.

paezią diepą, ant 
geležinkelo Lake ui., 
kas per savvo

- T> 
kybanezio 
turbut 
kvvailumą, sustatė t^aip rėles ties 
namais nr. Į 293 W. Lake ui., kad 
atbėgęs trūkis iszszoko isz relių 
ir pirmutinis vvagonas su motoru 
nupuolė nuo vvirszaus ant uly- 
czioą, puldamas sutrankė elek- 
triszkus dratus ir susidaužė į 
szmotelius. Du kiti jo vvagonai, 
ant laimės, su daugeliu vvažiuo- 
jancziųpasiliko ant vvirszaus, 
nes pirmas vvagonas puldamas 
sutraukė sujungimą. Motormanas 
Johnson, bepuolant vvagonui,pas
pėjo nuszokti; ne užsimuszė jis 
isz syk, bet nusilaužė sau koją ir 
teip sunkiai apsikulė, kad gy
dytojai nepasitiki jį nuo myrio 
iszgelbėti. Isz vvažiuojanezių 
trukiu 7 žmogystos, nors sunkiai, 
bet ne mirtinai apsikulė.

Grand Openiiig.
Atidarėme naują saliuną 

nr. 8914 The Strad str. South 
Chicagoje ir ant subatos ir nedė
lios, 27 ir 28 Sėjos rengiame ba
lių jo įkurtuvvių, ant kurio gra- 
jįs puiki lietuvviszka muzika, už
tai vvisus lietuvvius szirdingai 
praszomeatsilankyti. Su guodone. 
St. Feiza ir M. Szeputis (27—6)

po

Ant pardavvimo pigiai namas 
su lotu, vvirszui 6 ruimai, apa 
ežioj (besemente) 4 ruimai. Loc- 
ninįykė iszvvažiuoja į kitą miestą, 
per tai parduoda pigiai. Atsiszau- 
kite pas A. L. Karczmarek.

3258 Laurel str. Chicago, III.
(11-7)

°I * _, •Mitingas
Subatoj, 27 Sėjos, 7| vval. 

kare, bus paskutinis milingas 
miteto pereito lietutviszko pikny- 
ko. Užtai vvisi. kurie turėjo kokį 
nors darbą minėtame piknyke, 
turi pribūti ir atneszti paskutines 
rokundas ir pinįgus paimtus nuo 
piknyko. P. Jonaitis.

Na
ko-

— Pereitos subatos vvakarą, 
apie 10 vvalandą vvakarė, kada 
mėsos pardinyczioj Ackermano 
Co., pn. 337 ant W. Randolph 
ui., buvvo tik jos savvinįkai, Pet
ras Ackerman, ir jo pagelbinįkas 
John Collins, atėjo 5 szvvariai 
apsirėdę vvyriszkiai; du isz jų už
stojo tuojaus duris, kiti gi, isztiesę 
revvolvverius, suvvaldė Ackermauą 
ir Collinsą, penktasis gi prisiarti
no prie kasos ir griebė, ką ežia 
tinkanezio pagriebimui surado. I

UŽMOKĖ UŽ “LIETUVA”.
R. Serafinas Brooks Valley 2.oo
Ig. Karbovvskis VVilkesBarre 2.oo 
A. Bu ragas “
A. Puidokas Foxcroft 
N. Cheledn Philadelphia 
The Indep. Lilh. Club. “ 
Fr. Lopaczinsks Scranton 
Jos. Czepaitisas Lebanon
S. Alyba —RJ-vmouth Pa.
V. J. Dzedolik“ “
P. Danunas “ “
P. Linkevviczius Mt. Cirmei 
M. Boidak “ “
D. Norbotas S. Chicago
W. Pukrevvicze “ 
S. Petrauskas 
A. Goodman 
Fr. Klimovvicz Barre Plains 
S. Baczkauskas Nevv Castle 
G. Czuras Povvers 
J. Szimuliunas Edvvardsvil.

