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Politiszkos žinios.

Maskolija.
Mabkoliszkus caras ap'eido Lie

tuvę, ibzkeliawo net į Wokieli- 
j? ir lankosi dabar savo paczios 
tėviszkėj, mieste DarntBtadte. 
Mat net užrubežiuo-e reikėjo pa
sislėpti nuo lenkų malonės, ka
dangi pats gerai supranta, kad 
ant lenkų ir ant tų krasztų gy
ventojų meilės, kuriuose lankėsi, 
niekuom ne užsipelnė. Kada ant 
pagazdinimo Maskolijos prieszų 
reikalingas buvo lenkų prilan- 
kurnas, glostė juos kaip tikt mas
koliai glostyti moka, bet iszke- 
liavus isz Lenkijos, jau veidmai- 
nystė buvo nereikalinga, caras 
Mikalojus tuojaus parodė lenkams 
savo nagus. Likosi dabar caro 
Mikalojaus išleistas įsakymas, 
idant visos Lenkijos miestų kre
ditinės draugystės, toliausiai iki 
1900 m , »awo knįgas vestu mas- 
koliszkoj kalboj, teiposgi idant 
visuose tų draugyszczių rasztuose 
butu vartojama vien m tskoliszka 
kalba. Tos kreditinės draugystės 
yra priwatiszkos, randas savo 
pinįgais prie jų neprisideda, bet 
užtai carukas ir toms jau primetė 
savo kalk?. Toliaus rengiasi t? 
patį padaryti visokiose akcijo- 
nieriszkose draugystėse, akcijo- 
nieriszkose dirbtuvėse, pardavi- 
uycziose. Tokiu budu už sudėt p 
1 milijon? rublių caras ne tikt 
lenkams niekuom ne atlygino, 
bet naujus ant jų panczius uždė
jo. Mat atsilankė į Lenk i j? tikt 
ant persitikrinimo, ar negalima 
dar k? nors lenkams paveržti.

Kaslink užrul>ežinių Maskolijos 
reikalų, ji isz palengvo rengiasi 
į karę su Anglija iranttojiesz 
ko kuo daugiausiai draugų: į sa
vo vežimu pakinkė ji Prancū
ziją, Turkij?, nepaniekino ir Abi
sinijos, o dabar, kaip paduoda 
prancuziszkus laikrasziia“Eclair”, 
per Prancūzijos prisidėjimu, ban
do ar nesiduotu pakinkyti dar 
Suvienytų Wieszpatysz.cz ų 
Sziaurinės Amerikos.

Iszpanija.
Kaip Grekijoj, teip ir Iszpa- 

nijoj ikiszioliszka ministerija tu
rėjo nuo vietos pasitraukti, ka
dangi ji neįstengė sutaikyti nė 
sawo partijos sąnarių, terp ku
rių užgimė nesutikimai. Nore 
ne norėjo, bet karalienė priversta 
buvę kreiptiesi prie vadovo li
beralų partijos, Sagastos, pra- 
szyti jo užimti viet? ministerių 
pirmsėdžio ir pasirinkti sau at 
sakanczius ministeriųs. Sagasta

pakvietimu priėmė. Perėjimas 
valdžios į rankas kitos partijos 
turės atsiliepti ant užrubešinių 
Iszpanijos reikalų ir ant pasikė
lusių jos valdybų. Isz syk laik- 
raszcziui praneszė, buk pastojus 
ministerių pirmsėdiiu Sagastai, 
iszpaniszkos kariaunos virszinį- 
kas ant kubos, jenerolas Wey- 
ler,atsitraukė nuo vietos, bet isz- 
paniszkas randas to paskalo ne 
patvirtino. Liberalai žada suteik 
ti pasikėlusiom* valdyboms vie
tinę patvaldystę, tikt po Iszpa- 
nijoe virszinįkyste, bet prie tai
kymosi su pasikėlėliais Amerikos 
tarpinįkystės ne priims; jų Lik- 
raszcziai nuo seniai garsina, kad 
nedaleis, idant jiems Amerika 
kojas mindžiotu. ‘Jeigu todėl ku 
biecziai nepasiganėdys siūlomu 
paliuosavimu, turės terp Iszpani- 
jos ir Amerikos užgimti didesni 
nesutikimai, kurie ant galo gal 
karę pagimdyti, kadangi Ame 
riks, siundydama priesz Iszpani 
j? kubieczius, ne mislyja kariauti 
už Kubos liuosybę, bet nori pa
sinaudoti isz progos ir sau t? gar
dų kąsnį paimti. Katroj pusėj 
butų pergalė, sunku įspėti: jei 
gu karė ilgai užsitrauktu, nėra 
abejonės, kad į tarp? įsikisztų ki 
tos Europos vieszpatystės ir tai 
jjelbėdamos ne Amerikos, l»et Isz 
panijos reikalus, kadangi pirmu 
tini daugiaus turi pavydinczių 
sau negu antroji:

Grekija.
IkiszioliszkiGrekijo? ministeriai 

priversti buvo pasitraukti nuo 
vietų, kadangi deputatai neno
rėjo užtvirtinti sandaros iszlygų 
su Turkija. Wieton pasitrauku
sios nuo vietos liberaliszkos mi
nisterijos, karalius pakvietė kon
servatyvus. Ministerių pirmsė 
dziu likosi Ziimis. Sandaros už- 
virtinimui prieszinosi buvęs pir
ma Grekijos ministerių pirmsė- 
džiu, Delijanis su savo stalinį 
kais. Mat nedaleisdamas užbai
gimo karės su Turkija, tikėjosi 
per tokį užtraukim? pakelti re
voliuciją prieszais karalių, idant 
tokiu budu jam atkerszyti už jo 
praszalinim? nuo vietos ministe
rių pirmsėdžio. Nekas daugiaus, 
kaip kersztas pagimdė ir karę su 
Turkija, kadangi ji prasidėjo bū
vant Delijanisui ministerių pirm- 
sėdžiu. Dabar vienok daugumas 
sananų pasiuntinių buto suprato, 
kur nori nuvesti juos Delijanis, 
todėl net daugelis jo draugų pa 
liovė jį rėmę. Prancūzijos užru- 
bežinių dalykų ministeris perser
gėjo Grekij?, idant ji ne ban
dytu pavaryti karaliaus nuo 
sosto, kadangi tokiame atsiti
kime Europos vieszpatystės už
imtu su visu Grekij? ir ji nusto 
tu patvaldystės. Tas draugiszkas 
Prancūzijos ministerio perser
gėjimas tiek padarė, kad dabar 
Grekija, rodosi, priims Europos 
pasiuntinių apdirbtas sandaros 
i r*z lyga s. Naujas ministerių pirm- 
sėdįs iszs:untė į Konstantinopo
liu buvusį ten Grekijos pasiunti 
niu, kunįgaiksztį Mayrocordato, 
ant galutino padarymo sandaros. 
Iszlygos ant Grekijosspraudo už
dėtos rods sunkios, bet kad jai 
nelieka nieko daugiaus daryti, tu
ri nore sunkias priimti.

Wokietija ir Prancūzija
Terp Prancūzijos ir Wokieti- 

jos turėjo kas svarbesnio atsi
tikti, kadangi vokiszkas pa si u n 
tinys Paryžiuj netikėtai atke'ia 
vo į Wokietij?, atsilankė tuo
jaus pas > užstojantį 
dabar Wokietijos kanclerį, mi 
nisterį Miųuelį, potam gi atlan
kė gyvenantį dabar Prūsų Lie
tuvoj, Romintuose, Wokietijos 
ciecorių. Ciecorius liepė tuojaus 
suszaukti ministerių rodę, ant 
kurios buvo ir minėtas vokisz
kas pasiuntinys; potam jis vėl 
sugrįžo į Paryžių. Dėl kokios 
priežasties jis apleido Paryžių, 
laikraszcziai nepaduoda: ar terp 
Prancūzijos ir Wokietijos užgi
mė netikėtai didesni nesutikimai,

ar gal tiedvi vieszpatystės ban
do susigerinti? Gal būt, kad 
vokiszkas pasiuntinys atkako 
apkalbėti, kokius iszlygas pran
cūzams pasiūlyti?

Pasibaigus vasaros ferijoms, 
vokiszkas randas ant parlamen 
to susirinkimo rengiasi tuojaus 
pareikalauti net 410 milijonų 
markių ant sudrutinimo karisz- 
kos laivynės. Pinįgų tų ant syk 
nere kalaus, bet reikalaviin? pa 
dalys ant septynių metų. Abejo
tina vienok, ar parlamentas tiek 
pripažys. Prilankios randui par
tijos yra silpnos, jų balsai ne gal 
persverti balsų pneszingų parti
jų; jeigu randui pasisektu pa- 
traukti balsus pasiuntinių katuli 
k isz k oš partijos, t?syk jis 
galėtu tikėtiesi pripažinimo rei
kalingų pinįgų. Katulikai vie
nok dykai ne duos savo balsų 
ant užgyrimo kreditų, bet pa
reikalaus už savo balsus visokių 
paliuosavimu Wokietijos katali
kams ir kunįgams. Ar randas 
suteiks tuos paliuosavimus? Nuo 
to užgyrimas kreditų paeis.

Anglija ir Indijos.
Kaip stovi su maisztu Indijoje 

isz tikro, sunku žinoti, kadan 
gi anglijonys, visai kaip iszpa- 
nijonys n«o Kubos, melagingas 
paduoda žinias: vien? kart? gar
sina, kad maisztus suvisu apstu b 
dė, nubaudė maisztinįkus, iszde- 
gino jų kaimus, tikt sztai tie vi 
sai suvaldyti maisztinįkai neti
kėtai užpuola antangliszkų tvir 
tynių arba ant kokios angtiszkos 
kariaunos dalies. K? tikt angli
jonys buwo pasigyrę, buk jie isz 
degino pasikėlusių Mohmundu 
kaimus, iszgriovė jų tvirtynes, 
bet užtai Affridai užpuolė neti
kėtai ant angliszkų raitelių prie 
tvirtynes Bare, netoli miesto 
Peszavar. Miestas Peszavar yra 
jau toli nuo maisitų apimtų krasz- 
tų, taigi, jeigu iki teip toli maisz- 
tinįkai galėjo prisigriebti, ma
tomai anglijonys jų ne sumuszė, 
kadangi sutnuszti ne butu galėję 
teip toli į pergalėtojų kraszt? į 
sigriebti.

