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Nr. 37.

Isz Užmarės

užrubežinių dalykų 
p. Sziszkin, pradės 
Wokietijos kancle 

^Vokietijos ciecorius 
rengiasi keliauti į

Politiszkos žinios.
—o--

Maskolija.
Maskolijos ciccorius, pasimirus 

ūmai užrubežinių reikalų minis- 
teriui, kunįgaikszcziui Lobanov 
Rostovskiui, pasiszaukė jo pa- 
gelbinįkę, Sziszkinę, ir jau su 
tuom keliauja toiiaus po Europę. 
Dabar lankosi ^Vokietijoj; buvo 
prie vokiszkos kariaunos rewi- 
jų netoli Breslau, provincijoj 
Szlezijoj, panibežiuose nuo mas
koliškos Lenkijos. Nuo revijų 
keliauja j Berlynę, kur vietinįkas 
pasimirusio 
ministerio, 
tarybas su 

į rium. Isz
Mikalojus
Angliję, isz ežia gi į Prancuziję.

Užrubežiniai Maskolijos reika
lai, pasimirus kunįgaikszcziui 
Lobanovui Rostovskiui nepersi
mainys, kaip pranesza, Maskoli
ja ir toiiaus stengsis užlaikyti 
sutikima ir sandara terp Euro
pos vieszpatyszczių. Kas pastos 
užrubežinių dalykų miuisteriu, 
dar tikrai nežinia: minėjo isz 
pradžių, buk įpėdiniu Lohanovo 
Rostovskio pastos Maskolijos 
pasiuntinys Konstantinopoliuj, 
Nelydov, bet ciecorius iszsirinko 
sau ant tos vietos Warszawos 
jeneral-gubernatorių, Szuvalovę. 
Wos vienok apie tę iszsirinkimę 
pagarsėjo
apopleksija. Sako, kad jis neva 
gyja, bet visgi nežinia ar ta li
ga neatsilieps ant jo sveikatos 
teip, kad jis negalės to urėdo 
priimti. Mat Mikalojus ir pats 
nelaimingas ir savo tarnams ne- 

-laime vis suteikia.

>JSzuvalovę pasiekė
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pirmos kliasos laivu ir 12 ma
žesnių; Masko’ija 5 laivus, Pran
cūzija 8. Su ta laivyne stengsis 
stabdyti Turkijos krikszczionių 
pjovynes 
suteikti 
efesas.

ir priwersti sultanę 
krikszczioniems tūlas

Rytinės

Turkija.
Konstantinopoliuj maisztai 

tuom tarpu apsistojo. Turkisz 
ki urėdnįkai dabar daro kratas 
gyvenimuose armenieczių ir sve- 
timtauezių. Ginklus, parakę, pa
tronus, kukius tik randa kriksz
czionių namuose, atima — taig 
tuom tik palengvina turkams 
pradėti vėl kada nors pjovynes, 
nes krikszczionys, neturėdami 

į ginklų, ne turės nė kuom gintie- 
si. Konstantinopoliuj kalba, kad 
ir paskutinį, užgimusį ežia mai- 
sztę, pagimdė turkiszki agentai 
vien norėdami kokiu nors bud u 
surasti priežastį, dėl kurios ga- 

• . lėtu wėl krikszczionis pjauti.
Isz Berlyno pranesza apie szvie 

' žiai atsitikusias krikszczionių
pjovynes Armėnijoj. lurkai 
pjauja krikszczionis, valdžios 
gi ne tik tų pjovynių ne stabdo, 
bet paezios prie jų prisideda. 
Dabar wėl iszpjovė keletę szim- 
tų armenieczių. Europeszkų 
vieszpatyszczių pasiuntiniai pa
reikalavo nuo turkiszkų valdžių 
apstabdyti pjovynes, bet ant to 
toms valdžioms trūksta ne tik 
gero noro, bet ir atsakanezių pa
jiegų. Turkiszki kareiviai jau 
nuo seniai ne gauna algos, nes 
vieszpatystės kasos tuszczios; 
kareiviams trūksta valgio ir ap- 
sirėdymo. Toki nuvargėliai neį
stengia pasikėlėlių numalszyti.

Ant salos Kretos buvo keletas 
susirėmimų kariaunos su pasikė
lėliais, kuriuose turkiszka kariau
na likosi sumuszta. Europeisz- 
kos vieszpatystės siunezia dabar 
savo laivyne į Turkijos pakran
tes: Anglija" siunezia du dideliu

Afrikos pakran
tės.

Italijonys rengiasi nuo Spalių 
mėnesio atnaujinti karę su Abi
sinija. Tuom tarpu sugrįžęs isz 
Abisinijos maskoliszkas kėliau 
nįkas, Leonljev, pasakoja, buk 
Abisinijos karalius laukia wien, 
kad italijonys atsiųstu kokį je- 
nerolę ant tarybų ir ant padary
mo užbaigtinos sandaros. Italijc- 
nys vienok tam ne nor tikėti: 
jie tiki, kad karalius Menelik 
kalba apie norę susitaikyti vien 
todėl, kad nori per tarybas lai
mėti laikę ant pasirengimo į ka 
rę.

Apie darbus egiptiszkos ir ang- 
liszkos kariaunos isztraukusios 
į derviszių krasztę ilgai nieko 
ne buvo girdėti. Dabar gi prane
sza, kad dalis tos kariaunos tu
rėjo smarkų susimuszinię ant 
Bisme upės kranto, bet ne su 
pajiegomis derviszų, tik su ver
gų prekėjumi Katchelliu. Susirėmi
mu tam patsai Katchell likosi 
užmusztas. Anglijonys gi nužu
dė 14 kareivių iri oficierių.

Laike maisztų ir varžimosi 
valdžios, pasimirus Zanzibaro 
sultanui, likosi iszplėsztos įreng
tos mieste anglijonų krautuvės. 
Užtai Anglija pareikalavo nuo 
valdžių naujo sultano užmokėji 
mo 150000 dol. VValdžios krasz
to, virszinįkus ėmusius dalywu- 
mę maisztuose, nubaudžia atėmi
mu jų turtų. Taigi isz tų- ir 
bus iszmokėti pinįgai nukentėju- 
siems anglijonims.

Prancuziszkose valdybose ant 
salos Madagaskar maisztai czia- 
buvių gyventojų priesz prancū
zus kyla ir platinasi. Maisztinį- 
kai degina kaimus ir žudo jų gy
ventojus. Prancūzai gi tuojaus 
suszaudo, be sūdo, kiekvienę pa
gaulę maisztinįkę. Ar tik to ne- 
iszmoko nuo savo draugų masko
lių!

nytų VVieszpatysczių Sziaurinės A- 
merikos, bet ties Port Antonio 
(ant salos Jamaica, prigulinczios 
Anglijai; užplaukė ant pieskų 
sudūmos. Nustūmė jį nuo sudū
mos, bet ir paėmė į portę. Por
to waldinįkai surado pakavotų 
po skuromis daugr karabinų ir szu- 
viams patronų. Kapitonas gar- 
laiwio likosi suaresztuotas ir pat
sai gari a i vys porte sulaikytas.

Isz Lietu wos.
Nuo senowės tirinčtojųsu- 

8iwažiawlmo.
Ant susirinkimo senovės tiri- 

nėtojų Rygoj, 22 d. Rugpjuczio, 
Berlyno profesorius, garsus vi
same sviete mokslinczius, Ru
dolfas Wirchov, skaitė savo isz- 
tyrimus, Apie seniausius Sziau- 
riuės Europos gyventojus, y-

Maisztai atczinieczių ant Su-jpacz gi apie pirmutinius gyven- 
matros, priesz holandieczių vai-į tojus Latvijos. VVirchov prisi- 
džię traukiasi vis toiiaus ir paiko nuomonės, kad pirmutiniai 
vieton mažintiesi, juo toiiaus, ' "
juo labiaus platinasi. Priesz ho- 
landiszkę kariaunę atezime- 
cziai visur pasitraukia, susi
rėmimuose būva neva sumuszti, 
bet praėjus kariaunai vėl ren
kasi, užpuldinėja ant holandie- 
czių kolonijų. Toki maisztai ant 
salos Sumatros traukiasi jau ke
liolika metų be perstojimo ir 
trauksis dar turbut gana ilgai.

Chiliszkas kongresas (Pieti
nėj Amerikoj), po ilgų ginezų, 
pripažino ant galo kraszto pre
zidentu Frederica Errazuriz. Ne 
didele balsų dauguma persvėrė: 
Errnzur;z gawo 62 bulsu, prie- 
szingų gi buvo 60—taigi dau
guma isznesza tik du balsu. Ar 
tuom pasiganėdįs prieszinįkai 
dabar iszrinkto prezidento, gali
ma paabejoti. Iki sziol dar mtft’Z- užrubežiniai mokslincziai ne ėmė 
tyniu ne. buvo.

Latvijos gyventojai buvo fi- 
niszkos kilmės; latviai gi vė
liaus ežia atkeliavo. Mokslin- 
cziai atkasė keletu senovės kapų 
Treidene; kunus juose palaido
tus prof. Wirchov pripažino už 
latviszkus.

Ant susirinkimo 19 d. Pjutės, 
prof. Koczubinsky skaitė sawo 
praneszimą, Apie vietas lietuvių 
apgyventas prieszistoriszkuose 
laikuose. P. Koczubinsky (mas
kolius),pasirėmęs ant vardų vietų 
stengėsi aprėžti rubežius, kur se
novėj tautos lietuviszkos kil
mės gyveno. Bet kad vietos 
J8u lietuviszkais vardais toli į- 
sigriebia į Maskoliję (paveikslan 
upės: Usza, Sula ir 1.1.), todėl 
tai nuomonei prieszinosi kiti 
maskoliai. Darbas tas buvo skai
tytas maskoliszkoj kalboj, todėl

dalyvumo tuose ginczuose.

Metas IV.

Isz Rymo pareina žinios, buk 
dabartinis Italijos karalius Hum- 
jert atsitrauks nuo sosto tuojaus, 
taip tik sosto įpėdinis apsives 
su duktere Montenegro kunįgak- 
szczio. VValdžię tuojaus po ves
tuvių Hambert paves sunui.

Belgijos sostapilėj, Bruxellej, 
sosto įpėdinis, kunįgaiksztis Al
bertas, susižiedavo su kunįgaik- 
szcziute Izabele, sesere kunįgaik- 
szczio Filipo Orleanieczio.

Iszpanija irjos valdybos.
Sziaurinėj Iszpanijoj, Pirenėjų 

kalnuose,atsitiko maisztai gyven
tojų. Jeigu tik maisztai pasididintu, 
tęsyk jau kariauna reikalinga būt 
ant stabdymo naminių maisztų, 
ant pergalėjimo pasikėlusių val
dybų gyventojų pajiegų ne tek
tų.

Ant salų Filipinų jau atsitiko 
pirmas kariaunos susirėmimas su 
pasikėlėliais. Apie tę susirėmi
mu praneszė į Iszpaniję salų gu
bernatorius; tasai iszpaniszkas 
virszinįkas teiposgi pranesza,kad 
ežia susitvėrė jau ir naujas maisz- 
tinįkų būrelis isz 2000 apsiginkla
vusių vyrų. Apie 500 pasikėlė- 
lių po Bucore susimuszė su iszpa- 
niszka kariauna, bet likosi su- 
muszti; pražudė jie 14 užmusztų 
Ir 18 paimtų į nelaisvę. Maisz
tai pasikėlė teiposgi apskrieziuo- 
se: Bularan, Pampanga ir Brian- 
gos. Apskrityj Nuo Vanciga isz- 
panijouų valdžios pareikalavo 
pagelbos,nes vietinių pajiegų ant 
apsigvnimo nuo pasikėlėlių neuž-, 
tenka.

Ant Kubos, apie didesnius susi
rėmimus žinios neatėjo. Kuba- 
niszkas garlaivys “Laurada” ve
žė kubiecziams ginklus isz Suvie-

gražus

ru-

Juokai.
Ant piknyko.

— Žiūrėk, Ona, koki 
miežiai!

— Kęgi pasakoji — juk tai 
giai.

— Ei, kę tu sakai, juk asz 
liu dar atskirti miežius nuo 
gių. Ant galo gerai—tegul Jonas
mums pasakys... .Jonai, kasezia 
auga? •

ga-
ru-

Terp tulu musu tėvynės
TOJU.

— Ar tu myli savo tėvynę, 
ar atgabeni jai kę gero?

— Žinoma kad ant jos labo dir
bu ir daug jai naudos atgabenu: 
vakar juk iszkoliojau Baltrų; bu- 
cziau jį gal ir sumuszęs, tik szin
korius ne daleido. Rengiuosi dar 
jį į sudę apskųsti. Ar to neuž
tenka? .

MYLE-

— Skauda man koję, ar nežinai 
kuom geriausiai iszsigydyti?

— Iszgerk degtinės, tai . pe
reis.

— Bet ar daug reikia gerti?
— Tris su pipirais, tris be pi

pirų ir tris teip.
— Susimildamas, pridėk dar 

kiek “magaryczių”, kad grei- 
cziaus pereitu.

—o—
— Oi, kaip sunkiai sziędien 

dirbau ant tėvynės labo!
— O kę padariai?
— Iszgeriau kvortę degtinės.

