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kijos randą. Isz Wan6, Armė
nijoj, teiposgi ateina žinios, buk 
armeniecziai isz Kaukazo rengia 
si pendgriebti per turkiszką ru- 
bežių į Armėniją ir ežia vėl pa- 
kelti maisztus.

Grekijos teiposgi neužganėdi
na Europos vieszpatyszczių už- 
girtos sandaros iszlygos, terp ku
rių yra paragrafas, kuriuomi Eu
ropa vardu Grekijos, prižada 
iszmokėjimą karės kasztų Turki
jai, liet užtai nori paimti po sa
vo užžiura Grekijos iždą, ant ko 
to kraszto karalius nesutinka, 
kadangi tokiu budu Grekiji pa
stotu kaipi provincija prižiūrim 
ežių jos iždą vieezpatyszczių. 
Karalius ant tokio Europos rei
kalavimo atsakė, kad jis ant to 
ne gali sutikti ir jeigu ji to ne 
permainys, jis atsisakys nuo sos
to, bet priesz tai atsilieps į visus 
Eiropos vieszpatystes; atsilie
pimas vienok galės nepatikti 
VVokietijos ciecoriui, kurisai 
sziądien veržiasi, drauge su Mas
kolija, pastoti Grekijos iždo pri- 
žiurėtojumi, kadangi jis-, kiek ga
lėdamas ir stengėsi Grekiją į ka
rę su Turkija įstumti. i

Politiszkos žinios,
—o—

Balkanų pussalis.
Ant Balkanų pussalio nieko 

ne atsitiko, kas galėtu suskubin
ti padarymą sandaros terp Gre- 
kijoa ir Turkijos. Turkija jiesz- 
ko vien priežaszczių, kaip pa
darymą sandaros ant toliaus nu 
vilkti. Jeigu ji atvirai nesiprie- 
szina Europos vieszpatyszczių į- 
sakymams, jų ne atmeta, tai vis 
gi suranda priežastis jų ne isz- 
pildyti. Pergalėjimas grekonių 
pakėlė dvasią mahometonų; jie 
reikalauja, idant randas nenusi
lenktu priesz Europos reikalą1 
vimus, bet kaip galėdamas, idant 

. prieszintusi ir pasistengtu kuo 
didžiausią sau naudą isz pergalė- 

’ jimo grekonių isztraukti; kur 
ne galima' Europai prieszintiesi 
atvirai, tai prieszintiesi isz pa- 
szalų. Ant salos Kretos dabar 

' tvarkos daboja visų didžiųjų 
Europos vieszpatyszczių atga
benti ežia maži pulkeliai kariau
nos; jie vienok, kaip pasirodo, 
neįstengia suvaldyti maisztų, 
kadangi ežia, tai vienoj taį kitoj 
vietoj, visgi atsitinka kruvini 
musziai terp krikszczionių ir ma
hometonų. Isz tos silpnybės Eu
ropos vieszpatyszczių sultanas 
buvo sumislyjęs pasinaudoti. Jis 
sumislyjo siųsti ant suvaldymo 
maisztų ant Kretos ir ant atėmi
mo Europai progos kisztiesi į tos 
salos reikalus, 32 batalijonu 
(taigi su virszum 20000) ka
riaunos (Europos vieszpatyszczių 
kareivių yra tikt apie 7000), ku
rios užtektu ant suvaldymo pa
kėlusių maisztus krikszczionių. 
Europos laivynių virszinįkai 
vienok tą suprato ir sutarė ne į- 
leisti su visu turkiszkos kariau
nos ant Kretos ir apie tokį 
nutarimą praneszė Turkijos de
legatui, Ismailiui paszai; tas asz- 
triai atkirto, kad jis darys tikt tą, 
ką jam įsakys sultanas, o ce Eu
ropos laivynių virszinįkai. Isz 
to gal todėl užgimti didesni ne
sutikimai terp Turkijos ir nors 
tūlų Europos vieszpatyszczių.

Tūluose Turkijos krasztuose 
vėl kyla maisztai. Albaniecziai 
persigriebė net per Serbijos rube- 
žių ir užpuolė ant serbiszkų ma
žų tvirtynių terp Madlicos ir 
Raszkos. Serbijos randas pasi
skundė Europos vieszpatystėms 
ir už tą užpuolimą kaltina Tur-

Afrika.
Jau pereitame “Lietuvos” nu- 

meryj mes praneszėme apie už
gimusius juodųjų maisztus por- 
tugaliszkose valdybose pietinės 
Afrikos. Priesz pasikėlėlius isz- 
traukė portugaliszkų valdybų 
gubernatorius su silpna kariau
na. Patiktus isz pradžių maiszti
nįkus jis sumuszė, bet pasirodė, 
kad juodiejie t y ežia davėsi su- 
muszti, idant nusivilioti portu- 
galieczius į kalnuotą vietą, kur 
didesnė dalis juodųjų buvo pa
sislėpusi. Portugaliecziai isztikro 
davėsi į tas kilpas įtraukti, jie 
nusivijo bėganezius juoduosius, 
bet kalnuose isz visų pusių me
tėsi pasislėpę ežia juodiejie ir 
baisiai silpną portugaliszką ka 
riauną sumuszė. Juodiejie pasa
koja, kad tame susirėmime visi 
portugaliecziai likosi užmuszti, 
nė vienas ne isztruko.

Angliszkose valdybose, ap- 
skrityj Langeberg, teiposgi pa
kilo maisztai. Gumasicp klonyj 
atsitiko smarkus musz>s terp an- 
glijonų ir maisztinįkų, kuriame 
vienok maisztinįkai likosi per
galėti ir jie pasitraukė į Tvais- 
kloop. Muszyje krito daug angli- 
jonų, bet visgi juodųjų daug 
daugiaus, kadangi anglijonys tu
rėjo daug geresnius ginklus. 
Juodųjų vadas likosi užmusztas. 
Anglijonys tiki ežia neužilgio 
maisztus suvisu pergalėti.

Ant upės Niliaus, pietiniuose 
Egipto krasztuose, teiposgi atsi
tiko smarkus muszis arabų gimi
nes Isanlisų su derviszais, kuriame 
derviszai pergalėjo Isanlisus ir 
užėmė miestą Metamne. Angli
jonys skubinasi teiposgi priesz 
derviszus, kadangi jie dažinojo, 
buk Abisinijos karalius nori nuo 
derviszių paveržti tuos paežius 
krasztus, kokius stengiasi užim
ti anglijonys. Ar pasiseks tąpas- 
kutiniems pirmiaus ątlikti, pama
tysime. Kitaip turėtu užgimti 
karė terp Anglijos ir Abisini
jos.1

sikėlėliai sumuszė, apstojo jie tū
las angliszkas tvirtynes. Kaip 
sako, maisztus tuos suskubino 
pats anglijonys, kurių valdžios, 
po suvaldymui pakilusių maisztų 
Kalkutoj, griebėsi nubaudimų 
cziabuvių kalbose iszleidžiamų 
laikraszczių. W i šokiose kalbose 
iszeinanti Indijose laikraszcziai 
iki sziol turėjo kuo placziausią 
liuosybę, galėjo peikti, kaip norė
jo, angliszkų valdžių darbus. 
Susiaurinimas tiesų laikraszczių 
suerzino dar labiaus gyventojus, 
kurie ir pakėlė maisztus. Angli
jonys siunczia tvirtą kariauną į 
krasztus maisztų apimtus: ang- 
liszkus regimentus s’unczia į Ka
vai Pindi, cziabuvių gi regimen- 
tas į Mardan. Tvirtyne Chac- 
tara yra jau maisztinįkų apsto
ta, jie jau kelis kartus ant jos 
užpuolė, bet apgynėjai užpuoli
mus numuszė. Wisi keliai vedan
ti į t'.virtynėsChactara ir Dar- 
gan yra maisztinįkų užimti. Į 
paskutinę atėjo anglijonėms pa
stiprinimas, atgabeno ežia dau- 
giaus valgio ir amunicijos. Nors 
susirėmimuose iki sziol anglijo
nėms pasisekė maisztinįkų užpuo
limus numuszti, bet visgi padė
jimas sunkus, kadangi vis dau- 
giaus gyventojų prie maiszto 
pristoja. Reikia tikt didesnio an 
gi i jonų pergalėjimo, o gal priesz 
juos visos Indijos pasikelti; tą 
syk jau suvaldyti maisztą butų 
beveik negalima silpnoms ang- 
lijonų pajiegoms.

Iszpanija ir jos waldybo8. 
* Kubieczių pajiegos renkasi isz 
visų krasztų į provinciją Hava
ną. Ateinanczios nuo Kubos ži
nios paduoda, buk kubieczių va
das su visoms savo pajiegoms 
rengiasi bandyti paveržti nuo isz- 
panijonų salos sostapilę, miestą 
Havaną. Jeigu tas jam isztikro 

isz pa n i jonys nustato 
vietos

pasisektu 
tvireziausios atsirėmimo 
ir negalėtu jau tikėti ežia pakilu
sius maisztus suvaldyti. Reiktu 
atsisakyti galutinai nuo salos. 
Toksai atsitikimas atimtu Suvie
nytoms Wieszpatystėms progą 
bandyti užimti Kubą po savo 
valdžia, . koks užbaigimas 
maiszto neužganėdintu kubieczių,

Indijos.
Indijose, visokiuose jos kran

tuose, bando pasikėlti priesz ang- 
lijonis cziabuviai gyventojai. 
Wos spėjo sziaip teip suvaldyti 
pasikėlusius mahometonis Kalku
toj ir liftuose pietinių Indijų 
krasztuose, o jau pakėlė maisz
tus gyventojai tūlų apskriezių 
sziaurinėse Indijose, prie Hima
lajų kalnų. Isz Simles ateina ži
nios, kad pajiegos pasikėlėiių 
pakilo jau iki 15000 gerai apsi
ginklavusių vyrų. Iszsiųstą 
priesz juos angliszką kariauną pa-
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pajiegas sumuszti. Netoli miesto | merginos nesiskubino už jo tekė- 
C—d~ smarkus ti. Kągi daro? Pasinaudojo jis

isz siauezianezių dabar pilvo li
gų, kurios gyventojus gana isz- 
gazdino. Jieszkantis turtingos 
merginos vyriszkis neva teipos
gi apsirgo ir tai teip, kad neti
ki iszgyti. Szaukia jis rejentą ir 
kaipo liudinįkus savo kaimynus 
ir ųžraszo visus savo turtus, 
jeigu numirs, ant parengimo mo
terų mokslainės, tikt žinoma,tyr 
tus tuos padaugina 20 kartų 
daugiaus. Potam į porą dienų 
ligonis iszgyja, bet žinia apie di 
delius turtus praplito po miestą. 
Fotam atsirado jau tuojaus diktai 
turtingų merginų, kurios net pa- 
czios, per tarpinįkes, pasisiūlė te
kėti už anc vyriszkio. Budas 
gera^', tikt ant uedoraus pamato 
pastai y tas.

Canudos iftsitiko vėl 
muszis, kuriame rando kariauna 
nužudė į 3000 užmiisztų kareivių 
ir likosi galutinai miHztinįkų su- 
muszta, iszskirstyta ir iszvaiky- 
ta. Į maisztinįkų ranka-* pateko 
sužeisti kareiviai, , daugybė a- 
municijos, karabinu ir kelios ka
li no lės, ko iki szioli maisztinįkai 
neturėjo. Žinia apie teip didelį 
pergalėjimą greitai praplito po 
visą Bahia provinciją; isz vi
sų krasztų pradėjo traukti vy
rai ant sudrutinimo maisztinįkų 
pajiegų. Randas, dažinojęs apie 
sumuszinimą kariaunos, iszsiuntė 
4000 kareivių ant pastiprinimo, 
bet tuom tarpu maisztinįkai dar 
labinus susidrutino. Laukia ežia 
dabar dar smarkesnio muszio; 
jeigu ir tame randui nepasisektu, 
pajiegos Conselbeiro dar labiaus 
susidrutintu ir ant galo Brazili
ja nužudytu Bthia provinciją, 
kuri mat stengiasi įgauti pat
valdystę.

Nelaimigas atsitikimas.
13 d. Liepos, Wilniuje, vežė

jas lietuvys, Martynas Janonis, 
gyvenantis Sinkevyczo namuose, 
važiojo degtinę isz rando krau
tuvės į neseniai parengtas parda- 
vinyczias. \Važuojant jam Tra
kų ulyczia, arkliai pasibaidė ir 
pradėjo daužyti; Janonis nupuolė 
nuo vežimo ant ulyczios ir susi
daužė galvą. Nugabeno sunkiai 
sudaužytu žmogų į Szvento Jo-- 
kubo ligonbutį.

* Maskoliszka . stacziatikiszka 
dvasiszka valdžia atsiuntė į Sei- : 
nų pavielį misijonierius kalbin
ti gy vennnczius ten sentikius 
maskolius grįžti į staėziatikystę.

rtausla sutaisyto ja p]
S ui 10c., ge- 
wld tiriu.

Isz Lietuvos.

Maskolija stumia kariau
ną prie rubežiaus.

Nors Wokietijos ciecorius pasi
rengė atsilankyti pas maskolių ca
rą, bet Maskolija visgi nepasitiki 
per daug savo kaiminkai, Wokie- 
tijai ir traukia vis daugiaus ka
riaunos prie vokiszko rubežiaus. 
Į Suvalkus. dabar siunczia vėl 
vieną raitelių pulką, kurisai 
priesz tai stovėjo Wilniuje.

Laikrasztis ••8wlet” ir Lie
tuvos miestų surėdy

mas.
Szį metą, per rinkimus sąna

rių miesto rodos Kaune in Wil- 
niuje daugumą maskolių kandi
datų rinkėjai atmėtė teipi kad 
maskolių iazrinko labai ipažai: 
Wilniuje, ant 53 rodiuįkų, Užrin
ko tikt 5 maskolius, Kaline gi,
aut 40 rodinjkų, tikkA ma4koU«. -prieA 
“Sviet”,raižydamas apie tą skau
dų maskoliszkai szirdliai atsi
tikimą, reikalauja, idant valdžios 
lazduotu naujas tiesas kaslink 
miestų surėdymo, pagal kurias 
priderėtų, jeigu ne su višu už
drausti rinkimą į rodinįkus ne 
maskolių, tai nors kad ripkėjus 
priverstų rinkti mažiausiai pu
sę maskolių. “Svieto” raszėjo 
galvoj mat užgimė sapnas, buk 
Lietuvos miestai esą, arba turi 
būt maskoliszkais. Paikų
jų nieks niekada ne pert krino, 
nepertikrins nieks todėl ir 4 

kadangi jie pakėlė maisztuB ant to”, kad jo fantazijos yra 
los. Ir toksai vienok padaOadyji- 
mos, kokio reikalauja tasąi laik
rasztis, neiszeitu Lietuvoj mas- 
kolystei ant naudos.

Jawų prekės.

Gaisrai VVilniaus gub.
Antroje pusėje Gegužio mėne

sio szių metų, VVilniaus gub. 
buvo isz viso 23 gaisrai; isz ku
rių: 4 užgimė nuo neatsargumo 
paežių padegėlių; 2 nuo negerai 
pritaisytų peczių (kakalių); 5 
nuo padegimo; 1 nuo perkūno 
įtrenkimo ir 11 nuo ne susektų 

llį|i Gaierai tie padirbo
blėdies ant 28783 rubl. Isz visų 
gaisrų didžiausias buvo kaime 
Serafiniszkiuose, kur ugnelė isz- 
naikino 15 ūkių. Blėdį ežia 
ugnelės padarytą skaito ant 8340 
rublių.

raszė-

•Svie-
kvai-

visiszko iszsiliuosavimo, o ne 
ant užsipelnymo tikt, vieton isz- 
paniszkos, Amerikos valdžios.

Jenerolą VVeylerą iszpanisz 
kos valdžios pradeda jau ma
žiaus stabdyti, jeigu jis nori nu
bausti paimtus į nelaisvę ameri- 
kieczius, matomai Iszpanija ne
tiki susitaikyti su Amerika. Isz- 
paniszkąs sūdąs nusprendė dabar 
paimtą į nelaisvę amerikietį Fer- 
nandezą ant amžino kalėjimo; 
Fernandezo gi draugą, kada ta
sai pasisakė esąs korespondentu 
amerikoniszkų laikraszczių, tuo- 
jaus suszaudė. Tas atsitikimas, 
žinoma, pagimdys dar didesnius 
nesutikimus terp Amerikos ir Isz- 
panijos, kurie ir be to buvo ne 
maži.