Nesutikimai terp Anglijos ir 
Suvienytų Wieszpatyszczių 
Sziaurinės Amerikos, isz priežas
ties gaudymo jūrių i-zunų,ne pa
sibaigė. Pirmiausiai Amerikos 
užrubežinių dalykų ministeris, 
p. Sherman, buvo iszsiuntęs 
sziurksztų raszt? į Anglijos mi
nisterių pirmsėdį, bet tas ant to 
gana szvelniai atsakė užuiti n y 
damas tarybas kaslink a|*saugo- 
jimo žvėrių nuo visiszko isz.nai- 
kinimo. Amerika ant to užmanymo 
sutiko, bet ant tarybų užpraszė, a- 
part Anglijos, Japonij?irMaskolij?. 
Anglija dažinojusi apie užpraszy- 
m? paszalinių vieszpatyszczių, nuo 
tarybų atsisakė. Angliszki laik
raszcziai ne tikt užtai pagyrė sawo 
rand?, bet pradėjo kolioti Ame- 
rik?; jie sako, kad toje Anglijos 
kaiminka tyczia erzina Angliję, 
todėl ragina jie savo rand? ne
nusilenkti ir jeign prireiks, grieb- 
tiesi parako ir kanuolių ant pa
mokinimo ne szvankaus kaimyno.

Pietine ir widurlnė Ame
rika.

Pietinėj Amerikoj, republikos 
Peru ir Argentina susidraugavo 
priesz kit? savo kaimink?, jų 
tarpe ėsancz*?, republik? Cbili. 
Keli metai atgal paskutinė re 
publika sumuszė savo kaimink? 
Peru ir paėmė nuo jos žemės 
kraszt?. Dabar vėl užgimė nesu
tikimai Cbili su Argentina už 
pasidalinim? Pat agonijos, todėl 
pasikvietė Peru eiti iszvien 
priesz Cbili, jeigu pasisektu j? 
sutnuszti, tai Peru teiposgi at
gautu savo nužudyt? kraszt?. 
Re publika Cbili, nore gyvento
jų turi mažiaus už Argentin?, bet 
užtai kariaunos laiko daugiaus 
negu kokia nore Ameri-

kc»s republika. Nore Peru ir Ar- 
geut na susidraugavo, bet joms 
sunku bus savo prie ziiiįkę per 
galėti, jeigu isz tikro užkils ka 
rė.

Nesutikimai terp vidurinės 
Amerikos republikų N caragua 
ir Costa Rica už valdybos pasi
baigė. Tiedvi vieszpatystės sa
vo nesutikimus buvo pavedu 
šios ant nusprendimo Suvieny
tų Wieszpatyszczių prezidento. 
Prezidentas Clevelknd buvo isz- 
siuntęs jenerol? Ąlexandr? ant 
isstirimo nesutikimų. Tušai vi>? 
krasz'? iki OreytojRi pripažino 
Nicaraguai.

Užtai maisztai repubbkoj Gua- 
temala nesimažinZlF Buwo jau 
daug smarkių suslrėm mų, l>et 
juose nė viena pusė ne buwo 
teip pergalėta, kad reiktu jai 
paliauti karės. Czi a turbut 
maisztai dar negreit pasiliaus. 
Prezidentas Barios paskyrė dide
lę dovan? už sralw? maiszlinį- 
kų vadovo, tikėdamas, kad terp 
jo kareivių atsiraZ judosziua no
rintis t? dovan? paimti.

Kiekvienas teip sako:
CA8CARET8 CA5UY CATHaRTIC yra tel 
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hz Lietuvos.

Isz Eisziszkių, Wilniaus 
gubernijoj.

Kaip visur Lietuvoj, teip ir 
E>sziszk>uot>e, žydai griebiasi vi
sokių būdų prigaudinėjimo žmo 
nių. Eisziszkių žydąį/ado geriau
si? prigaudinėjimo bud? per teip 
vadinamus mainus ant jomarkų. 
Pamatę aut jomarko ukiuįko at
vesi? gei? arklį, tuojaus užmano 
mainas. žmoiiMv-gteitai susitai
ko, kadangi žydai tikt pažada 
priedus mokėti, liet ant pažadėji
mo viskas pasibaigia. Susitai
kius, duoda ukinįkui palaikyti sa 
vo pusiau padvėsusį aiklį, irsėda 
neva aut iszbandymo ant arklio 
ukinįko, bet nujoję, jau su juom 
negrįžta, pusiau nudvėsęs arklys 
liekasi be priedų apmainytas ant 
gero. Stoikas valszcziuose laiko 
žydai, bet jeigu kokį met? paėmė 
jas ukinįkas, ne gal jų iszlaikyti, 
kadangi rodosi lyg tyczia vagi
liai jo arklius daboja: kaip tik u* 
kinįkss nuo arklių pasitraukė, 
pargrįžęs jų neranda. Laikam, 
stoikas žydams dar nė vien? kar 
t? ne atsitiko, kad jų arklius butų 
pavogę

Nusiiiuodino isz nuobodu
mo.

Kaime Iszczelno, Lydos pavie- 
tyj, į rando degtinės pardaviny- 
czi? kaipo degtinės pardavinėto
jas pastojo lietuviszkos kilmės 
naszlys, Kondratskis, tarnavęs 
su virszum 20 metų ant paczto. 
Aut kaimo žmogui buwo nuobodu, 
todėl jis norėjo antru kartu apsi
vesti, bet tėvo mieriams prieszi
nosi jo suaugęs sūnūs tarnaujan
tis kaipo telegrafistas Suvalkų 
gub. Negalėdamas ant kaimo 
viens iszgyventi, senis nusinuo- 
dino. Rods dar pusgyvį užtėmy
je, bet kol parvežė gydytoj?, 
žmogus pasimirė.

Sodan niky stes paroda.
19 dien? Rugsėjo szių metų 

Kaune likosi atidaryta sodaunį* 
kystės paroda, ant kurios suga 
beno daug visokių Lietuvos 
sodų vaisių žalių, džiovylų, 
konservuotų, visokių isz sodų 
vaisių uždirbimų, kaip antai 
puikių gėrymų. Žinoma, dailiau
si vaisiai ir geriausi isz jų isz- 
dirbimai sugabenti Lietuvos 
dvarponių. Musų kaimų ukinį- 
kų ant parodos beveik negalima 
užtėmy ti.

Palengwinimas mokinti
niams

Maskoliszkas vidurinių reikalų 
ministeris praneszė apszvietimo 
miniateriui, idant ant toliaus ne 
verstu svetimų tikėjimų mokinti 
nių ciecoriszkose dienose lankyti 
stacziatikiszkų cerkvių, teiposgi, 
idant pradedant moks!?, vaikai 
kitokių tikėjimų kalbėtų mald? 
skyrium, o ne drauge su staezia- 
tiaias.

į Praszymai prie caro.
Laike atsilankymo Warsza- 

voj caro, kaip paminėjome, pa
davė jam daugybę praszymų: 
4000 praūžė paszelpos, tie pra 
szymai palikti Warszavoj ant 
peržiūrėjimo tam tikrai komi
sijai; 2000 kreipėsi su praszy- 
mais kitokiuose reikaluose, pas 
kurinius iszsiuntė į Pelerburg? 
ant peržiūrėjimo. Norėtume ži 
noti, ar terp tų isztikro ne bur 
vo nė vieno nuo lietuvių, pa
veikslai), praszanczio sugr?žini 
mo uždraustos Maskolijoj lietu
viszkos spaudos? Praszymus 
žmonės padavinėjo carui ir Bie- 
loetoke (Baltstogėj), taigi bū
vant jam Lietuvoj. Ar ir ežia 
nieks isz Lietuvių neatsiliepė? 
Ar isztikro jiems užtenka szi? 
dieninių >*?lygų, jeigu nė jokių 
pagerinimų ir paliuosavimu ne 
reikalauja? Tylėti pridera tikt 
t?>»yk, jeigu viskas, kas yra, yra I 
gerss. Argi teip musų tėvynėj 
yra?

Jawų prekės Liepojoj.
Pereit? sanvaitę lietuviazkų 

jawų prekės Liepojuje buvo 
szitokios: už rugius mokėjo po 
73 kap. už pud?. Kviecziai 114 
-—115 kap. Avižos 68—72 kap., 
vidutinės 73—74 kap., geresnės 
75—77 k«p., geriausios 78—81 
kap. Miežisi 61 —65. Grikai 
75 kap. Žirniai 70—72 kap. 
Lmų sėmens 110—112 kap. Kvie
tinės klynės smulkios 56 kap., 
Vidutinės 57 kap., stambios 6J 
kap., stambiausios 61—63 kap.

Karczemos aut wežiiuo-
Uždarius senas karezemas, Wit- 

niuje vis sugriebia bandytojus 
girdyti žmonis po senovei. Kol 
tokiais bandymais užsiėmė tikt 
žydai, tame nieko žmgeidaus ne 
buvo, kadangi žydai visur, dėl 
asabiszko pelno, stengiasi žmo 
nis demoralizuoti; dabar vienok 
ant tokių darbų sugriebė jau 
katnlik?, graf? Czapskį, turintį 
mieste didelę alaus krautuvę. 
Grafo Czipskio žmonės važiojo 
po miest? alų ir jį kaip kareze- 
mose azinkavo ant vežimų. Užtai 
grafas ir jo krautuvės pagelbinįkas 
pateko po sudu, kulisai graf? nu
baudė 100 rubl., pardavinyczioB 
gi pagelbinįk? nusprendė ant 3 
mėnesių į kalėjim? ir ant 100 
rubl. bausmės.

Maigztas Sziaulių 
gimnazijoje.

“Garsas” pranesza, kad, prade
dant metų mokei?, szį met? Sziau
lių gimnazijoj mokintiniai katali
kai pakėlė maisztus. Pamatę 
ežia, vieton kunįgo, maskolisz- 
k? pop?, mokintiniai 8tos, 7tos, 
Stos ir pusė 5tos kliasų iszėjo isz 
gimnazijos; kiti to padaryti ne 
spėjo, kadangi direktorius užstojo 
duris. Gazdinimai ir koliojimai 
katalikų mokintinių nieko nepa 
darė, reikėjo kreiptieei su užklau
siu ų į Peterburg?, isz kur atėjo 
įsakymą ne versti katalikų imti 
dalyvum? stoeziatikiu maldose. 
Mokslainių užveižėtojaras masko- 
lintojams maskolinimas mat nesi
seka. Jeigu teip dr?riai už žmo
nių tiesas kariautų musų aptdį- 
viestunija, nėra abejonės, kad 
valdžios jau seniai butų palio
vusios mus kankinusios, teip gi 
turime laukti, kol szi?dieniniai 
gimnazistai suaugs, gal jie k? 
gero padarys; nauda lietuvystė-* 
isz seiliaus baigusių mokslus Lie
tuvos vaikų yra labai maža: tie 
isz jų, kurie žadėjo visus Lietu
vos prieszus sumynioti, nespėjo 
to padaryti, kadangi kiek duo
dasi girdėti, keli isz jų rado nau
dingesnių savo vaikus masto- 
liszkų giesmių mokinti. Teip daro 
dabar newa karszcziausias buvęs 
Lietuvos patrijotas, autorius 
pradėtos “Varpe” apysakos, 
“Antanas Walys”, kurios vie
nok ne įstengė pabaigti.