B. Možeika Baltimore. Pa. agentas 
musų laikraszczio sukolektawo ir pri
siuntė prenuumeratą nno sekanezių 
skaitytojų:
A. Žemaitis Baltimore 
P. Zalnieraitis “
S. Grajauskas “
A. Sekevviczius “
F. Jovvahzas “
J.M. Senkus “
J. Levvanavviczius “
A. Marcinkus “
K. Kigas Chicago 
K. Daminskas “
B. Andriusziunas “
K. Kazma “
J. Banevviczius “ 
F. Petruconis “ 
S. Žilinskas “ 
Gelažele “
P. Kazlauskas “

S. Chicago
P 4<

VVorcester
Eau Claire

2.00 
1.00 
2.oo 
2.oo 
1 .oo 
1.00 
2.qo 
l.oo 
2.oo 
2.oo 
2.oo 
l.oo 
l.oo 
l.oo 
2.oo 
l.oo 
l.oo 
1 .oo 
1.00

2.00 
1.00 
2.oo 
2.oo 
l.oo 
2.oo 
2.oo 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
2.oo 
1.00 
1.00

Geriausias Saliunas
WIDURYJE MIESTO

— ^as —

A. J. KOWALSKl
40 La Šalie Str.

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

MAX D8ZEMALA,
— LENKISZKAS —

Adwokatas,
praktikuoja tisuose suduose, 

iszpildo sawo daliklis teisinga ir 
gerai.

Rodyjame vvisiemslietūwnikams 
eitie pas Drzemalą gerausią apgi- 
neją prowų.
Ofisas: 23 Metropolitan block.

163 Handolph St.
Givveiiymas 1256 N. Halsted St.

Telf. N. 4923

Nedėlinis Laikrasztis, iszeina kas subata ir paduoda žmonėms 
naujausias, svvarbiąusias ir teisingiausias žinias isz Amerikos, Lie- 
tuvvos ir vviso pasvvieczio.

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

nų kuįgą vvertės 50c., gali isz musų kataliogo iszsirinkt kokią no 
ii. Kas neturi kataliogo musų knįgų, teiksis atsiszaukti o prisiu
sime dykai.

Spanstuwe “Lietuvos”
Spausdina (drukuoja) vvisokias Jtnįgas, konstitucijas, tikie. 

lūs ant lioterijų, teatrų ir vvesiailių, ir vvisokius kitus drukus, kok 
įjk geriausioje spaustuvvėse padaryti būt gali. Darba padaro gra
žiai ir Įiigiai. Netrukus redakcija “Lietuvos” taps perkelta į sa- 
w<i locna nauja namą budavvojama dabar prie pat lietuvviszkos baž- 
in ežios, kur vvisa spaustuvvė taps dvvejopai padidinta ir tada vviso
kius drukoriszkus darbus galėsime atlikti durgeriaus ir greieziaus.

Daktaras M. J. - Stupnickis 
geriausei ir pigiausei gydo wiso 
kias ligas. Rody j ame vvisiems 
lįetuvviams savvo reikaluose krei
ptis pas jį, busite užganedįti. 
Neturtingus lietuvvius gydo už 
dyka kas panedėlis tarpe 9tos ir 
12tos adynos vvidurdienio. Adre
sas: 3121 Laurel st. Telefonas: 
Yards 695

PIRMA 1JE1USV1SZKA
BAŽNYCZIA ARKANSĘ.
OerUuse wieta dėl farmeriu yra pawieta* Prai

rta. »sl»iwj»- Arkanso. Jau urnai apaipirko dau
gybe lietu ariu |r apNigyweno lietu wi*xka* kuni
gą* J. BatoewlcziUH ir pastate lietuwiszka ba
žnytėlių, kurio* ir naweiksla uae paduodame. Ta 
wieta, kur lietuuriai ajxlgyweno, praminė

“L I E T U W A”. '
Wi*t.kurie norite pirkti* gera* faraia*, at*i«zau 

kitę in redakcija ••Lietuvo*" »M-33rd St.. Chi- 
oago, I1L. arba ra*>zykit pa* Juozą Butku, Box 
83. Hazen, Ark., arba In kompanija

Union Land Co.,
163 Washington St., Chicago, IU.

A. Ohzevvskis, iszduotojas “Lietuvos”,
Parduoda szifkortias ant geriausių laivvų, siunezia pinįgus į 

Lietuvva ir į wisas dalis swieto. Pinįsrai per mus iszsiųsti grei 
cziausei suwaikszczioja kaip isz vvisų kitų agentų. Mes teipgi par
duodame lotus ir namus aplink lietuvviszką bažnyczia; parduoda
me farmas. geriausiose lietuvviszkose kolionijose, Arkanso, kur jau 
kelintas metas lietu niai yra apsigyvvenia, ir atliekame wisus kito
kius lietuvvių reikalus ęrerai ir teisingai.

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

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

HILLE’S FOTOGRAFAS,
3452 8. lialsted ui.

Nujlma puikia* Fotografija*, už tutina tiktai

$2.00
▲ntwe*ellu ir kitokiu reikalu nujima Fotogr* 

ftja* kopuiklausei.