Ant Filipinų teiposgi galo 
maiszto ne matyt. Atsirado jau 
Iszpanijoj užmanymas su visu 
tas salas atiduoti Japonijai, ku
ri užtai turėtu padėti suvaldyti 
maisztus ant Kubos ir kariauti 
isz vien priesz Ameriką, jeigu su 
ja užgimtu karė.

Javų prekės Lietuvoj truputį 
pakilo; priežastis to yra aeužde- 
rėjimai javų szį metą dfcugelyj 
Maskolijos krasztų. Wilniuje už 
rugius moka po 5 rub. 7p kap. 
už czetvertį, už lengvesnius po 
5 rub. 25 kap. Kviecziai ^Vilniu
je po 7 rub. 50 kap. — 7 Fub. 90 
kap. Miežiai mieste 5 rub. £5 kap. 
— 5 rub. 84 kap., kituose tnieste- 
liuose 5 rub. 25 kap., grikiai Wil- 
niuje 5 rub. 92 kap., kituose mies
teliuose 5 rub. 65 kap. Avižos 
mieste 4 rub. 18 kap., pavietyj 
3 rub. 85 kap.

Liepojoje už rugius mokėjo 
60j kap. už pūdą. Kviecziai po 
87—88 kap. Avižos 61—63 kap., 
geresnės po 67—-70 kap., geriau
sios po 74—77 kap.; su vikiais 
ant 2—3 kap pigiaus. Miežiai 66 
kap. Žirniai 71 kap. Linų sėmens

J>o 92 kap. — 96 kap. Kvietinės 
klynės smulkios 47 kap., viduti
nes 48—50 kap.,stambios 51 kap. 
stambiausios 53 kap. Kanapių 
sėmens 1 rub. 3 kap. už pūdą.

Bandė nusinuodinti.
Apsigyvenusi prie tėvų, Wil- 

niuje, lietuvė siuvėja, iszėjusi į 
darbą, kriaucziszkoj dirbtuvėj 
Palczevskio, be dirbdama isz 
gėrė kokių ten nuodų. Dirbtu
vės savinįkae paszaukėgydytoją, 
kurisai apžiūrėjęs ją, liepė nuga
benti į ligonbutį. Ar pasiseks ją 
nuo mirties iszgelbėti, dar neži
nia. Priežastis pasikėsinimo ant 
savo gyvasties anos merginos 
buvo ta, kad jį stojosi neszczia, 
todėl isz gėdos bandė nusinuo- 
dinti, tikt tas mat ne su visu pa
sisekė.

Negražus apvvaiksz- 
cziojimas.

Kaip žinote, Lietuvoj dabar 
degtinę pardavinėja randas, senos 
karezemos ir teip vadinamom 
“traktiernėe” likosi uždarytus 13 
d. Liepos. Per paskutines dienas 
buvimo senų karezemų jos tiek 
kas dieną pardavinėjo degtynes, 
kiek kitais metais nepardnoda- 
vo ir per sanvaitę. Niekada ant 
ulyczių miesto Wilniaus ne bu
vo matyt tiek girtų žmonių, y- 
pacz gi darbinįkų, kiek tose 
paskutinėse dienose priesz už
darymą senų karezemų. Darbi- 
nįkai gėrė lygiai karezemose, 
kaip ir ant ulyczių. Mat tokiu bil
du atsisveikino su senoms kar- 
esamoms.

Brazilija.
Dabartiniam Brazilijos randui 

nesiseka kariauti su maisztinį- 
kais po vadovyste Conselheiro. 
Rods neseniai rando kariauna 
iszvijo maisztinįkus isz miesto 
Canudos, bet j:e susirinko girioj 
ir ežia dar labiaus susidrutinę, 
laukė užpuolimo rando kariaunos, 
kuri pasitikėjusi ant pirmiaus 
atsitikusio pergalėjimo, tikėjosi 
ant lauko lengvai Conselheiro

Kaip greieziausiai sugrieto 
ti turtingą paezią?

Isz lietuviszko Minsko raszo: 
vienas jaunas vyriszkis norėjo 
apsivesti tikt su labai turtinga 
mergina, bet kad jo turtai buvo 
ne didžiausi, todėl turtingos |g<

Naujos szimtrublinčs.
Maskoliszka popierinių pinįgų 

dirbtuvė,Peterburge, jau padirbo 
naujas szimtrublines. Jos skiriasi 
nuo senųjų tuom, kad ant jų yra 
du paveikslai Katarinos: vienas 
atspaudintas kaip ir Beniaus, juo
das, kits gi yra vandeninis, po- 
pieroj, jis pasirodo aiszkiai su- 
szlapinus popierą. Tuom tarpu 
dar ir senos szimtrublinės yra 
^eros. •

Pasiutęs szuwa.
* Laike vasaros karszczių tan

kiai bėgioja pasiutę szunias ne 
tikt po Lietuvos kaitrus, ne 
trūksta jų ir miestuose. 12 d. 
Liepos, Wilniuje, pasiutęs szuny- 
tis Kristino Grincevycziaus, isz- 
bėgo ant ulyczios ir sukandžiojo 
daugybę szunų ir keletą žmonių. 
Padūkusį szunį užmuszė polici- 
jantai, sukandžiotus žmonis nu
gabeno į ligonbutį, kur jiems isz- 
degino įkandimus.

Sodaunikystes paroda.
Maskoliszka žemdarbystės mi

nisterija, ant praszymo Kauno 
srdaunįkystės draugystės, dalei- 
do parengti szį metą Kaune so- 
daunįkystės parodą. Paroda 
trauksis nuo 7—11 dienai Rugsėjo 
szių metų. Pažiūrėsime, ar terp 
musų brolių, Žemaitijos ukinįkų,. 
sodaunįkystė kiek pakilo? Ar jie 
vis dar augina senovės rugsz- 
Czius obuolius, kurių įkasti ne 
galima?

Senowč8 lietuvvių paskan- 
dytas warpas.

Wargas Pietinėj Afrikoj.
Lenklszkas laikrasztis, “Gazeta 

Handlovo- Geograficzna”, patal
pino korespondenciją isz Trans- 
vaaliaus, pietinėj Afrikoj. Kores
pondentas raszo apie didelį var
gę atkakusių lietuvių (lenkų . 
ežia yra labai mažai). Sako jis, 
kad atkakę ežia lietuviai yra pa
prasti darbinikai,' amatinįkų be
veik nėra. Negalėdami rasti dar
bo, daugelis jų sugrįžo atgal į 
tėvynę, kiti, negalėdami sugrįž
ti, vargsti po visokius Trans- 
vaaliaus m estus, dar kiti, susi
jungę į krūvą, nusisamdę for
mas; daugelis vėl, kurie turėjo 
kiek pinįgų, iszkeliavo į Brazi-

Jeigu Jautiesi nesveiku. imk wiensCASCAB 
ETS, o iszgydys tawg, ui 10 ir 2Oc.

brfnytkie,.
Dvorcai, Novorževo pavietyj, 
Pskovo gub., mergaitė begaudy- 
dama vėžius, užtiko krante di
delį varpą. Warpas tas sveria 
apie 5 pudus, jis labai senas. Isz 
paraszo ant jo matyt, kad jis nu
lietas 306 metai atgal. Spren
džia, kad jį upėj paskandino už 
puolę ant Pskovo lietuviai, arba 
gal ir pats gyventojai, bijodami, 
idant jis į lietuvių rankas nepa
kliūtų.

Naujas geležinkelis.
Maskoliszka kelių ministerija 

jau užtvirtino užmanymą padirbti 
naują geležinkelį nuo porto Win- 
davos į Tukkumą, Latvijoj. Dar
bai prie dirbimo to kelio prasi
dėjo nuo 15 dienos Liepos szių 
metų. Tą naują geležinkelį žada 
pabaigti ateinantį metą.

Latvių stėngimaisi.
Daugelis latviszkų parapijų 

komitetų atsiliepė į maskoliszką 
apszvietimo ministeriją su 
praszymu, idant prie teologiszko 
fakulteto Dorpato universiteto 
butų parengta katedra latviszkų 
pamokslų. Maskoliszki laikrasz
cziai prauesza,buk tam priesz i naši 
tikt vokiszki profesoriai minėto 
universiteto. Tam vienok sunku 
įtikėti, kadangi paprastai viso
kiems teisingiems praszymams 

'prieszinasi tikt puskvailiai mas
koliszki wirszinįkai. Turbut ir 
ežia tas pats yra, tikt laikraszcziai 
tą kaltę verezia ant vokieczių 
sprando.

* W:irszivoj, ant pastatymo 
paminklo Mickeviczui, laikrasz
cziai ir tam tikslui paskirtas ko
mitetas, surinko jau 200000 rub
lių; vienas tikt laikrasztis. “Ku- 
rjer VVarszaveki”, surinko 1400J0 
rublių. Mes nė ant svarbesnių 
reikalų panasziomis aukomis pa
sigirti ne galime.

Ar žmones galės lakioti?
Rods kas metą keletas iszradė- 

jų apreiazkia svietui pasigirdami, 
buk jie iszrado tokią lakiojimui 
prietaisa, kuri ateitėj turės per
keisti savitarpinius žinoniųsusine- 
szimus; lakiojauezios maozinos 
užims vietą dabartinių geležin
kelių trukių. Kad iszras prietai
są, su kurios pagelba žmogus pa
sikėlęs į orą, pagal savo norą, ga
lės lakioti į visus krasztus, apie 
tai sziądien nieks ne abejoja, bet 
idant tokia maszina užstotu gele
žinkelio trukius, vežimus, lai- * J

jau nelik T nė kTel nors 
iszmanantis žmogus. Sziądien jau 
yra balionai, yra teip praminti 
aerodromai, su kurių pagelba gal 
žmogus į orą pasikelti ir lėkti 
prieszais ne per daug smarkų vė
ją, bet tų prietaisų kilimo pajie- 
ga maža, jos didelių sunkenybių 
pakelti negal. Naujausi tirinėji- 
mai parodo, kad jeigu pasinau
doti, isz baliono abt pasikėlimo į 
orą, tai jie ne gal pakelti dau
giaus vieno svaro ant kiekvienų 
14 kubiszkų pėdų savo įtalpos, 
taigi ant pakėlimo suaugusio žmo
gaus reikia jau mažiausiai 1000 
kubiszkų pėdų baliono įtalpos. 
Jeigu gi vieton baliono pasinau
doti isz aerodromo, arba isz 
sparnų, tai ežia sparnai teiposgi 
ne gal pakelti daugiaus vieno 
svaro ant kiekvienos ketvirtai
nes pėdos sparnų pavirsziaus. 
Ant krutinimo didelių sparnų, 
pakilus į viražų, idant užsilaiky
ti ant oro, reikia labai didelės 
pajiegos. Taigi nėra abejonės, 
kad žmogus galės lakioti ant oro, 
galės nulėkti kur panorės, l>et 
ne toli. Wiltis, idant iszradimas 
lakiojimui prietaisos galėtu per
keisti žmonių eusineszimus, ku
rie vieton vaikszczioti, velys 
lakioti, yia tai tikt gražus sap
nas. Su pagelba tų pajiegų, ko
kias sziądien pažystame, tas 
ne yra galimas, kadangi ant la- 
kiojimo reikia sunaudoti daug 
didesnę pajiegą negu vaikszczio- 
jant

Juokai.
Wienas ponas susipyko su savo 

kaimynu ir aut atkerszyjimo, 
atsikėlęs anksti, paraszė ant durų 
savo prieszo žodį “kiaulė”. Prie- 
szas, radęs tąparaszą, d asi protėjo 
keno ežia darbas; ant rytojaus 
atėjo prie jo durų ir atiduodamas 
tarnui savo kortelę, pasakė:

— Jūsų ponas buvo vakar 
pas mus, bet negalėdamas tarno 
prisiszaukti, kad jį įleistu, para
szė savo pravardę ant durų; ati-

i U Rygoj, pasiutęs szuva su
kandžiojo suaugusį amatinįką ir 
szeszetą vaikų. Sukandžiotus nu- duokite jam mano kortelę ir pa- 
gabeno į tam tikslui parengtą sakykite, kad asz atėjau atlyginti 
atsakanezią gydinyczią. už jo atlankymą.atsakanezią gydinyczią.
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LIETUVA

Kariauna G. A. R.
Abazavos Buffalo N. Y. nuo 

23 iki 28 Rugpjuczio. Ant Niekei 
Plate geležinkelio, važiuot į Buf
falo, bus parduodami tikietai į abi 
pusi už $10,50. Tikietus galės 
gaut pirkti pirm to laiko ir jau 
21, 22 ir 23 Rugpjuczio, galės 
iszwažiuoti. x

Niekei Plate geležinkelis yra 
tai tiesiHUsia ir trumpiausia linija 
isz Chicago į Buffalo, jo vagonai 
yra įrengti kuo puikiausiai, die
niniai uoeziai ir naktiniai miegan
ti vagonai prižiūrimi per gerus 
tarnus, kurie važiuojantiems ta r 
nauja prie davimo pietų, pataisy 
mo lovų ir tt. Commander in 
Chief, Clarkson ir jo kariauna ap
sirinko sau szitę liniję dėl važia
vimo, dėltogi užpraszo ir visus 
kitus drauge važiuoti su Juom.

Ponas J. Y. Calahan, Genera- 
liszkas agentas, 111 Adams St-, 
Chicago, III., duos kiekvienam 
norineziam važiuoti geriausię in
formaciję.

Dypas ant 12tos ir Clark ui.

Isz Amerikos.
t

Stengi malsi Amerikos kapita
listu.

Amerikos didžtureziai stengiasi 
viskę savo vergais padaryti; isz
rinkti neva žmonių balsais augsz- 
cziausi valdžios sanariai, visi 
Amerikos urėdnįkai yra tikt, teip 
sakant, didžturezių tarnai. Tuom 
dar milijonieriai ne pasiganėdina. 
Londono laikrasztis, “Daily 
Chronicle”, pranesza, kdd jie 
stengiasi ir mokslę į savo tarnę 
paversti. Milijonieriai rods už- 
raszo didelius kapitalus Ame
rikos universitetams, bet užtai 
verezia jų profesorius kapitalistų 
monopoliui tarnauti; jeigu katras 
ant to ne sutinka, tokį tiesiog 
praszalina. Dabar likosi prasza- 
linti: profesorius Brovno uni
versiteto, E. Ben. Andrevs ir 
profesorius Bemis, isz Chicagos 
universiteto. “Daily Chronicle” 
sako, kad daugumas Amerikos 
universitetų ne mokslui tarnauja, 
bet jie tiesiog yra kapitalistų į 
nagiu.

y
^NMaimes ant geležinkelio.
Reno, Nėr. Netoli Tventy 

Four Mile Hill, iszszoko isz rė- 
lių Central Pacific geležinkelio 
trukia. VVieni vagonai prie to 
parvirto, kiti gi susidaužė ir isz 
15 važiuojanezių trukiu indijo- 
nieczių, 6 likosi užmuszti, 9 gi 
yra sunkiai apkulti; keturi gele
žinkelio urėdnįkai teiposgi gana 
sunkiai apsikulė.

Denver Col. Greitasis trū
kis Kansas Pacific geležinkelio, 
užbėgęs naktyj ant lytų pagady- 
to tilto, įgriuvo ir trys vagonai 
nupuolė į upę. Du trūkio tarnai 
likosi užmuszti, 5 pasažieriai 
mirtinai sužeisti. Lengvinus ap
kultų yra daug.

Louisville. Netoli rubežiaus 
terp sztetų Indiana ir Illinois 
iszszoko isz relių naktinis gele
žinkelio trūkis “St. Louis Air 
Line”.

Cleveeand, Oh. Ties Lindale, 
8 mylios į vakarus nuo Cleve- 
iand, atsitiko nelaimė ant “Rig 
Fons” geležinkelio, prie ko daug 
pasažierių likosi užmusztų arba 
sužeistų.

Eldorado, Kans. Pasažierinis 
trūkis Missouri Pacific geležiu 
kelio susimuszė netoli nuo czia 
su tavoriniais vagonais stowin- 
cziais ant relių. Du geležinkelio 
tarnai likosi prie to mirtinai ap
kulti ir daug yra nors sunkiai, 
bet ne mirtinai apkultų.

Tvanai.
Waterbury, Con. Smarkus ly

tus czia ir aplinkinėse pagimdė 
didelius tvanus. Nangatuck upė 
pakilo, vandens Manhon kanalo 
iszsiliejo per krantus ir nupleszė 
pylimę Nev York, Nev Haven 
A Hartford geležinkelio. Bėgioji
mas trukių ant to geležinkelio 
pertai turėjo pasiliauti.