Rinkimai Lietuvoj.
Mes savo tėvynėj ne turime 

tiesos rinkti augsztesnius urėd- 
nįkus; tie musų kraszte ne mu
sų reprezentantai ir neiszrinkti 
mus paežių: tokius, lupimui 
musų kraszto, paskiria paezios 
caro valdžios. Palikta vienok ir 
mums tiesa iszsirinkti savo re
prezentantus, o tais yra valszczių 
užveizėtojai: starszinos ir vaitai. 
Kaip gi isz tos tiesos mes savo 
tevinėj pasinaudojame? Ar ant 
tokių renkame žmonis geriausius, 
teisingiausius? Kur tau! antstar 
szmų ir vaitų būva iszrenkami 
tankiausiai niekiausi; nekartę 
atsitiko, kad lietuviszki valsz- 
cziai iszsirinko sau maskolių. 
Tankiausiai tas ant vaito arba 
starszinos būva iszrinktas, kas 
daugiausiai dykai rinkėjams deg
tinės suteikia. Tokio budo rin
kėjai ir kandidatai ne vienoj vie
toj, bet beveik visur prisilaiko. 
Latviszkas laikrasztis “Deenas 
Lapa” pranesza, kad tas lietu- 
viszkas būdas rinkimo įsiveržė 
jau ir į Latviję. Walgunų kar- 
cziamoj 8 dienę Rugpjuczio deg
tinė buvo visiems dalinama dy
kai, kaip pasakojo szinkorius, 
idant per tai pasiekti vienybę. 
Tę dienę mat buvo starszinos rin
kimai ir tapo iszrinktas koksai 
M. žmogus ne geriausią turintis 
garbę. Matomai per degtinę “vie
nybe” ir buvo pasiekta. Dabar, 
žinoma, iszrinktasis už degtinę 
starszina pasistengs szimteropai 
nuo valszcziaus kasztus tos deg
tinės sau sugražinti.

Ir waikai moka prigaudi
nėti.

Latviszkas laikrasztis “Deenas 
Lupa” raszo apie szitokię priga- 
wyste. Ne deniai į kanceliariją Neu 
Szvanenburgo girių užveizdos 
atėjo mažas vaikyszczias ir pasa
kęs ėsęs jaunesniu sunumi girios 
sargo Liepino, su aszaromis pa
sakojo girios užveiaėtojui, kad jo 

I tėvas pasimirė ir kad neliko uie-

ko ant palaidojimo. Todėl vyres
nysis sūnūs, pildantis dabar pri- 
derystes pasimirusio tėvo, 
utsiuntė jį praszyti nors 15 rubl 
antį* palaidojimo. Užveizėtojas 
matęs senį Liepinędvi dieni atgal 
visai sveikę, isz syk ne norėjo ti
kėti, bet vaikyszczias mokėjo per
tikrinti, pasakęs kad tėvas numirė 
ūmai. Užveižėtojas patikėjo irda
vę vaikyszcziui ne 15, bet 25 ru
blius. Norėdamas parodyti savo 
prilankumę pasimirusiam, įsakė 
ant paskirtos ant palaidojimo die
nos susirinkti visiems girių sar
gams ant kapinių. Atkakęs vie
nok ant tų laidotuvių, kaip gi 
prasidžiugo, pamatęs terp kitų 
sargų ir senę Liepinę visai sveikę. 
Taigi mat vaikyszczias, kurisai 
iszkaulyjo nuo girių užveizėtojaus 
25 rublius, buvo ne sūnūs sargo 
Liepino, bet prigavėjas. Iki sziol 
jo nesurado.

Žmogžudyste.
Dvi nedėti atgal, po Wilniu ir 

po Trakus praplito žinia apie 
prapuolimę grąfo Tiszkevycziaus 
dvarų užveizėtojaus, Brzezifi- 
skio. Brzezifiski isztikro prapuo
lė ir p. Tiszkevycžius apie tai 
praneszė valdžioms. Sudžia ti- 
rinėtojas jieszkojo prapuolusio 
Kaune, kur buk tasai, pernakvo
jęs pas girių užveizėtoję, ant 
garlaivio buvo iszkeleves; gi
rių užveižėtojas pasakojo, kad 
jis pats Brzezinskį ant garlaivio 
nuvežė. Jieszkojimai vienok bu
vo be pasekmės; perbėgus kiek 
laiko ir garsai apie tę prapuoli- 
mę pradėjo tilti — tik sztai, į 
Tiszkevycziaus d vara atkako bro
lis Brzezifiskio; pradėjo jis klau 
sinėti aplinkinių. Wisos vienok 
žinios baigėsi namuose giriųuž
veizėtojaus, isz kurių iszeinant 
nieks jau Brzezifiskio nematė; 
pasakojimas paties to užveizėto
jaus, buk jis prapuolusį nuvežė 
ant garlaivio, rodėsi ne teisin
gu, ypacz kad kaimynai namuo
se girių užveizėtojaus tę naktį, 
kada Brzezifiski prapuolė, girdė
jo riksmę. Policija ant galo pa
darė pas jį kratę ir isztikro kel- 
norėj rado užkastę kunę prąpuo- 
lusio. Apžiurėjus kunę pasirodė, 
kad B. buvo užmusztas su girių 
ženklu (cziekiu). Brzezifiski tę 
dienę turėjo pas save 1800 rub
lių; pinigų prie lavono ne 
rado. Terp girių užveizėtojaus 
ir Brzezifiskio jau nuo tūlo lai
ka traukėsi nesutikimai, Brze
zifiski jau nekartę rengėsi anę pa
varyti, nes tasai niekada į laikę 
nenorėjo sugražinti pinigus už 
parduotus medžius. Isz savo gi 
pusės,girių užveizėtojas ne kartę 
atsiliepė, kad jis užmuszes Brze- 
zinskį, jeigu tas norės jį pava
ryti. Girių užveizėtojas ir jo už
laikoma merga likosi suaresztuo- 
ti.

Nubaustas arklių wagis.
Ukinįkai kaimo Spurganų, 

Telszių pavieczio, Kauno gub. 
27 dienę Liepos sugavo žydę 
B., isz miestelio Tirkszlių, su pa
vogtais arkliais. Wagis stengė 
si iszsiliuosuoti nuo apstojusių jį 
kaimieczių, paleido net keletę szu- 
vių isz revolverio. Isztrukti 
vienok jam nepasisekė. Įpykę 
ukinįkai sugriebę į savo nagus 
nekeneziamę vagilių, teip smar
kiai jį sumuszė, kad tasai ant 
rytojaus ir pasimirė. Žinoma, ant 
to viskas ne pasibaigia: dabar 
prasidės maskoliszkų valdžių ti 
rinėjimas, nrasidės niekada ne
pasibaigianti traukimai viso kai
mo ukinįkų pas sudžię tirinėto- 
^,'gaiszinimas jų darbų.

Isz Insruczio (Insterburg), Prū
sų Lietuvoj, raszo: vienoje 
miesto dirbtuvėj, užsnudus per
pietėj darbinįkui Gfcdaicziui, 
dirbtuvės mokintiniai, norėda
mi pasztukavoti, apliejo jį su 
keresinu ir paskui padegė. Dra
bužiai isz syk su liepsna užside
gė. Tik subėgę kiti darbinįkai į- 
stengė jį nuo sudegimo iszgel- 
bėti. Gedaitis likosi tuojaus nu
vežtas į ligonbutį.

Isz Rogainės raszo, kad ties 
Taurage (Kauno gub.) likosi kon- 
trabandnįkų užmusztas masko
liszkas rubežiaus sargas. Praleis
damas kontrabandnįkus surinko 
jis mat nuo jų 600 rublių ir pinį- 
gus tuos visada su savim neszio- 
josi; apie tai kontrabandnįkai 
žinojo. Wienę kartę jie nugirdė 
tę sargę, paskui jį nudurė su jo 
locnu kalaviju ir lavonę paslėpė 
krūmuose. Policija jieszko dabar 
žmogžudžių.

Isz Lietuviszko Minsko raszo: 
Wienas ukinįkas Minsko gub. 
Jhumenio pav., kaime Terebele, 
Jonas Kosko, papjovė savo 7 m. 
posūnį vien todėl, kad jo maityti 
ne norėjo. Tikėjo mat, kad papjo
vus, nuo maitinimo nekeneziamo 
vaiko iszsiliuosuos, Žmogžudys 
tapo suaresztuotas,

Rygoj, priemiestyj už Daugu
vos, viename sodelyj Seifenhofo, 
antra kartę szį metę pradėjo žy
dėti obels. Kas žingeidžiausia, tai 
kad žydi vien viena obels pusė, 
nurefpta į pietus; ant sziaurinės 
pusės žiedų nėra.

Miestelyj Stonica, netoli Wi- 
tebsko, dvi žydiszkos szeimynos: 
Szlionių ir Berževyczių likosi 
nežinomų žmogžudžių nugalabin
tos: isz viso 9 žmogystos likosi 
nužudytos. Žmogžudžiai ne pa-
gauti

Swetimi balsai.
Kad maskoliszki urėdnikai, 

kur tik įkisza savo purvinus na
gus į žmonių gyvenimo reikalus, 
per savo kvailumę, viską gadi
na, parodo tę ir tūli geresni mas
koliszki laikraszcziai. Lakrasztis 
“Novoje Wremia” parodo vai
sius įsikiszimo maskoliszkos biu- 
rakratijos į kaimieczių uždarbį, 
ir sztai kę jų purvini nagai pa
darė.

“Uždarbis kaimieczių iszdir- 
bėjų sumažėjo, teip kad apie jį 
ir kalbėti nėr kę. Už tūkstantį 
medinių szauksztų moka 2 rubliu 
(o juos dirba szeimyna suside
danti mažiausiai isz 4 žmonių) 
taigi iszpuola už vienę szauksz- 
tę penkta kopeikos dalis. Wo- 
logdos mezginių dirbėjos, dirb
damos po 18 valandų ant dienos, 
uždirba per isztisus metus 18, 
daugiausiai 35rublius, taigi 5— 
10 kopeikų ant dienos”.

Kodėl tas kaimieczių uždarbis 
nupuolė, klausia “Novoje VVre- 
mia? Sztai kokias prižastis su
randa.

“Kaip tik biurokratai pradėjo 
gerinti formas darbo, vokiecziai 
pradėjo mokintiesi ir pažinę ko
kios formos mums patinka, kaip 
matai savo dirbtuvėse padirbo 
geresnes ir nelaimingas kaimietis 
czinovnikų pegerintas, atsirado 
“ant pieskų”. Ant tokių jau pies- 
kų gražesnių paiszinių, tų paežių 
czinovnikų padirbtų, atsirado ir 
Wologdos mezginių dirbėjos: 
prancūzai perėmė tuos paiszinius 
ir savo fabrikuose pradėjo dirb
ti pigesnius ir gražesnius ir 
tokiu budu Wologdos mezgė
joms paveržė pirkėjus. Ir 
sztai su czinovnikų pagerintais 
paisziniais Wologdos mezgėja at
sirado ant pieskų”.

Maskoliszkam urednįkui tiek 
vien rupi gerovė žmonių, kad 
daugiaus jiems uždirbant, dides
nius nuo jų kyszius gauna; jei
gu gi tuos kyszius kiti pakels, 
caro tarnai dirbs ant naudos tų 
svetimųjų, o ant nenaudos to pa
ties caro pavaldinių.

t
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Atgijęs vvulkanas.
Isz Portland. Ore. Nuo pereitos 

seredos, isz seniai užmigusio vul- 
kano (ugninio kalno) Hood wel 
pradėjo netikėtai rūkti. Ant kal
no susirinko daugybė žmonių ir 
visi gal būt dėkingi laimei, kuri 
juos nuo užberimo su pelenais 
apsaugojo. VVilliam Kinsvorth 
isz Portland, o su juom 21 vy- 
riszkių ir moterų iszsirengė ant 
kalno. Begrįžtant iszgirdo jie 
griausmą po žeme, paskui pakilo 
tirszti durnai ir garai, daugybė 
akmenų iszmestų isz kalno už
bėrė susirinkusius. Didelis akmuo 
nupuolė po kojų Kingsworth’o 
dukters ir jijė, besitraukidama isz 
iszgaszczio, įpuolę į gilę dubę ir 
gnu i skaudžiai apsikulė; kitus nu
puolusi akmens lengviaus apkū
lė.

Chinieczių pasiuntinys,
Chinieczių pasiuntinys, Li- 

Hung-C^aug, kurisai buvo Mas- 
kolijoj ant apvainikavimo mas- 
koliszkojo ciecoriaus, potam lan
kėsi ^Vokietijoj, Prancūzijoj, Ho- 
landijoj, Belgijoj ir Anglijoj, isz 
Anglijos atkako į Nev Yorką. 
Subatoj nuvažiavo į VVashing- 
toną, apžiurėjo kapitelių (prezi
dento rūmą). Paskui atlankė chi
nieczių ambasadorį. Chinieczių 
pasiuntinį, kaip Europoj, teip ir 
Amerikoj, priima su didedelėms 
iszkilmėms, pasitikėdami per tas 
iszkilmes iszderėti kokius nors 
palengvinimus įvežant į chinie
czių krasztą iszdirbimus, teiposgi 
pasitiki, kad dėl tų iszkilmių Li 
Hung Czang duos ką nors pa
dirbdinti Amerikos dirbtuvėms. 
Europoj teipjau su juom elgėsi 
—bet chinietis viską gyrė,wiskas 
jam patiko, bet mažai ką te davė 
padirbdinti; pasakoja vien kad 
Anglijoj dav^į-padirbdinti keletą 
kariszkų laivvų. Pasakoja buk ka
da Li-Hung-Czang atlankė vie- 
ną geležinkelio kompaniją ir da- 
žinojes,k:<d kompanijos preziden
tas ima labai didele algą, paklau
sė: kodėl geležinkelio kompani
jos prezidentas turi didesnę algą 
už prezidentąvisos Amerikos, ar 
jo nuopėtna^Midesni už nuo
pelnus Amerikos prezidento? Ant 
tokio klausymo, žinoma, nieks 
jam atsakyti ne įstengė.