GERIAUSIA UŽEIGA 
nu. dėl Lietuviu

954 33rd Street, CHICAGO, ILL.

Pinįgus siųskite registravvotose gromatose arba per “money order”, ta 
niekada ne pražus. Iszpirke “money order“ nelaikykite jį keszeniuje, bet tuo- 
jaus prisiųskite mums, “money orderį“: siunezian gromatą 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 nedaliomis nuo 12tos wid u rtlienio iki 6 vakaro. Chicagiecziai turint 
reikalus teiksis atsilankyti minėtose valandose.

AP TIEKA
— Geriause lietuvviszkai-lenki- 

8zka Aptieka Juozo Leszczynsko. 
po nr. 3315 Laurel st., kuri užlai
ko geriausias gydyklas czionyk^z- 
czias ir isz Europos ir teisingiau- 
sei iszpildo receptus, o prekes 
pigesnes kaip kitur. A pliekoje 
randasi kasdien no adynos 11 ry
to iki 2 po pietų D-ras M. F. 
Božyncz, o D ras M. F. Kosakaus- 
kas randasi Czetvvergais ir Nede- 
lioms no 10 iki 12 adyn. vvidur* 
dienio ir daktaras W. Statkevvi 
ežius randasi kožname laike. Ant 
pareikalavvimo gali paszauklie in j 
aptieka per telefoną kiekvviena Į 
daktara, koky kas nori ir kožnoje j 
vvalandoje. Teipogi ant pareikala-i 
vvimo iszsiunczeme yvvairias gy- 
diklas vvtsur, atsakome laiszkus 
yvvairiose kalbose ir gydome ly
gas per laiszkus.

Telefonas Yard 709

R. SiiHinana
Jr 61 Iludson Avė.

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

ginę degtinę ir cigarus isz pat 
Turkijos.

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

Kas norelų pamatyti, kaip musų ma-, 
szinukes driiKuoja, tegu] raszo į mus, O 
mes iszsiųsime prabas druko. Kožnas 
kas pirko nuo musų maszinukes - dėl 
drukawojimo gromatų. sako kad musų 
maszinukės yra geriausios.

Tos maszincs yra ne ant wienos die
nos, bet ant vvisados. ■

Turiu aut pardavvimo už pu* 
sę vvertės mėsos pardavvinyczią ir 
mažą grosernę, lietuvvių ir lenkų 
apgyvventoj miesto dalyj. Geras 
bisnis dėl lenko arba lieluvvio. 
Wieta iszdirbta jau nuo szeęzių 
metų. Turi būt parduoti į tris ne- 
delias, ne- lav/inįkas iszkeliauja 
į kitą mielą. A '.aukite ant ad
reso: 4426 S. Wood str. Tovvn 
of Lake, Chicago. (4—7)

PIGIAUSIAS KROMAS

Czebatu ir Czevverykn
pas

MAV.Gomlana, 593 Gav St.
BALTIMORE.MIL

Užlaiko didelę daugybę czebatu ireze- 
A'eryku wyriszku, moteriszku ir dėl 
A’aiku, o parduoda pigiau kaip kiti. Kas 
perka czewerykus už $2.ou arba branges
nius, o jeigu ju skūra pirmiau sutruksią 
nei padai nuplyszta, tai gauna kita porą 
už dyką.

Pamėgykit o nesiūs ii ėsi t.

GERIAUSIOS
Siuvvamos maszinos, sukamos 

su ranka, kasztuoja $13.00

T\VIZ I II Auksita* tikru 14 JI KAI! bar/1uk,u 
k rudeli* ir len- 

lugelta bu* prisiųsta kiek
vienam ant pamatinio ir i*z- 
vamlnawojiino kastazkirp* 

ir prisius szita apgarslnima, 
u >uwu pilnu «eardu ir adre

su. Yra tai Tikra* Ameriko- 
■liizkas Laikrodėlis, aukai- 
tns tikru 14 karatu auksu.su 
l'ikrnis Aruenkoniszkats wi- 
luriai*. gwarantuota* ant 30 
uetu ir iszrodo ka*n Tikro 
k ukso ku kaszsuoja HO. Ap- 

Murek Jy nueja* ant eipreso 
ir jeigu m toliui kad gana yr» 
ilgu, tai užmokėk F7.5O ir 
.atzttiH ezpreso ir taikrode- 
lis tawo. Jeigu netinka, tai 
nemokėk nieko.Gražu* Huk-

I siu*jeuciugeiy, ka i'ose Krautuose mokėtum 
13,gausi priėjo ui dyka.