Ravay, N. Y. Dėl smarkių ly
tų besitraukianezių per naktį< 
visos žemesnėsės ulyczios už 
tvino, visi žemai stovinti namai 
likosi užlieti. Wanduo upėj 
Ravak pakilo iki 16 pėdų augsz 
cziaus paprasto pavirsziaus.

Wetros.
Cloomlngton, III. Ateina ži

nios isz S t. Jose, III., kad 30 d. 
Liepos, siautė czia smarki vėtra, 

kuri su visu sugriovė farmę Ale 
Donellio, 2 myli nuo St. Jose 
ė&nczię. Namai ir kluonas farme- 
rio sugriuvo, prie to 7 žmonės 
likosi užmuszti, o 3 sunkiai 
sužeisti.

kai pradėjo szaudyti į pulkus

Sztetuose Kentuky, Indiana, 
Missouri, lova siautė smarkios 
vėtrds, ledai ir audros. Perkū
nas užmuszė daugybę žmonių.

Plktadarysta.
Trontovn, Ind. Bėgantis isZ 

Chicago espresims trūkis Chica 
go & St. Louis geležinkelio, ne 
toli Trontovn, iszszoko isz rėlių. 
Keturios žmogystos likosi ant 
vietos užmusztos. Mat czia ne su
sekti piktadariai tyczia iszkleipė 
szėnį teip, kad atbėgęs trūkis isz 
rėlių turėjo iszszokti.

Nelaime kastynese.
Athene, III. Kastynių “Coo- 

perative” szaftoje darbinįkai dir
bo prie ramstymo szaftos, bet 
matomai paramai ne tvirtai bu
vo sustatyti, kadangi griuvo 
keli balkiai ant dirbanezių darbi
nįkų- Wienas isz jų, John John
son, likosi ant vietbs užmusztas, 
du gi kiti sunkiai apkulti, o isz 
tų vienas apkultas mirtinai. Ap
kultus darbinįkus nugabeno į li- 
gonbutį.

t Danville, III. 42 saliuuis- 
tai ne iszpirko leisnių ir uždarė 
savo saliunus. Mat ir tie padarė 
sztraikę; nori jie priversti mies
to rodę numažinti mokestį už 
leisnius nuo 800 ant 600 dol. Ne 
pražus Amerika nė jos gyvento
jai, nors ir dar daugiaus saliunis 
tų savo būdas uždarytų.

Exkursija ( Ažerą Chan- 
tanqua,

Per Niekei Plate geležinkelį, 2 
d. Rugsėjo, už labai pigię prekę 
Pasinaudokit isz szitos puikios 
progos aplankyti tę puikię vietę 
vakarinėje dalyj valstijos New 
Yorko. Tikietai yra geri ant vi
sų trukių iszeinanczių kasdien 
isz Niekei Plate Depot 10:35 va
landą ryto, 3:05 po pietų ir 10: 
15 vakare.

Atsiszaukite, arba adresuokite 
prie p. J. Y. Calahan, Generalisz- 
ko agento, 111 Adams Str., 
Chicago, III., arba H. Thorne, 
C, P. & T. A. Dypas ant kertės 
Clark ir 12tos ui.

Isz darbo lauko.
Pereitę sanvaitę Suvieny

tose Wieszpatystėse Sziaurinės 
Amerikos *buvo 236 nusibankru- 
tinimai, Kanadoj gi 28. Pereitę 
metę, tę paczię sanvaitę, buvo 
jų Suvienytose Wieszpatystėse 
281 ir Kanadoj 40. Duno agen
tūra garsina žinias apie gerini- 
masi darbo ir prekybos sanlygų: 
stabdo tętikt dabar besitraukian
ti sztraikai anglių kastynėse ir 
geležies dirbtuvėse, bet ir ežia 
gal neužilgio sulauksime susitai
kymo. Keletas medvilnės verpi- 
nyczių likosi uždarytų, bet tas 
paeina nuo augsztų žalios med 
vilnės prekių. Bankų operacijos 
teiposgi pasididino ant 28,7%,su 
lyginant su pereitais metais, Chi- 
cagoj tas pasididinimas vienok 
nepereina 10%.

5 Marquette, III. Pas mus 
traukiasi kalnakasių sztraikas; 
terp sztraikuojanczių didelis 
vargas, kaip kam trūksta jau ir 
maisto. Musų kompanijos virszi 
nįkas, p. - Diblin, atvažiavo ant 
susirinkimo unijų darbinįkų ir 
prižadėjo szelpti apsivedusius 
darbinįkus ir po sztraikui žadėjo 
darbinįkams tiek mokėti, kiek 
mokės kitos kompanijos. 24 d. 
Liepos, kiekvienam apsivedu
siam darbinįkui- davė po 100 
svarų miltų, po kelis svarus 
mėsos, cukraus ir kavos. Neapsi 
vedusiems vienok maisto produk
tų ne davė, tikt davė po mesz- 
keręir liepė eiti žuvių prisižvejoti 
Czia mat p. Diblin parodė savo 
nepnlankumę ne apsivedusiems 
darbinįkams. J. W.

1 Pittsburo, Pa. Ant didelio 
anglekasių mitingo susirinko 
5000 darbinįkų, kurie nutarė 
siųsti delegatus į szaftę Plum 
Creek, idant ne leisti prie darbo 
suvažiavusių czia seabsų. Nu
siųsti darbinįkai bandė kalbinti 
scabsus eiti ant sztraikierių mi
tingo. Szerifo vienok pagelbinį-

darbinįkų, nors tie nieko ne darė. 
Darbai Plum Creek szaftoje eina, 
vieton susztraikawutuų parsitrau
kė ežia scabsus.

1 Terp sztraikuojanczių angle 
kasių nieko naujo neatsitiko, kas 
galėtų reikszti sz t ra i ko pabaigę. 
Nėra abejonės, kad pakėlę sztrai- 
kę darbinįkai laimėtu, jaigu eitu 
isz vien, tuom tarpu terp jų 
vienybės nėra: kada wieni palio
vė dirbę, atsirado kiti, kurie 
kompanijoms siūlo darbę. Rods 
teip ne wisur yra, bet ir to už
tenka, kas yra. Kalnakasiai W. 
Virginijos kas-ynių iki sziol 
tikrai prie tztraiko ne pristojo.

5 Scottdale, Pa. Perdėtinis 
ne prigulinczių į unijas darbinį- 
kų, Cummings, atsiųstas ežia nuo 
Scattdale Iron & Steel Co. ant 
tarybų, idant vieton sztraikuo
janczių unijonistų, ne unijonistai 
užimtų darbę, likosi unijonistų 
nuszautas. Laukia ežia smarkesnių 
musztynių terp unijonistų ir ne- 
prigulinczių į unijas darbinįkų.

Peoria,Ill., Dėl stokos anglių, 
sustojo cukraus dirbtuwė, kurios 
visi darbinįkai liko be darbo ir 
stovės patolaik, kolaik sztraikas 
anglekasių ne pasibaigs, Liepos 
23, tame paeziame mieste sudegė 
antra cukraus dirbtuvė, kurios 
visi darbinįkai teipgi liko be 
darbo.

•Į Yolnostovn, Oh. Po ilgų 
tarybų, susitaikė savinįkai plieno 
dirbtuvių su darbinįkų organiza 
cija. Ant szio meto darbinįkai 
sutiko dirbti už mažesnę prekę. 
Todėl dirbtu*ės plieno ir geležies 
taps atidarytos.

Lf.mont, Ind. Akmenų skal
dytojai VV estern Stone Co. pa 
reikalawo sugrąžinimo seno už 
darbę užmokesnio, taigi po 11.50 
ant dienos. Kompanija vienok 
ant to ne sutiko, todėl darbinį- 
kai nusprendė pakelti sztraikę.

1 Phillipsbubo, N. Y.- Strai- 
kas darbinįkų “American Steel 
Iron Co.” traukiasi toliaus. Kom
panija žada duoti darbut visiems 
sztraikieriams, bet už sumažintu 
užmokesnį. Darbinįkai ant to dar 
nesutiųka.

5 Trenton, Na J. Czonyksz 
ežiai puodžiai pareikalavo nuo 
darbdavių pakėlymo užmokesnio 
už darbę, taigi sugrąžinimo to 
užmokesnio, koksai buwo 1894m.

Lakranee, Ma». Likosi ežia 
uždarytos dvi medvilnėm dirbtu- 
wės: “Evenalt Mills” ir “Atlantic 
Mips”. Per tai 2500 darbinįkų 
neteko darbo.

5 Philadelphia, Pa. Dirbtu- 
vės “Hammond Edge Tool 
Works”, kurios per du mėnesius 
iszstowėjo, vėl pradeda dirbti.

5 Cleveland, Oh. Wisos da
lys Clevelando geležies liejiny- 
ežios pradėjo dirbti. 2000 darbi
nįkų gavo ežia darbę.

T Granite City, III. Dirbtu
vės Granite Co. likosi uždarytos 
dėl stokos anglių. 300 darbinįkų 
ne teko darbo.

5 Collmbis, Ind. Sztraikas 
darbinįkų skurų dirbinyczių N. 
W. Mooney & Sons pasibaigė. 
Sztraikę darbinįkai praloszė.

Nevv York. Sztraikas keli
nių siuvėjų dar labinus iszsi- 
platino. Dabar ima jame dalyvu- 
mę 5000 darbinįkų.

T Dirbtuvės vilnonių Uždirbi
mų Passaic, pakėlė darbinįkų 
uždarbį ant 15%

1 Mellville, N. J. Stiklo 
dirbtuvės Wheaton & Co. pra
dėjo darbę.

5 Kalnakasiai aukso kastynių 
Coloradoj pakėlė sztraikę.

CASCARETS ludrutin* kepeni*, inkstu* ir 
pUw*. Niekad netkaeda. 10c,

Niekei Plate geležinkelis
Parduos exkursijos tikįetus į 

ažerę Chautanųua ir atgal, 2 d. 
Rugpjuczio. Tie tikietai yra geri 
ant visų greitųjų trukių. Tru
kinote yra pritaisyti pietiniai va
gonai ir geriausia tarnysta yra 
duota. Pamėgink szitę pasivaži
nėjimu, o persitikrįsi apie geru
mu minėto geležinkelio.

Wisę reikalingę informaciją 
gausite pas p. J. Y. Calahan, 
Generaliszkę agentę, 111 Adams 
Str., Chicago], III. Pypąs kertė 
Clark ir 12ia ui.

Lietuwiszkn dirwu
Su81wienyjimo reikaluose.

Tūli musų laikraszcziai dabar 
pradeda kalbėti apie “Susivie- 
nyjimo Lietuvių Amerikoj” rei
kalus : “Vienybė” tiki, kad “Susi- 
vienyjimas” ne auga todėl, kad 
į sawo tarpę teip vadinamų be- 
dievių ne piiima, “Garsas” vėl 
tam ne nori tikėli. Ar ta prie
žastis i*z tikro stabdo augimę “Su
si* ienyjimo”, mes apie tai sta- 
cziai ne kalbame, kadangi yra 
apart to ir daugiaus jo augimę 
stabdanczįų priežaszmių. “Susi- 
vieuyjimas” yra musų tautiszka 
draugystė, taigi ir privalo ru- 
pintiesi apie lietuvystės reikalus. 
Jeigu jis norės rūpint iesi 
ir apie tikėjimiszkus reikalus 
drauge, tai ant galo katriems 
nors, turės piimę pripažinti 
vietę ir tokių budu ar vienę 
ar kitę turės pamesti, kadangi 
beveik negalima ir prie geriau
sių norų lygiai abudu užganė
dinti. Apietikėjimiszkus' reikalus, 
apart “Susivienyjimo”, yra kam 
rupintiesi: ant to yra bažnytinės 
draugystės ir paezios bažnyczios. 
Jeigu “Susivienyjimas” nori 
suriszti į vienę ryszį visus lietu
vius, tai privalo visu;-į savo eiles 
priimti, o ne skirstyti jų pagal jų 
saužinioa nuomones; lietuviszkoj 
tautiszkoj draugystėj kiekvienas 
lietu vys turi rasti sau vietę, 
kadangi kitaip, ežia ne priimti 
turės tverti sau kitę neprigul- 
mingę nuo tikėjimo draugystę. 
“Susivienyjimui” ne prilankię. 
Atsakys gal mums ne vienas, 
jog bedevių tiek nėra, idant 
jie galėtu kę nors sutverti. Szię- 
dien gal jų tiek isz tikro ne būti, 
bet draugystės ne ant sziędien 
tveriasi; lenkai isz pradžių ant 
tokio jau pamato, kaip musų“Susi. 
vienyjimas.sutvėrę savo“Zjedno- 
czenie” teiposgi tikėjo, kad jo 
prieszinįkai ne galės nieko su
tverti, tuom tarpu jam prieszigas 
“Zvięzkas” sziędien tvireziaus 
stovi už savogimdytoję“Zjedno- 
czenie”. Kas atsitiko terp lenkų, 
tas pats gal ir pas mus atsitikti, 
ypacz kad mes visuomet lenkų 
takais žengiame, nors neva jų ne 
keneziame. Mes negalime už 
mirszti, kad visi Prūsų lietuviai 
protestonai, taigi tie, nors tai ir 
daleista, noriai ne pristos į drau
gystę ant katalikiszko pastatytę 
pamato, kaip katalikai ne norės 
pristoti į protestoniszkę, nors 
prie grynai tautiszkos, be kitokių 
mierių, noriai glausis. Ant galo, 
kaagi spręs apie dievuotumę arba 
bedievystę norinezių į “Susivie- 
nyjimę”pristoti? Kas gvarantuos, 
kad tie, kam toksai sprendimas 
bus pavestas, visada impartija- 
liszkus iszduos nuspredimus? 
Kaip gi tę bedievį pažinti, jeigu 
ant jo kaktos tas neparaszyta? 
Kame bus atmestų bedievystė? 
Skaitant musų laikraszczius, 
galime užtėmyti, kad apie be
dievystę ne visi ir kunįgų laik
raszcziai yra vienokios nuomo
nės. “Rytui” kunįgas Juodiszius 
piiecztarauja, kę vienas vadina 
bedievyste, kitas tame jos ne mato. 
PiTSižiurėjus gerai, galima už 
tėmyli, kad ne visame ir “Gar
sas” su “Rytu” sutinka- Juk kaip 
kada musų broliai, asabiszkai su
sipykę, ne galėdami viens kitę 
kitaip įkasti, prieszę bedieviu 
apszaukia. Ant tokių nuomonių 
galėtu pasiremti kaip kada ir 
nutarianti apie kandidatę sudžios.

Todėl,mums rodosi, konegalima 
tikrai teisingai iszpildyti,ojeigu tas 
bereikalo erzina vienę brolių dalį, 
geriaus tę isz įstatų iszmesti ir 
priiminėti į Susivienyjimę kiek- 
vienęlietu vį, o saužinię jo palikti 
jam paežiam. Progresistus turė
tume tiesę tikt tęsyk atmesti, 
jeigu koki nors isz jų darbų butu 
isz tikro lietuvystei vodingi, jei
gu j<e butų jds prieszais. Bet ar 
turime tiesę tokius nusprendi 
mus iszduoti? Amerikoj lietu
vystę pradėjo kelti už karszcziau- 
się bedievį laikomas p. Szliupas; 
kiti, o tame ir tikinti, tikt paskui 
jį vėliaus sekti pradėjo.

Keli progresistai ne suardys 
Susivienyjimo pamatų, kadangi 
visose draugystėse nutarimus isz- 
duoda pats jos sanariai daugumu 
balsų, todėl, jeigu teip vadinamų 
bedievių pajiegos teip silpnos, 
nėra ko jų teip baugytiesi, o juos 
priimdami, atimtume jiems prie- 

žaetį priesz Susivienyjimę kariau
ti ir jį ardyti. Yra gana plati 
dirva, ant kurios lietuviai bro
liai, teip dievuoti, kaip ir pro- 
gresistai ar bedieviai, be1 susi
pykimo, gal darbuotiesi ant bro 
lių labo. Czia nieko daugiaus ne 
reikia, tikt noro sutikmėj gyven
ti. Wisur terp apšviestų tautų 
tautiškose dmugystėse ne kliu
do su visu likėjimiszkų reika 
lų, todėl ir sanariai visokių tikė
jimų ir nuomonių gal szale viens 
kito atsirasti ir dirbti isz vien ant 
brolių labo. Argi tas tikt terp 
lietuvių butu negalimas?

Wel girtuoklystės waisiai.
“Rytas” prunesza, kad 18 d. 