Plotai žemčs ukinĮkų ran 
koše Wilniau8 gub.

Wilniaus gub. užima plot? 
apie 3 milijonus desiatinų, tame 
yra 1468744 desiatinų prigulin- 
czių dvarams ir 1500216 desiati
nų ukinįkams. Nuo 1864m. plotai 
ukinįkų žemės pasididino: ūkinį 
kai prisipirko nuo dvarų 152718 
desiatinų, taigi suvirezum ant 
10% daugiaus. Daugiausiai dvarų 
žemėsprisipirko ukinįkai Wileikos 
paw., nes 27675 dės., Wilniaus 
pav., 25346 dės., ^Lydos 25111 
dės., Szventėnų 24477 dės., 
Disnos 20948 dės., A-zmėnų 17 
168 dės., ir Trakų 11991 dės. 
Iszto matyti, kad mažiausiai pri
sipirko žemės ukinįkai pavieczių 
lietuvių katalikų apgyventų. 
Priežastis to yra ta, kad Wil- 
niaus jeneral-gubernatoriai lietu
viams apsunkino nusipirkitn? že 
m ės; seniaus duodavo daleidimus 
ant nusipirkimo daugiausiai 70 
dės , paskutiniuose gi laikuose, 
valdant Lietuv? pagarsėjusiam 
labiausiai savo žvėriszkumu len
kiukam renegatui, Oržcvskiui, 
pradėjo wi-ai ne davinėti katuli- 
kaiBe daleidimų ant žemės pirki 
mo, todėl parduodant priversti 
nai dvarus, jie už szuns pinįgų8 
patenka visokiems maskolisz- 
kiems valkatoms

Netikros Nzimtrublinės.
Waidžių nesusekti piktadariai, 

isz pradžių po pietinę Maskolij?, 
pradėjo platinti ne tikras, jų pa
dirbtas maskoliszkas popierines 
szipitrublinea; dabar jos atsirado 
ir Wilniuje ir jo aplinkinėse. To
dėl tegul Lietuvos ukinįkai apsi- 
saugoja. Kiek iki sziol jiereitikri 
na, ant tų netikrų szimtrublinių 
yra padėti 1892m.

Žąsų prekysta.
Uždarius Prūsų rubežių dėl 

kiaulių isz Lietuvos kurių dabar 
su visu ne galima į užrubežius 
gabenti, o pertai ir prekės jų nu
puolė, pasikėlė ž?sų prėkysta, 
kurių daug dabar į Prusus gabe 
ne, lygiai geležinkeliais, kaip 
vežimais suvežą į parubežinius 
miestus. Ž?sis po kaimus superka 
atkakę isz Prūsų agentai.

t Persikeitęs isz “Lietuviszko 
Laiszko” į “Auszr?”, iszeinantis 
Tilžėj laikrasztis pranesza, buk 
Prūsų randas rengiasi dabar nuo 
Pilkalnio nuvesti geležinkelio al
kūnę į Szirvint?, prie maskolisz- 
ko rubežiaus, prieszais Naumiestį 
ir nuo ežia ant Lazdinų.

f Mieste Liepojuj, Kurszėj, Ii 
kosi įtaisyta d dėl i geležinkeliams 
vagonų ir maszinų dirbtuvė.

Ne rūkyk tabako ir nespjaudyk, 
nes tai trumpina tawo amžL 
Jeigu nori ntaipmtjrt nuo tabeko ant wiaado* 

Ir paitoti •wriku. iwirta ir aylingu, imk gydyk
la* vadinama* NO-TO-BAC.kurl* perdirba »llp- 
nuctoonl* in tvino*. Daugeli*, kurie pamėgino 
•šia* gydykla*. In deazlmt* dienu jau tvėrė de- 
•ximu*varu vinaau*. Apie *00 000 imonla tapo 
teigydytaia. Pirk NO-TO-BAC nuo savo apUe 
konaut, tu gvaranoija, ui60c. arba ui *1.00 Ap. 
rnat/mut Ir praba* gan*: dykai. Pamatyk, in: 
Stariiug Remedy Co.,Chloago, arba N*v York

Nykstanczios tautos.

to nuo svetimų ateivių, daugi
nimąsi gyventojų turės pasiliau
ti, kadangi gryni amerikonai 
beveik nesidsugina. Apart tsu- 
tiszkų gaivalų ir rasų, kurios 
pasiliovė dauginęs'), yra vienok 
rasos nykstanczios. Prie tokių 
priguli daugelis indijonų giminių 
sziaurinės ir pietinės Amerikos, 
teiposgi cziabuviai gyventojai 
tūlų Didžiojo oceano salų ir 
austraiiecziai, atkakus ten euro- 
piecziams kolionistams. Smar
kiausiai mažinami cziabuviai 
angliszkose valdybose ir Suvie
nytose Wieszpatystėse Sziaurinės 
Amerikos, taigi krasztuo^e, kur 
valdžia yra rankose anglo-sak- 
siszkos kilmės tautos. Žmonės tos 
kilmės, nors gėrisi liuosybę, bet 
j? stengiasi užlaikyti tikt dėl sa- 
vę«, kitokios gi kilmės tautas 
į-avo vergus paverezia; pasiel
gime su cziabuviais neprisilaiko 
doriszkų kelių. Rods Suvienytose 
Wieszpatystėse, paveikslan, ran- 
d .s paskiria kelis milijonos do- 
liarų ant suszelpimo indijonų 
kaipo atliginim? už paveržtus 
nuo jų žemės plotos, bet prie da
linimo teip elgiasi, kad daugu
mas tos paszelpos pasilieka 
szelpėjų rankose ir jų draugų. 
Nors per laikraszczius stengiasi 
užginti, bet jau visiems žinoma, 
kad tūlos indijonų giminės ant 
Suvienytų Wie?zpatyszczių plotų 
nyksta, skaitlius jų mažinasi, ki
tos, ant apsisaugojimo nuo isz- 
nykimo, apleido Suvienytas 
Wieszpaty«te3 ir persikraustė į 
prancūzų apgyveni? Kanados 
dalį. Pietinėj Amerikoj, antai 
Brazilijoj, seiliaus gana skait
linga indijonų botok ūdų giminė, 
szi?dien susideda jau tikt isz 4000 
galvų. Pradžioj szio amžiaus ant 
salos Tasmanijos gyveno su 
virszum 7000cziabuvių tasmanie- 
czių, bet iki 1876m. anglijonys 
spėjo juos iki paskutiniam isz- 
medžioti kaip laukinius žvėrie. 
Cziabuvių maori, ant Naujos Ze
landijos, 50 metų atgal buvo su 
virezum 200000 galvų, dabar 
skaitlius jų pasiekia vos 30000. 
Spėjo jau angliszki kolionistai 
isznaikinti ir didesnę pusę czia
buvių Australijos kietžemio gy
ventojų. Atkakus aut H a va i salų ' 
amerikonams ir pagriebus į savo , 
rankas valdži?, smarkiai pradėjo 
mažintiesi skaitlius cziabuvių 
kanakų. Kaip europiecziai, toki? 
jau naikinanezi? įtekmę ant czia
buvių turi ir japoniecziai. Sala 
Jesso (viena isz sziaurinių salų 
Japonijos) buvo apgyventa ku- 
niszkai tvirtos, augalotos, pa- 
naszios į tautas kaukaziszkos ra
sos žmonių giminės aino, atka
kus ežia smulkiems japoniecziama, 
ne iszstovėjo, bet pradėjo nykti, 
pasitraukė likucziai į kalnus, kur 
maitinasi isz medžioklės; skait
lius jų sumažėjo iki 1500 galvų. 
Daugelis iss tokių nykstanezių 
tautų kuniszkai yra drūti, au
galoti, bet jie negali užlaikyti 
kovos už būvį su civilizuotoms 
nore ir silpnesnėms kuniszkai 
Europos tautoms ir su japonie- 
csiais.

Terp daugybės tautų ir žmonių 
rasų gy venanezių ant musų že
mės, vienos dauginasi, kitų dau
ginimąsi apsistojo, dar kitos gi 
nyksta; vienos isz paskutinių 
nyksta greieziaus, kitos paleng- 
viaus. Isz Europos gyventojų 
smarkiausiai veisiasi ir dauginasi 
maskoliai, dauginimąsi prancūzų 
ir Wengrijos magyarų su visu 
pasiliovė. Turinti savo rankose 
valdži? Vengrijoj magyarai dau
ginasi vien tuom, kad paveržia 
slovakų ir rumunų vaikus, isz- 
gabena juos į magyarų apgyven
tus krasztus, ten juos augina 
kaipo magyaras. Skaitlių gyven
tojų Suvienytose Wieszpatystėse 
Sziaurinės Amerikos daugina 
tikt svetimi ateiviai; jeigu ežia 
uždarys kada nors rubežių krasz-

“Lietuvos” Agentas.
“Lietuvos” keliaujancziu agen

tu yra Wincas Kudarauskas. Ji
sai atsilankys So. Bostone ir ap
linkiniuose miesteliuose priimi
nėt prenumerat? nuo senų skai
tytojų ir užraszinėt naujus skaity
tojus. Deltogi meldžiame visų 
tėnykszczių lietuvių, kaip senų, 
teip ir naujų skaitytojų, pas ku
riuos musų agentas atsilankys, 
užsimokėti prenumerat? agentui, 
tokiu budu užezėdysit sau laik? 
ir kasztus prisiuntimo, o pinįgai 
visi bus gražiai mums priduoti. 
Wincas Kudarauskas yra tikru 
“Lietuvos” agentu ir nieks nepri
valo bijotis jam pinigus duoti, 
mes už jį atsakome. Teiposgi ga. 
lite gaut pas jį visokių knįgų ir 
'kitokių daiktų pirkti.

“Lietuvos” Iszdavyste.

Wieszpatysz.cz


LIETUVA

Isz Amerikos.
*

Negražus darbai geležinkelio tar
nu.

Geležinkelis Lake Shore, Tole
do), Ohio, sumislyjo ypatiszku 
budu atsiginti nuo slapta važiuo- 
jauczių, žinoma be užmokesnio, 
pasažierių. Pasamdė jis valkio- 
zus, tikt ne kaipo geležinkelio tar
nus, bet kaipo plėszikus. Jie už
puola ant važiuojanczių tavori- 
niais trukiais, sumusza juos, isz- 
krato kiszenius, atima pinįgus ir 
numeta nuo bėganczio trūkio. 
Pereitos sanvaitės panedėlyj tokių 
budu užklupo jie penkis slapta 
taworiniame trūkyje važiuojan- 
czius warguolius, iszkrauetėjų ki
szenius ir numetė nuo bėganczio 
trūkio. Warguolial pasiskundė 
szerifui Wyandotte. Isz tirinėji- 
mų pasirodė, kad užpuolikai ne " 
buvo plėszikais, bet geležinkel o 
detektyvais. Negerus mat tar
nus samdo sau minėtas geležim 
kelis.