Padegėjas ir žmogžudys.
Isz Chadron, Neb. raszo: Kok

sai iki sziol nepagautas piktada
rys aplaistė su kerosinu grindis 
ir lowas miegstubėj paczto asis
tento, Danley’o. Miegstubėj mie
gojo pats Danley, jo moteris ir 
2 vaikai. Persitikrinęs kad jie 
miega,žmogžudys padegė kamba
rį ir lovas. Subėgę ugnagesiai 
greitai užgesino ugnį, bet kada 
isz kambario iszneszė Danlay’ų 
szeimyną, tai abu waikai buwo 
jau užtroszkę, o tėvai dar ir da
bar nors gyvi, bet visgi dar kal
bėti negal. Nieks ežia ne gal su
prasti, ko žmogžudys norėjo; 
kad tai ne wagis, rodo tą ir tas, 
kad isz Danleyų gyvenimo nieko 
ne paėmė.

Suniisziniai Ontonagone.
Hanghtono Light Guard gavo 

nuo Michigano gubernatoriaus į- 
sakymą, kad butu pasirengusi 
traukti į Ontonagoną,kaip tik ją 
szerifas Corbett paszauks. Dau
gel žmonių, kurie per paskutinį 
gaisrą nustojo savo turtų, kalti
na foremaną Diamond Mach kom
panijos, buk vien jis yra kaltas 
atsilikusiam gaisrui, kuris paskui 
wisą Ontonagonąiszdegino. Todėl 
gyventojai norį tą kaltinįką lyn- 
czuoti. Padegėliai gyvena dabar 
tyczia parengtose būdose, l>et 
trūksta jiems dar apsirėdymo 
irturtų ant pastatymo isz naujo 
sudegusių namų.

Smarkus gaisras.
Mieste Benton Harbor, Mich. 

pereitą nedėlios dieną užsidegė te
atras Yose’s Opera House. Be- 
gesinant 15 ugnagesių užgriuvo 
griūvanti siena: 5 isz jų likosi 
ant vietos užmuszti, 6 gi teip 
sunkiai apkulti, kad nėra nė jo
kios vilties juos nuo myrio isz- 
gelbėti, keturi apkulti 
nors sunkiai, bet gal ne mirtinai.
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“LIETUVA”
Iszeiua kas Subata, Chicage,Ill.

KASZTUOJA:
Ant Metu Amerikoje........12.00
In Užmare.........................$3.00

Užveizdetojas A.OLSZEVVSKIS.
Bankraszczial (korespondencijos) ir laiszkai tu

ri būti adresawoti ant szio adreso:

„Lietuva” Publishing Co.
924 33rd STREET 

CHICAGO, ILLINOIS.
Pinigai turi būti siunsti per MonetOrder arba 

Rbgistrawotoje Gromatoj ant ranku

A. OLSZEWSKIO, 
954 33rd St., Chicago, III.

Isz Amerikos.
Deniokratiszka konwenciia 

szaiininku auksiniu 
piningu.

Demokratai szalinįkai auksinių 
pinįgų susirinko, 2 d. Rugsėjo, 
mieste Indianopolis ant konven- 
cijos. Iszrinko jie savo kandidatus 
ant prezidento ir vice-prezidento 
ant ateinanczių rinkimų. Ta de
mokratų dalis iszdirbo savo pro
gramą: nupeikia ji demokratus 
szalinįkus neaprubežiuoto muszi 
mo cidabrinių pinįgų ir visą jų 
programą; nupeikia teiposgi irre. 
publikonų programą, kaip ir vi
sus jų darbus. Programas demo
kratų szalinįkų auksinių pinįsrų 
remiasi ant muszimo auksinių pi
nįgų kaipo pamato; cidabras turi 
būt pritaikomas prie kurso; dau
gumu popierinių pinįgų tur su
mažinti. .'.luitai ant užrubežinių 
iszdirbimų wien toki, kad su 
rinkimai nuo jų uždengtų viesz- 
patystės reikalus.

Susirinkę Indianopolise nutarė 
iszrinkti kandidatę ant preziden
to—Johną Palmerą; ant vice pre
zidento—Simoną Bolivarą Buch- 
neijuTa dalis demokratų partijos 
yra silpna, taigi nėra nė jokios 
wilties, kad jos kandidatai ant 
ateinanczių rinkimų pereiti ga
lėtų.

Piningu dirbėjai.
Isz lova, Mich. Szteto urėdnį- 

kai suaresztawo ežia Franką ir 
George’ą Kingstonus, garsius o i o 7 o
pinįgų dirbėjus; atėmė ir prie
taisą pinįgų dirbimui. Namuose, 
kur buvo įrengta popierinių pi
nįgų dirbtuvė, rado 7200 dol. 
padirbtų pinįgų 20 doliarinėmis 
popieromis ir pinįgams dirbti po- 
pieros užtenkanezios ant padirbi
mo milijono doliarų. Kliszės la
bai gerai buvo iszpjausty tos isz 
medžio; paveikslas pinįgų ko

kius dirbo, buwo paimtas nuo 
1880 m. su paveikslu Alex Ha
miltono. Pinįgai jų buvo padirti 
teip gerai, kad tik labai įpratusi 
galėjo pažinti, kad jie ne tikri. 
Kiek jau dirbėjai jų terp žmonių 
paleido, dabar dar nežinia; suseks 
tą gal tolesnį tirinėjimai; galima 
vienok spręsti, kad jų yra gana 
terp žmonių paleistų.Todėl, imant 
pinįgus, reikia saugotiesi 20 dol. 
iszleistų 1880.
Musztynės lenku su irlandįv

ežtais.
Buffaloj, N. Y. lenkai susibarė 

su irlandiecziais už kokį ten dar
bą; isz barnių užgimė pesztynes. 
Kad irlandieczių buwo daugiaus, 
taigi jie lenkus ir praveikė. Jonas 
Levandovski ir Juozas Baranski 
likosi sumuszti. Ant vietos mu- 
szio pribuvo paszaukta policija, 
bet jai pribuvus. jau buvo ežia 
ir ligonbuezio wežimai ir gydyto
jai; gydytojai raisziojo sužeidi
mus lenkų. Irlandiecziai iszliko 
be žaizdų.

Maisztai parapijom! lenkisz- 
kos parapijos.

Scrantuose, pereitą eubatą, 
priesz lenkiszką bažnyczią atsiti
ko musztynės parapijonų su kunį- 
go pakviesta policija. Kad pra- 
baszczius krovė vis skolas ant nau
jos bažny ežios, todėl parapijonai 
norėjo nuo jo nusikratyti.Suszaukė 
mitingą ir nusprendė neįleisti ku- 
ningą į bažnyczią: susirinkę ant 
szventoriaus ir apstojo bažny
czią. Prabaszczius atsiszaukė į 
policiją. Atkako policijantai ir lie
pė žmonėms iszsiskirstyti, bet kad 
tie nepaklausė, todėl ir prasidėjo 
musztynės. Kraujas pasiliejo isz 
abiejų pusių. Ant galo atvažia
vo miesto majoras ir bažnyczią 
uždarė. ■

Nužudytas nusikaltėlis.
Pereitą nedelią Pittsburge, Pa. 

tapo pakartas ant nužudimo sū
do nuspręstas Juozas O- 
rosz už užmuszimą savo numylė
tinės, Teresės Bobek. Terese mat 
pažadėjo būti jam už moterį, bet 
paskui nuo iszpildymo to paža
dėjimo atsisakė. Pradžioje szių 
metų Orosz pasitikęs su savo 
numylėtinė, dar kartą jos praszė, 
kad ji iszpildytu pirmutinį savo 
pažadėjimą, bet kad ji to padary
ti nenorėjo, Orosz iszsitraukė 
revolverį, szovė ir užmuszė ją 
ant vietos. Paskui szovė ir į 
savą, bet tik susižeidė į krutinę. 
18 Wasario tapo jis sūdo ant 
pakorimo nuspręstas: diena ant 
pakorimo buvo paskirta 18Sė 
jos, bet paskui tapo nukelta to
linus. Orosz pats praszėsi sūdo, 
kad jį ant nužudimo nuspręstu.

Swietas nepasibaigė.
Ne v York© tūli spaugai tikin

ti pranaszavimams Rev.F. Stutz- 
ke, kurisai pranaszavo, kad svie
tas turi pasibaigti 2 dieną Rugsė
jo, apsiriko, nes paskirta Rev. 
Stutzkes ant pabaigos svieto die
na praslinko be jokių nepaprastų 
apsireiszkimų ant žemės. Klaidus 
prnnaszas vienok nenusiminė 
tiek, kiek jo pasekėjai, jis sako 
toliau4, kad negalys suprasti prieš 
žaszczių, kodėl, pagal jo iszprana- 
szavymą,dtir svietas nepasibaigė, 
gal padaręs kokią nors klaidą savo 
iszrokavimuose, dabarėsąs persi
tikrinęs,kad į 90 dienų svietas tu
rįs pasibaigti. Mums rodosi, kad 
kaip nepasibaigė iszpranaszautą 
dieną, nepasibaigs ir į 90 dienų 
vėliaus.

t Isz Pietinių Amerikos valsti
jų raszo apie neiszpasakytą 
vynuogių užaugimą. Sztete Ohio 
skrynią po 10 svarų vynuogių 
parduoda tik už 5 centus. Be
veik neužsimoka ir rinkti, neš 
tiek kasztuoja rinkimas, už kiek 
parduoda.

t Pereitą nedelią buwo Suvie
nytose VVieszpatystėse Szaurinės 
Amerikos 334 nutibankru- 
tinimai, taigi 150 daugiaus negu 
pereitą nedelią; Kanadoj gi į tą 
patį laiką buvo 33, taigi ma
žiaus neng pereitą nedelią.

t Netoli Mineapolis, Min. ant 
geležinkelio susimuszė du bėgan
ti trukiai; 8 keleiviai likosi sun
kiai apkulti.

Isz darbo lauko.
5 Centralej, Pa. dirba dabar 

visi brokeriai ir tai pilną laiką. 
Darbai ežia pagerėjo.

T Detroite, Mich. pradės isz 
naujo kloti Garfield ui. Kelesde- 
szimts žmonių gaus prie to dar- 
bf.

T “Garsas” prancsza, kad She- 
nandorio M i nėr & Union Co. 
brėkeriai, ką buwo stovėję, nuo 
pereito panedėlio wėl pradėjo 
darbą

T Mt. Carmell, Pa. rengiasi 
statyti naują brekerį po vardu 
“Mammotg”. Wieta to brekerio 
bus terp Green Ridge ir Peter- 
son. Darbas neužilgio prasidės. 
Gaus ežia darbą apie 600 darbi- 
nįkų.

T Pittsburge likosi uždaryta 
dirbtuvė geležinių iszdirbimų. 
1800 darbinįkų, o tanee beveik 
pusė lenku ir lietuvių neteko 
darbo.

•j Chicopee, Mass. Esanti ežia 
audimo dirbtuvė, stovėjusi 4 ne- 
dėlias. vėl pradėjo darbą. Szimtai 
darbinįkų ir darbinįkių randa da
bar jose darbą.

5 Waukeegan, III. “Dirbtuvė 
Waukegan K r am Works” likosi 
uždaryta ant nežinomo laiko. 
Wisi ežia dirbusiejie darbinįkai 
neteko darbo.

* Lehigh Valles kompanijos 
brokeriai gavo paliepimą, kai 
dirbtų pilną laiką, pakol ne gaus 
kitokio prisakymo. Readingo kom
panija teiposgi rengiasi dirbti 
pilną laiką.

T Cranberry Perdee & Co. bro
keris, kaip paduoda “Garsas”, 
nuo pereito panedėlio pradėjo 
darbą. Keli szimtai vyrų ir vai
kų gavo jame darbą.

T Didelę geležies liejinyczią, 
“Illinois Steel Co.”,South Chica- 
goj, rengiasi vėl uždaryti. Jeigu 
tas atsitiktu, tai keli tukstaneziai 
darbinįkų netektu darbo. Dirbo 
ežia daugel lenkų ir lietuvių.

T Joliet, III. Czia pastatytos 
dirbtuvės “Illinois Steel Co,” 
Rodvel departmentas tapo nuo 
utarnįko vėl atidarytas. Dirbtu
vė ta stovėjo per isztisu 2 mėne
siu. 250 darbinįkų gauna dabar 
czia darbą.

ISZ 
Lietinviszku dirwu 

Amerikoje.
— o--

Draugystė Tėuynės mylė
tojų.