Lepoa, Terryvillėj, Con., atsitiko 
kruvinos terp lietuvių musztynės. 
Trys lietuviai: Oleknavyczius, 
Remeika ir Sviklas, begerdami 
galiūne,susivaidyjo. Oleknavyczia 
ir Romeika iszėjo isz saliuno ir 
tykojo ant kelio. Kada vėliaus 
iszėjo ir Sviklas ir nieko pikto 
nejausdamas, ėjo sau namon, 
anuodu pasislėpę iszszoko isz 
pasikavonės, iszsitraukė peilius 
ir pradėjo savo prieszę badyti. 
Butu gal jį su visu papjovę, bet 
ant riksmo sul>ėgo aplinkiniai gy 
ventojai; pamatę atbėganezius, 
užpuolikai pabėgo. Supjaustymai 
Sviklos labai sunkus: jį reikėjo 
gabenti į ligonbutį.

t Dureya, Pa. Laikraszcziai 
pranesza, kad Babylon szaftoj li
kosi užmusztas lietuvys darbinį- 
kas, Walembikonis.

L. A. W. turės sawo susi
rinkimą Philadelphi- 

joj, Pa. nuo 4 iki
7 Rugpjuczio.

Niekei Plate geležinkelis, dėl 
norinezių imti dalyvumę ant szio 
susirinkimo, parduos dvigubus 
tikietus už pusę prekės. Tikietai 
dėl iszwažiuojanczių bus geri 
ant 2, 3 ir 4 dienos Rugpjuczio. 
Ant pargrįžimo bus'geri iki 9 
dienai Rugpjuczio.

Pilnę informaciję gausit pas p. 
J. Y. Calahan, Geueraliszkę A- 
gentę, 111 Adams Str., Chicago, 
III. Dypas kertė Clark ir 12tos 
ui.

Wardan teisybės.
Atsliiepiiųas Kun. A. Burbos.

paaiszkinti, 
vaidų terp 
kaip virsz 

ii sanariai buvusio komiteto 
Į tnetai terp kunįgo ir kelių

užmetimų, kuriuos pasira-

t pirmo užmetimo atsakau 
i tiek, kad visos para- 

moka cathedraticum

“Lietuvos” No. 28 patilpo ko
respondencija nuo kelių ypatų 
isz Plymoutho: VVinco Dzedoli- 
ko. Jono L>zdo, Liudviko War- 
n a giri o ir Pauliaus Stankevi 
cziaus (Staskevicziaus?), kurioje 
man yra daromi skaudus užmėti
nėji mai. Kadangi tie užmetifiė- 
jimai yra neteisingi, o 
labai pažeminantiejie manę aky
se visuomenės, laikau sau už per- 
eigę )*nt jų atsakyti.

Pirin visko turiu 
kad pas manę nėra 
kunįgo ir parapijos, 
minėt 
raszo, 
ypatų. Kadangi vienok priežas 
tis to nesutikimo guli mano asa- 
biszktme susipykime su dviem y- 
patorli (viena isz tų ypatų yra 
mana artyma giminė), todėl be 
reikalo anie keturi sanariai bu
vusiu komiteto maiszo privatisz- 
Icus reikalus su reikalais visos pa- 
rapijps.

Taigi, neminėdamas tikros prie
žasties kilusių mano parapijoje 
vaidlų, turiu atsakyti ant anų 
trijų 
szusisjie po virsz minėta kores
pondencija stato kaipo priežastį 
nesu 
kad 
drat’ 
para rijos kasos; 2, kad taisiau 
klebonijos rakandus teipgi isz pa
rapijas kasos, ir 3, kad buk pasi
savinau 12000,00 parapijos pinį- 
gu-

Airi 
tikta: 
pi j os 
isz sahvo kasos, o ne isz kunįgo ki- 
szeni|us, ir asz, žinoma, nenbrėda- 
mas būti iszėnimu, dariau teip 
pat, ir nuo užsimezgimo parapi
jos iki sziam laikui, t. y. per kelis 
metu4, neturėjau tam nė vieno 
pries^inįko.— Nuo pereitų metų 
cathedraticum nėra iszmokėta nė 
isz parapijos, nė isz mano pinįgų. 
Taigi I .....................................
nebūvi 

įtikimų. Užmeta man: 1, 
mokėjau vyskupui cathe- 

•eum (175,00) kas met isz

kas link to dalyko vaidų 
o ir būti negalėjo.

>) Vi Otų •U»ip«nl redakcija aat ta*p at-

domis labai lengvai: nepripažij 
no nė paskolyjimo $3000, nė ati
davimo $2000 į bankę, nors 
procentus mokėtas respective už 
tris, '^u ir viena tūkstantį pris
kaitė prie iszėjimų. Tokiu budu 
pas juos tuose mėnesiuose, ku
riuose buvo atiduoti $2000 iszė
jimų, pasidarė ant $2000 mažiaus, 
nekaip buvo užraszyta knįgose. 
Teip vedant rokundę, man rodo
si, kiekvienę žmogų galima pa
daryti vagim, ir dyvijuosi, dėl- 
ko manę* neapvagino ant kokių 
$30000, nepripažįstant staeziai 
visų iszėjimų, kurie pasidarė pa
rapijoje per 7 suvirsz metus. .Ant 
galo turiu pridurti, kad asz pats 
knįgų nevedžiau, ir jeigu pasi
darė kokios mažos klaidos jose, 
tai ne asz už tai kaltas, bet tie, 
kurie rokundas darė.

Atkartoju dar sykį, kad aszne- 
ėsu susipykęssu parapija, bet tik
tai su keliomis ypatomis ir kad 
tos priežastys, kurios “Lietuvo
je” yra paduodamos, neyra tikro
mis nesutikimų priežastimis, apie 
kę ir pasiraszusiejie po korespon
dencija į “Lietuvę” gerai žino, 
bet guli asabiszkame mano susi
pykime su dviem ypatom, o per 
jas ir su keliais isz mano parapi- 
jonų. Skauda tik man szirdį, kad 
mano prieszinįkai, nepeszę nieko 
nė pas vyskupę, nė pus žmonis, 
kuriems stengėsi įkalbėti mano 
neva vagystę, griebiasi ant ga
lo apjuodinimų per laikraszczius 
ir melagyszczių, kurios' kvepia 
jau kriminalu. - (

Kunįgas A. Burba, 
Plymouth’o, LuzerneCo. Pa., lie
tu*. katal.'parap. klebonas.

Nanjansi iszradimai..
Maskolius /dvarponis Nižne- 

novgorodo gub., Ivano v, iszrado 
kokį ten nauję skyst imę ugnies 
gesinimui. Paliejus su tuom skys
timu ir didžiausię liepsnę, ji tuo- 
jfius užgesta. Garlaivių kom
panija ant Wolgos darė jau ban- 
davones. Sukrovė sziaudų kru- 
vę, apliejo su kerosinu ir juos 
padegė. Deganti sziaudų krūva, 
palieta su tuom Ivanovo iszras- 4 i 
tu skystimu, tuojaus užgeso.

Ii Europos laikraszcziai paduo
da, buk du prancūzai, Luys ir 
David, iszrado nauję szviesę isz- 
einauczię isz žmogaus kūno, teip- 
jau ne matomę, kaip irRoentgeno 
szviesa; su pagelba tos szviesos, 
kaip sako, galima nuimti fotogra- 
fiszkę paveikslę žmogaus mielių. 
Iszradimas tasai, nors, kaip pa
duoda laikraszcziai, užgimęs Eu
ropoj, panaszus labai į ameriko- 
niszkę humbugę.

IĮ Profesorius Hirschberg ap
garsino savo tirinėjimus apie 
egiptiszkę akių uždegimę, nuo 
kurio daugelis žmonių neregiais 
tapo. Seniaus tikėjo, kad tę akių 
ligę gimdo dideli vasaros ^fcarsz- 
cziai, bet prof. Hirschl^rg persi
tikrino, kad ta senovės nuorųonė 
yra klaidi; kaipo geriausię vais- 
tę nuo ligos rodyja jis pagerinti 
sotijaliszkas sanlygas, kadangi tę 
ąkių uždegimę gimdo vargas, 
vargas jį ir platina; kaip kada’ 
mjcrkvarguolių ji pereina ir ant 
turtingesnių luomų. Liga ta da
bar siauezia tūluose Prūsų krasz- 
tuose.
\|| Daktaras Janson,isz Stokhol

mo, Szvedijos sostapilės, kaip 
pranesza laikraszcziai, iszrado 
budę gydymo raupų, kuriuos gy
dytojai iki sziol laikė už neisz- 
gydomus. Daktaras Janson, kaipo 
vaistę, skiepija sėklas kitos Ii, 
gos, rože vadinomas (Erieipe- 
las), kurios naikina ruapua. Ban
da vones su tuom vaistu daro 
toliaus.

U Karaiiaucziuje,Luisentheatre 
kę tikt darė Oandavonea su nau
jai p. Schelkau iszrastu senioku 
apsaugojaneziu nuo karabinų 
kulkų. Prie bandavonių buvo 
vartojami karabinai vokiszkos 
kariaunos. Bandavonės pasisekė 
kuo geriausiai: su serdoku apsi- 
siautė Fr. Western ir į jį paleido 
isz visai arti du szuviu. Seniokas 
apsaugojo apsisiautusį kuo 
geriausiai. Mat p. Schelkau su 
savo iszradimu pralenkė musų 
Zeglėnį, kurio seniokas saugoja 
tikt nuo revolverių kulkų. ’

Ant pardavimo du lotai ant 
34tos Court ir Moospratt Str 
Atsiszaukite prie savinįko: B 
Seeboch, Peru, UI. arba į “Lietui 
voe” Red ak ei ję. (14-8) 4

Kas link taisymo klebonijos ra
kandų, priminsiu, kad man juos 
visados taisydavo parapija net 
tada, kada asz jau nebuvau para 
pijos kasierium. Teip, pavasary
je pereitų metų komitetas manęs 
nesiklausęs ir be mano žinios kle- 
boniję iszpopieravo, apaezioje 
ant sienų primuszė lentas, ant 
trepu ir viename kambaryje ant 
virszaus įdėjo naujas karpe ta s, 
prieg tam padarė dar keletę kitų 
pataisymų, o už tę viskę užmo
kėjo isz parapijos kasos, ir tada 
neatsirado nė vieno tam prieszin- 
go. Wasarę tų paežių metų at
silankė pas manę VVincas Dzedo- 
likas, kaipo parapijos sekretorius, 
Wincas Czepla ir Julius i>aza- 
mierskis, visi trys pilrfi para pi
lonai. Asz parodžiau sekreto
riui, kad kanapka yra apiplyszu- 
si ir kad reikia ję pataisyti; se
kretorius pasakė, idant asz duo 
cziau pataisyti, o parapija užmo
kės; tę patį patvirtino ir kiti du 
parapijonai. Ant jų žodžio asz 
liepiau pataisyti ir rokundę nu- 
siuneziau ant parapijos mitingo, 
ant kurio parapija, ant įneszimo 
vieno parapijono, apsiėmė užmo 
kėli, bet isz komiteto keli, la
biausiai Jonas Lizdas, ant to ne
pristojo ir ligsziol turiu užmokė
jęs asz pats savo pinįgais ($7,50), 
nors ji buwo taisyta su žinia ko
miteto. Taigi ir ežia, jeigu kilo 
koki vaidai, tai ne dėl mano, tik
tai dėl komiteto priežasties.

Skaudžiausias vienok užmeti
mas yra daromas man, kad buk 
asz ėsu pavogę* parapijai $2(00 
ir dar su virezum doliarų, Sakau 
skaudžiausias, nes netiktai kad 
nėsu parapijai nieko kaltas, bet 
dar parapija yra man kalta $1000.

■ Czia turiu pirm visko paaiszkin 
ti, kad nuo pradžių parapijos už 
aidėjimo, visados kas mėnuo bū
davo parapijos mitingai, ant 
kurių būdavo iszduodama 
rokunda ir daY apart to visados 
kasmet būdavo iszrenkami per
žiūrėtojai knįgų, kurie visados 
atrasdavo knįgas teisingai veda 
mas.— Taigi, jeigu pavogiau ka
da $2000, lai vagysta butų art- 
depgta jau seniai. Be to, kad pe
reituose metuose, Gegužės mėne
syj, atidaviau kasę naujam kasie 
riui, knįgos buvo peržiūrėtos isz 
naujo ir tada buvo atrasta, kad 
netiktai asz nieko nekaltas para
pijai, bet kad dar parapija yra 
kalta man 85c. Czia yra pasira- 
szę kaipo perži urėtoj ai knįgų: A- 
domas Sikalauskas, buvęs se
kretorius, Jonas Kaunas, Petras 
Maslauskas, Wincas Rėkus ir Jo
nas Lizdas, buvęs prezidentas, 
kurs dabar vagina manę “Lietu 
voje” ant $2000 su virszum.

Istorija dviejų tukstanezių, 
kuriuos *asz buk tai pasisavinęs, 
reikalauja ilgesnie paaiszkinimo. 
Taigi 1890 m., Rugpjuczio 5 d., 
parapija pasiskolyjo isz Wyoming 
National Bank’os, Wilkes-Barre’je, 
$3000 ant 3 metų po 6%. Asz, 
norėdamas palengvinti parapi
jai, Wasario mėn. 1892 m. užmo
kėjau pats isz savo pinįgų į ban- 
kę$1000, o Gegužės mėn. v-tų 
paežių metų, jau parapija atida
vė antrę tūkstantį. Treczias tūk
stantis likosi sugražintas bankui 
Gruodžio mėn. 1894 m. Tokiu 
budu skolos isz parapijos pinįgų 
likosi atiduota tikt du tukstan- 
cziu doliarų, kas ir buvo įtrauk
ta į parapijos knįgas, o treczias 
tūkstantis, kurį asz pats užmokė
jau, nebuvo įraszytas knįgose. 1(K 
dienę Gegužio, 1896 m., ant para
pijos mitingų, Adomas Sakalauc 
kas, buvęs parapijos sekretorius, 
kurs tuomet rengėsi važiuoti į 
Lietuvę, atiduodamas knįgas 
naujai aprinktam sekretoriui, pa
tarė iszrinkti peržiūrėtojus knį
gų, kad isztirti, kas iszmokėjo į 
bankę treczię tūkstantį, nes jis 
randęs knįgose išmokėtus į ban
kę tiktai $2000. Wirsz minėti 
peržiūrėtojai knįgų, nors to uždė
to tukstanezin mano visai ne
kliudė, vienok iszrado, kad para
pija yra dar man kaita 85c. Pirm 
pereitų Naujų Metų tapo iszrink
ti peržiūrėtojai knįgų: Juozas 
Pauksztys, Stasys Bagdonas ir 
Simas Pauksztys, kaip skaitome 
protokulų knygoje (kodėl Simas 
Pauksztys prie peržiūrėjimo knį 
gų neprastojo, asz nežinau, ir 
kodėl Simas A lyta, be aprinkimo, 
prisidėjo prie peržiūrėjimo knį
gų—teijKJgi nežinau). Tie peržiū
rėtojai knįgų apsėjo su rokun- 

■?. . ..■'•.t-.i'.... i;



Už pašę prekes | Philadel- 
phią, ir atgal.

Galima bus davažiuoti geležin
keliais Niekei Plate ir D. L. & 

. W. Rys. ant L. A. W. Susirinki
mo. Dėl iszvažiavimo bus galima 
gauti pigius tikietus ant 2, 3 ir 4 
dienos Rugpjuczio. Tie tikietai 
bus geri dėl sugrįžimo atgal iki 9 
d. Rugpjuczio. Antsziogeležinke
lio yra puikus pietiniai vagonai, 
vigadni miegojimo vagonai ir 
tiesus lygus kelias.

Dėl geresnės informacijos atsi- 
szaukite prie p. J. Y. Calahau, 

t Generaliszko Agento, 111 Adams 
Str., Cbicigc, III., arba prie 
Thorne, C. P. & T. A.

Dypas ant kertės Clark 
tos ui.

H.