Pats sau szermenis parengė.
74 metų vokietys, Friederik 

Hiotze, gyvenantis Detroite, nu
sprendė, kid jis per ilgai ant 
svieto gyvena, todėl sumislyjo 
keliauti į kitę geresnį svietu. Pe
reito panedėl to lytę nuėjo į “Peo- 
plesSiving Bankę”, paėmė isz ten 
60 dol. ir su jais nuėjo pas užsi 
imantį palaidojimu numirėlių 
Maiburgę, užmokėjo už palaidoji
mu 40 dol. Atlikęs ežia, nuėjo 
pas paminklų dirbėju Lammerę, 
suderėjo paminklu už 25 dol., už
mokėjo p:nįgus ir iszeidamas pa
sakė, kad kas link mirties dienos, 
kok*ę reikia ant paminklo padirb
ti, gaus žiuię vėliaus. Nuo visų 
paėmė kvitas, kurias sudėjęs į ko- 
pertę, namieje atidavė savo duk- 
ter. Ant rytojaus anksti, nega
lėdamas mirties sulaukti, Hinlze 
nuėjo į tvartu ir ten pasikorė. 
Ž nonia, kad szermens jo atsibu
vo teip, kaip pats norėjo, už tuos 
pinįgus, kokius užmokėjo.

Juo toliaus,Juo geriaus.
Isz Ne v Yorko raszo, kad 

szteto sekretorius,Palmer,užsima
nė ne davinėti inkorporavojimo 
licencijų toms,draugystėms, ku
rių vardai ne angltszki. Nors 
viskas buvo prideraneziai atlik
ta, tas ponas atsisakė iszduoti 
licenciją vienai vokiszkai drau 
gystei isz Brooklyno todėl 
tikt, kad jos užvadinimas buvo 
vokiszkas. Mat tūli Amerikos 
urėdnįkai visaip stengiasi musų 
“liuosybės krasztę” į antrę 
Maskoliję paversti; daugelyj da
lykų isz tikro jau Amerika su 
caro vieszpatyste susilygino, ne- 
uiilgio todėl, vieton prezidento, 
prereiks net c irę iszsirinkti.

Gaisrai.
Washington, D. C. Užsidegė 

ežia pajiegos stacija “Capitol 
Traction Company” ir beveik su 
visu sudegė. Subėgę ugnagesiai 
stengėsi neprileisti ugnies prie 
kaimyniszkų triobų, bet visgi 
kelios arti stovinezios sudegė, 
kitas gi pagadino. Elektriszki 
sztritkariai, netekę pajiegos, tu
rėjo sustoti, žiburiai užgeso. 
Blėdį ugnies padarytę skaito ant 
1 milijono doliarų.

Irontovn, O. 29 d. Rugsėjo 
sudegė ežia Nevmano ir Spencer 
lentų *^ijovinyczią. Atbėgus 
ugnagesiams degė jau ne tikt 
ta, bet ir lentų pjovinyczios ir 
medžių ir lentų sukrovimas 
“Penna Lumber Co”. Nuo ežia 
ugnis prisigriebė kitų kaimy- 
nystoj stovinezių triobų. Iszdegė 
su visu beveik du blokai. Blėdį 
ugnies padarytę skaito ant 500 
00 > dol.

Igerna, Cal. Užsidegė ežia 
didelės medžių krautuvės Cog- 
gins Bros. Ugnis isznaikino ne 
tikt keturis milijonus kubiszkų 
pėdų medžių, bet ir 500 yardų 
Southern Pacific geležinkelio 
linijos.

Alma,- Nebr. Sudegė- netoli 
nuo ežia esanti farma Gordono; 
ugnyje pražuvo ir trejatas Gor
dono vaikų. Tėvas mat iszėjo 
laukan, o namieje paliko miegan- 
czius vaikus, tuom tarpu užsi
degė namai. Pamatęs ugnį, Gor- 
dou atbėgo vaikų gelbėti, bet 
buvo jau per vėlu: vaikų neisz- 
gelbėjo, tikt pats pavojingai 
apdegi.

Isz darbo lanko.

vėse, kur teiposgi smarkiaus 
pradėjo dirbti. Prekės geležinės 
rudos diktai pakilo, tas pats yra 
su geležies ir plieno iszdirb’mais, 
pakilo ir jų iszvežimas į kitus 
kiasztus. Daugelis dirbtuvių ne 
įstengia atlikti visų reikalavi
mų, todėl dalį jų turėjo pavesti 
kitoms diibtuvėmė, kurioms tru
ko reikalavimų; prekės vienok 
gatavų iszdirbimų ne visur pa
kilo. Prekės plieno ir geležies 
žymiausiai pasikėlė. Dirbtuvės 
geležinkelių szėnių ir vagonų 
turėjo priimti prie darbo dau
giaus darbinįkų. Wisokiose 
metalinių iszdirb'mų dirbtuvėse 
darbai eina gerai; ne trūksta rei
kalavimų ant visokių iszdirbimų. 
Pakilo prekės vilnonių iszdirbi- 
mų; jeigu tokiose dirtuvėse dar
bai ue t ek pas gerino, kiek guli
ma norėti, tai ant to atsiliepia 
augsztos vilnų prekės.

1 Springfield, III. Ant susi
rinkimo kalnakas ų ir kastynių 

įsavinįkų kzito distrikto abipusės 
tusi taikė; susirinkime ėmė daly- 
vumę kalnakasiai 23 kastynių ir 
žymesni kastynių savinįkai szito 
apskriezio. Darbinįkai pareikala
vo po 37|c. už tonę iszkastų 
anglių: daugumas kastynių savi- 
nįkų aut to sutiko, todėl darbinį 
kai nusprendė grįžti prie darbo. 
Tokiu budu kalnakasių sztraikas 
cz a pasibaigė.

1 Pittsburg, Pa. Likosi czia 
parengtas biuras parupinimo dar
bo kalnakasiams. Sekretorius 
Anglekasių Susivienyj’mo, War 
nėr, sako, kad visi anglekasiai, 
kurie negal gaut daria) už tokį 
užmokesnį, koks szilame distrik
te likosi užgirius, privalo tuo- 
jaus kreiptiesi į m i nė t ę biurę. 
Biuras gali parūpinti kiekvie
nam atsiszaukusiam darbę po 65 
c. už tonę iszkastų anglių.

5 Westville, III. Dėl labo 
brolių lietuvių įpuolusių į var
gę per ilgus bedarbės laikus, 
duedu žinoti, kad Westvillės 
minksztų anglių kastynėse darbai 
prasidėjo. Sziędiena kompanija 
reikalauja 200 vyrų. Gal czia į 
pratęs prie darbo darbinįkas už
dirbti nuo $1.65—$5 ant dienos.

Kun. J. M. Maszotas,
5 Pereitę sanvaitę Suvienyto

se vieszpatystėseSziaurinės Ame
rikos buvo isz viso 194 nusiban- 
krutinimai; pereitę metę,tę paczię 
sanvaitę, buwo jų 299. Per vi 
sę gi pasibaigusį bertainį metų 
nusibankrutinimų buvo 2903 ant 
$28963261,vidutiniszkai po 8899 
dol., taigi mažiau negu kada nors 
per paskutinius 23 metus.

Masconth, III. Kastynių sa
vinįkai St. Clair pavieczio, ku
rie ilgai prieszinosi mokėti dar- 
binįkams tiek, kiek užgyrė ant 
kalnakasių konvencijos, ant galo 
sutiko ir todėl sztraikas czia pa
sibaigė; 2000 darbinįkų grįžta 
prie darbo.

1 Danville, III. Kastynių 
savinįkai Danville apskriezio pa
darė jau naujus kontraktus su 
darbinįkais, pagal kuriuos darbi
nįkai gaus po 51c. už tonę valytų 
anglių ir po 37c.už tonę ne valy
tų. Todėl kalnakasių, sztraikas 
czia pasibaigė.

Lincoln, III Kalnakasiai 
kastynių Lincoln Coal Co. sugrįžo 
prie darbo, kadangi kastynių 
savinįkai, teip kaip darbinįkai 
reikalavo, sutinka mokėti po 42j 
c. už tonę iszkastų anglių.

1 Springfield. III. Kalnaka
sių savinįkai suliko ant darbinį
kų reikalavimo mokėti po 37jc. 
už tonę iszkastų anglių. Todėl 
darbai kastynėse vėl prasidėjo.

Nelaimes ant geležinkeliu.
Toledo, Oh. Ant Bovling 

Green susimuszė du sztritkarių 
trukiai Toledo elektriszko gele
žinkelio. Prie to-du važiuojanti 
vyriszkiai ir viena moteriszkė 
likosi mirtinai apkulti; teip sun
kiai apkultų yra daug daugiaus.

Willov Springs, Mo. Pasa- 
žierinis trūkis Kansas City, Fort 
Scott & Memphis geležinkelių 
užbėgo ant skersai szėuių va- 
žiuojanezio vežimo, kuriame sė 
dėjo 7 žmonės; 6 ini jų likosi 
ant vietos užmuszti, o septintas 
mirtinai sumankytas.

Cotopaxi, Cal. Ant Denver 
& Rio Grande geležinkelio susi
daužė viena bėganczio trūkio 
dalis, prie ko du žmonės likosi 
ant vietos užmuszti, 5 mirtinai 
apkulti, teip apkultų yra 12 
žmonių.

Medfhrd, Mass- Greitasis Ka- 
nadiszko geležinkelio trukia, ne
toli West Medford, i.-zszoko isz 
relių, prie ko keli vagonai ap
virto ir apie 30 p įsažieiių likosi 
sunkinus ar lengvinus apkultų.

Susivažiavimas slaviszku laik- 
raszczlu raszeju Ameriką].

Iszeinantis Pittsburge šlove 
niszkas laikrasztis,“ Amerikansko 
Slovenske Noviny”, užmanė nusi
važiuoti 14 d. Spalių į Clevelan- 
dę visokių slaviszkų kalbų laik 
raszczių raszėjams ant apkalbėji
mo, kokiu budu geriausiai apgin
ti nuo skriaudų darbinįkus sla- 
viszkos kilmės, kurių amerikonai 
pradeda nekęsti. Rodosi ir mums 
prie to priderėtų prisidėti, ka 
dangi lietuvių padėjimas Ameri
koj toks jau kaip ir slavų ir K»4ėl 
mums su jais iszvien priderėtų 
visada eiti.