MUSU DOVVANOS.
nVICal F*u»l szita (7.50 werla laikrodėly ir len
ui lk.nl <^ugely. Jeigu pirksi arba parduosi SZE- 
SZ18 tokiu*. Raszyk steudien, ne* ta preke yra 
tik ant 00 Cienui.

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

L*D1C»

Jeigu dar kas neturite musų lietuvviszko kataliogo vvisokių 
daiktų, raszykite, o mes prisiusime jį dykai.

PASISKUBINKITE SU ADRESAIS.

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

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

L žlaiko didžiausią krautuvvę

GERAI jk ŽINOMA 
q FIRMA

California Wine & Liqnors Co.
384 BIne Island avė. ir 470 Centre avė.

Padidino savvo krautuwę gėry
nių, o sumažina vvisas prekes. 
Pristato į namus, vvisokius gėry- 
mus reikalaujantiems ->ant balių, 
vvesiailių, piknykų ir kftdkių za- 
bowų už pigesnią prekią kaip ki
ti tokiems vvisiems atrokuojame 
gera procentą. ORDERIUS ISZ . 
PILDO GERAI, GREITAI ir 
PIGIAI.

Teipogi czystyj vvisokius Spi
ritus.

Ateikyte ir pabandykite, o bu
site užganėdinti.

Nepamirszkit adreso: 
384 Blue Islane Avė.

ir 574 Centre Avė. (13-12)

E. ZAN]EW8K1S.
3307 Auburn avė, Chicago.
Lietuwisz4as kriauezius.

Užlaiko puikiausią kriaiicziszką 
Sztorą ir geriauaei padirba vviso 
kius vvyritszkus drabužius: siutas 
kialnes, brmJoius ir lt. Siuvva 
drapanas kuo greieziausei, isz ge
riausių gelumbų, ir už pigesnę 
preke kaip perkant gatavvas. Tei
pogi taiso ir czvslvja vvisokius 
drabužius. Darl>ą ai lieka gerai, 
gražiai, greitai ir pigiai.

DRAPANŲ ir APAUTUW0
Didelis sztoras pilnai užtversiąs rietu 

/' wems naujausių vvasarmių paltų, žiponų,
\ kelnių, kepurių, skrybėlių, marszkinių, 

/■ Br A czewcrvky» ii’ t. t., o prekės
** V 4 kaip vvisur. Prie to užlaiko

r—Wa8r^>l kufarėlius, dėžiutias (tvalizas).
įr y viii yru priįvažiuoti, nes streetkariai pri-

eina isz vvisų dalių miesto.

pigiausios
vvisokius

Paran-

Lietuvvys Kazimieras Ramanauskas, 
kurį cze ant fotografijos matote, yra kler- 
ku toje krautuvvėje ir lietuvviams, tena 

perkantiems, patarnauja isz azirdies. Parodo tikrus tavvorus ir 
paduoda teisingas prekias, per ką kiekvvienas perkantis gali būt 
tikru, kad gaus teisingą tavvorą ir nė ant vvieno cento nebus ap
gautu.

— Ant 33-czios ui. statymas 
lictuvviszkos bažnyczios jau pra
sidėjo; užtaigi kas mislyjate ežia 
lotus pirkti, tai pasiskubinkit, 
nes vvisi eis augsztyn. Atsiszauki- 
te į redakciją “Lietuvos”.

LIETUVVISZKAS saliunas.
4 Kasparo Majausko.

3357 Fisk St. CHICAGO.

Su Juonį pasiro- 
da»-o«1ni;

Ten gardaus A- 
LAV8 iazg«-rain> 

Ir dang piaigu 
. ue pragersiu!.

Ben. Hatowskls.
527 S.Canalkerte Jndd, Chicago, 111

Dirba, taiso ir parduoda: 
LAIKRODŽIUS, laikrodėlius, 
Lrii(.iugčliu>, Žiedus. >pilk.i>, auskaru'

’r *e’P t°liau.
K'is nori <rali gaut puikių "Gold Fielled". 14-ko 

Karatų, ant 15 akmenų, su tikrais Elgino 
w;<lurais nuo *17 ik. f-7(1

mokėdamas tik po wieną uoliery ant nedė

Kas tik ko reikalaujete ateikite pas mahe, 
pirkaite wiska pigiau kaip kitur.

Ziegorela czistynnas 50c. Sprendzyna 50c. Styklas ir skazupkoe 10< 
Sz lubine j ziedaj 56 ir 72 prabos nog $3 iki $6. Sidabrini 
“Elgin” ziegorej $7.00. Wyska garantavvoje ant metu.

BALTIMORE.MIL
auksu.su
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