U Ant Dnepero, ties miestu 
Jekaterinoslavu, pietinėj Masko- 
lijoj, susidaužė gsrlaivys “Rat- 
mir”. Ant jo buvo lękart 150 
pasažierių. Kada pasažieriai daži 
nojo apie pavojų, kokiame atsi
rado garlaivys, persigandę pra
dėjo grustiesi ir stumdytiesi, ne
žinodami kę daryti; tūli isz jų 
bandė szokinėti į vandenį nuo 
skęstanezio laivo; tokius laivo 
tarnams su dideliu vargu pasi
sekė sulaikyti. Rods visus isz- 
gelbėjo, bet terp iszgelbėtu yra 
diktai, ypacz moterų, sunkiai su
myniotų.

ir 12

Isz wisur.
|| Kazaniuje kę tikt pasibaigė 

prova persijona Gulim Ali. Pa
teko jis po sudu užtai, kad antru 
kartu norėjo persikriksztyti įsta- 
cziatikystę. Gulim Ali sykį per- 
sikriksztyjo Kazaniuje, kur isz- 
buvo isztisus me’tus viename 
kliosztoriuje ir rengėsi pastoti 
maskoliszku misijonieriumi. Isz- 
važiavęs ‘isz kliosztoriaus, per 
dirbo savo paszpartę, ant kurio 
popo buvo paminėta apie jo 
kriksztę ir nukeliavęs į kitę mies- 
tę, vėl apreiszkė uorę krikszty- 
tiesi.Perdirbimę vienok paszparto 
užtėmyjo ir užtai naujas staezia- 
tikiszkas misijonierius pateko po 
sudu. Sude Gulim Ali prisipaži 
no, bet teisinosi, kad jis antru 
kartu norėjo krisztyliesi tikt to 
dėl, idant antru kartu gauti 
užmokesnį už apsikrikszlyjimę, 
kadangi maskoliszkas randas
užmoka kiekvienam per- 
sikrisztyjusiam į staeziatikystę, 
taigi, kitaip sakant, Maskolijoj 
tiesiog daugina staeziatikius pa- 
pirkdami iszpažintojus kitų ti
kėjimų. Menkos turbut vertės 
yra staeziatikystė, jeigu jau reikia 
griebtiesi pirkimo pręzelitų! Sū
dąs anę staeziatikystės misijonie- 
rių nusprendė ant 2 mėnesių į 
kalėjimę.

H Girioj, Olkuszo pavietyj, 
Kelczių gub., Lenkijoj, ukinįkas 
Adamek rado negyvę kunę jau
nos žydelkiutėa, apie kę tuojaus 
praneszė į policiję. Apžiūrėjęs ję 
daktaras nusprendė, kad užmusz- 
toji buvo neszczia- Kaipo nužiū
rėtas,' likosi suaresztuotas vie 
nas žydas, kuriasi priesz tai at
kako į kaimę su dviem žydel- 
koms ir norėjo persigriebti per 
rubežių, bet aut rytojaus tę patį 
žydą patiko Spaloj. bet su juom 
buwo jau tikt senesnėji žydelka. 
Turbut žydas nugalabino auę jau 
naję, nors jis užsigina.

| Arno klonyj, Italijoj, pereitu 
utarnįkę siautė smarkus žemės 
drebėjimai, prie ko daug žmonių 
likosi apkultų.

Prekyba Maskolijos.
Prekyba Maskolijos, nors isz 

palengvo, bet kyla, ko ne galima 
pasakyti vienok apie Lietuvę. 18 
96m. Maskolijos užrubežinė preky
ba siekė vertės 1209043000 rublių 
1895m. 1156660000 rubl., 18V4m. I 
1163626000 rubl. Isz to iszpuola 
668776000 rubl. ant iszvežtų į 
užrubežius tavorų (1895m. isz- 
vežė už 667259000 rubl. ir už

sakant, pasimažino tikt iszveži
mas t 
va j
1896m. iszgabeno ant 570000

U Mieste Baku, ant Kaukazo, 
Maskolijoj, atsitiko kruvinos 
muszlynės terp žydų ir policijos. 
Žydai mat, ne iszsidirbę daleidi- 
mo, neszė per iniestę prisakymus. 
Ant bazaro policijos oficieras 
bandė sulaikyti žydų procesiję, 
bet tie ir valdžių tarnę sumuszė; 
tas pats atsitiko ir su "kitais at
bėgusiais policijantas. Žydai tu
rėjo revolverius ir isz jų pasi
naudojo. Tikt paszaukta kariauna 
suvaldė žydus; keletas isz jų li
kosi suaresztuotų.

|| Girioj dvaro Bronczina, Ka- 
liszo pavietyj, Lenkijoj, atkasė 
didelį molinį puodę pilnę seno
vės pinįgų ir visokių cidabrinių 
ir auksinių graznų. Pinįgai pa
eina nuo X ir XI szimtmeczio 
musų metskaiezio. Pinįgai yra 
visokių vieszpatyszczių: anglisz 
ki, bavariszki, czekiszki, len- 
k isz k i, saksoniszki, vokiszki. 
Auksinės ir cidabrinės graznos 
matomai Arabijoj padirbtos.

| Berlyne, bekraujant paczto 
siuntinius ant Potsdamo geležin
kelio, wienas isz siuntinių ex- 
pliodawo ir sunkiai sužeidė nacz- 
to urėdnįkę. Mat siuntinyj bu- 
wo dinamitas. Kam tą£ siuntinys 
buvvo paskirtas, nežinia, kadangi 
expliozija sudraskė antraszę.

bet užtai pakilo ji $u Azija.

H Neiszpasakytai smarkus ly
tus pagimdė netikėtai didelius 
tvanus Austrijoj ir Prūsų pro
vincijoj Silezijoj. Ateina žinios 
ir apie daugybę prigėrusių žmo 
nių; tokių skaito per 200. 
Tikt apie Windobonę isz- 
griebė isz vandens 17 prigėrėlių; 
ežia vienok turi jų būt ir dau
giau*. Telefonų ir telegrafų stul
pai iszardyti, geležinkelių lini
jos ir teip keliai tvanų pagrauž
ti teip, kad ne tikt trukiai uegal 
bėgioti, bet ir teip vežimai. 
Wandud nuneezė Schvarzenau 
tiltę, ant Wien upės. Į vandenį 
supuolė 15 buvusių ant tilto 
žmonių, isz kurių 5 prigėrė. Tran- 
tenau ir Isar klony* vandens už
lietos; ežia Leiposgi daug žmonių 
prigėrė. Reichenberge 
sugriovė daug triobų. 
ze prigėrė 8 vaikai, 
nėj Wokietijoj tvanai
buvę ledai isznaikinodaug vyny- 
czių.

wanduo 
Wistrit- 
Wakari 
ir pirma

H Gegužio mėnesyj szių metų, 
į Santos, Brazilijoj, rando kasz- 
tais atkako 4056 ateiviai isz 
Europos ir 92 savo kasztais. Terp 
tų buvo: 3214 italijonų, 616 por- 
tugalieczių, 178 iszpanijonai, 34 
ateiviai isz Austrijos (galicijo- 
nai) ir 14 vokieezių.

U Isz Kelczių, pietinėj Lenki
joj, raszo, kad ežia ir kaimuose 
po wisę guberniją pradėjo tvaikus 
wogti. Kas yra tie tvaikų vagi
liai, iki sziol ne susekė, bet pra
puolė ežia jau diktai vaikų ir 
mergaiezių.

|| Mieste Nowoczerkask, Do- 
niszkų kazokų žemėj, sugriuwo 
statomas isz negerų plytų Koriu- 
nowo namas. Prie to 11 darbinį- 
kų likosi sunkiai sužeistų, o isz 
tų 3 labai pawojingai, Sužeistus 
nugabeno į ligonbutį.

O Angliszkas gari ainy s “Tas- 
mania”, prie krantų Naujos Ze
landijos, Oceanijoj, užbėgo ant 
uolų ir susidaužė. Prie to prigėrė 
6 jurinįkai, kitus iszgelbėjo atka 
kęs ežia swetimas laiwas.

|| Augszcziausias virszinįkas 
armeniszkos bažnyczios, vadina
mas “katolikos”, apturėjo rasztę 
nuo maskoliszkoe apszvietimo 
ministerijos su įsakymu, idant 
visos ant Kaukazo armenieczių 
parengtos mokslainės, iszėmus 
vien dvasiszkų seminarijų ir to
ki^ jau akademiją Eczmijadzine, 
taptų atiduotos po užveizda mas- 
koliszkos apszvietimo ministeri
jos. Taigi ežia idijotiszki masko- 
liszki apszvietimo ministeriai 
pradės kvailinti armenieczių vai
kus teip, kaip kvailina jie vai
kus per kitų krasztų mokslainės.

t Provincijoj Oran, prancu- 
ziszkoj, valdyboj Alger, dega gi
rios; 1500 kareivių dirba dienę 
ir naktį prie gesinimo, bet iki 
sziol nieko ne galėjo padaryti.

Į] Ant Bolearų salų, Iszpanijos 
pakrantėse, jūrės įsigraužė į 
kastynių olas, kurias urnai už
liejo; prie to 9 darbinįkai prigėrė.

Į] Laike buvusių didelių tva
nų ant Krimo, K e r ozo apskrityj, 
pietinėj Maskolijoj, isz viso 150pietinėj Msskolijoj, isz viso 
žmonių prigėrė.

|| Silezijoj, nuslinkus! , 
kalno žemė užbėrė 6 žmonis.

nuo

H Miestelyj Kalk, netoli Kolo 
nijos, Wakarinėj ^Vokietijoj, 
keli darbinįkai, kurie walgė žalię 
mėsę, nuo to pasimirė. Kiti dar
binįkai nusprendė, kad mėsinįkas 

ta mėsa buwo 
užnuodinti. Jie 
Essero . namus, 
ir rengėsi įsi-

Esser, nuo kurio 
pirkta, ję turėjo 
susirinko priesz 
iszdaužė langus 
veržti į vidų ir nubausti nužiū
rėtu mėsinįnkę savo sudu, taigi 
amerikoniszku budu jį lynezuoti. 
Gal butų tę ir pardarę, bet atka
kę policijaotai ir žandarai susi
rinkusių žmonių minias iszvaikė, 
mėsinįkę gi euaresztavo. Skun
džia jį dabar už pardavinėjimu 
ne sveikų gyvulių mėsos.

didelių greitumu, tę kiekvienas likucziai sėniaus ant žemės gyvenusių sutvėrimų, kaip an- 
keliavęs per jūres į Amerikę tai: suakmenėję žvėrių kaulai, dėžės, net czieli suakmenė- 
pats užtėmyjo, bet su kokių grei- ję gy vuolių kūnai, teipjau pavirtę į akmenį medžių kel- 
tumų jos bėga, to, žiūrint nuo niai, isz ko persitikriname, kad tuose laikuose, kada tos 
laivo, iszmatuoti negalima, ant 
to reikia ir atsakanezių prietaisų. 
Ta iszmatavo vienok p. Sholt. 
Pag ui jo iszskaitymę iszpuola, 
kad prie mažo vėjalio jūrių vil
nys perbėga po 7j metrų į kiek
vieną sekundę, prie vidutinio 
vėjo bėga jos su greitumų 10| 
metrų į sekundę, prie smarkaus 
vėjo perbėga 16| metrų, prie 
smarkios vėtros 24 metrus; už
kilus ciklonui po 27 metrus. 
Laike smarkių vėtrų ir ciklonų 
jūrių vi lys perbėga po 86—96 
kylometrų per valandę, taigi 
tiek jau, kiek ir greieziausias 
geležinkelio trūkis. Smarkiausiai 
vienok vilnys bėga ne laike di
delių vėtrų arba ciklonų, tikt at
sitikus kur žemės drebėjimui. Lai
ke žemės drebėjimų ant Didžiojo 
oceauo užtėmi jo jau vilnis, ku
rios į valandę perbėga 600 kylo- 
netrų, taigi iszpuola po 166 
metrų kas sekundę, kuo nė grei- 
cziausis trukys ne padarys, 
kadangi bėgant su tokiu grpitu- !
mu, ratai turėtu sutrukti.

Niekė! Plate Geležinkelį
Commander in Chief ir jo ka

riauna apsirinko sau už geriaus;ę 
ant susivažiavimo “G. A. R. En- 
campment”,kuris bus laikytas Buf- 
falo N. Y. nuo 23 iki 28 Rugpju- 
czio. Tikietai bus ant pardavi
mo 21, 22 ir 33 Rugpjuczio į abi 
pusi už 110,50.

Szitasgeležinkelis duoda progę 
vakarų ir sziaurvakarų gyvento
jams už pigię prekę pasiekti Buffa- 
lo, pasimatyt su jų senais draugais 
ir suspausti raukę tų, su kuriais jie 
naminėje karėje gynė savo 
liuosybę.

Dėl geresnės informacijos atsi- 
szaukite arba raszykite prie J. Y. 
Calahan^General Agent,

111 aMIIbis St., ChicHgo, 
arba H. Thorne, U- P. & T. 
111 Adams St., Chicago, III.
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Pagal prof. Archibaldą Gelkie ir kitus.

j(Tva).
Uolos ir formacijos.

Kietžemiai ir jūrių dugnas pasidarę yra isz uolų? gu- 
linezių ant sustingusios žemės plutos. Uolos pasidarė isz 
dalies isz sutirpusių dalių tos plutos ir nuo jos sutrapėji- 

x . mo, kę padarė jnrių vandenų vilnys ir paskui tas sutrapė- 
b4839OOOO rubl. 1894m.). Taigi ir sutirpusias dalis vanduo sugabeno į jūres ir_
wertė pereitę metę i»zweitų ta- fcrovg ant jų dugno; tokia* uolas vadina sunesztomis uolo- 
worų pasidaugino ant 0,23%. uolos padirbtos vulkanų iszsiveržimų, taigi pasidariu- 
Atgabenta pereitę metę swetimų gios isz iszsiveržusio isz vidurių žemės ano deganezio skys- 
taworų ui 540217000 rubl. (1895 timo per žemės plutos plyszius, vadina vulkaniszkomis 
m. atweita ui 489401000 rubl. ir uolomis; tos uolos davė medegę ir anoms sunesztoms uoloms, 
ui 515236OQP rubl. 1894m.) I kurios isz dalių vulkaniszku uolų, vandenų sugabentų, 

Pereitę metę isz Maskolijos isz- pridarė ant jūrių dugno.
weiia dauginus wisokių taworų.' Prie vulkaniszku uolų priguli granitai, porfyrai varto- 
pasimaiino tikt iszweiimas ialię j j®*ini ant klojimo miestuose ulyczių, bazaltai, juoda uola, 
ir pusiau apdirbtų taworų, taigi i sustingusi lava ir dabar besiveržianti isz kraterų prie vul- 
medijų, grudų, linų. .rb. kit.ip į kan^ iraiveržim,l-

Prie sunesitų uolų priguli: gneisai (paiiaszus į grani- 
kokius "Lietu. tikt »“8>ded»nti eilių), tūlos granitų atmainos, dau- 

i uirubeiiue gabena; toki !8® »•»’>«» laitai.akmenų,, kvarcine uola murmulai Tos 
, . . uolos yla seniausios, jos susirinko ir pasidarė ant dugno

- oceanų, kada dar juose buvo karsztas vanduo. Toliaus eina
rublių mažiaus negu 1895m. Pa- vėliaus Įiasidariusiosi isz sutrupėjusių dalių anų pir- 
bimaiino iszweiimsB pereitų me mutinių, teiposgi pieska, molis, pieskiniai akmens, kal
tų walgomų produktų ant 7,71%; kiniai akmens, kreida, tūlos munnulų veislės, gipsas, 
žalių ir pusiau apdirbtų produktų i druska.
(medžių, linų, kanapių) iszwežė Kalkes, gipsę ir draskę lengviausiai iszplauja vandens, 
ant 0,22% mažiaus; gywulių ant I po jų iszplovimui tose vietose pasidaro olos. Dailiausios 
0,04% daugiaus. VVisokių iszdir-; pasidaro kalkinės olos, kuriose varvanti vandens laszai, 
bimų iszwežė ant 36,66% dau- turinti daug sutarpintų kalkių, padirba puikias kalumnas 
giaus negu užpereitę metę. Isz- panaszias i kybanezias žiemos laike po stogu ledo žvakes, 
wežimas iszdirbimų pasidaugino vadina stalaktitais. Vanduo iszgaruoja, o (lalieka 
labiausiai į Aziję; į kitus Euro- ^^es, bet kad laszų tų varva daugybė, tai isz pasilikusių 
po. knislius jų i«weiė wisgi ne kttlkhl 8reitai diw8i kybančios baltos kalkines žvakes, 
dsug: ežia Maekolij. daugiausiai . Uolos sunertos susideda isz eilių, teip paveikslan,
gabena jawus ir gywulius Pasi- ka!8»8 laP»>- bSga nuožvilniai, juo eilė senes- 
° .. . . . nė, juo ji giliaus, jaunesnės eiles yra viražui, arcziaus pa-
mMJn’nias lbZ've 'm” virsziaus, bet dėl raukszlėjimosi žemės plutos tos eilės su-

BU-

oceanų, kada dar juose buvo karsztas vanduo. Toliaus eina

jas vadina stalaktitais. Vanduo iszgaruoja, o jialieka

produktų parodo, kad Maskolijos gigfuipavo, sutruko, persikeitė teip, kad tankiai senesnes 
prekyba su Europa sumažėjo, įskyla į virsiu, jaunesnės gi nusileidžia žemyn.