Nauji aukso plotai.
Buray, Col. Surado kalnuose 

Potosi, Sueffels apskrityj, Sztete 
Coloi ado, naujus aukso plotu*. 
Aukso gyslos yra storos ir toli 
bėga be pertrūkio. Isz tonos ga
lima surinkti aukso už kel s tuks- 
ta ežius doliarų. Tuos aukso plo
tus surado du&merikouys: Davis 
ir Dovner. Kasžin ar jų garsina
mos žinios yra teisingos?

Albuqderque, N. M. Atėjo 
ežia žinios, buk “Chocalate 
Mountainse”, Yame pavietyj, 
Arizonoj, surado naujus, neiszpa- 
sakytai turtingus aukso plotus. 
Jau isz visų vakarinių Amerikos 
sztetų pradėjo traukti žmonės į 
tuas naujus aukso plotus. Czia 
rods nors kelionė mažiaus kasz- 
tuoja negu į Alaskę; czia gal 
jieszkotojams ne reiks kęsti ba
do, kadangi privežimas valgio 
produktų visgi atseina leng
vinus.

Dega prerijos.
Antrę dienę szio mėnesio, apie 

yVinnipcg, Kanadoj, užsidegė 
prerijos; ugnį su neiszpa*akytu 
greitumu platino smarki vėtra. 
Lsznaikino ji daugybę farmų, 
sukrautus javus ir gyvulius; 
pražuvo visi ant neiszpa*akytai 
didelių plotų farmerių turtai. 
Sudegė teiposgi dvi moteriszkėsir 
5 vaikų; sudegusi szeimyna yra 
lenkiszka, pravardė jos Wore-ki.

Dideli karszcziai.
Springfield, III. VVisose 

aplinkinėse oras nepaprastai karsz- 
tas, sziluma vidurdienyj siekia 
92° Fahrenheito termometro. 
Spalių mėnesyj nieks neatmena 
teip didelių karszczių. Iki sziol 
czia karszcziausias ruduo buvo 
1891m. bet ir tęsyk karszcziausioj 
Spalių mėnesio dienoj termo
metras nepakilo augszcziaus 
88° F.

t Philadelphia. Sugriuvo 
czia medinis tiltas Pennsylvania & 
Readtng geležinkelio ir nupuolė 
antapaezioj dirbancziųdarbinįkų. 
Prie to du darbinįkai likosi už
muszti, du mirtinai apkulti, teipgi 
apkultų yra daugiaus.

t Kanados pakrantėse, laike 
smarkios vėtros, paskendo neži
nomo vardo laivas, o su juom ir 
50 jurinįkų.

Pnmegyk deiutf CA8CARRT8 u* lOo., <e- 
rHutl* iiiUisytoja pUucziu ir wi«u viduriu.

ISZ
Lietuwiszku dirwu

Y Anglekasių sztraikai jau 
tieveik pasibaigė, daugumas 
kastynių pradėjo dirbti, tas atsi
liepė ant darbų visokiose dirbtu-

Atsiszaukimas isz Hazle 
ton’o J prispaustųjų 

draugus.
In visus, kurie jieszko teisybes, 

myli laisvę, yra patriotais ir 
nesza pagalbą broliams.

Mes, Tauliszkos Bausmės ir 
Mielaszirdystės komitetas, reiku 
le “Latlimer’o aukų”, atsiszau- 
kiame į Jus ir meldžiame paduo
ti mums piuįgiszkę psgelbę, kad 
įstengtumėme tiesiszkai nubausti 
tuos samdinįkus, kę su pikta- 
dėjyste savo sziidyse suszaudė 

mus t-tutieczius Lattimer’e, pet- 
uyczioje, 10 d. Rugsėjo, 1897 m.

Kuopai ramių ir neapsiginkla
vusių dsrhinįkų isz Harvood'o 
miestelio, einantį Lattiruer, kad 
susijungti savo bendrais dar- 
binįkais ir jieszkoti palengvi
nimo, užstojo kel'ę szio pavie
to szerifas ir jo deputatai ir l>e 
jokios priežasties paleido į juos 
srovę szviuiuių kulkų, nuo ku
rių 19 aut vietos krito, o apie 
50 sužeistais p įeiliko, kiti aut 
viso amžiaus.

Tie kompanijų įnagiai, kę tai
kė, kad užmuszti savo brolius, 
susidėjo isz bosų, klerkų, kurie 
kaip koki kurtai pasirengę ant 
kožuo pamojimo iszpildyti savo 
pono pamojimus. Ten nebuvo 
maiszto, nė va’dų, tos nekaltos 
aukos anaiptol nemėgino per
žengti įstatymę arba tvarkę, ne
turėjo ginklų, nė lazdų. Dar
binįkai, kurių padėjimas czionai 
arszesnis nė maskoliszkoj Sibe 
rijoj, ėjo susivienyti su savo 
bendrais darbinįkais, kad iszvieri 
visi galėtų apsznekėti savo skun
dus dėl iszklausymo.

Szios szalios neprigulmės ap
skelbimas (Declaration of Inde- 
pendknce) tvirtina, kad “visi 
žmonės sutverti būt liųosais ir 
lygiais”. Bet anie deputatai "mis- 
lijo, kad “foreignerio” gy vastis 
nė kiek nebrangesnė už vergo. 
Juos pertikrįta, kad užmuszimę 
tokių žmonių iszteisįs press.i ir 
ambona.

Amerikiecziai myli teisybę. 
Kad tos nelaimingos be jokio ap- 
ginimo aukos teip nelaimingai 
buwo iszžudytos ne tik szi sz»lis, 
bet visas civilizuotas svietas su 
iszgęsczių iszkėlę rankas. Szios 
szaiies. konstitucija aprūpino, kad 
visi žmonės turi tiesę ramiai 
suveit). Ar jau bus iszkasuoti 
tie konstitucijos žodžiai szuviais 
isz muszkietų, arba bagnietais. 
Mes tvirtiname, jog kiekvienas, 
kurs prisidėjo prie szaudymo anę 
atmintinę dienę, perėjo krasztus 
savo autoriteto ir peržengė įsta 
tymus. Jų pasielgimę mes vadi
name nedoru, kraugeringu, neap
sakyta skerdyne.

Si u nesi ame Jurus szi t ę atsiszau- 
kiroę, kaipo reprezentantai sužeis
tųjų Ir užmusztujų draugai ir gi 
minės. Komitetas mus buvo isz- 
rinktas, idant gauti advokatus, 
isztirti faktus, ir viskę suiiktuoti 
teip, kad szerifas ir jo bendrai bu
tų nubausti pagal wisę įstatymų 
smarkumę. Laikome jus už dar- 
binįkų draugus ir myslyjame, kad 
szita kova yra net k musiszkė, 
bet ir juMszkė. Jeigu tie nevi
donai nehus nubausti už užmuszi- 
mę mus tautieczių, kas gali paša 
kyli, kas atsiliks kitę syk.

Tegul nepasako nieks, jog ne 
buvote patrijotais ir nesimpatiza
vote su nuskriaustais, stovėda
mi sudėję rankas nuoszalyje ir ne
paduodami atsakancz'os pagelbos 
szitam komitetui.

Dauge'is pasiliko naszlaiczių ir 
naszbų ir jeigu jus norėsite szi- 
tiems pagelbėti, tai siųsdami au 
kas, paruszykite ant ko aukaujate 
(t. y. a irt provos, ar ant naszlai- 
ežių).

Wisus pinįgus reikia siųsti ant 
vardo p. John Nemeth, Tieasurer 
National Prosecution ir Chairman 
Committee for the Lattimer Vic 
tims, Hazleton, Pa.

Užbaigiame, pasitikėdami, jog 
Jus tuojau* pasirupįsite apie szi- 
tę reikalę. Užtikriname, jog jūsų 
aukos bus iszdalytos bepusiszkai, 
bizniszkai teip, jog mes atsitrauk
dami isz szio komiteto galėsim 
pasidžiaugti isz draugijos paguo
dos.

Komitetas: Kun. R. Aust, 
pirmsėdis, J. Nemeth, iždinįkas, 
P. F. Loughran sekretorius, kun. 
J. S tas, Salvadordi Sandola, Mi
kas Ballok, M. Long, J. Kuntz, 
kun K. Hauser, E. Lembick, kun. 
Formanek, Pranas Kozlovskį, 
Jurgis Kazakeviczius ir kun. J. 
Martisziųs.

Naujas laikrasztis.
Pereitam “Lietuvos” numeryje 

paminėjome apie nauję laikrasztį, 
po vardu “Pasaulė”, kurį p. 
Bražinskas rengiasi iszleisti Eliza- 
bethe, N. J. Pinnę numerį to 
laikraszczio jau gavdme ir isz jo 
matome, kad jis ne yra kokiu 
nors nauju laikrascziu, bet yra tai 
wien “Garso” kopija, net su 
toms paezioms zeceriszkoms klai

doms, mat nė tų redakcija ne pa
taisė. Beje, yra pridėtas puslapis 
ne isz “Garso”, kuriame telpa 
maž< s žinutės, pasakaitė “Stirna” 
versta isz lenkiszko ir perspau- 
dintos isz jaii keli metai numiru
sio Bitėnuose laikraszczio, “Dur- 
binįkų Prieteliaus”, eilutės Pilėno, 
“Nemunas ir Lietuviszkoji kal
ba”. Mislis eiluezių gera, tikt 
visgi nuo eilių raszėjų, apart 
mislies, reikahujasi ir ko dau
giau*, o to-e eilutėse to “dau
giaus” nėra: forma eilių netikusi 
ir todėl jų perspaudinti ne pri
derėjo. Geresnės jau yra eilės 
“Abejojantiems”. Pirmas laik
raszczio lepas yra tai perspau 
dintss “Gars-is”, net autais pa
ežiais apgarsinimais. Todėl peži 
nia ar ir tolinus “Pasaulė” biis jo 
kopija, ar teip atsitiko tikt su 
pirmu numeriu. Paprastai redakci 
jos stengiasi pirmę numerį iezleisti 
kuo geriausię, kadangi aut paru
pinimo gerų rasztų, pradedant 
iszledinėti, jos tūri daugiaus 
laiko negu vėliaus, kada reikia 
juos rūpimi į bėganezius nume
rius; tuom tarpu su pirtim nume
riu “Pasaulė” ne geriausiai pasi
rodė.

Isz Brooklyno, N. Y.
Mes, apsigyvenę Brooklyne 

aut Hudson avė. lietuviai, užsi- 
dėjome pulitiszkę kliubę, kuri- 
sai gal atnesz kiek musų bro
liams naudos. Mes stengiamėsi, 
idant kuo daugiausiai lietuvių 
iszsiimtu amerikon szkas uke-ys- 
t^s popier^s. Į teip trumpę 
laikę mu^ų kliubas turi jau 75 
sąnarius; mėnesinis mokestis dėl 
sąnarių yra tikt 10 c. Milingai 
laikomi pirmę Ketvergę kiek
vieno mėnesio. Kliubas musų 
vadinasi “Demokraliszku Kliu 
bu I distrikto 5 vardos’’. Ant 
pereito mitingo nutapėme laiky
ti visus l'etuviszkus lai k ra sz- 
czius. Jurgis Abraitis.