Ant paraginimo vieno “Vie
nybes” raszėjo: szelpti tėvinai- 
nius ir ramintidirbaneziusant lie, 
tuvystės labo, subruzdo Amerikos 
lietuviai, nors tam užmanymui 
isz syk beveik nieks nepritarė, 
nes itz tikro sunku buvo suprasti 
kaip tą ramininimą atlikti. 
Nors pirmutinis užmanymas ir 
rodėsi nepraktiszkas, bet jis at
kreipė atydą lietuvių ant musų 
tautiszkų reikalų. Kaip dabar 
pranesza p. Asztramskas, pats 
tamsus ne apszviesti lietuviai, 
niekeno neraginami, uždėjo draus- 
gystę ir surinko jau 2 dol,80c. 
ant szelpimo tevinainių. Mažai 
tai, teisybė—bet’ czia ne galima 
užmirszti, kad tiek sudėjo pats 
lietuviai darbinįkai ir tai isz syk, 
nežinodami nė kam tuos pinįgus 
pavesti. Taigi galima tikėti, kad 
ir terp mus atsirastu aukautojai, 
kad tik tamsesnių brolių vadovai 
atsakaneziai prakalbėti mokėtu. 
Kitur vėl darbinįkai sudėję kiek 
pinįgų, nupirko knįgų ir isz- 
siuntė jas ant iszdalinimo Masko- 
lijos lietuviams, kuriems teip 
sunku knį^ą sugriebti. P. Asz- 
tramskas savo raszte klausia, kokį 
vardą duoti tai lietuvius szel 
pianeziai draugystei. *nt to klau
symo tiek galimi atsakyti, kad 
patsai vardas draugystės tai ne 
svarbus klausymas, svarbesniu 
yra — ką draugystė atliks? Kokį 
vardą duos uždėtojai, toks bus ir 
geras; svarbiausiu yra mieris jos 
ir darbai ant atlikimo to mierio. 
Ar ji vadinsis “Lietuvos mylė
tojų” draugystė ar kitaip, už tą, 
mums rodosi, nieks ginezo ne va
rys.

Lietuwiai Brazilijoj.
Brazilijoj yra gana, po -vieną, 

kur po du iszsiskyrszcziusių lietu
vių; daugiausiai gi bus jų 
kolionijoj Bluinenau, prov. Sta. 
Catharina, bet ir isz tų lietuvys
tė, turbut, neturės naudos. Wieni 
isz jų ne apszviesti, todėl savo 
tautiszkos skyrtybės visai ne sup
ranta, kiti, nors apszviestesni, 
5et savo skirtybės pažinti nenor. 
Paklausk musų lietuvių, kas jie 
toki yra, atsakys jie tau: aaz ėsu 
vokietys, nors tie neva vokie- 
czai beveik nė vieno žodžio vo- 
ciszkai ne moka; sakosi jie vokie- 
cziais vien todėl, kad kolioni
joj Blumenau daugiausiai yra

vokieczių, taigi tos daugumos 
vardą ir sau prisisavina; prisipa
žinti lietuviu musų broliai Brazi-
lijoj gėdisi.

Taigi nors czia lietuvių, iszsi- 
skirstusių po visokias kolionijas. .dirbta p. Lion “vaikų perykla”, 
yra diktai. bet lietuviszkų darbų [ Prielaisa ta teip sakant “pripe-
nėra,nes musų lietuviai gal ir pats 
nežino, kad jie lietuviai. Prie 
tokiu sąlygų apie įsteigimą kokių 
nors lietuviszkų draugyszczių ne
gal būt nė kalbos. Szilnas.

Susiwienyjimo Seimas.
Susivienyjimo Lietuvių Ame

rikoj vyriausybė kvieczia jo są
narius susirinkti ant seimo, 13 ir 
14 dieną Spalių szių melų, į 
Brooklyną. Mes velyjame kad su- 
sirinkusiejie padarytu kuo svar
biausius nutarimus ant naudos 
visų brolių lietuvių. Kaip vis
kas, teip ir musų Susi vienyjimas, 
idant augtu ir gyvuotu, _|ur* 
nuolatai gerintieji ir taikytiesi 
prie sąlygų lietuvių gyvenimo. 
Susivienyjimasyra musųtautiszka 
organizacija, taigi turi rupintiesi 
atlikti kuo geriausiai tautiszkns 
reikalus; juoa atlikti gal vien visa 
lietuviszka visuomenė, kad gi ją 
galėtu Susivienyjimas prie darbo 
pritraukti, turi pripažinti vi
siems lietuviams lygias tiesas, 
atmesti visai asabiszką neužkan- 
tą, kuri tankiai labai bjaurius isz- 
duuda vaisius. Tautystė remiasi 
ant užlaikymo visokių tautos są
narių paproezių. Tikėjimas tei
posgi priguli prie musų tautiszkų 
ypatybių; bet kad ne visi lietu
viai yra iszpažįtojais vieno tik 
tikėjimo, todėl pasitikime, kad 
dabartinis Seimas pasirūpins ir 
apie sulyginimą tiesų brolių ki
taip tikinezių: dėl kitokio tikėji
mo dalis lietuvių negal būt iszme 
sta, Siauras vien tikėjimiszkas su
pratimas tautystės tą padarė, kad 
lietuvius evangelikus katalikai 
laiko už vokieczius. Toki skirsty
mai vienos tautos pagal tikėjimą 
jos sąnarių, kai p lazdavę blogus 
vaisius, teip ir ant ateitės nieko 
gero atgabenti negal.

Antra silpna pusė musų gy ve
ninio Amerikoj—yra tai musų 
mokslai nes: tokios, kokios jos 
sziądieua yra, nė apszvietiiuui, 
nė lietuvystei ne kiek naudos te 
atgabena. Pasitikime, kad dabar- 
tims Susi vienyjimo seimas pasi- 
rupįs apie pagerinimą musų mok- 
slainių. Klysta “Vienybė”, savo 
polemikoj su “Garsu”, tardama, 
kad mokslainė ne atgabęs nau
dos, pakol neturėsime gerų mok- 
sliszkų rankvedžių (teip mes su
prantame tuos “vadovėlius”): 
rankvedis reikalingesnis tiems, 
kas negal mokslainės lankyti, bet 
nori pats pramokti; lankantiems 
mokslainę rankvedį užstos ge
ras, iszmanantis mokintojas. Ge
resni mokintojai atsirastu pats, 
kaip tik pati musų mokslainė at
siras kitokiose iszlygose.

Tuom nesibaigia dar reikalai 
lietuvių Amerikoj, bet augsz- 
cziaus paminėtus mes laikome už 
svarbiausius: užgimus brolystei 
ir meilei terp visų brolių lietu
vių, isznyks savitarpinė asztri 
partiszka neužkanta, isznyks ne
sutikimai, jeigu jų augimui ne bus 
atsakanezios dirvos. Prasiplati
nus gi labiaus apszvietimui, už 
gims ir geresnis supratimas sa
vo reikalų, terp paežių lietuvių. 
Nepraszal i nūs savi tarpini o nesuti
kimo ir tamsybės ir ge
riausi ir naudingiausi nusprendi
mai neišzduos laukiamo vaisiaus.

f Laikrasztis “Saulė” paduoda- 
buk Wilkesbarre, Pa. buvo sei, 
inas lenkiszkų ir lietuviszkų kunį- 
gų. Ką svarbaus susivužiavus 
ant seimo nutarė, mes nežinome.

Tas pats laikrasztis paduoda, 
kad Mahanojaus Hilso mainose li
kosi sutrintas lietuvys, Antanas 
Karužas. Jis paėjo isz Bebrinįkų 
kaimo, Pažeriu valszcziaus, Wil- 
kaviszkio paw. Suvalkų guber
nijos.

f “Kardas” pranesza, kad Bal- 
timorėj lietuviai stengiasi įtaisy 
ti vakarinę lietuviszką mokslar- 
nę. Dabar yra susiradę 30 vyrų 
norinezių mokintiesi; jeigu tik 
skaitlius tokių pasieks 40, tai 
gautų nuo miesto mokyklą, mo
kintoją ir'netknįgas uždyką. Kad 
tik atsirastu ta 10 dar truksian
ti norinezių mokintiesi!

f Mahanpjaus “Saulė” pradėjo 
iszeidinėti po du kartu ant nedė
lios; užtatai pavidalas numario 
truputį dabar mažesnis.

Wisokios Žinios.
* Ant Berlyno iszdirbystės pa

rodos, terp kitko, buwt> -4r pa- 

ri” vaikus per anksti užgimusius 
arba užgimusius silpnais. Peryk
los tokios Paryžiaus pamestų 
vaikų namuose yra jau nuo se
niai įvestos; ^Vokietijoj gi jos 
buvo dar nepažįstamos. Atsi- 
szaukus p. Lion, Berlyno polici
ja nenorėjo ant paro
dos* tą prietaisą daleisti, bet ant 
galo daleido vidurių ministerija; 
negal į tą parodos dalį ateiti vien 
nesuaugę dar vaikai ir merginos.

*
* Prancuziszki žemdarbystės 

laikraszcziai labai iszgiria dilge
les ir rodyja jas tyczia auginti 
ant maisto gyvuliams. Dilgelės 
nupjautos jaunos ir paskui isz- 
džiovintas, per ką žudo savo 
dilginanczias ypatybes, duoda 
kuo geriausią gyvuliams maistą. 
Maistas isz vienos dalies dilge
lių ir 4 dalių szieno arba sziau- 
dų, jeigu juom bu& maitinamos 
karvės, pagerina jų pieną: pie
nas karvių maitinamų dilgelė
mis kur kas saldesnis, riebesnis, 
daugiaus 1 iszduoda Smetonos. 
Primaiszant dilgelių prie maisto 
arkliams, įffyj*’ jie žvilgėjimą 
plaukų. Maskolijoj vieną dilge
lių veislę pradėjo augyti dėl 
valaknų: dilgelės valakuos yra 
dailesnės už linų valaknas, au
dimai isz jų žvilga kaip ir szil- 
kiniai

* *
* Atkakus europiecziams į 

Australiją ir ant Oceanijos salų, 
cziabuviai gyventojai ūmai 
nykti pradėjo: ant salų Havai 
dvideszimts metų atgal dar bu
vo 250000 gyventojų cziabuvių, 
sziądiengi jų yra jau vos 45000, 
tas pats yra ir aut salos Naujos 
Zelandijos. Ant salos Tasmanijos 
15 metų atgal numirė paskutinis 
isz seniaus czia gyvenusios tau
tos. Pasirodo vienok, kad kas- 
iinkOceanijos salų,atsiradus ant jų 
europiecziams, nyksta ne wię,y 
cziabuviai gyventojai, bet nyks
ta teiposgi ir vietinės augmenų 
veislės ir jų vietą užima veislės 
Europos augmenų ir tai ne
tik tokios, kokias veisia europie- 
cziai per auginimą, bet ir aug
mens laukiniai, kokių nieks ne 
augina. Atkakus ant Naujos Ze
landijos europiecziams prisiveisė 
czia visoki europeiszki augmens; 
dabar ten yra jau apie 500 viso
kių Europoj auganezių augmenų, 
kurių czia nė buvo,o užtai vieti
niai augmens traukiasi isz vietų 
europieczių apgyventą į plotus 
cziabuvių apgyventus. Kaip terp 
žmonių veislių, teipjau ir terp 
augmenų užtėmytina yra kova 
už būvį ir joje kaip vietiniai gy
ventojai, teip ir vietiniai aug
mens tampa europeiszkų veislių 
pergalėti,iszstumti toliaus į vidu
rį salos, pakol ant galo neisznyks 
visai. Ar visur toki atsitikimai 
buvo užtėmyti,ne žinome;Ameri
koj vienok visur,kur tikpa&irodė 
baltveidžiai, priviso ireuropeisz- 
ki patvorių augmens; ir czia jie 
paveižė ruimą vietinėms vei
slėms, teip kaip lengvai balti^jie 
paveržė žemės plotus indijonie- 
cziams, kurie isz palengvo visur 
ir nyksta.

$50 Nagrados.
Tam, kas sugaus Joną Naujo

ką, pabėgusį su mano paezia, Ka
tre Šegiavycziene isz Waterbu- 
rio. Mano pati pavogė nuo ma
nęs $548 ir auksinį laikrodėlį ir 
iszdumė su minėtu Naujoku. Ji 
yra vidutinio ūgio, szviesių juos
vų nedidelių plaukų, ties kakta 
jie pakirpti, iszblyszkusio veido, 
turi vieną ranką kreivą per kau
lelį ir abiejų rankų mažiukai pir- 
BZtai suriesti, negali jų gerai isz- 
tiesti; tur 23 metus. Jonas Nau
jokas yra 27 metų, žemo ūgio, 
storas, plaukai szviesiai geltoni, 
ties kakta garbiniuoti, ūseliai ma
ži, kakta plati, greitai szneka ir 
eidamas velka pasturgalį atki 
szę4; jisai buvo redaktorium 
“Ryto”, Waterburyj. Kas juos 
užtėmy tų, tegul aresztuoja ir duo
da žinią ant adreso szito:

J. Segtawyczia, 
776 Bank St. Waterbury, Conn.
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j suteikia žemės pavirsziui. Sziluma žemės pavir- 
isziaus paeina vien nuo saulės spindulių. Taigi 
tik saulės spindulių sziluma užlaiko gyvybę 
ant žemės pavirsziaus, tik ji užlaiko augmenis 
ir visokius gyvuolius. Kaip ilgai saulė siųs sa 
vo szilumos spindulius ant žemės, nėra pamato 
bijotiesi, kad atauszus viduriui žemės, musų pla
neta apmirti galėtu. Bet žvaigždės teiposgi ausz- 
ta ir gesta. Nė viena isz pasvieczių saulių ne 
gal iszsiliuosuoti nuo atauszimo. Kada vienok 
ateis ta valanda, kurioj musų saulė paliaus apdo
vanojusi musų žemę ir kitas savo sistemos pla
netas szildaneziais savo spinduliais? Kada ateis 
laikas apmirimo žemės nuo stokos szilumos?