Uolose lygiai vulkaniszkose kaip ir sunesztose kaip 
kur randa visokius mineralus, taigi uolas atgabenaneziasz • . • ■ 111 IdlltAC* V . 11111(H uCLl^l LAx_/l(VO d d1 Ld. 111 /zld'*

Greitumas jurtų. Wlllllų. • įmonėms naudę, terp tų yra visokios minerali&zkos rudos,
Sziędien mokslincziai gribiasi taigi tokios uolos, isz kurių isztarpina žmonės visokius mi- 

visokių tirinėjimų, ne niekina neralus, kaip antai: geležį, cinę, szvinę, varį ir tt. Suga- 
jie niekuom, bet stengiasi susekti beno Jas į kitokių uolų plyszius vanduo, arba karszti ga- 
viskę, kas tikt yra dar nežino- rai besiveržianti isz ano skysto žemės vidurio. Apart nau- 
mo. Greitumę mažo vėjalio, kaip dingų rudų, randa kaip kur ir kitokias naudingas minera- 
irviskę griaujanezių vėtrų, jų kažkas nledegas, kaip antai: draskę, akmenines anglis,ku- 
pajiegę jau seniai iszmatavo, I 7_°_B
kaip iszmatavo greitumę slen- jūrių užlietos, (Miškui vanduo jas uždengė su-
anczių e ų. a >ar ang įsakas. nuo kietžemii} uolų dalelėms. Didžiausi anglių

inžinierius, sholt, grieliėsi tirinė pfotaj y^. Suvienytose Vieszpatystėse Sziaurinės Ameri- 
jimų junų vilnių. Kad jų pa- įog Chiniecrfų kraszte, Anglijoj, Belgijoj, Vokietijoj, 
jiega yra dideli, kad jos bėga su Sunesztoae uolose yra, iszėmus vien seniausių, suakmenėję

dar ant žemės nebuvo žmonių; girios tos, nuslugus 
I žemei, likosi jūrių užlietos, paskui vanduo jas uždengė su- 

i. Didžiausi anglių

uolos darėsi, ant musų žemės gyveno kitokį sutvėrimai, ki
tokį augo augmens negu dabar; juo uola senesnė, juo žin
geidesnių sutvėrimų liekanas jose atranda, juo uola jau
nesnė, juo labiaus atrasti sutvėrimai (lanaszus į dabar ant 
žemės gyvenanezius. Pagal tas eiles ir laikę jų pasidary- 
mo, dalina visę laikę pasidarymo žemės plutos ir jos persi
keitimas į epokas ir į laiko perijodus; kiekviena epoka 
ir kiekvienas peri jodas turi atsakanezias žemės eiles pasi
dariusias tose epokose ir perijoduose; eilės tos vadinasi /or- 
nacijomis. Pirmiausios epokos formacijas vadina pirma' 
eilinėmis, terptų eilių yra ir teip vadinama afiglinėforma
cija, susidedanti isz eilių akmeninių anglių; toliaus eina 
epokos antraeilines. trecziaeilines ir ketvirtaeilines. Kiek
viena isz tų epokų turi po keletę formacijų; teip, jia veiks- 
lan, ketvirteilinė epoka susideda isz senesnės formacijos va
dinamos diluvialiszka, laike jostvėrimosi dideli žemės plo
tai, o tame ir musų tėvynė, buvo ledu uždengta ir jaunes
nės, vadinamos aluvialiszka. Žmogus atsirado ant musų 
žemės, turbut, pradžiojedarymosi ketvirteilinių formacijų.

Kietžemiai.
Užtenka tikt pažiūrėti ant globuso (zemlapio visos že

mės), o kiekvienas ant pirmo pažvilgio jiamatys, kad 
vandenų ant žemės yra daugiaus, taigi kad jie didesnius 
užima plotus negu kietžemiai. Isz tikro, vanduo užima 
trissyk didesnį ruimę negu kietžemiai; kietžemių daugiaus 
yra ant sziaurinio negu ant pietinio musų žemės puška- 
muolio. Jūrės jungiasi viena su kitoms teip, kad isz vie
nų galime plaukti į kitas, kaip kur jos įsigraužė į kietže- 
mį ir padalino jį į dalis, kaip antai į salas, arba į didelius 
kontinentus arba kietžemius.

Visus kontinentus ant musų žemės pavirsziaus dalina 
į dalis. Apart anų arktiszko, prie sziaurinio ir antark- 
tiszko prie pietinio žemės galo arba poliaus kontinentų—yra 
du dideli kontinentai: Rytinis arba Senas svietas, į rytus 
nuo merediano bėganezio per Ferro ir Vakarinis, arba 
Naujas svietas, į vakarus nuo to merediano. Kiekvienę isz 
tų kontinentų, įsiveržę jūrių vandens, padalino į mažesnius 
arba į teip vadinamas Žemes dalis. Didysis Rytinis kon
tinentas pasidalinęs yra Į szitas žemės dalis: Europą, A- 
ziją, Afriką ir Australiją. Vakarinis kontinentas, pra
mintas Amerika, pasidalinęs yra į dvi dali: Sziaurinę ir 
Pietinę Ameriką.

Jeigu didumę Europos, apie 180000 □ geografiszkų 
mylių, arba 10000000 □ kyliometrų priimtume už 1, tai ki
tos kietžemių dalys pasidarys szitokioms: Afrika bus 8, 
baigi trissyk didesnė, Amerika 4 syk, Azija gi 5 syk dides
nė; Australija yra truputį už Europę mažesni. Žemės da
lys isz dalies {įauaszios savo pavidalais viena į kitę, ypacz 
gi tasai panaszumas matomas yra pietinėse jų užbaigose, 
kaip antai: pietinė Amerika, Australija ir Afrika, taigi 
visos tos žemės dalys užsibaigia į pietus kaipi kyliu. Trys 
sziąurinės musų kietžemių dalys, taigi Europa, Azija ir 
Sziaurinė Amerika užsibaigia kaipi trims ragais, trimi pus- 

saliais (Indo-Chinai, Indostan, Arabija—Azijoj; Balka- 
nigzkas, Apeniniszkas, Pirenėjiszkas—Europoj;* Florida, 
Meksikas ir Kalifornija—Sziaurinėj Amerikoj).

Linija, kur susiduria kietžemis su jūrių pavirsziumi, 
vadinasi krantu linija. Paprastai ties augsztaas krantais 
jūrės yra gilios, ties žemais gi yra daugiausiai sudumų ir 
negilių vietų.

Prie augsztų uolinių krantų jūrių kojos paprastai bū
va ilgos ir siauros, kaip antai fiordai prie Norvegijos kran
tų; ant dugno jų sumėtytos uolos, į kuriasdaug laivų susi
daužo; tokias vietas vadina rafomis, skerais. Tokiose pa
krantėse gal liuosai plaukinėti tikt vietiniai gyventojai, 
kurie gerai žino visas pavojingas vietas.

Ant žemės krantų jūrės iszmeta pieska, kuri iszdžiu- 
vu$i, vėjų isznesziota, padirba pieskinius laukus pajurėse; 
tokius pieskynus diunomis vadina. Diunai yra prie At- 
lantiko, pakrantėse Prancūzijos, bet ežia daugumę tų su- 
nesztų pieskų užsėjo giriomis; toliaus diunai yra rytinėse 
Afrikos pakrantėse, pietinėse pakrantėse Sziaarinių ir 
Baltiškų jūrių, kaip antai visas lietuviszkas pamarys.

Krantų linija tankiai persikeiezia, kaip kada krantas 
iszkyla, kaip kada jis nusileidžia; griauja jį jūrių vilnys, 
arba sugabena prie jo pieskę. Sziaurinėj Baltiko dalyj ‘ 
krantai griebiasi vis toliaus į jūres, taigi ežia kietžemis 
veržia ruimę nuo jūrių.

Jeigu knmtų linija įsikisza į jūres paveiksle siauros 
žemes juostos, tai tę juostę vadina žemes liežuviu', toki lie
žuviai gal būt teip augsztai nuo vandens pavirsziaus iszki- 
lę, gal būt ir žemi, teip antai: liežuvis Nordkap, toliausiai 
į sziaurius nusidriekusi Europos kietžemio dalis, yra aug
sztai iszkilęs, kalnuotas, o Skagen vėl, ant sziaurinės Jut
landijos, teiposgi Domesnes, sziaurinėj Kurszėj, yra žemi 
pasidarę isz pieskos.

Jeigu kietžemis placziai įsikisza į jūres, tai tę įsikiszu- 
sį į jūres, aplietę vandenimis isz trijų jo krasztų kietžemio 
dalį vadinę pussaliu. Pussalis jungiasi per visę savo pla- 
tumę su kitais kietžertriais, arba tikt siauru terpjuriu. In
dostan, Balkanų, arba Pirenėjiszkas pussaliai jungiasi pla
cziai su kitais kietžemiais, Krimas gi jungiasi su Maskųli- 
jos kietžemių siauru terpjuriu Perekop vadinamu, Afrika 
su Azija jungiasi siaura Seuzo terpjuriu; dabar per jį isz- 
kastas yra kanalas.

Salas, taigi kietžemių dalis aplietas isz visų pusių jū
rėmis, ėsanezias arti kietžemių krantų, galima palai- • 
kyti už kietžemių dalis, kadangi Jos likosi nuo tų kietže
mių nuplėštos; apart tokių pakrautinių salų vienok yra ir 
ėsanezios toli nuo krantų, viduriuose ocenanų, tos pasida
rė kitokiu budu, jų nenupleszė nuo kietžemių jūrių 
vandens.

Salos visaip yra ant jūrių iszmėtytos: gal jos būt at
skirai ant jūrių, kaip antai sala Szventos Helenos, arba 
Velykine, arba aplink vienę didesnę renkasi kelios arba ir 
daugiaus mažesnių, kaipo antai sala Madagaskar ir mažos 
aplink ję salelės, arba iszmėtytos poroms teip kaip antai 
Korsika ir Sardinija, Nova Zemla, Nauja Zelandija; arba 
renkasi gruppomis kelios, bet viena isz jų yra didesnė už 
kitas, kaip antai sala Malta, salos Didėsės Britanijos, 
Spicbergen, arba gal būt krūvoj ir daugybė salų; surin- 
kimę tokios daugybės salų vienoje krūvoje vadinę archipe
lagu’. kaip antai archipelagai: Malajiszkas, Grekiszkas, 
Daniszkas; arba ant galo salos renkasi eilėmis, kaipi len
ciūgais su įlinkusia viduriu, kaip antai daugybė salų ryti
nių Azijos pakranezių, kaip antai Japonija, Kuriliszkos sa
los ir tt.

Salos pasidarė visokiais budais: arba kietžemio dalis, 
kaip antai pussalis, arba žemės liežuvis likosi nuo kietže
mio huplėsztas, arba nusileiduskiežemiui žemyn, jungiantis 
pussalį su kietžemių: joskaklas likosi vandens apsemtas, arba 
teip, kad jungiantį su kietžemių kaklę vanduo pragraužė; 
arba sala isz syk galėjo pati tokia pasidaryti ir ji niekad 
nesijungė su kietžemių, bet isz syk, pakilus jūrių dugnui, 
iszkilo kaipo sala augszcziaus jūrių vandenų pavirsziaus.

Salas pirmutinės veislės, taigi nuo kietžemių nuplėsztas, 
vadina salomis kontinentaliszkomis. Prie tokių priguli be
veik visos žymesnės Europos salos, salos pietrytinės ir ri
tinės Azijos, salos Ceilon, Madagaskar, Tasmanija.

Salos antros veislės, taigi isz syk ant jūrių kaipo salos 
pasidariusios, dalinasi į vulkaniszkas ir į koralines.

Vulkaniszkos salos, kaip jau paminėjame pirmiaus, 
pasidarė tokiu budu, kad isz gerklės po vandeniu ėsanezio 
vulkano veržėsi lava, arba ugninis skystimas, drauge sū
dą ūgy be pelenų ir kitokių medegų ir jisai po vandeniu 
auszdamas, pakilo augszcziaus. vandens pavirsziaus. 
Bet kad vulkanų iszsiveržimai traukėsi ir toliaus, taigi 
ir tęsyk, kada isz tų vulkano iszmestų medegų pasida
rė sala, todėl ji kilo visaugsztyn; todėl vulkaniszkos salos 
paprastai augsztai iszkilusios ir panaszios į cukraus galvę, 
taigi jos turi tokį pavidalę, kaip ir pats vulkaniszki kalnai, 
kadangi jos isz tikro niekuom daugiaus ir nėra, kaip iszki- 
lusiu isz po vandens vulkaniszku kalnu. Tokios vulka- 
nisžkos salos yra: Europoj—Lipariszkos salos, Afrikoj— 
sala Szventos Helenos, Ascention ir daugelis kitų.

Kaip pasidarė karolinės salos, jau apie tai pirmiaus 
kalbėjome.

Jeigu koralinė sala traukiasi iszilgai kitos saloss, arba 
iszilgai kietžemio krantų kaipo ilga ęiena, tai ję vadina ra- 
fa; jeigu gi yra toliaus ant oceano savistovi, tai tokię va- . 
dina atolliumi. Viduryj atoliaus yra ažeras suraus van
dens, kadangi atollini sala padirbta paveiksle žiedo, jo vi
duryj pasilieka jūrių dalis; tos salos vidurio ažerę arba ju-. 
rių likuczius vadina lagūna. Tarpai terp koralinės sienos 
atollių tinka ant įplaukimo laivų į lagunę, kuri yra tokiu 
budu geriausia uždanga laivams laike smarkių audrų ir 
vėtrų ant jūrių siauezianezių; atollių sienos stabdo jūrių 
vilnis: vilnys ant oceano laike vėtros būva didelės, atollių 
gi lagūnose, uždengtose jų sienomis, smarkių vilnių nebū
va.

Teip koralinės, kaip ir visos pradinės salos, taigi to
kios, kurios niekada nesijungė su didesąiais kietžemiais, 
ne daug turi atmainų auganezių augmenų, dar mažiaus 
atmainų ant jų yra žvėrių, kadangi' iszkilus joms augsz- 
cziaus vandenų pavirsziaus isz syk ant jų ne buvo nė jokių 
augmenų, nė žvėrių, tikt vėliaus, lygnetyczia, vilnys atgabe
no nuo kaimyniszkų kietžemių augmenų sėklas; su žvėrimis 
gi ėjo dar sunkiaus: jų atsiradiipę czla stabdė dideli jūrių 
plotai; mažiausiai ant tokių salų yra žindanezių žvėrių, ka
dangi jie negali perplaukti didelių jūrių plotų, nė lėkti 
per orę, kaip antai paukszcziai; isz žindanezių žvėrių galėjo 
ant tokiu salų atsjrasti pats tikt szikszsnotsparniai, kurie 
galėjo atlėkti nuo kitų kaimyniszkų salų, isz kitokių žvė
rių atsirado ežia tikt toki, kokius tyczia isz kitur atgabe
no.!

(Toliaus bus)
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Geležinkeliai ant musų 
žemės.

Ilgis geležinkelių visokiuose 
musų žemes krasztuose didinasi. 
Nuo 1891m. iki* 1895m. padirbo 
isz wiso visokiuose ’ krasztuose 
62465 kylometrų naujų geležinke
lių, arba kitaip sakant, ilgis jų 
pasididino ant 9,8%. Dabar ant 
wiso žemės pavirsziaus yra isz 
wiso 698356 kylometrai geležin
kelių. Daugiausiai geležinkelių 
yra Amerikoj, nes 369685 kylo
metrai, Europoj yra jų 2498996, 
Azijoj 43279 kyl. Australijoj 22 
349 kyl.; mažiausiai gi Afrikoj, 
nes tikt 13142 kyl. Europoj ilgis 
geležinkelių nuo 1891—1895m. 
pasididino ant 22101 kylometrų 
arba ant 9,2%. Isz visų Europos 
vieszpaty-czių daugiausiai gele
žinkelių turi Wokietija, nes 46 
413 kyl. f per paskutinius metus 
padirbo ežia 2989 kyl. naujų, 
arba ant 6,8%. Labiausiai pasi
daugino ilgis geležinkelių Mas- 
kolijojfCzia per 5 paskutinius 
metus pribuvo 6675 kylometrai, 
arba 21,4%. Prancūzijoj padirbo 
per tę laikę 2466 kyl., arba6,5%, 
Austrijoj 1980 kyl., arba 7%, 
Isz pa n i joj 1892 kyl., arba 18,3%, 
Italijoj 1805 kyl., arba/T3,7%, 
Szvedijoj 1476 kyl., arba 17,7%. 
Amerika per tę laikę padirbo 
naujų geležinkelių isz viso 27358 
kyl. arba 7.9%, Azija 7838 kyl. 
arba 22,1%, Afrika 2647 kyl. 
arba 25.2%, Australija 2520 kyl. 
arba 12,7%. VVisas kapitalas į- 
dėtas į geležinkelius ant viso 
musų žemės pavirsziaus pasiekia 
36683000000 dol. (dailus pinį
gai I) Taigi ant kiekvieno kylo- 
metro (kylometras beveik lygus 
maskoliszkam viorstui) * iszpuola 
52500 dol.

merginos brolio reikalavimo,likosi 
suaresztuotas.