Kolekta ant naudos nasz- 
lių po užinusztų Lat- 

timere, Pa. lietu- 
wių.

Pereitę nedėliosdienę, Chicagos 
lietuviszkoj balny ežioj huwo pa 
daryta kolekta ant naudos naszlai- 
czių ir siratų po užmusztų žmog
žudžio szerifo lietuvių Lattime 
re, Pa. Surinko isz viso $19.86. 
Apart tų: kunįgas Kravczunas 
paūkavo $2.14, kunįgas E. 
Stefanovicz 1 dol. Taigi isz viso 
subrinko 23 dol.

Inz Union City, Conn.
Kaip paduoda “Vienybė”, ant 

savo susirinkimo, lietuviszka 
Szvento Jurgio draugystė isz 
Union City, Conn. kalbėjo apie 
bjaurias lietuvių skerdynės Lat- 
timorė. Ant galo surinko ant 
suszelpimo aukų žmogžudžio 
szerifo isz viso $8,55.

Brockton, Mas. Lietuwių 
protestas

Broekton, Mas. Lietuviszka 
Draugystė Szvento Rocho, 27 d. 
Rugsėjo, suazaukė mitingę, ant 
kurio užgyrė protestuoti priesz 
nežmonibzkss lietuvių skerdynes 
Lattimere, Pa. Protestas tasai 
patilpo vietiniuose angliszkuose 
lai kraszcziuose. Ant minėto 
mitingo pirmiausiai kalbėjo W. 
J. Petkonas, kurisai iszrei«zkė 
priežastis, kurių dėl lietuviai į 
Amerikę keliavo: iszsirengė isz 
namų, tikėdami rasę Amerikoj 
liuosybę ir szviesę, tuom tarpu 
jie czia dar labiaus prispausti negu 
buvo savo nuvargintoj tėvynėj; 
vieton labiaus apsiszviesti, dar 
tamsesniais pastojo. Potam kai 
bėjo Jonas K. Burnett; j s isz 
reiszkė visę Lietuvos istoriję, 
raginį brolius pamylėti savo 
kalbę, ^eikė tamsumę, kalbino 
prie aps’szvietimo ir prie vieny
bės, prie skaitymo laikraszczių ir 
knįgų, Šimėnas Geniunas kalbėjo 
apie piktę lenkų įtekmę ant lie
tuvių, teiposgi aiszkino, kaip lie
tuviai privalo elgtiesi, idant ne 
butų terp jų barnių. T. Szimke- 
vieze iszrodė, kad mes pats 
labiausiai sau kenkiame, girtuok
lystėmis, nesutikimais ir peszty 
nėmis gadiname lietuvių garbę. 
Ant rinkimo aukę ant naudos pa
silikusių nsszlaiczių po užmusztų 
Lattimere lietuvių likosi iszrink 
tas komitetas; sanarais to komi
teto likosi iszrinkti: Jonas Szim 
kevieze, W. J. Petkon ir Frank 
Gerdvin. •

Lieluwiszkas knigynas.
“Vienybė” pranesza, kad 

Plymontho Pa. lietuviszkos drau
gystės: “D. L. K. Wytauto”, 
“Szvento Kazimiero” ir “Szvento 
Juozapo” susiliejo į vienę drau
gystę. Mieris susivienyjusios 
draugystės yra—įkurti visuome- 
niszkę knįgynę, isz kurio sanariai 
gaus ant pasiskaitymo knįgas ir 
laikraszczius dovanai, o ne sąna
riai ui labai mažę užmokesnį, 
kuris eis ant nupirkimo naujų 
knįgų ir ant kitokių knįgyno rei
kalų. Apart to, keta dar szelpti 
materijaliszkai tėvyniszkus reika
lus; kiti mieriai yra toki jau, 
kaip ir kitų broliszkos pagelbos 
draugyszczių. Mieris uždėti knį
gynę yra labai pagirtinas, bet 
visgi mums rodosi, kad lietu- 
viszkos draugystės, prie gero 
noro, kur nors galėtu įrengti 
vieszę knįgynędėl visų lietuvių, 
kur kiekviena*, kada tikt pano 
rėš, galėtu ateiti pasiskaityti, 
vieton saliune laikę praleisti. 
Kas sziędien velyja paskutinį 
centę iszleisti saliune, tas nesi
naudos isz knįgyno, kur už knį
gas reikia mokėti, nors tasai 
mokestis butu ir mažiausias. 
Mums reikia tokius prieskaitymo 
pripratinti, isztraukti juos isz po 
szinkorių globes, o to nepadary
sime liepiant užmokėti jam už 
skaitymę, kurio naudos ne su
pranta. Saliune už tuos pinįgus 
j s gauna alaus arba degtinės 
stiklę, kę mėgsta, prie ko pripra
to, skaitymo gi dar ne turėjo jie 
progos pamėgti. Mums rodosi, 
kad uždėti vi«-szę skaitinyczię ne 
butu teip sunku, kaip tai rodosi: 
ruimę ant to noriai duotu mok 
slainių užveizdos, knįgas duotų 
lietuviszki iszleistojai, svetimose 
kalbose psskolintu jas noriai ir 
miestų bibliotekos.

B!aiwyNtės draugyste.
“Garsas” pranesza, kad Pitts 

tone, Pa. užsidėjo lietuviszka 
“Blaivystės draugystė”. Sąnariai 
draugystės szalinasi saliunų, susi
renka vakarais salėje ir perleidžia 
laikę ant skaitymo knįgų ir laik 
raszczių. Ketiua užsidėti savo 
knįgynę.

8. I A.

Brooklyne, N. Y. 23 Rugsėjo, tapo 
palaidotas Tamoszius Andriulionis 31 
metų. Paėjo isz Suvalkų gub.. Kalvari
jos pa w., Krosnos gm. Atesnykų kaimo. 
Jisai sėdėjo ant gonkų prie sawo namų, 
o kokasi danietis praeidamas met? į jį 
akmenįu Andrukonis nukrito nuo gonkų 
ant žemės, prisimuszė ir ant rytojaus 
numirė. Danietis pabėgo.

Norinti daugiaus dasižinoti apie 
mirusi, tegul atsiszaukia prie

M. Samulewicziaus.
212 N. 8th Str. Brooklyn, N. Y.

Parwa visokių gywuolių.
Gyvenanti ant žemės pavir- 

sz:au8 visoki sutvėrimai viso
kių yra purvų. Žmonės, nors vi
si paeina nuo vienų tėvų, ne 
vienokię turi odos parvę. Nuo 
ko y vairumas odos pirvos paei
na, tas, iki sziol ne isztirta. Terp 
laukinių žvėrių nėra tokio pur
vų yvairumo kaip terp žmonių 
auginamų naminių gyvulių. 
\Vilkai to paties gatunko visi tu
ri vienokię parvę, tuom tarpu 
prigulinti prie tos paezios veis
lės žmonių auginami szunes yra 
ir juodi ir margi ir rudi ir balti; 
naminės katės yra visokių par 
vų, tuom tarpu laukinių parva 
visų vienokia. Kas yra terp 
žvėrių, tas pats yra ir terp 
paukszczių. Nuo ko paeina didec- 
nts yvairumas parvos naminių 
gyvulių ir paukszczių, dar apie 
tai be apsirikimo spręsti negalima; 
tiek iki sziol persitikrino, kad 
kaip kada maistas perkeiezia pri- 
gimtę gyvuolio parvę. Sziędien 
jau visi žino, kad maiszant į 
maistę raudonųjų > kajeniszkų 
pipirų galima perkeisti geltonę 
kanariszkų pauksztelių plunks
nų parvę į tamsiai geltonę ar 
ba į oranžinę. Tas žinoma grei- 
cziaus atsitiks, jeigu su tokiu 
sumaiszymu lesinsime jaunus! 
pauksztelius. Raudoniejie pipi ; 
rai primaiszyti į lesalę visztų 
arba žę-ų, nors recziaus, bet 
teiposgi perkeiezia prigimtę tę 
paufcszczių* plunksnų parvę. 
Pati parvuojanti minėtų pipirų 
medega, isz pipirų isztraukta, 
pridėta į lesalę geltonų kanarisz

kų pauksztelių ne permaino jų 
parvos, bet užtai paukszcziai 
tamsesnių parvų įgauna szvie- 
sesnę. Teiposgi persitikrino, kad 
maitinant atsakanezių medžių la
pais tūlų drugių kirminus gali
ma perkeisti jų sparnų parvę; 
nuo kitokių medžių lapų maisto, 
persikeiezia jų prigimta parva. 
Kiekvienas žino, kad balti szu- 
nias arba arkliai, einant senyn, 
gauna juodus szlakus ir juo jie 
senesni, juo tų szlakų daugiaus. 
Tas pats yra su paukszcziais mė- 
vomia vadinamais (juos mato 
kiekvienas keliaujantis per jūres, 
kadangi jus galima patikti ir ant 
oceauo vidurio): jauni pauksz- 
cziai turi tamsesnę parwę, se
nesni gi eina baltyn. Nuo ko ežia 
tos parvos persikeitim is paeina, 
visgi nežinia. Karsztų krasztų, 
kuriuose nuolatai kaitina saulės 
spinduliai, paukszcziai turi pui
kių parvų žVilganczias plunks
nas, rodosi, lyg kad tas pauksz
czių gražumas turėtu susiriszimę 
su saulės spindulių pajiega; karsz
tų krasztų vandenyse gyvena ir 
žuvys dailesnių parvų. Pasiro
do vienok, kad didelėse, ant 
kelių mylių jūrių gelmėse, kur 
saulės spinduliai su visu ne gal 
prisigriebti, gyvena teiposgipui- 
kių parvų visoki sutvėrimai. 
Taigi mat czia ant gražios tų sut 
vėrimų parvos saulės szviesa į- 
tekmės jau turėti ne gal.J