K?id užlaikanti ant musų žemės gyvybe szi
luma vien nuo saules, taigi pasimažinimas gy- 
vingos pajiegos tos žvaigždės turi gimdyti pasi- 
mažinimę szilumos ant žemės. PasimažinimasI
vėl szilumos ant žemės apskrįczio gimdo suma- 
žėjimę to apskriezio, nes kiekvienas daiktas nuo 
szilumos skeczia-i, o nuo szalczio susitraukia. 
Taigi sumažėjimas žemės szilumos turėtu pada
ryti tę, kad visas žemės apskritys sumažėtų, o 
isz to turėtu užgimti greitesnis žemės sukimąsi 
aplink savo aszį. Taigi matome, kad susimažini* 
mas szilumos saulės spindulių turėtu pagimdyti 
greitesnį sukimąsi žemės aplink savo asz|. o tas 
vėl pagimdytu kita npsireiszkimę: dieml turėtu 
darytiesi vis trumpesnė ir trumpesnė. Bet kad 
per du tukstaneziu metu greitumas sukimosi že
mės aplink savo aszį nepersi keitė žymiai, taigi 
ant to pasirėmę, mes be apdirikimo galime spręs
ti, kad per tę visę laikę ir karsztis saulės spin
dulių, jo daugumas teiposgi nepersikeitė žy
miai. Taigi musų szildanti saulė ne duoda dar 
žinoti, kad ji rengtųsi užgesti ir vidutiniszka 
sziluma ant žemės nesimaino nuo amžiaus į am- 
žį. Laplace nusprendė, kad vidutiniszka szilu
ma ant žemės pavirsziaus per isztisus du tuks- 
tanezius metų ne sumažėjo ne ant vienos szim- 
tinės dalies laipsnio Celciaus termometro. Dalei- 
džiaut, kad milijonas metų praslinko nuo atsiradi
mo pirmutinio žmogaus ant žemės,-tai per visę tę 
daugybę amžių sziluma ant žemės pavirsziaus ne 
sumažėjo nė ant 5 laipsnių Celciaus termometro, 
taigi per tę ilgę laikę sziluma saulės nesusima
žino teip žymiai, kad tę galima butu patėmyti. 
Jeigu per milijonus amžių musų gyvybės užlai- 
kytoja auszo teip palengva, tai ir nėra nė jokio 
pamato daleisti. kad ateitėj ausztų ji greicziaus. 
Taigi žmonija iszgy venusi ant žemės daugybę am
žių, turi dar milijonus metų, o gal ir milijonus 

ant žemės isznykti turės, pa- 
wisoki gyvuoliai ir augines, teip kad tada kol pražus ant jos paskutinis^žmogus. Isznykus 

i ant žemės, dar žemė ne pabaigs savo 
ji ir jos sędraugės planetos skraidys to

te saulė, kuri yra liaus svieto ruimuose per ilgus amžius nors ir 
ir kitų planetų neuž-i be žmonių ir kitokių sutvėrimų. Taigi nėra pa- 

, apie kurię kulbė- 
ji dar ne teip arti nuo mus j 

<%, turi žmonija dar daigelį i

APIE 

ŽEMĘ ir KITUS SWIETUS, 
JŲ BŪVĮ ir PABAIGA.

Pagal Heilpernę. 
(Užbaiga.)

I a pasidariusi isz paskutinės saulės miglotinė 
turi užlaikyti ir likuczius krutėjimo paskutinės 
-.aidės aplink aszį, tai yra, turi ji suktiesi teip, 
kaip ir sukosi ana paskutinė saulė, tik kur kas 
palengviaus. Jos locna sziluma, szildydam i svie
to ruimus, turi teiposgi nuolatai mažėti; dėl to 
niedega pradeda rauktiesi, tirsztėti, o per tai grei
tumą sukimosi turi didintiesi. VVėl tversis vidu
riai,. apie kuriuos medega pradės rinktiesi ir 
miglotinė turės dalintiesi į szmotus arba į atski
ras miglotines, besisukant gi joms, plysz nuo jų 
žiedai, isz kurių darysis naujos saulės, kurios 
gimdys naujas planetas, tos gi mėnulius. Taigi 
pražuvus vienam svietui, arba, kitaip sakant, vie
nai jų gentkortei, turės t vertiesi kita, tokiu 
jau budu, kaip ir ana pražuvusi. Ir teip vis į 
rundę. Taigi kę ežia matome? Tikėjome, kad pra
žuvus vienam svietui, jis visai amžinai pražu
vo, tuom tarpu matome, kad senas pražuvo 
vien todėl, kad isz jo galėtu pasidaryti kitas, 
tokiii kaip ir pražuvę^ budu. Taigi nėra svieto 
pabaigos, kaip nėra galo pajiegos ir galo mede- 
gos; svietai tversis teip ilgai, kol tik bus pajie- 
ga ir medega, o kad tie ne nyksta, todėl ir ėsy- 

svietų nepasibaigs, ka'»p nepasibaigs galybė 
juos tverianti. Ar dabartinės pasvietės yra pir
mutinėmis, ar priesz jas buvo jau keletas eilių 
svietų, mes to nežinome. Matome vien, kad per- 
sikeitus iszlygoms ant pasvieczių. pasidarius joms 
netinkanezioms užsilaikymui gyvybės, tame ne- 
tinkaneziame paveiksle jos ir neužsilaiko amžinai, 
bet pražūva, idant per tę pražuvimę sutverti 
kita eilę, kuri ateitėj turės vėl ant~sawo~~pnv4AL- 
sziaus atsakanezię gyvybę, atsakanezius sutvėri
mus. Ar tie sutvėrimai ant ateinanezių eilių 
svietų bus panaszus į dabartinius, mes to nežino
me ir apie tokius daiktus spręsti negalime, netu
rime ant tokių sprendimų atsakanezių pamatų. 
ATEITE GYWYBES IR ŽMONIJOS ANT MUSŲ ŽEMES.

Pabaiga svieto, apie kurię kalbėjome, yra 
dar teip toli nuo mus, kad apie tę pabaigę nėra 
dar mums nė ka mislvti. Kol apsistos savo ke
lionėj dangiszki svietai, kol susilygins sziluma 
svieto, praslinks dar daugybė milijonų, metų. 
Piktesniu mums yra tas, kad toli pirm tos svie
to pabaigos jsznyks gyvybė ant žemės, i 
žmones, i _
kada dangiszkospasvietėssusimusz, kada jos pradės | žmogui 
pulti viena ant kitos, jau jos bus numirusios, nebus j amžiaus 
ant jų nė jokios gyvybės. Nė saulė, kuri yra'liaus svieto ruimuose per ilgus 
užlaikytoja gyvybės ant žemės i 
laiky- amžinai savo szilumos, kaip ir kiekvienas Į mato drebėti priesz tę pabaiga, i 
įkaitę- kunasteipir ji isz pa lengvo, bet nuolatai au- jome: " ......“*...........
szta. Saulės sziluma, kuri paveiksle spindulių nuo ji atei; 
jos bėga į pasvieczių ruimus, szildo savo planetas, 
jau niekada atgal ant saulės nesugrįžta, 
turi kada nors ateiti laikas, kada ir su saule pasi
darys tas pats, kas pasidarė su musų žeme, mėnu
liu ir daugeliu kitų dangiszkų svietų: saulė tu
rės ant savo pavirsziaus užgesti, turės užsidengti nužengėme: su visais vaisiais mokslo, 
szalta pluta ir atszalus 
tai, ant jos pavirsziaus atsiras vandens. Pirma dar mes visgi, galima sakyti, 
to dar saulės szvieša turės sumažėti ir ant galo 
visai užges. Ant musų žemės ir ant kitų musų 
pasaulės planetų užgims, tamsybės, mėnulis ir pa
liaus žibėjęs, nes jis,’ kaip žinome, žiba nuo sau
lės atsimuszusia szviesa. Saulė, kaip jau žinome, 
yra szaltiniu visų pajiegų ant žemės; be saulės 
negal užgimti nė vėjas, nė lytus; augmens be 
saulės szviesos ir be szilumos teiposgi augti negal, 
o be augmenų turi isznykti visi žole mintanti 
gyvuoliai, o vėl be tų gyvuolių ir be augmenų tu
ri isznykti ir kitoki žvėrys ir žmonės, nes ir tie 
ne turės kuom maitytiesi, nors ir neisznyktu nuo 
szalczio. Pasimažinus saulės szviesai ir szilumai 
turi mažintiesi- ir gyvybė ant žemės; pirmiau
siai isznyks tie, kurie daugiausiai f

LIETUVA.

Isz wisnr.
U Ant geležinkelio, terp Jumet 

ir Lutre, Belgijoj, susimuszė du 
prieszais bėganti geležinkelio tru
kiai. Sunkiai sužeistų yra 20 pa- 
sažierių

|| Uraliaus kalnuose, Maskoli- 
joj, terp Europinės Maskolijos 
ir Si beri jos, surado dabar dei
mantų kastynes. Deimantai tapo 
surasti aukso kastynėse Koltysz, 
netoli Nižne Tagiliaus.

|| Garlaiviai atėję nuo salos Is
landijos ( Didele sala prigulinti 
Danijai, sziauriose, terp Ameri
kos ir Europos) atgabeno žinię 
apie baisius, atsitikusius ten žemės 
drebėjimus. Prasidėjo jie 26 dienę 
Rugpjuczio. Dwi bažnyczios liko
si iszgriautos, teipogi daugtriobų 
sugriuvo; pražuwo ir daug gi wu- 
lių. Drauge su žemės drebėjimu 
ir ugninis kalnas (vulkanas) 
Hekla pradėjo mesti ugnį.

|| Baisus tvanai rytinėj Siberi- 
joj. Upė Stfifan užliejo kaimus: 
Nikolskoje, Razdolnoje ir Poltav- 
ka. VVisoki terp žmonių susinę 
szimai apsistojo. Kariauna sten
giasi gelbėti žmonis isz apsemtų 
triobų. Wienas maskoliszkas o- 
ficierius,besistengiantis iszgelbėti 
pasislėpusius ant vienų namų sto
go gyventojus,prigėrė; neiszgel- 
bėjonėanų ant stogo pasislėpusių. 
Laukai tvano iszuaikyti. Upės 
Amur ir Ussuri teiposgi užtvino 
ir daug pridirbo blėdies.

isznyks ir • amžių iki gyvybė n || Maskoliszkas laikrasztis “Si- 
birsky Wiestnik” paduoda žinię 
apie vienę iszsiųstę į Siberija nu
sikaltėlį, turintį dabar 133 me
tus amžiaus. Jis tapo į Siberiję 
iszsiųstas už paslapty degtinės 
warymę. Sziędien, nors turi jau 
133 metus, bet dar uždarbiauja: 
jis yra sargu namuose Ivanovo, 
Irkucke. Atmena gerai atėjimę 
prancūzų į Maskoliję. Kaip pasa
koja, tėvas szito senelio, mirda
mas, turėjo 150 metų. Dailus am- 
žis; ne daug yra tokių,kurie tiek 
metų ant svieto iszgy veno.

yra. Pakol 
tukstaneziu 

i, i metų, kad tik isz to laiko prideraneziai naudo 
Taigi tiesi mokėtu ir norėtu, kad tik naudingiems 

visai žmonijai darbams atsirastu atsakanezios sę- 
lygas, geresnės neng tos. kokias turime sziędien. 
Sziędien mes dar ne galime pasigirti, kad toli 

SU vai-iai- 
puusų rankų darbų, su musų jausmais ir mieriais 

.......  ..—r/., ę,-!! — ’.v, -1, esame puslaukiniais;
dar iki sziol neįstengėme isz m ilsu gyveninio isz- 
mesti kaipo nereikalingę sunkenybę tautiszkę, 
tikėjimiszkę, luomiszkę neužkantę; neiszsilmosa
vome nuo kruvinų karių, tamsybės apsiaubianezios I 
daugybe žmonių; su musų sziędieniniais mieriais 
skriausti ir sunaudoti savo silpnesnį artimę, mes 
isztikro dar netoli nužengemė nuo to laipsnio, 
ant kurio atsiranda laukiniai; kuslink gi žmo- 
niszkų jausmų, nekarta laukiniai mus sugėdina. 
Prisiartinus žmonijai prie galo savo būvio, gy
veni mas jos ne isz syk isznyks. Ausztant saulei, 
paniekėjus iszlygoms gyvenimo ant žemės, visi 
gyvi sutvėrimai persikeis teip atgal, kaip ir isz 
pradžios keitėsi isz žemesnių į augsztesnius. A- 

mums rupi, 
Ateitė svietų ne 

nuo mus noro paeina, mes pūgai savo uorę 
jų galę nė suskubinti, nė atitolinti ne galime; 
ateitė vienok žmonijos paiena nuo musų paežių 
darbų. Waisiai mokslo mums rodo, kur žmogaus 
iszmintis pasiekti gal. Žingeidu vienok, kad pra- 
eitėj žmonijos retai patinkame tę žmonių iszmin- 
tį atkreiptę į darbus ant pagerinimo paezios žmo
nijos būvio. Moksliszki iszradimai ir isztyrimai 
neįstengia uždengti tamsių atsitikimų žmonijos 
gyvenime. Žmonija iki dabar dar visgi yra su
rinkimu vienstovių žmonių užimtų kiekvienas 
vien užganėdinimu savo paties vien reikalų, 
savo paties norų, Žmonijai daug lengvinus butų 
atlikti daug svarbių darbų sujungtomis visų 
pajiegomis, o ne pajiegomis pavienių žmonių ir 
tai ant asabiszkas ne visuomeniszkos naudos.