— Du jauni vaikinai, Ludvi- 
kas Panassy ir Jonas Masicki, 
apsigyvenę ant 115 Place, likosi 
užpulti dviejų plėszikų, kurie 
isztiesę revolverius, liepė pakel
ti rankas, bet kad Panassy ne 
paklausė, vienas isz plėszikų pa- 
leido j jj du szuwiu ir pataikė 
vaikinui į petį. Ant szuvių subė
go keletas praeivių; plėszikai 
pamalę, kad gal būt riestai, pabė
go.

<
— Lenkas, Julius Lipinski, 

vardu savo 16 metų sunaus, 
apskundė VVilIiamę Rdšenstiel, 
szvedę, kurio szuva dar 1894m. 
įkando jo sunui į veidę. Reika
lauja už tai, idant szuns savinį- 
kas užmokėtų ne daug, tikt 10 
000 dol. Jeigu teip brangiai visi 
gautu už įkandimę szunų, ne 
viens gal norėtu likti sukandžio- 
tu. Tokiu budu lengvansiai būt 
galima pralobti.

— Pereit ę sanvaitę Chicagoj 
pasimirė isz viso 518 žmonių, tai
gi ant 34 dauginus negu tę pa* 
czię sanvaitę pereitų metų. Pasi
mirė 291 vyriszkis ir 227 md 
terys, vaikų mažiaus vienų me
tų amžiaus pasimirė 200; senelių 
virsz 60m. amžiaus—57. Patžu- 
dyszczių buvo isz viso 11.

— Prapuolė spirito prekėjas isz 
Joliet,III., kurisai neseniai atkako 
į Chicagę. Turėjo jis prie savęs 
daug pinįgų ir kitokių brangeny
bių; biznis ėjo jam kuo geriau
siai. Todėl mena, kad, turbut, jis 
kokių plėszikų likosi nugalabin
tas.

Kiekvienas teip sako:
CASCARETS CANDY CATHARTIC yra tai 

•tebukliugiauiio* gydyklo* »zk> amZiau* iazra- 
dimnose, tari gardu įmoka, gydo lagadnei ir 
tikrai inkstu*, kapenl*. pilw| ir ozyityja wi*a 
•iMeniį, pra.zallu* perazallma, gydo galvo* 
•kaudejima. drugy ir uZkieteJima w Mūri u

Pirk deZiutg Č. C. C. *zJ*dien. 10, J5, SO cen
to. Randasi wi*o*« apti«ko*v ir Užgydytu* gori
mi tu oj*.

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

Park, 111. laikys savo antrę'-meti- 
nį balių Subatoj, 11 ^Rugsėjo 
(September) 1897, Czekiszkoj 
salėj,po nr. 585—587 Centre avė., 
kertė 18tos ui. Chicagoj, ant ku
rio grajys puiki muzika, bus szo 
kiai ir kitos gražios zabovos. 
Dėltogi szirdirgai užkvieczia 
visus lietuvius ir lietuvaites at
silankyti. Balius prasidės 8 va
landą vakare. Įženga vyro su 
motere 25c.

Užpraszo Komitetas.

'Apgarsiname visoms lietuvnį- 
kėms, jogei musų Draugystė var
do Sz. Onos padidino posmerti- 
nę. Dėlto praszom visų moterų, 
kurios norėtu prisiraszyti prie 
musų draugystės, pribūti ant 
ateinaneziosusirinkimof mitingo), 
katras atsibus 15 Rugpjuczio

Kot. Szpokievicz, prez.

Gromatos ant paczto.
5M Andzluli* Jurgis
560 Bayl«s A.
5d2 Bartra Mary 
571 Biron Carl 
564 Borą* Jone* 
580t’huinra Jozef
584 Czetzka Marei n _________________
585 Czechonskiemer W. 726 Stawouy Albert
601 Gaw..y* Albert ~ " •-*—-- -----
614 Grygu* Autom
615 Gwamanka Zezyl* 
617 Hanne* S.
685 Jonai Fronk 
628 Kaukti* Paul 
542 Kabeli O.
662 Magenlo J aro b 
672 .Mokosak Miobol

672 Montoril Jobn 
682 Parpart August 
684 Podraz Tonnf* 
687 Puia Jnzafa 
TUO Szinkiewlcz Jzyb 
714Shwiat Math 
722 Sleltra Kazimier
727 Stanklewi* Jozef 
720 Strabadlo Jaoob 
724 Tekielo Jin 
738 Ti*a Stepbana 
741 Tuszna Auna 
743 Vango Joban 
850 Wajda Marčių 
762 Zagovftki Jau 

_______  763 Zillata* G. 
765 Zylewicz Wi*dUl*w
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Ar nori pasiwažinėt? .
Niekei Plate geležinkelio kas- 

. dien iszwažiuoja trys trukiai isz 
Chicago i j Ft. VVayne, Cleve 
land, Erie, Buffalo, ‘New Yorkę 
ir Bostonu. Wigadniausias gele
žinkelis dėl norinezių wasaros 
laike pasivažinėti. Ant trukių 
yra sutaisyti pietus isz skaniausių 
valgymų.

Atsiszaukite, arba adresuokite 
prie p. J. Y. Calahan, Generalisz- 
ko Agento, 111 Adams Str., 
Chicago, III. Dypas kerte Clark 
ir 12ta ui.

Ar jieszkai atsilsio ir 
szwiežio oro laike 

wasaros?
Jeigu teip, tai imk Niekei 

Plate gelėžinkelį, kuriuom da- 
važiuosi į puikiausias atsilsio vie
tas, kuriose szviežias oras, mau
dyklos, žuvavymai ir visos kitos 
gėrybės. Szito geležinkelio pui
kiausi karai miegami ir pietuo- 
jami, geriausia tarnysta. Trys tru
kiai iszvažiuoja kasdien isz 
Chicago į rytus.

Atsiszaukite prie p. J. Y. 
Calahan, Generaliszko Agento, 
111 Adams Str. Chicago, III.

Aritmetika.
Szioms dienoms iszėjo isz po spau

dos nauja knįgelė, Aritmetika, dėl isz- 
simokinimo rokundų.Ta knįgelė turi 104 
puslapius, atspausta ant gražios popie- 
ros, o prekė tik 25c. Kiekvienas norin
tis gerai iszmokti rokundų, tegul ją nu
siperka, o iszmoks isz jos lengvai visas 
rokundas be pagelbos mokintojaus.

Pinįgus galite prisiųsti pacztinėmis 
markėmis paprastoje gromatoj; jeigu 
siuneziate doliarą arba daugiau, tai 
siųskite pinįgais arba iszpirkite money 
order, o jeigu mažiau kaip doliarą, tai 
galite prisiųsti markėmis. Adresą už
dėkite szitokį:

A. Ol.HzevNkiN, 
»24 33rd Str. Chicago, III

r '

. Wietines Žinios.
— Pas sudžię Hennessy atsi

buvo ne daili pro va t sūnūs 
apskundė į sudę tėvus už tai, 
buk jie jam neužmokėjo už gy- 
venimę jo namuose ir reikalavo, 
idant tėvai butu isz gyvenimo 
iszmesti. Skundėją#, Charlis Spar, 
gyveno po nr. 5009 ant Leflin 
str. Į sudę atėjo patsai skundėjas 
ir 75m. jo motina, tėvas gi, 
dažinojas apie apskundimę, iszėjo 
isz namų ir jo ne galima niekur 
surasti. Sūnūs skundė tėvus, buk 
jie per 26 mėnesius užmokėjo už 
gyvenimę tikt $115, nors paža
dėjo mokėti po $10 ant mėnesio; 
tuom tarpu motina pripažino, kad 
užmokėjo $237,.ir apart to, sunui 
jau kelis kartus paskolino pinįgų, 
kurių tas ne atidavė. Motomai ne 
geras tai sūnūs.

— Mėnesį atgal, Chicagoj pra
puolė jauna mergina, atkakusi 
ežia isz Rapids City, III., Lollie 
Temple. Policija, negalėdama nė 
jokio prapuolusios pėdsako su
rasti, sprendžia, kad ję turėjo 
kas nors tokiu jau budu nužudy
ti, kaip savo laike Pearle Bryan, 
Cincinnatyje. Paskutinį kartę gy
veno ji su barzdaskucziu Garisonų 
namuose po nr. 365 State ui. Tas 
vienę kaitę iszėjosu ja į miestę, 
bet pargrįžo tikt vienas; pasakojo 
jis, buk mergina jam prapuolusi 
Capitol saloone. Paskui jis iszsi- 
neszdino isz gyvenimo ir nežinia, 
kur dabar yra.

— Dar 15 d. Balandžio

“Lietuvos” Agentas.
“Lietuvos” keliaujaneziu agen

tu yra Franciszkus Sėrafinavi- 
czius. Jisai darbar važinėja 
Peunsylvanijoj pajieszkoti naujų 
skaitytojų ir priiminėti prenume- 
ratą nuo senų skaitytojų; teipogi 
ir knįgas pardavinės. Dėltogi szir- 
dingai užpraszome visų lietuvių, 
kur musų agentas atsilankys, užsi- 
raszyti “Lietuvę” ir prenumeratę 
jam užmokėti, o pinįgai bus gra
žiai mumis priduoti. Per jį teipgi 
galite gauti visokias knįgas isz 
musų knįgyno.

Su guodone
A. Olszevskis, Iszleistojas.

Ne rūkyk tabako ir nespJaiKlyk, 
nes tai trumpina tawo auufci.
Jeigu nori ataipratyt ano tabako ant wiiadoi 

ir pastoti *w-ikt>. iwirtu Ir eylingu, imk gydyk
la* wadir.ama« KO-TO-RAC.kurt* perdirba ,lip
nu* žmoni* in twirtu*. Daugeli*, kurie pamėgino 
■šia* gydykla*, in deizlmt* dienu iau *were de- 
■zimt**waru wir*uu*. Apie 400.000 Žmonių tapo 
Užgydytai! Pirk NO-TO-BAC nuo *awo aptle- 
koriau*. *u gwarancija. u*50c. arba ui |1.00 Ap. 
raižymu* ir praba* gauai dykai. Paraižyk, in: 
Sterling Remedy Co., Cbicago, arba Ncw York

M argam i st ra
Turintis gėrę balsę, grajyjan- 

tis isz natų ant didžiausių var
gonų ir galintis atsakaneziai isz- 
mokyti chorę ant keturių balsų, 
pajieszko atsakanezios vietos.

Adresas: Frank Kliuczius
Plymouth. Pa. (7—8)

pra
puolė jauna siuvėja, Nellie Mc

nr.Coffery, apsigyvenusi po 
3449 State str. Ant galo atėjo 
dabar nuo jos laiszkas pas brolį, 
kuriame duoda žinię, kad ję su
viliojo koksai Rogers, kurisai, 

B apleidęs sawo paczię ir vaikus, 
laiko ję užrakytę ? namuose 

, į ant kertės Ogden avė. ir Jackson 
1 bldg. Iszrodo lyg kad Chicugo 

butu koki ne apgyventi Turkijos 
kalnai, kur pulkai plėszikų pai
ma į nelaisvę pakelia vingus ir 
laiko juos po uiraktu. Rogers,ant

-v

Pajieszkojimai.
Pajieszkau savo pusbrolio, Kazimiero 

Lutsevikio, isz Kauno gub., Szaulių 
pav., Benėnų kaimo. Girdėjau, kad jis 
atkako į Amerika. Jis pats, ar kas kitas, 
teiksis duot man žinia ant szio adreso: 
Peter Markūnas, Box 114, Westville, III. 
< (7-8)

Pajieszkau savo draugo, Andriaus 
Žebrausko, isz Kauno gub., Reseinų 
paw., isz miestelio Jurbarko; jau vie
nuolika metų kaip gyvena Chicagoj. 
Jis pats, ar kas kitas, teiksis duoti žinią 
ant szio adreso:

Jos Brazaitis,
Ist Str., Elizabeth—port, N. J.190

Mitingas.
Subatoj, 7 Rugpjuczio, 8 va- 

landę vakare, salėje P. Karecko, 
4612 Atlantic str. “Liet. Repub. 
Kliubas” laikys savo metinį mi- 
tingę, ant kurio rinks nauję ad- 
mi n iširti ei j ę ir apsvarstys kitus 
reikalus. Dėltogi visus sąnarius 
ir kitus lietuvius užpraszo atsi
lankyti. J. Jovaiszas, sekr.

Ant pardawimo lotas ir namas 
ant 7 ruimų, po nr. 3221 Illinois 
Ct. $700 reikalauja isz virszaus, 
o likusię sumę gali mokėt isz 
palengwo per ilgę laikę. Atsiszau 
kitę pas savioįkę, G. K. Gibbons, 
arba į “Lietuvos” rcdakciję. (4-9)

Ant pardavimo kampinis na
mas ir lotas, kertė 33czios ir Illi
nois Ct., terp Auburn Avė. ir 
Halsted Sr. 4 ruimai ant 1 pentro, 
2 ruimai ant 2ro pentroir vienas 
didelis basemante. Atsiszaukite į 
“Lietuvos” redakciją. (29—-8)

Ant kertes A,uburn ave.ir Attica 
str., prie lietuviszkos klebonijos, 
yra antpardawimo dvieju pen- 
trų namas su lotu už $2,000. At
siszaukite ant antrojo pentro.

Geriausia užeiga Scran- 
tone.

..........pas............
FR ANCISZK U KOON8,

105 Lock&wanna Avenue.
Yra tai vieta arti visų geležinkelių 

stacijų, kur kiekvienas atvažiavęs in 
szitą miestą gali gauti gerą nakvy- 
nią, szaltą alų ir kvepenezius cigarus, 

Kas in Šcrantu* atkeliaaslt. 
Tai pa*Koon*'a wi*k| gausit:

Alau* gero Ir Cigarą.
Pernakvrot ir rodą gerą. (1-M8)

Pirmutinis Lietmiszkas Sallunas
L1UDWIKO NAWIK0,

Spring Valley, Illinois.
ant kerte* lmosir Spalding ui.

Užlaiko geriabsius gerymus: 
szalta Alų, seniausias Arielkas, 
Likierius ir kvepenezius Cigarus. 
Užlaiko Unijos Alų, stiklai dideli. 
Užkwieczia visus atsilankyti.(17-l)

Wanted~An Idea SSiS 
Protect your idea*; tbay may brlng you we*lth. 
Wrlte JOHN VKDDERBURN * CO., Patent Attor.

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

838 W. 181 h Str.
Priima ligonius adynoae: nuo 9 iki 12 prieit piet 

ir nuo 6 wakare. Telepbonaa: Cinai 137

Prekė pinįgų.
Ruskas rublis po.............
Prusiszkos markės po.....

Prie kiekvieno pinįgų 
nio reikia pridėti 25c ant 
kasztu.

..53c.
..24£c. 
siuuti- 
paczlo

Antros Puikios Dowanos
“Lietuvos” Skaitytojams.

Pagarsindami dovanos angliszkolalkraczio“TheN*tionalRecorder”,užtėmy^- 
jome, kad nedaug lietuvių randasi, kurie galės padaryti angliszkoje kalboje 
reikalauta žodžių suraszą, idant laimėti pazulintas dovanas; dėltogi mes isz sa
vo pusės paskyrėme antras,nors mažesnes, bet lengviau įgyjamas, dovanas.

“Lietuva” paszventė iszdovanotl sawo skaitytojams $160,00.
Pirma dovana Pinigais............... ......................................'.....$75,00.
Antra dovana Pinigais ......................   $25,00.
O 20 dovanu Knygomis, po $3,00 kiekviena .....................$60,<M).