Paukszczių cziulbejimas.
Kad kiekvienas pauksztis turi 

savo ypatiszkę cziulbėjimo budę, 
tę žino kiekvienas, bet nuo ko tas 
paeina? kodėl, paveikslan, laksz- 
tingalas neeziulba kaip žvirblis, 
o žvirblis’ kaip vyturys? Prie
žastis to vi*o yra ta pati, kaip, 
paveikslan, kodėl lietuvių tėvų 
vaikai pradeda kalbėti lieluvisz- 
kai, arba kodėl nebylys su visu 
ne kalba: lietuvių vaikai ne 
kalba, paveikslan, angliszkai to-— 
dėl, kad girdėdami nuo tėvų 
vien lietuviszkę kulbę, turėjo 
progę iszmokti tikt lietuviszkai, 
nebylys gi su visu ne kalba to • 
dėl, kad ne girdėdamas, būdamas 
kureziu, nėjokios kalbos iszmokti 
ne gal; tie pats vienok nebyliai, 
patekę į specijaliszkę nebylių 
mokslainę, kaip kits teip gerai 
kalbėti iszmoksta, kad net sunku 
numanyti, kad jis nebylys. Apie 
paukszczius seninus tikėjo, kad 
jie savo veislės cziulbėjimę už
gimdami atsigabena ir mokytiesi 
jiems ne reikia, tuom tarpu nau
jausi tirinėjimai parodė, kad jie 
to teipjau nuo savo tėvų moki
nasi, kaip ir maži vaikai; kiek
vienas juk žino, kad szarkos, 
*zpokai iszmoksta tarti žodžius, 
kanariszki gi paukszteliai isz
moksta iszcziulbėti visokias me
lodijas, kaipo antai szokių ir dai
nų melodijas, kurias girdi nuo 
žmonių. Moksliszkas praneuzisz- 
kas laikrasztis “La Nature” pa
duoda, kad iszimtas isz lizdo jau
nas živrblyt's, angy tas kanarisz
kų pauksztelių klėtkoj, iszmoko 
teip cziulbėti, kaip tie paukszte
liai, bet žvirbliszkai su visu ne 
mokėjo, balsas jo buvo toks jau 
kaip ir kanariszkų paukszczių, 
liucsis nuo užkimusio žvirblių 
czirszkėjimo. Strasdai augyti 
isz mažens su laksztingalais, 
cziulba teip kaip ir laksztingalai. 
Kaslink dailiai eziulbanezių 
paukszczių, jau seniai užtėmyjo, 
kad, paveikslan, laksztingalai, 
szpokai, strasdai skiriasi savo 
cziulbėjimu,pagal vietę,isz kurios 
paeina: laksztingalai vidurinės 
Maskoltjoą arba Wokietijos cziul
ba kitaip, ne teip, kaip užaugę 
panemunėse;paukszczių prekėjai, 
pagal cziulbėjimę, gerai žino, isz ‘ 
kur jiems siūlomi paeina ir 
kokiuose krizuose yra geriausi 
giesminįkai. Taigi mat, kaip 
žmonės,pagal vietę apsigyvenimo 
skiriasi kalba, teip ir teip pauksz
czių tos paezios veislės yra ne 
toks jau czilbėjimo būdas, kaip 
žmonės turi visokias kalbas, teip 
jau jas turi ir paukszcziai tos pa
ezios veislės.
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Isz wisur.
Ant Kaukazo, pSzuszos pa v ie

tį įsiveržė pulkas plėszikų isz 
Persijos. Mat jie norėjo užpulti 
ant paties miesto Szuszos ir isz 
plėszti jo krautuves, tikt ant kelio 
patikę didelius galvijų ir awių 
bandas, sumislyjo pirma jas per
sivaryti per rubežių. Bevarant 
bandą, prisivijo juos starszina su 
policijantais; prasidėjo szaudy- 
nės isz abiejų pusių, kuriose 
penki drąsiausi starszinos vyrai 
likosi paszsutrte p, kad negalima 
buvo toliaus vytiesi. Atsikratę 
nuo starszinos, plėszikai varė 
bandą tohaus, bet jiems kelią už
stojo pivieczio virszinįkas su 
policijantais. Tam pasisekė di
desnę bandos dalį atimti. Muszy- 
je vienas isz plėszikų likosi už 
musztas ir du paszauti.

|| Isz Ufos raszo, kad stovin
tis ant upės Bielaja ant inkaro, 
garlaivys “Admiral, Gervais”, 
-lies miestu užsidegė. Ant garlai
vio buwo apie 100 pasažierių. 
Idant ne užsidegtu kįti prie 
kranto stovinti garlaiviai ir įlo
tai, “Admiral Gervais” pasitrau
kė ant upės viduiio; persigandę 
deganezio laivo pasažieriai pra 
dėjo szokinėti nuo garlaivio į 
vandenį. Dalį jų rods iszgelbėjo, 
bet didesnė dalis prigėrė.

|| Užbaikalo. apskrityj, Ryti
nėj Siberijoj, buwę szią vasarą 
tvanai neszpasakytai daug pri
dirbo blėdies: issnaikino jie 
daugybę kaimų ir laukų. Tvanai 
tie pagadino ir dirbamą dabar 
didįjį Siberijos geležinkelį, už 
liejo jį ant 300 viorstų, iszwar 
tė telegrafų stulpus, nuneszė 
tiltus, pagraužė kelio pylimą. 
Tikt vandens upėj Czikoja pa
kilo ant 1J sieksnio, Szilkoj gi 
pakilo net ant 6 sieksnių augsz- 
cziaus paprasto pavirsziaus. 
Netikt geležinkelio linija, bet 
ir telegrafų stulpai buvo su vi 
su apsemti teip, kad nė vvirsza- 
nių ne buvo isz vandens 
tyt. Nieks ežia ne atmena 
didelių tvanų, koki buvo 
vasarą.

II Ant kapinių kaimo (rospo 
daiz, Lodžiau© pawietyj, Lenki 
joj, naktyj nt©iwilko koki ten pik
tadariai, atkasė 18 metų atgal 
palaidotu kūną turtingo ukinįko 
VVenglinskio, atwožė grabą, iaz- 
jieszkojo jo widurį ir palikę ant 
kapo wir©zau©, prasi?zalino. Mat 
wagiliai tikėjo, kad laidojant ku 
ną turtingo ukinįko, jam į grabą 
pinįgų pridėjo. Ar laimėjo vie
nok ką norą, galima paabejoti.

U Bremos Lloydo garlaivių 
kompanija pasidirbdino naują gar
laivį, “Kaiser Wilhelm der 
Gro«e”, kurisai ne tikt kad yra 
didžiausias, bet ir greieziausias. 
Kelionę nuo Southampton į Nev 
Yorkąatliko j's į 5į dienos, taigi 
ant 1’2 valandų greieziaus negu 
garlaivys “St. Louis”, kurisai iki 
sziol buvo gre.cziausiu. Murzinos 
ant naujo Bremos garlaivio turi 
30000 arklių P'ji^gą-

wa

H Dombrove, Pietinėj Lenki
joj, užgimė didel s geležies dirb
tuvių darbinįkų sztraikas, kuria
me ima dalyvumą 4500 darbinį 
kų. Ant suvaldymo sztraikierių 
atsiuntė kariauną, bet darbinįkai 
patiko kareivius su akmenimis. 
Kareiviai pasinaudojo i-z ginklų 
ir kaip Lattimere Bzerifo pa gei
bioj kai, teip Dombrove caro ka
reiviai pradėjo szaudyti į pulkus 
beginklių darbinįkų. Trys dar
binįkai likosi užmuszti, 4 gi mir
tinai paszauti. VVaidžios iszsiuu- 
tė dar daugiaus kariaunos į Dom- 
brovą ant suvaldymo sztraikie 
rių.

U Chinieczų- kraszte, provinci 
joj Che Ktang, atsitiko muszty
nės terp kaialikiszkų ir protesto- 
niszkų misijonierių; ant apstab 
dymo jų, ne norint į jas kisztiesi 
chinitczių valdžioms, atkako 
angliszkas lai vas “Pigmey”. V\ lė
tiniai urėdnįkai kaltina anglisz 
kus ir amerikoniszkuff misijonie 
rius, buk je musztynės pagimdė, 
pats užpuolę ant kattlikiszkų 
misijų. Keno ežia ne be butų 
kaltė, nesutikimai terp kriksz 
czioniezkų misijų duoda ne dailų 
paveikslą vietiniems stabmel
džiams.

|| Tie* Dodiuonj Point, pietinė© 
Anglijos pakrantėse, liike tiraz- 
to» migio© susiniuszė angiiszki 
kariszki torpediniai laiwm 
“Lynx” ir “Thra«her”. “Thra 
shėr” perskilo pusiau rr pasken
do; priesz skęstant, ant jo plyszo 
garinė dūda ir užmuszė tris juri- 
u į kus, du gi sunkiai sužeidė. 
“Lynxą” gi atkakęs garlaiwye 
nuvvilko į Falmouthą.

Naujausi iszradimai
t D-ras Norąuard isz Denver, 

Col. susekė priežastį, kurios dėl 
daugybė gywulių pietiniuose 
sz te tuose stimpa ; taigi jis surado 
priežastį gywulių karsztligės, o 
drauge su tuom ir waistą. D-ras 
Norąuard sako, kad I gą gimdo 
smulkucziai wabalai, kurie per 
odą prisigriebia į gyvulio kraują 
ir ten veisiasi; vabalėlius tuo© 
vadina “Tiek ’. Apsirgusius gy
vulius liepia jis maudyti, arba tikt 
isztepti juos su sawo iszrastu 
skystimu, nuo ko ir labiausiai pri- 
siweisę vabalai iszuyksta. Isz ko 
lasui skystimas, apie tai (©zradėjas 
ne garsina. Dabar per didesnę 
pusę metų ant apsaugojimo 
sziaurinių sztetų gyvulių, ne 
ga'ima su wisų isz pietų gyvulių 
varyti. Naujas vaistas, sumažinęs 
pavojų nuo ligos, padarys ui 
draudimą ne reikalingu ir per tai 
teip gyvuliai, kaip ir mėsa 
sziaurimuose szteiuo©e turės «ziek 
liek atpigti.