Kę gi daryti — sziędien musų žemės žmones 
kitaip dar elgtiesi ne nor, nors tūli ir supranta 
nenaudingumę sziędieninių iszlygų. Todėl nors 
iszmintis žmonių ne sykį rodo dalelę galybe, jie 
galės užsipelnyti ant vardo iszmintingų sutvė
rimų vien tada, kada įstengs asabiszkus savo 
mierius aukauti ant naudos visos žmonijos, ant 
pagerinimo jos būvio; tas gi pagerinimas ateitos 
žmonijos paeina nuo mus paežių; ant iszpildy- 
mo to reikia tik gero noro. Jeigu įstengsime pa
gerinti žmonių gyvenimę ant žemės, tęsyk atsiras 
ir dauginus darbinįkų ant pakėlimo mokslo.

Mokslincziai, žiūrėdami per pagerintus žiūro
nus "į pavirszių areziausios nuo mus^jlanetos Mar
so ir matydami ežia jungianezius jūres Jdidelius, 
nuo deszimczių viorstų ploczio ir nuo szimtų il
gio kanalus, sprendžia, kad ten gyventojų vi
sai kitokios neng pasj mus iszlygos gyvenimo. 

1— tokius kanalus gal įstengti į teip umę laikę, 
kaip jie ten dauginasi, atlikt i wien žmonija sujung
tomis pajiegomis. Taigi gyventojai Marso toli 
mus pralenkė, ten turbut iszrisztF jau ir tūli 
klausymai, apie kokius kalbėti žmonės ant žemės 
dar bijosi. Marsiecziai todėl jau turėjo seniai per
žengti laikę kada kiekvienas rūpinosi vien a- 
piesavo paties naudę. Kada mes tę laipsnį per
žengsime? Kada ji peržengsime, isznaujo žmo
nėmis pastosime.

GALAS.

šiai isznvks tie, kurie daugiausiai tos szilumos teitė vienok kitų sutvėrimų ne tiek 
ir szviesos reikalauja, mažiaus jos. reikalaujanti kaip ateitė paezios žmonijos, 
gal labinus prie naujų iszlygų prisitaikyti ir už
silikti ilginus, bet ant galo ir tie turės isznykti; 
viskas turės ant žemės apmirti; jeigu kas dar už
silaikytu, turės ta iszuaikyti urnai užgimęs karsz
tis atsirandant vandenims ant saulės pavirsziaus; 
kiti ir to laiko nesulauks. Iszlygas gyvenimo 
perkeiezia ant musų žemės ne vien auszimas 
saulės, bet ir auszimas paezios žemės, nors sziluma 
vidurio žemės ne turi tirp didelės įtekmės ant

|| VVoliniausgubernijoj labai tan
kiai atranda užkastus nuo senovės 
pinįgus. Beveik kas metę tai 
szia, tai ežia atkasa kur nors už
kastus pinįgus. Neseniai grabka- 
sys, kasdamas grabe aplink Jam- 
poliaus girię,iszkasė tris molinius 
puodus pripiltus smulkių cidabri- 
nių senovės lenkiszkų pinįgų,nuo 
laikų vieszpetavimo Lenkijoj ir 
Lietuvoj karaliaus Jono Kazimie
ro. Tuojaus atsirado nori n ežių 
juos pirkti. Koksai žydelis pa
siūlė už juos radėjui 5 rublius ir 
tas būt jau ant tos prekės sutikęs 
—bet sztai, įsikiszo policija ir tę 
radinį atėmė be jokio užmokes- 
nio.

Žinome, kad besileidžiant gilyn į vidurį že
mės, paveikslan į kastynių olas, patinkame vie- 
tę, kurioj sziluma visada būva vienokia, ji nie
kada nepasididina, nė nepasimažina. Žinome, kad 
ta sziluma žemės plutos gilumose, jeigu nepersi- 
keiezia metų dalyse, tai ir ji mainosi pagal gilu- 
iųę: ji pasididina ant vieno laipsnio Celciaus ter
mometro besileidžiant į žemės vidurį ant kiekvieno 
100 pėdų gilyn. Aiszku, kad toksai pasididinimas 
'žilumos žemės gilumose ne gal paeiti nuo saulės, 
kaulės sziluma negiliai įsigriebia. Jeigu todėl szilu
ma vidurio, žemės juo aųgsztyn prie jos pavir
šiaus; juo ji mažesnė, tai isz to galima spręsti, 
! .id žemės apskritys nuolatai auszta, žudo jis ne 
tik dalį szilumos, kokię gauna nuo saulės, bet ir 

' tlį savo locnos. Widurio * žemės sziluma perei
na per eiles žemės plutos ir iszsisklaido po svie
to ruimus teip jau, kaip ir saldės sziluma. Kiek 
tos savo szilumos žemė žudo? Prancūzas Fmtrier 
išskaitė, kad žemė mažai savo szilumos žudo, 
taigi' kad ji auszta labai palengva, ant galo ir 
j locna sziluma ne didelę turi įtekmę Fou- 
ripr iszskaitė, kad žemės sziluma padidina szilu
ma žemės pavirsziaus vos ant 1 trisdeszimtinės 
dalies laipsnio Celciaus termometro (turinezio 
1<>!> laipsnių), taigi tik ant tiek sumažėtų žemės 
pavirsziaus sziluma, jeigu žemė visai savo vidu
juose- atausztu; toksai sumažėjimas labai maža 
turėtu įtekme ant iszlygų gyvenimo ant žemes 
pavirsZi;lus. ‘Taigi tos iszlygos remiasi ne ant 
ž' inės vidurio szilumos, bet ant tos, kokię žemė 
apturi nuo saulės spindulių. # .

Taigi likosi isztirta, kad žemė labai mažai 
*udo szilumos ir kad ji Ubai mažai sawo locnos

Pas unitų prabaszczių Lusz- 
Galicijoj, atėjo žydas, ne
norėdamas persikriksztyti. 

greicziaus iszmokti

noj, 
va 
Norėdamas 
pamatus krikszczioniszko tikėji
mo, įsipraszė, kad kunįgas jį 
priimtu už bernę, tai ežia ge
rinus galės mokytiesi negu ki
tur. Kunįgas jį priėmė. VVienę 
dienę reikėjo iszvežti sziaudus 
į laukę. Žydas panorėjo juos 
nuvežti, įsikinkė ketvertę ark
lių, bet kunįgas pasakė, kad už
teks dviejų. Taigi kandidatas 
ant krikszczionio, kaip iszvažia- 
vo su pora arklių, teip ir negrį
žo; nė arklių, nė žydelio niekur ne
surado. Jis buvo mat vienu isz 
sąnarių arklevagių draugystės.

|| Kaime Ra kove, Lomžos pa
svietyj, Lenkijoj, prie Lietuvos 
rubežių, pasiuto kerdžiaus szuo. 
Ukinįkams tas nerūpėjo, o ker
džius nenorėjo savo szuns 
užmuszti tikėdamas, kad 
tas pasveiks: szuo vienok ne 
pagijo, tik apriejo 19 galvijų. 
VVieton paszaukti iszmanantį gy
vulių gydytoju, ukinįkai pakvie
tė burtinįką; tas sukandžiotiems 
gyvuliams įkandimus užburė ir 
tuom viskas pasibaigė. Tik sztai, 
į du mėnesius paskui pasiuto kar
vė. Kada ji ant galo pastipo, žmo
nelės, vieton užkasti, nulupo ir 

wal-

užsi-

suvalgė mėsę. Neužilgio po tam 
vėl padūko keletas gyvulių. 
Žmonėms gailėjo ir tų mėsos, to- 
^iėl juos papjovė ir mėsę teipos
gi suvalgė. Tokiu budu,
gant apsirgusių gyvulių mėsę, 
Lenkijoj žmonės ne kartę 
kreczia liga ir nuo jos mirszta; 
žinojo tę ir tie, kurie mėsę pasiu
tusių gyvulių suvalgė, bet jiems 
gailėjo mat Dievo dovana į že
mę kasti. Ir ne žingeidu: kaimie- 
cziai Lomžos gubernijos mėsę 
valgo 2 kart, o daugiausiai, ir 
tai tik turtingesni, 3 kartus ant 
metų.

|| Isz Neapoliaus, Pietinėj Ita
lijoj, raszo apie vienę didelia 
vagystę atsitikusię tame mieste. 
^Vagiliai mat dręsiai pasistatė sau 
kopeczias ir įlipę per langę į kam
barį ant antrų lubų, iszsineszė 
isz ten sunkię geležine kasę, ku
rioj buvo 1 milijonas lyrų pinįgų 
( 1 lyra yra tai penkta dalis 
doliaro). Žingeidu, kad beli
pant su kasa kopeczioms nieks 
vagilių ne patėmyjo; darhę tę 
atliko ant ulyczios, kur visada 
daug žmonių vaikszczioja. Septi
mos žmogystos, kaipo nužiūrėtos, 
likosi suaresztuotos,bet ar jie isz- 
tikro kasę pavogė, da wis ne
žinia.

|| Juuodujų Jūrių pakrantėse, 
Pietinėj Maskolijoj, siautė smarki 
audra; apie Nikolajevskę ji ga
na daug pridirbo blėdies, ypacz 
gi Kamensko valszcziuje. Kai
me Bielenka iszvartė vaisinius 
medžius soduose, nuneszė 47 
stogus; senesnius namus visai 
sugriovė^ Terp kitko, buvo ežia 
toksai atsitikimas. Wienę didelį 
kluonu, uždengtę szifru, vėtra su 
savim pagriebė ir nuneszė apie 
100 sieksnių; ant kelio tę triobų 
kelis syk apvertė rogažiumi ir 
ant galo vėl ant lygy mos pastatė 
teip, kaip pirma stovėjo, be ko
kių nors žnaimių pagadinimų. 
Ta vėtra siautė ir kitose vietose.

|| 2 dienę Rugsėjo neiszpasaky- 
tai smarkus žemės drebėjimas 
vėl antru kartu atlankė Japoni- 
ję; lasai žemės drebėjimas labai 
daug pridirbo blėdies ant Korka- 
san salos. Miestas Rukorgo su 
visu iszgriautas. Provincijos 
Rokuzen ir Rinkusho daug nu- 
kentė: iszgriauta daug namų ir 
szimtai žmonių pražuvo po savo 
triobų griuvėsiais. Kiek isz viso 
pražuvo žmonių, dar dabar žinoti 
negalima. Drauge su žemės dre
bėjimu atlankė salę ir neiszpasa- 
kyti sūkuriai (tifon). Alena, kad 
dabartinis žemės drebėjimas su 
sūkuriais dar daugiauspiktoatga 
beno už pirmutinį, nuo kurio pra
žuvo 27000 žmonių.

|| Wokiszkas laikraštis “Bres- 
lauer Zeitung” paduoda, kad ant 
lauko dvaro Dobieszewo, Pozna- 
niaus provincijoj, iszkasė du cent
neriu ir 85 svarus anksinių ir ci- 
dabrinių pinįgų. Pinigai tie bu
vo užkasti viename kape iszkas- 
tame ant kai vos. Nuo kokių lai 
kų tie pinįgai, dabar dar nežinia. 
Gal jie bul nuo szvedų su Len
kija karės 1656 m. nes tęsyk 
szvedai perėjo per tę krasztę; 
gal teiposgi būt nuo prancuz 
nieczio, nes 1812 metuose mar- 
szalas Davoust per Dobieszevę 
perėje į Maskoliję su sawo ka
riauna. Sunku wienok patikėti, 
kad einanti dar į svetimę krasz
tę kariauna tyczia pinįgus 
kastų į žemę; tę daro wien su- 
muszti, jeigu jiems urnai reikia 
pasitraukti, o didelės sunkenybės 
su sawim negal paimti.

U Isz Singhapoor, Pietinėj Azi
joj, iszplaukė angliszkas laivas 
“Mariatu Sacond”; wežė jis ta- 
worus isz ežia ant Karotinų 
Salų, Oceanijoj. Jurinįkai pasam
dyti buwo beveik wisi chinie- 
cziai; tie už kę ten susipyko ant 
jūrių su laivo kapitonu, Price, 
užpuolė ant jo ir užmuszė, paskui 
metėsi ant wieno laivo pasažie- 
riaus, negro ir ant kapitono pa- 
gelbinįko, kurie nors karsztai 
gynėsi, bet likosi pergalėti ir už 
muszti. Atlikę tokiu budu su sa 

vo virszinįkais, uždarė į lai
vo apaezią moterį ir sūnų laivo 
kapitono ir paskui pradėjo gir
tuokliauti, ant galo pasigėrę, su
si peszė ir su peiliais pradėjo terp 
savęs pjaustytiesi. Trys tokiu bu
du likosi papjauti. Tuom tarpu 
laivas, niekeno nevaldomas, 
plaukė, kur jį vilnys neszė; 
susimuszė jis su iszpaniszku 
kariszku kreiserium. Kapitonas 
kreiserio pamatęs, kad ant to pa
tikto angliezko laivo darosi ne 
gerai, jeigu jis susidūrė, nusiun
tė nuo savo lai vojurinįkus, kurie 
aną ir apėmė. “Mariattu Sacond” 
nuvedė į Manilles portę. Nusi
kaltę jo\jurinįkai tuom tarpu pa- 
sodyti į kalinį.