Wiso bus iszdowanota...................$1677^7757
Budas kaip įgyti augszcziau minėtas dovanas yra labai prastas. Reik pa

daryti isz kiekvienos litaros, randaneziosi žodyje Lietuva, kuodaugiausiai 
žodžių, tai yra reik pirmiausei daryti žodžius isz litaros L, paskui isz i, paskui 
isz e, t ir teip iki paskutiniai litarai a. Kas daugiausei padarys žodžių isz lita- 
rų rsndancziusi žodyje Lietuva', tas gaus augszcziausią dovaną 175,00; antras 
gaus 825,00; kiti 20 ypatų gaus knįgomls ;>o 83,00. Žodžiai turi būt suraszy- 
ti pagal alfabetą,gražial,kolumnose; žodžiuose nevale vartoti jokių vardų: kai
po žmonių, miestų, upių ir tt. turi būti žodžiai iszdirbti iaz paežių veiksmažo
džių ir daiktžodžių.

Kiekvienas, kuris užsimokės pilnai prenumeratą už "Lietuvą” 82,00 prisiu
sime jam pamokinimą kaip daryti žodžius ir kvitą duodanezia tiesą imti daly- 
vumą szitame Konteate. Kontestaa užsidarys 15 dieną Gruodžio, 1897, ir kurie, 
iszgrajys dovanas gaus jas ant Kalėdų.

Dėltogi pasiskubinkite pasinaudoti isą tokios puikios progos, nes raižy
dami žodžius iszmoksite gerai raszyti, turė8it|s "Lietuva ant pasiskaitymo per 
isztisą metą Ir prie to galite įgyti puikias dovanas. Mes szias dovanas duoda
me dėlto, idant placziaus pagarsinti vardą "Lietuvos”.

Kurie yra geriau apsipažinę su angliszkk kalbą tegul užsimoka 82,50, tai 
gaus Lietuvą ir The National Recorder Ir tieką imti dalyvumą Konteste dide
lių dovanų kaipo parodytą aname apgarsinimu.

Užsiraszydaml "Lietuvą” ir prisiųsdami irenumeratą visada uždėkite Ki
tokį adresą: 4

A. 01szewski8, 924 33rd St., CHICAGO, III.
Pennsylvanljoj, kur atsilankys musų agentas Franciszkus Serafinaviczius, 

galite prenumerata jam užsimokėti ir jisai iszduos jumis kvitas ir ant to kitus 
reikalingus paaiszkinimus.

Isuiuncziamc in visos miestus (r miestelius visos A* 
merikoa visokius daiktus, kaipo tai: ^Maszinas dėl siuvi, 
mo, Maazinasdel drukavoji.mo gremžtu, Siutus, Ovcrkc 
tus, ^Vargonus, Armonikas. Grajyjamas Dėžules, Klarne
tas, Fleitas, Bąsetles, Skripkas, Gitaras, Triubas, Žiūro
nus, Britvas, Peilius, Widelcius, Ssaulcsztus, JSlrielbas, 
Rew0*lwerius, Laikrodžius, Laikrodėlius, Lenciūgėlius, 
Kompasus^Žiedus, Auskarus, Ab7ozusir"wisokius kitus 
daiktui. JTeipogi padidiname ' fotografijas, dirbdiname 
luksztus dėl laikrodėliu t. t. Prižiuncziame katalioga 
koiąam dykai. Adresavvokit teip:

K'elpscb, Noreiko & Co., 
56 Hftli Avė., CHICAGO, ILL.

Apgarsinimai.
“Varpaa”, literatūros, politikos ir 

mokslo dvimėnesinis laikrasztis, iszei- 
na jau 9 metui Tilžėje. "Varpas” yra 
Lietuvos vadovų laikrasztis; talpina 
puikias apysakas bei mokaliszkus rasx- 
tus. “Varpas” į Ameriką ant metų, su 
prisiuntimu, kasstuoja 1 dolarą.

“Ūkininkas”, .Lietuvos ūkininkų 
mėnesinis laikrasztis, lsxeina 8 metai, 
teippat Tilžėje. Talpina įvairias rasz- 
tus apie lietuvių prispaudimą po gudų 
valdžią, bei pamokina, kaip reik nuo jų 
gintis, apysskas, paėiokinimus isz sve
timų szalių, bei apie ligas, nuo kurių 
gali pats žmogus pasigelbėti, neėsant 
arti daktaro.

"ŪKININKAS”, į Ameriką, ant metų 
kasztuoja tiktai vieną dolara. Norin
ti iszsiraszyti virsz minėtus laikrasz- 
czius, pinigus gali siųsti registravoto- 
se gromatoae ant szito adreso (10—7) 

H erke Dr Bruažis, 
Tilsit. Ostpreussen

Germany.

Wisokias knygas, 
lietuviszkas, teip dvasiszkos kaip ir 
mokaliszkas, teipgi ir laikraszezius, kai
po tai: “Varpą”, “Ūkininką” ir 
“Tewynes Sargą”, visus tris kartu 
imant ant 1897 m. prisiuneziu už $3.00. 
Katalogą knygų ir laikraszezius ant pa- 

knygaSi arba laikraszezius, reikia sykiu . . .^ , r. ..
Jurgis Lapinas 

Tilžėje — Tilsit, Ostpr.
Germany.

— Gepause lietuviszkai-lenki- 
szka Apiieka Juozo Leszczynsko, 
po nr. 3315 Laurel st., kuri užlai
ko geriausias gydyklas czionyksz- 
ežias ir isz Europos ir teisingiau- 
sei iszpildo receptus, o prekes 
pigesnes kaip kitur. Aptiekoje 
randasi D-i 
viatt 
gaiš nuo 12 iki 2 valandai vi
durdienio^ o D ras W. Statkevi- 
czius randasi kožuame laike. Ant 
pareikalavimo gali paszauktie in 
aptieks per telefoną kiekviena 
daktara, koky kas nori ir kožnojc 
valandoje. Teipogi ant pareikala
vimo iszsi ąnezeme y vairias gy- 
diklas visuf, atsakome laiszkūs 
yvairioee kalbose ir gydome Jj) 
gas per lais^kus.

Teletonas Yard 709

ras pone Marija Do- 
deliome, ir ketwer-

imant ant 1897 m.

žiūros prisiuneziu dovanai. Uipraszant 
1 ‘ ‘ ‘ ‘ ' ‘ 
ir pinigus prisiųst. (31—7)

“RYTAS"
NEDELINIS

Laikrasztis
ISZEINA

WATERBŪRY, CONN.
Yra tai vienrs gryniausiu, kas 

link padavimo Amerikoje Lietu- 
wiszku laikraezcziu. Iszleidžia- 
mas kriszczionij-zkoje dvasioje. 
Žinių daugiausiai apie Amerikos 
lietuvių reikalus.

Ant metu tiktai $1.
Welitina kiekvienam jį skaityti.
Raszykit ir plnįgua siųskit ant adreso:

Rev. J. Zebris,
34 John St., Watcrbury, Conn.

P.F. Bradchulis,
Notary Public & Claini Adjusterk 
Iždirbu visokius dokumentus ir 
kaip mokinantis ant advokato už
siimu visokiomis provomis.ypacz 
priesz kompanijas už sužeidimus. 
Teipgi kėlektuvoju skolas už bur- 
da ir algas ir duodu rodą kiek
viename atsitikime. Wiengenczei 
turėdami koky reikalą szaukites 
pas savo viedgenty.

F. P. Bradchulis,
630 80. Canal St, CHICAGO, ILL.

E„ ZANIEWSK1S.
JAA 924 33rd str« R Lietuwiszkas

kriauezius.
Pigausia dra- 

į pniHi kratiniu--
Pardti-aia wi.-o- 

SHį knis drabužius
1 * ■K l'uo no P'kriai1'

r v $ 8iai Teiposgi
' M i dirba ant orde-

S'*1 • W l rio P'Resnę
J I preke kaip

sur \VieiiU'4n- 
ežiai. pra*z.om 

H atsilankyt, o 
peni tik rysi te.

The Standard Liqnor Bonse.
Naujas Lietiiwiszka« Sallunas 

Juoz. Millerio, 
203 Washington St., 

SEATLLE, WASH.
Užlaiko geriausius gėrymus: 

Arielkas, Likierius, szaltę Alų, ir 
kvepianezius Cigarus. Teiposgi 
kiekvienas pribuvęs pas manę 
gali gaut geriausię rodę ir dasiži- 
noti apie visus reikalus szio krasz* 
ta Kam teks ežia atvykti, mel
džiu pas manę atsilankyti. (2-10)

Su guodone
Juozas Miller.

Pigiai ant pardavimo Lotas,
Ant Auburn Avė.; yra tai tre- 

czias lotas į sziaurius nuo 32ros 
ui., pryszakiu į rytus. Atsiszau
kite pas:
T. F. Monahan, Ruimas 675 ir 616, 

87 Washington Str., Chicago.
(31-7)

HILLE’S FOTOGRAFAS,
34S2 8. Halsted ai.

N ujimą pnlkiaa* Fotografija*, attolina Ūktai

S2.00
ta w«mUu ir kitokiu reikalu aujlma Fotogra 

flja* koputk ausel.

NAUDOKITĖS!
PUIKIOS D0WAN0S IKI SZ10L NEGIRDĖTOS, 

Kurias “Lietuvos” redakcija iszderęjo dėl sawo skaitytoju per 
y patinga s u tarme su garsinga Wedderburno Kompanija.

Idant padauginti savo skaitytojus ir duot jiems proga ant iszgrajyjimo 
brangiu dovanu, "Lietuvos” redakcija susitarė su redakcija angiiszko laikrasz- 
czio The National Recorder, pasiūlyti skaitytojams brangias dovanas susi- 
dedanezias isz 87,300,00.

Laikrasztis The National Recorder, (patingai užsiima apraszymais 
naujausiu mokslo iszradimu ir nauju iszmislu, o teiposgi padeda iszradejams 
ingyti'patentus ant ju iszradimu; dėlto gi idant dar labjau pagarsėti ir pasiekti 
visus visu luomu ir tautu žmones, užmanė dideli Kontesta virsz minėtu dova
nu. į

Kiekvienas kuris užsimojęs prenumerata $2,50, gaus per isztisa metado 
laikraszezius— “Lietuva” ir “The National Recorder ir prie to paliu- 
dyjima duodanty jam tiesa imtie dalyvuma konteste.

Tiem8.kur!u prenumerata jau yra užmokėta,po prisiutiinui 82,50,siusime lai- 
kraszty per kitus metus, skaitant nuo laiko užsibaigimo ju prenumeratos, kaip 
dabar mus knygose užraszyta. Norint ingyti tiesa imti,daly wuma tame kontes- 
te, reikia paąiskubytl, nes szitas ypatingas pasiulyjimas yra tik ant trumpo lai
ko.

$7,300 bus iszdowanota.
The National Recorder ingijo prakilnu varda terp moksliszku ir pra 

mones laikrašzcxiu. Jis turi tukstanezius skaitytoju kiekvienoje valstijoje, 
kiekviename mieste ir kaimelyje, bet jis nori ir daugiaus. Ne vienoje 
szalyje žmones nėra teip palinkę ant visokiu iszradimu, kaip pas mus Su
vienytose Valstijose. The National Recorder yra dideliu pagelbtnyku dėl 
visu Iszmislidcziu ir visados apszcziai žinių paduoda apie,naujus iszradimus ir 
juosapraszo. Idant padidinti savo skaitytoju skaitliu ant kokios puses milijo
no per kelis menesius Recorder užmanė iszdalinti dideles dovanas daugybei y,- 
patu,kurios pasirodys gabesnėmis ir prakilnesnėmis. Kontestas iszsibaigs 1 d.Lap- 
kriezio (November) 1897 m. Dovanu paskyrimu užsiinia prakilnus tiesos vy
rai, terp kuriu yra ir 3 žinomesni sanariai kongreaso. Augsztas vardas tu vy
ru gvarantuoja ju nusprendimo teisingumą.

Sztai tos dowanos:
Tukatauty doliaru auksu............................ .. .......................................$1OOO
Kelione po Europa................................................. z.............................." 600
Kelione in Kalifornia, Mexico...........................................................“ 400
Penkios downnos po du szimtu dol. auksu.............. .................... “ 1OOO
Kasztai ant Vienu metu už mokslą kokioje nors Amerikos

kolegijoje ar mokslaineje................................................................. “ 300
Desziints dodowanu po szimta dol. auksu........... .....................".1OOO
Puikus portafijonas brangiausio medžio už dyka pristatytas " 500 
Szimtas dowa*iu po deszimts dol. auksu.............................................. 1OOO
Desziints szimtadoliariniu dwiracziu (bicykliu).........................“ 1OOO
Septynes-deszimts dowauu po penkis dol. auksu......................." 350
Szimtas dwideszimts penkios dowanos po du dol. sidabru...", 250

Trys szi m tai dwideszim.t8 penkios dowanos 
kasztuojanczibs $7,300.

Budas, kaip ingyti viena isztu dovanu, labai prastas. Wisas tavo darbas 
— perskaitęs tris ęzia padėtus žodžius “Patent Attorney Wedderburn” 
suskaites4 ir gerai -insidejes litėras tuose žodžiuose, sudaryk kuodaugiausiai žo
džiu (angliszkai) Isz tu literų; kiekviena litara žodyje turi tiek syk būti, kiek 
syk ji yra tuose trijuose žodžiuose (Patent Attorney Wedderburn). Užduodame 
darba isz tu žodžiu litaru sudaryti visokius žodžius, norėdami per tai pagarsiti 
visur Wedderburh’o kompanija, kad visi žinotu, jog iszradus ka naujo, reikia 
kreiptis prie tos kompanijos, nes ji lengviausiai parūpins patentą ant iszradi- 
mo.

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

Taigi tas, kurs prisius daugiausiai žodžiu, gaus 81500 auksu, kitas dovanas 
gaus paeiliui kiti isz prisiųstų žodžiu skaitliaus. Idant ingyti tiesa imtidalyvu- 
ma szitame kon tęs te, ne reikia jokios extra mokesties, tik užmokekit už metus 
prenumerata už "Liėtuva” ir The National Recorder, viso labo 82,50.

Apturėję tuos pinigus, mes prisiusime kiekvienam užsimokėjusiam tam 
tikra paliudijimą (cėrtiflcate) su visais paaiszkinimais apie kontesta ir regulos, 
kaip padaryti žodžiusurasza.

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

Pinigus siuskite ant adreso:

A. olszevskis,
CHICAGO, ILL.024 33rd St.,

W. SZYMANSKI
624 Blue Island Avė:

užlaikau didžiausia

Krantmia Meblin.^i 1U J ilk
kaipo tai; "

Stalų, Szėpų, Lovų, Peczių, Lėni-i 
pų, Di tvanų ir t.t. o parduodu y 
viskę pigiau kaip visi kiti szto- 
rai. Teipogi parduodu ir ant mėne
sinių arba nedėlinių iszmokesczių. 
Pamėginkit pas manę, o pamaty
site, kad daug geriau ir pigiau 
pirkaite viskę, nė kaip kur pas i( 
kokius žydus. jLARGuST STOVE PLANTIN THEWŪRLD

y

N. L. PIOTROWSKI,
Adwokatas augsztesniu sudu ir Notary Public. 
Ofisas: 84 La Šalie St,Ruimas 62O.GyieuImas: 199 Augusta St arti Ashland Avė.

Atlieka prowas visuose suduose, iszdirba visokias nopieras__
dokumentus; o labjuusei užsiima provomis už sužeidimą ir užmu- 
szima geležinkeliu, f abrisuose ir t.t. Kiekvienas turintis koki 
reikalu, tegul pirmiausei pas jy rodos pasiklausė.

Gali susiszneket lenkiszkai.

Ben. Hatowskis.
Ąvlz - 027 S.Cana lifte Judd, ChicM, II

Dirba, taiso ir parduoda: 
LAIKRODŽIUS, . LAIKRODĖLIUS 
Lenciūgėlius, Žiedus, Špilkas, auskarus 

ir teip toliau.
Kas nori irali jraiit puikių '•Gold Fielled”, ]4-h0 

Karatų, ant 15 akmenų su tikrais Elgino w 
viduriais laik mb’-lĮ nuo Ž17 ik: 820 ant iszmokes 
ęziu. mokydamas tik p<> vieną doliery ant nedė

Kas tik ko reikalaujete ateikite pas mane 
pirkaite visk, pigiau kaip kitu(.
Ziegorelaczistyimaa50c. Sprendzyna 50c. Styklas ir skazupkos 10< 

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