Į| Žemiaus paduotas atsitiki
mas geriausiai rodo begėdiszkę 
ir bjaurų maskolių budę. Wienę 
dienę, pabaigoj Liepos mėnesio, 
Lourso, konditorėjoj, Warszavoj, 
prie vieno stalelio sėdėjo kele
tas lenkų. Szale jų sėdėjo uni
versiteto studentas ir skaitė lai- 
krasztį. Tuom tarpu įėjo į kon- 
ditorėja oficierius ma^koliu&ir at
sivedė su savim szunį. Szuo pri
ėjo prie studento, tasai jį paglos
tė, tik sztai oficierius suszoko į 
szunį:

— Kosciuszko, poidi siuda!
Po valandai 

kė nuo savo 
prie studento; tasai gi, žiūrėda
mas į akis ano 
tydamas szunį, isztarė.

—\Jenerole, vargingas wir- 
szinįke, kodėl tu teip kvailę 
adjutantę sau iszsirinkai?

Iszgirdęs tuos žodžius, masko
lius pa^zoko, suszaukė policiję; 
konditorėję tuojaus uždarė; vi
sus gi ežia buvusius sveczius 
paszaukė į liudinįkus. Mat toki 
paszlemėkai maskoliai iszdrysta 
visų, nevien lenkų garbinamais 
vardais szunis vadinti.

szuo wėl atsitrau- 
pono ir pribėgo

maskoliaus, glos-

|| Isz Charkovo, Pietinėj Mas
kolijoj, raszo:5 dienę Rugsėjo,ant 
linijos Charkovo Balaszovo gele
žinkelio szitokis buvo atsitiki
mas. Pasažierinio geležinkelio trū
kis, iszėjęs isz stacijos Lieki ir 
prabėgęs staciję Zasimovkę, neti
kėtai ant syk sustojo. Waiįuojan- 
czius trukiu pasažierius apėmė 
baimė, nes urnai sustabdžius tru. 
kį, jie nupuolė nuo savo sėdynių 
ir pradėjo visi, ypacz gi mote
rys, klykti. Baimę dar padidino 
kunduktorius, kuris bėgdamas 
per vagonus, szaukė: gelbėkitės! 
Pasažieriai visi puolė prie vago
nų durų ant syk ir prasidėjo grūm- 
tiesi, vieni per kitus, per duris,kiti 
szokinėjo per vagonų langus. Isz- 
ėjus pasirodė: užpakalyj sustoju
sio trūkio gežinkelio relės buvo 
iszkleiptos; paramai rėliu nu
grimzdo į kelio pylimę, netoli tos 
vietos per kelię tekėjo upelis ir 
Su smarkiu bildėjimu puolė žemyn 
uuo augszto toj vietoj supyli- 
mo.Trukio maszinistas buvo paba
lęs isz baimės ir jisai pasakojo pa- 
sažieriams; kad isz syk pamatęs 
pavojų, jis paleido visę trūkio 
greitumę iszsyk ir pertai galėjo 
laimingai perbėgti per pavojingę 
vieta; sustabdyti pirma ne buvo 
galima. Jeigu ežia trūkį butu pa
leidęs palengviaus, tai jisai nuo 
nugrimzdusių relių butu turėjęs 
nupulti ir žinomę važiuojanezius 
butu didelė nelaimė pasiekusi; 
teipgi tik keletas nepavojingai 
apsikulė, bet jeigu belekiant visu 
greitumu trūkis butų isz szenių 
iszszokęs, nelaimė butų buvusi 
dar didesnė. Taigi ežia galima 
sakyti: stebuklingai važiuojanti 
nuo nelaimės iszsisuko.

Gromatnyczia.
P. Wienbiskiui. Spring Val- 

ley. Isz Tamistos ilgo raszto nie
kaip negaliu numanyti, ko reikia, 
todėl ir jc nė pataisyti nė į laik- 
rasztį patalpinti ne galima. Ta- 
mista wien kolioji “Saulę”, bet 
ne raszai už kę. Jeigu laikrasztis 
kę neteisingai užgawo, tai reikia 
neteisingumę iszaiszkinti ir paro
dyti kaip yra. Koliojimų gi laik- 
raszcziai talpinti negal.

Subatoj politikiszkas mitin
gas pas F Majausku ant Bridge- 
porto, o nedėlioj,6 valandą vaka
re, didžiausias mitingas salėje 
Pulaskio, 800 S. Ashland Avė. 
terp 17-tos ir 18-tos ui. Ant to 
mitingo pribukite visi, o iszgir- 
site daug naudingų žinių.

&



Wietines Žinios.
— “Lietuvos’* Redakcija tapo 

perkelta į naują namą ponr. 924 
33rd st. jau 29 dieną pereito mė
nesio, bet vvisiszkai įrengta bus 
dar tik už mėnesio laiko.

— Chicagoj paliovvė dirbę 
daugelis dailidžių dirbanczių prie 
statymo namų, nes kontraktoriai 
priėmė prie darbo daug darbinįki, 
neprigulinczių į uniją.

— Statomame dabar ant Oak 
ui. tunelyj atsitiko nelaimė: ant 
dirbinczių jame darbinįkų už- 
griuvvo žemė ir du isz jų sunkiai 
sumankė. Nnvvežė juos tuojaus 
i j1! gyvenimą. Dirbo ežia tąsyk 
iszvviso 10 darbinįkų, bet kiti, 
begriuwant žemei,paspėjo pabėg
ti.

— Kokia tai lenkė, Jokubienė 
Hornickd, apskundė savvo vvyrą ir 
dukteris, buk jie nuo jos pavvogė 
2000 dol. ir jau du kartu toje 
provvoje, kaipo skundėja, stojo 
priesz sudžią Chottą. Nedėlia at
gal, sudeji szoko prie wyro ir 
prie savvo dukterų norėdama juos 
muszti, taigi ją reikėjo isz sū
do laukan iszvvesti. Anlįrą kar
tą wėl teip ėlgesi sude, kad rei
kėjo ją suaresztuoti ir pawesti gy
dytojams ant isztyrimo jos proto.

— Pereitą panedėlio dieną bu- 
wo darbinįkų szvventė. Apie 
22000 darbinįkų susirinko ant 
Miehigan avė. ir nuo ežia organi
zacijos atskiroms divvizijoms pe
rėjo keletą ulyczių. Ant Market 
str. darbinįkai iszsiskyrstė ir nu
traukė ant piknykų, kurių buvvo 
keletas. Ant darbinįkų piknyko 
Schuetzen Parke atsirado ir de
mokratų ant prezidento kandida
tas Bryan ir laikė ilgą kalbą, nu
rodydamas kokią naudą gal dar
binįkai apturėt balsuodami už jo 
partiją.

— Namuose pn. 976, ant VV. 
21 Place, trys mažos mergaitės 
Mc Govvano kasinėjo žemę ties

— Apsigyvvenęs po nr. 272 S. 
Sangamon st., Ihomas O’Day, 
pradėjo nesulikti su sawo paezia 
ir kaipo drūtesnis, ją tankiai su- 
muszdawo. Tasai jo paežiai nusi
bodo,todėl ji,paėmus savo kudykį, 
apleido wyrą ir apsigyweno pas 
sawo brolį, Andrių Fredericką, 
alpsigyvvenusi ant tos paezios ui. 
pn. 101. Pereitą petnyczią, kada 
Frederick buwo prie darbo, 
O’Day atėjo pas'savvo paezią ir 
stengėsi prikalbėti, kad ji grįžtu 
į jo namus, bet kad ta to padary
ti ne norėjo, todėl O’Day szoko 
prie jos ir sumuszė. Nelaiminga 
moteriszkė, norėdama nuo smūgių 
apsisaugoti, su kudykiu ant ran
kų per langą iszszoko ant kiemo. 
O’Day norėjo iszszokti paskui, 
bet tuom tarpu atėjo Frederick. 
Tuojaus szwogeriai pradėjo bar- 
tiesi ir kada O’day, pagriebęs 
waikų vvežimėlį, norėjo su tuom 
drožti į galwą szwogeriui, tas 
iszsitraukė rewolwerį ir szowė du 
kartu į O’Day’u ir užmuszė jį ant 
wietos. Potam iszbėgo ant uly
czios, bet ežia patikęs policijantą, 
pats apsiskundė.

— Dabar prekė ruskų piirįgų 
po 52|c. už rublį. Kas nori kad 
pasiųsti jų pinįsrai suwaikszcziotu 
gerai ir greitai, tegul siunczia 
juos per “Lietuwos” redakciją.

Szifkortes į krajų ir isz kra- 
jaus gali dabar pirkt redakcijoj 
“Lietuwos” pigiau, kaip kitur.

MITINGAI.

DIDELIS

Mass Miting.
Nedelioj, 13 Rugsėjo, 6 va

landą vvakare, Saleje Pulaskio, 
800 S. Ashland avė. terp 17 ir 
18 ui. bus didžiausias politiszkas 
mitingas wisų Chic.igoą lietuwių. 
Ant to mitingo bus lietuvviszki ir 
angliszki kalbėtojai, bus repor
teriai isz wisų angliszkų laikrasz 
ežių, bus reprezentantai paties 
j. McKinley’o, prie to grajįs pui- 
ci muzika ir 1.1. Užtai yra už- 
jraszoini lietuwiai wisi ik vvie- 
nam ant szio iszkilmingo mitingo 
oributi, idant nors sykį galėtu
me posirodyti swietui kaipo 
žmones — kaipo tauta. Pirmiau- 

i wisi lietu- 
vviszki kliubai, idant pirm szito 

i kiekwienas 
kliubas sawo wardoje mitingą ir

namų langu, ant kiemo. Tėwas ■ šiai yra užpraszomi 
buwo iszėies į darb?, motina gi ifb‘"
skalbė kambaryj. Kada waikams l,adar)tu

, _ . , kliubas savo w ardoj u ujiuh^ »
nusibodo kasinėti žemę, 8 metų prįrengtu wisus savo sąnarius ant
Katie norėjo dvviem sawo sese
rim parodyti,kaip malkas kapoja. 
Paėmė į raukas sunkų kirvvį ir 
pakėlė. Bet sulaikyti kirvvį truko 
pajiegų, rankena jo iszsprudo 
isz jos rankų ir kirwis teip 
nelaimingai puolė, kad aszmens 
jo sudaivė tiesiog į galwutę 15 
mėnesių jos seser. Mergaitė liko
si ant wietos užmuszta.I

— Pereitą subatos dieną poli
cija suėmė 14 metų Aleksandrą 
Johusoną, apsigywenusį ant Pe- 
oria ui. Suimtas waikyszczias bu- 
vo perdetinių plėszikų ir wagi- 
lių bandos, kuri susidėjo isz tokių 
jau mažų naikų. Wagiliai tie ty- 
kodavvo ant ulyczios ir kaip tik 
pamatydaivo kur einantį ma
žą wiehą waiką, užpuldavvo ant 
jo ir atimdavvo wiską, ką tik tas 
turėdawo kaip kada ir 
nurėdydavvo. Policija jį suėmė, 
kada jis su savvo mažais draugais 
užpuolė ant 12 metų Percy King, 
apsigyvvenusio ant Van Buren ui. 
pn. 484, skaudžiai jį sumuszė, 
iszvveržė skrybėlaite ir skepetaite. 
Pinįgų keletos centų jau atimti ne 
dpėjo, nes likosi policistų už api- 
kaklės paimtas.

— Iszėjo dabar surinktos Chi- 
cagos mokslainių inspektoriaus 
žinios apie skaitlių miesto gy- 
wentojų. Isz tų žinių matyt, kad 
Chicago turi 1616635 gy- 
wentojų. Terp to skaitiiaus isz 
wiso yra 87450 lenkų, 332883 
amerikonų, 524537 Vvokieczių, 
28352 maskolių ir 2881 lietuwys. 
Idant tikrą lietuvvių skaitlių ži
noti, reiktu prie to paduoto pri
dėti dar pusę nuo maskolių at 
skyrus. Priesz skaitymą mes mo
kinome musų brolius, kad nerei
kia slėpti sawo lietuvviszkos kil
mės, bet ką gi daryti, kad daugu
mas musų brolių, wieton 
skaityti laikrasztį, welyja su al
kūnėms szluostyti saliunų barą. 
Czechų Chicagoj yra 80014. Tie, 
galima tikėti, ne paslėpė savvo 
kilmės, todėl ir skaitlius jų gal 
būt teisingas.

ateinanczio didžiojo mass-mitin- 
go į salę Pulaskio, kur kiekvvie- 
nas lietuvvys galės iszgirsti kal
bas apie rinkimą ateinanczio Su 
wien. Walst. prezidento, nuo ku
rio mes galime laukti atėjimo 
geresnuTarba dar blogesnio laiko. 
Užtai wisi lietuvviai ant szio mi
tingo privvalo pribūti ir iszgirsti 
kaip ir už ką turės balsuoti, jei
gu nori sulaukti geresnių laikų 
Amerikoje. Užpraszo

Wyriausybe L. P. Susivvien.

Sziąndien,Subatos wakare, 8 va
landą, salėje F. Majausko, ant ker
tės Laurel ir 33 ežios ui.bus mitin
gas Kliubo 6-tos Wardos. Ant 
szio mitingo yra užpraszomi pri
būti wisi, o iszgirs daug sau nau
dingų žinių,

A. Olszevvskis, prez,

Subatoj,12 Rugsėjo, 8 walandą 
wakare, salėje J. Juszkos, bus 
mitingas Kliubo 9-tos VVardos, 
ant kurio wisi aplinkiniai lietu- 
wiai yra užpraszomi pribūti.

J. Jauksztas, prez.

29tos Wardos Lietuwiszkas 
Kliubas laiko savo mitingus kas 
subalą, wal. wakare, salėje 
Karecko, po nr. 4612 Atlantic 
st.; turi jau *74 sąnarius. Dabar 
ežioj subatoj turės didelį mitin
gą, ant kurio užpraszo ir isz kitų 
wardų palitikierius.

Su guod. J. Jowaiszas, sekr.

Unija “Cloakmakerių” 
Chicagoje teiksis paduot savo 
adresą į “Lietuvos” redakciją, 
nes redakcija turi į ją reikalą.

GRAND UPENING!
Szioms dienoms uždėjo nauja 

lietuvviszką saliuaą, po nr. 584 
S. Jefeerson st. ir kertė 14thPl., 
o ant subatos ir nedėlios t. y. 19 
ir 20 dienos Rugsėjo, daro balių 
atidarymo saliuno, ant kurio už
praszo wisus lietuwius ir lietu- 
vvaites atsilankyti, ues grajys 
puiki muzika ir bus kitos zabo- 
wos, teiposgi datirs puikaus pri
ėmimo.

Su guodone J. Petkus. (19-9)

W. SZYMfiNSKI
624 Blue Island Avė:

užlaikau didžiausia

Krautuwia Mebliu
kaipo tai;

Stalų, Szėpų, Lowų, Peczių, Lem
pų, Divvanų ir t.t. o parduodu 
wiską pigiau kaip wisi kiti szto- 
rai. Teipogi parduodu ir ant mėne
sinių arba nedėliuių iszmokesczių. 
Pamėginkie pas manę, o pamaty
site, kad daug geriau ir pigiau 
pirksite wiską, nė kaip kur pas 
kokius žydus. STOVE PlANTINTHEVflJRLD
SKAITYKITE SU AT YDA!

Nauja Kuįgelė po wardu 
Rankwedis gromatu Raszymui 
jau iszėjo isz po spaudos. Yra 
tai pamokinanti kuįgelė, kaip 
raszyti gromatas w i šokiuose rei
kaluose į žmonis wisokių luomų: 
į gimines, draugus, pažįstamus, 
ponus, kunįgus, audžias, urėd- 
nįkus ir į patį carą; teiposgi mei
lingi laiszkai jaunikaiezių į mer
ginas ir merginų į jaunikaiezius 
reikaluose susipažinimo ir apsi 
wedimo. Kuįgelė turi net 155 
gromatas. Prekė jos 50 c. Norė
dami gauti tą naudingą knįgelę 
prisiųskite pinįgus į redakciją 
“Lietuvos” ant szjtokio adreso;

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

— Jeigu misliinipirkt lotą, 
tai pirk jį ant Bridgeporto, arti 
lietuwiszkos bažnyczios, o nesi- 
graudysi. Wisur lotai atpinga, o 
ant Bridgeporto brangsta; kitur 
rentai tuszti stowi, o ant Bridge
porto žmonės užtektinai jų ne
gauna ; taigi,jeigu ežia pasistatysi 
namą, vvisada turėsi pilną randau- 
nįkų; apsimokės ne tik tawo 
kasztai, bet ir pelną turėsi. Ne 
miegok!

Padėkawonč.
P.P. Kelpsch, Noreiko & Co. 

Mes, Jonas Jokūbaitis ir Juozas 
Bastys, dėkawojameszirdingai už 
armonikas, kurias apturėjome nuo 
Tamistų. Armonikos yra labai 
geros ir turi labai gražius bal
sus. Dėkavvojame Tamistoms po 
szimtus kartų už jas.

Jonas Jokūbaitis ir
Juozas Bastys,

Box 44 Barre Plains, Mass.
Musų krautuvvė tapo padidįta 
perkelta po nr. 56 Fifih Avė.

Chicago III.
Kelpsch, Noreiko & Co.

ir

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

naujausias, skvarbiausias ir teisingiausias žinias isz Amerikos, Lie- 
tuvvos ir wiso paswieczio.

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

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

Naujas
Lieluwiszkas Saliunas.

Fel. Majausko 
3301 Laurel 

► kerte 33cžios ui.
Uilaikau awieila 

bawarnka Alų, ge- 
4 riauaiaa 

* Ir Beniau 
aiaa A- 
rielkaa, 
Wyna. 
Lik keri ua 
ir puikiauaiua Ciga
rus 

Prie galiūno tu
riu puike didelia 

: sale ant mitingu.
balių ir wesialiju.

Ateik broli pamatytie ir to wiso 
pabandytie.

Felixas Majauskas, 
3301 Laurel st., kerte 33czios ui, 

. CHICAGO, ILLINOIS.

E. ZANJEWSK1S.
3307 Auburn avė, Chicago.
Lietuvviszkas kriauezius.

Užlaiko puikiausią kriaucziszką 
Sztorą ir geriausei padirba wiso- 
kius wyriszkus drabužius: siutas 
kialnes, bruslotus ir tt. Siuwa 
drapanas kuo greieziausei, isz ge
riausių gelumbių, ir už pigesnę 
preke kaip perkant gatawas. Tei
pogi taiso ir czystyja vvisokius 
drabužius. Darbą atlieka'gerai, 
gražiai, greitai ir pigiai.

GERAI
ŽINOMA

FIRMA

Pajieszkojimas.
Pajieszkau JonoZ/emaicziopaei- 

nanezio isz kaimo Kuktų, Kwie- 
tiszkiogmino,Starapolės pavvieto; 
jeigu kas apie jį žinot, teiksitės 
daneszti ant adriso szito:

M. Sadauskis, 
924 33-rd. Str., Chicago, III.

Užmokėjo už LIETUVA.
Kaz. Linge Menekaunee 
J. Mataitis Millville 
Szipaila Brood Brook
J. Rirkevvicze Minersville
K. Lementavviczius Shenand.l.oo 
T. Buch
S. Cwirka
J. Czerekewiczius Msihanoy
T. Kasparawicze Smithton 
P. Beckman
J. Smeltstorius Glenlyon
F. Masionis ~ ‘ ’
K. VVasilevvskis
P. Czesna
A. Skaczkauskis
Fr. Armonas

Shenectudy 
Allegheny

Bagley

Chicago

l.oo 
l.oo 
1 .oo 
2.oo

l.oo 
l.oo 
3.00 
2.oo 
l.oo 
2.oo 
l.oo 
l.oo 
l.oo 
2.oo 
l.oo

Geriausias Saliunas 
VVIDURYJE MIESTO

* — pas —

A. J. KOWALSKT
40 La Šalie Str.

Kuriame randasi geriausi garimai, ir 
puikiausias užkandis, sziltas ir szaltas, 
wisada yra ant stalo. Bartenderis yra 
lietuwys: taigi lietuwiai .turėdami kokį 
reikalą mieste, gali pas jį gaut rodą, 
nes snliunas randasi wisai arti korto 
(City Hali).•

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

PIGIAUSIAS KROMAS 
Czebatu ir Czeweryku 

pas 
M.W.Goodmana,593 W. Gay St.

BALTLMORE, MD.
Per szialB 30 dienu turiu iazpaduotie visus 

mano watarinius Uwurni, kaip tai: Ciebatus 
Czewervku« dol wyru. moterų, waiku ir kūdi
kiu. Uitai teip labai sumutinau Ju prekias, kad 
winka pas mane dabar i»li pirkti beweik ui pu 
se prekes. Defto atkreipiu atyda wisu aplinKi- 
nia ir pažysta '*
persitikrysite 
pas mene' SU (JUODON E

M. W. Goodman.
p

Spaustuwe “Lietuvos”
Spausdina (drukuoja) wisokias knįgas, konstitucijas, tikie- 

tus ant lioterijų, teatrų ir wesiailių, ir wisokius kitus drukus, koki 
tik geriausiose spaustuvvėse padaryti būt gali. Darba padaro gra
žiai ir pigiai. Netrukus redakcija “Lietuvos” taps perkelta į sa- 
vo locna nauja namą budawojama dabar prie pat lietuwiszkos baž
nyczios, kur wisa spaustuwė taps dwejopai padidinta ir tada viso
kius drukoriszkus darbus galėsime atlikti dargeriaus ir greieziaus.

A. Olszevvskis, iszduotojas “Lietuvos”,
Parduoda szifkortias ant geriausių laiwų, siunczia pinįgus į 

Lietuvva ir į wisas dalis swieto. Pinįgai per mus iszsiųsti grei 
cziausei suwaikszczioja kaip isz wisų kitų agentų. Mes teipgi par 
duodame lotus ir namus aplink lietuwiszką * bažnyczia; parduoda
me farmas geriausiose lietuwiszkose kolionijose, Arkanso, kur jau 
kelintas metas lietusiai yraapsigywenia, ir atliekame wisus kito
kius lietuvvių reikalus irerai ir teisingai

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

A. Olszewskis,
924 33rd Street, CHICAGO, ILL.

> Pinįgus siųskite registrą tvotose gromatose arba per *‘money order”, t* 
niekada ne pražus. Iszpirkę “money order” nelaikykite jį keszeninje, bet tuo
jaus prisiųskite mums. ”money orderį”: siunezian gromatą registrawoti 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 wa- 
karo, o nedėliomis nuo 12tos widuni»enio iki 6 wakaro. Cbicagieciiai turint 
reikalus teiksis atsilankyti minėtose valandose.

California Wine & Liąuors Co.
384 Blue Island avė. ir 475 Centre avė.

Padidino savvo krautuwe gėry
nių, o sumažino wisas prekes. 
Pristato į namus wisokius gėry- 
mus reikalaujantiems ant balių, 
wesiailių, piknykų ir kitokių za- 
bowų už pigesnią prekią kaip ki
ti tokiems vvisiems atrokuojame 
gera procentą. ORDERIUS ISZ 
PILDO GERAI, GREITAI ir 
PIGIAI.

Ateikyte ir pabandykite, o bu
site užganėdinti.

Nepamirszkit adreso: 
384 Blue Islane Avė.

ir 475 Centre Avė. (13-12)
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551-555 Blue Island Avė
kerte 18-tos ir Loomis ui., CHICAGO.

Užlaiko didžiausia krautuwe• *•

DRAPANŲ ir APAUTUWO

— Geriause lietuvviszkai-lenki- 
szka Aptieka Juozo Leszczynsko, 
po nr. 3315 Laurel st., kuri užlai
ko geriausias gydyklas czionyksz- 
czias ir isz Europos ir teisingiau- 
sei iszpildo receptus, o prekes 
pigesnes kaip kitur. Aptiekoje 
randasi kasdien noadynosll ry
to iki 2 po pietų D-ras M. F. 
Božyncz, o D ras M. P. Kosakaus- 
kas randasi Czetvvergais ir Nede- 
lioms no 10 iki 12 adyn. widur* 
dienio ir daktaras W. Statkewi- 
czius randasi kožname laike. Ant 
pareikalawimo gali paszauktie in 
aptieka per telefoną kiekwiena 
daktara, koky kas nori ir kožnoje 
walandoje. Teipogi ant pareikala- 
wimo iszsiunczeme ywairias gy- 
diklas wisur, atsakome laiszkus 
ywairiose kalbose ir gydome ly
gas per laiszkus.

Telefonas Yard 709

Didelis sztoras pilnai užvverstas rietu 
wems naujausių wasannių paltų, žiponų, 
kelnių, kepurių, skrybėlių, marszkinių, 
czewerykų, ir t. t., o prekės 
kaip wisur.’ Prie to užlaiko 
cufarėlius, dėžiutias (vvalizas;.
kiu yra privvažiuoti, nes streetkariai pri
eina isz wisų dalių miesto.

pigiausios 
visokiu
Paran-

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

perkantiems, patarnauja isz szirdies. Parodo tikrus taworus ii 
paduoda teisingas prekias, per ką kiekwienas perkantis gali būt 
tikru, kad gaus teisingą taworą ir nė ant wieno cento nebus ap
gautu.

— Pirmas lietuwiszkas saliunas 
Chicagoje L. Ažuko, ponr. 3301 
Auburn avė. ir kerte 33czios 
arti lietuwiszkos bažnyczios. 
Užlaiko wiska czystai ir puikei. 
VVisada szaltas alus, puikus li
keriai ir kivepenti cigarai. Užlai
ko puikia salia dėl mitingų, wese- 
lijų irkitokių zobovvų. Jeigu isz 
kito rtiiesto atwažiuoja lietuwiai, 
gali atsilankyt ir spakainiai per- 
nakvvot, teipogi ir rodą gaut.

Ben. Hatowskis.
527 S.Caoa ijrte Jiidd, Cbicaon, II

Dirba, taiso ir parduoda: 
LAIKRODŽIUI, LAIKRODĖLIUS 
Lenciūgėlius, Žiedus, Špilkas, auskarus 

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

Karatų, ant 15 akmenų, su tikrais Elgino w 
viduriais laikrodėlį nuo $17 iki $20 ant iszmokes 
ežiu, mokėdamas tik po vieną doliery ant nedė 
ios.

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

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

HILLE’S FOTOGRAFAS,
3452 S. Halsted ui.

Nujim* puikiai Fotografijai, ui tuziną tiktai

$2.00
Antweaeliu ir kitokiu reikalu nujima Fotogr* ! 

ftjas kopuikiauiei.

Lietuviška Daktarka, paeinanti isz Kauno gubernijos,
Marija Dowiatt, 817 W. žįst Place (Himnai! str.)

Priima ligonius adynose: pU9i? nUVe wakareplet
Telefonas. Canal 151. (12—9)
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