D Inžinierius Claviez isz I^eip- 
cigo, Saksų žemėj, VV’okietijoj, 
isztado būdą, kaip padirbti isz 
medžio audimą. Isz medžio mat 
padirba siulus ir isz jų papr stu 
budu audžia audimą. Toki audi 
mai ir isz jų pasiūti drabužiai yra 
dabar mat atsibunanezios Sak- 
siszkos parodos L ei į K1 ge. Audi
mai ir drabuž ai pasirodo labai 
drūti. Kokiu budu isziadėjas isz 
medžio pi daro ainius, to negarsi* 
na, kadangi dar patento neiszsi- 
diil>o Audimai toki yra daug 
pigesni už medvilnės audimus, 
o už tuos drutesni.
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Į) Į Dorlmundo kastynes, 
karinėj ^Vokietijoj, atkako daug 
lenkiszkų darbinįkų, kurie dirb
dami pigiaus, numažino uždarbį 
vokieczių darbinįkų, Tas pagim
dė tokį lenkų nekentimą, kad 
prie mažiausios progos pakyla 
musztynės. Neseniai kruvinos 
musztynės terp lenkų ir VVokie- 
czių užgimė miestelyj Kirchlm- 
den, kuriose su virszum 500 
alaus stiklų likosi į žmonių 
galvas sudaužytų, prie to, žino
ma, kad daugelis liko-i sužeistų. 
Wienas vokietis iszsitraukė peilį 
ir tiesiog, prie visų, iszlupo su 
juom vienam lenkui akis. Perga
lėti pasislėpė ant stogų.

t Wiena amerikoniszka kom
panija rengiasi pakelti paskendu
sį trys metai atgal, su keiiuujau 
ežiais į Ameriką isz Bremos, gar- 
laiwį “Etbą”. Garl&iwys tas pas
kendo piieszais Browns Ridge, 
Anglijos pakrantėse, ivibui negi
lioje jūrių wietoje. Buwo aut jo 
daug aukso paskirto į Ameriką. 
Minėta kompanija atgabeno jau 
reikalingas aut laiwo pakėlimo 
prietaisas, su kurių pagelba gal 
žmonės liuosai dirbti aut jūrių 
dugno iki 500 pėdų giliai.

U Cukraus dirbtuvėj mieste 
Batfotu, ^Vengrijoj, atsitiko baisi 
garimo katilo expliozija, 
16 darbinįkų likosi ant 
užmusztų ir daug sunkiai 
tų.

kurios 
wielos 
sužeis

|| Įsz Rymo ateina žinios, buk 
popiežius sunkiai apsirgo. Po
piežius turi su wirszum 83 metus, 
todėl kiekwiena smarkesnė liga y* 
ra pavojinga.

t Žvejų laivas “Nuarch”, ant 
Sziaurinių Ledinių jūrių likosi 
ledų suspaustas, 4’2 žwej«i tapo 

j ledų lyczių sumalti, 11 suszalo. 
» Plaukiantis pro szalį laivas 

“Bear”, pamatęs “Nuarcho” žen
klus, atkako į pagelbą, iszge'.bė- 
jo: kapitoną, jo paezią, du of.cie- 
nų ir keturis jurinįkus. 9 jurinį- 
kai nenorėjo apleisti laivo, ant 
jo pasiliko ir turbut ežia pražu
vo. IbZgelbėtus gi oficierus ir 
jurinįkus “Bear” atgabeno į St. 
Michael.

U Wokieczių randas rengiasi 
parengti uiMwersitetą Olywoj, 
netoli Dancigo: tikisi mat tuom 
įtekmę lenkystės ant wielinių gy- 
wentojų sumažinti.

8 Iszdegė kaimas Baranow, 
provincijoj Szlezijoj, Prūsuose. 
{Sudegė ©u wisais žmonių turtai© 
22 namai.

U Laikrasztis “Priazowskyj 
Kraj” pranesza,' buk ant Kau
kazo, Maskolij ij, apsirei©zkė azi- 
jati©zka© maras.

U Netoli Pretorij'o©, Orange 
republikoj, Pietinėj Afrikoj, at
rado naujus deimantų plotus.

U Girioje, netoli Naujo© Alek
sandrijos, Lublino gub., Lenkijoj, 
užweiieiojas geiežinkel o stacijos 
netikėtai užliko uždengi ą szako 
mis tyczię iszkaslą plėszikų olą 
prikiaulą w įšoki ų daiktų. Wi©ko 
ežia buwo: c dabrinių, auksinių 
daiktų, pinįgų ir wisokių tawo- 
rų. Apie tą radinį praueszė į po 
liciją, kūnai vvienok iki sziol 
plėszikų sugauti nepasisekė.

U Dvare Brauov, Poznaniaus 
provincijoj, tarnaitė ir jos nu
mylėtinis, turėdami ant dvaro 
savinįko piktumą, pribėrė nuodų 
į puodus, kuriuose samdinįkam© 
virė valgį. Nuo to 12 darbinįkų 
apsirgo, vienas gi j m pasimirė, 
kiti guli dar ligoubutyje. Nuo- 
dintojai likosi suareeztuoti.

U Dublino, Airijos sostapilės, 
prieglaudos namuose apsueiszkė 
nepažįstama Europoj, karužių 
krasztų liga beti-ben vadinama. 
Buvo ežia jau 160 atsitikimų. Isz 
visų kraszių keliauja dabar į 
Dubliną daktarai tirinėti tą nau
ją, Europoj nepažystamą ligą.

U Atėję isz ChiiHį vienpatys
tės laivui į Seatile, W©sh. atga
beno* žinias apie neiszpasakyius 
tvanus, koki neseniai buwo apie 
Chinų sostapilę, miestą Fe- 
aiuą. 8u virszum 60 kaimų van
duo nuueszė, apie 15000 žmonių 
prie to pražuvo.

|| Sziaurinėse salos Borneo pa
krantėse, Pietinėj Azijoj, siautė 
smalkus žemės drebėjimai ir po 
tam, netoli Mempakue iszkilo ant 
jūrių pawirsziaus nauja sala.

PaĮieszkojimai.
Pnjieszknu sawo draugo, Juoko 

moncziauB, isz Kauno gub., Roseinių 
paw.‘ Oirdiszkių parap. Jis pats, ar kas 
kitas, teiksis duot žinią ant szio adreso:

Franciszkus Macewicxius,
61 Liberty Str.. Chicago, III.

Pajiesskau sawo dėdės, IVinco Baro
no, kuris gyweno Mahanoy City, Pa. 
Teiksis jis pats, ar kas kitas, duot žinią 
ant salo adreso:

Petras Karalius,
652 W. German Str.. Baltimore Md.

Paj tesakau sawo draugo, Jono Sxi- 
nuszio, isx Jasaicsių kaimo, Szlaulių 
parap., Sziaulių paw., Kauno gub.; 
pirmiaus gyveno Springvalley, III. 
odabar nežinau kur. Turiu į ji labai 
swarbų reikalą. Jis pats, arkas kitas, 
teiksis duot žinią ant szio adreso:

A. Križanauskis,
200 W. Broadway, 8o. Boston, Mass.

Pajiesakau sawo draugo, Juozo Bi
zausko. Buwo jis Baitimorej ir isxwaiia- 
woį Chicagą, dabar nežinau kur. Jis 
pats, ar kas kits, teiksis duot žinią ant 
szio adreso: Jonas Karalius,

313 W. Conway Str., Baltimore, Md.

Pajieszkau savo brolio, Adomo Ta- 
lasziaus. paeinanezio isz Suvalkų gub., 
Kalvarijos pav., Rudominos |«rnpijoa, 
isz Kirsnos kaimo. Praszau atsiszaukti, 
arba kas apie jį žino, duot man 
ant szio adreso:

Tony Treinauskis, 
Great Neck, L. I. N. Y.

žinią

Pajiesskau IVinco ir Petro Akelai- 
czia, isz. L'žbalių kaimo Ir Kazio Kunce- 
wicziaua, isx Widapcxyaxkių kaimo, 
wisiSxunskųgminos,Marijampolėspaw , 
Suwalkt| gub. Jis pats, ar kas kitas, 
teiksis duot žinią ant sxio adresu: 

Antanas Staniszkis, 
VVestmorland liepot, N. H.

Pajieszkau sawo draugo, Stanislowo 
Piszcziko, isz Kauno gub. ir pawieto, 
Seredžiaus parap., gy weno Mt Carmei. 
Pa. ir susirgęs iszwažiawo į ligonbutį, 
dabar nežinau, kur Jis randasi. Jis pats, 
ar kas kitas, teiksis duot žinią ant szio 
adreso: J. Szimkenviczius,

Box 29, Wllmerding, Pa.

Mitingas.
Wilkes Barre, Pa., 17 d. Spa

lių, tai yffc nedėlioj, 4:15 valan
dą po pietų, ant salė© W. M. 
Daugle, 11 N. Hancock Str., 
“Lietuviazkas Kliuhas D. L. K. 
Alg rdo” laikys didelį Makb- 
Mitinoa, ant kurio užkvieczia 
lietuviu© kuo ©kaiilingiau- 
©ei ©usirinkti. Bus laikytus pra
kalbos apie politiką ir padėjimą 
biednų daibioįkų Amerikoje.
• Szirdingai uipraszo, Komitetas.

(15—10)

Pigiai ant pardawimo
Grosernė, isz priežastie©, kad 

sawinįkx© iszvažiuoja iaz Chica 
go. 628 So. Canal Str.

Atsakymas nuo rėdystOs.
P. S. C- Brockton. Klysti Ta- 

mista: caras už suszaudytus lie
tuvius ne užtars, nors apie tai ne 
gal*ne žinoti. Užėjus kur nore 
lietuviui užrubežiuose pasiskųsti 
pus maskoliszką konsulių, ta ai 
pirmiausiai klausia užrubežinio 
paszparto, neturinezio gi nė pa
siskundimo neklauso, bet laukan 
iszvaro. Po szaudynių antai Aus 
trijos konsulius pradėjo tą at
sitikimą t'rinėii, caro gi konsu- 
liai visai apie tai nesirūpina, 
kadangi maskoliszkas randas ne- 
mislina užtarti už iszeivius lieut- 
vius arba lenkus, todėl kad jie 
iszėjo be valdžios daleidimo, ne 
Lzsidirhę tam tikrų užrubežinių 
na-zpartų.

L IETUVA

GEOGRAFIJA
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MOKSLAS APIE ŽEME
paszventę daug darbo padirbo per kalnus geležinkolio li
niją; darbas tas buvo labai sunkus, kelio vedėjams reikė
jo prisiriszus ant virvių patiems leistiesi nuo kalnų že
myn. Sunkus darbas vienok apsimokėjo, kadangi kitoj 
kalnų pusėj rado labai turtingus aukso plotus; tuose 
krasztuose susitvėrė jau sziądien gąna didelis miestas 
Bathurst.

2. Sziaurinę Australijos dalį užima Queenslando kal
nai, kurie yra kaipi pratęsimu Mėlynųjų kalnų, kalnai 
tie i>ereina į Yorko pussalį; į vakarus traukiasi kra&ztai 
prie Karpentarios jūrių kojos ir Amhem pussalio; iszilgai 
paskutinio pussalio bėga to paties vardo kalnai. Toje 
Australijos dalyj yra angliszkos kolionijos Queensland ir 
kolionija Sziaurines Australijos. Ta Australijos kietžemio 
dalis riszasi su Azijos kietžemiu per daugybę tarpe ėsan- 
ežių Malajiszko archipelago salų; puczianti tuose krasz
tuose vėjai musonais vadinami palengvino į tuos krasz
tus atplaukimą malajoniems gyvenantiems ant salų mi
nėto archipelago. Į tą Australijos dalį atkako pirmiau
siai europiecziai, juos užtiko holandijonys, kurie 
turi daug kolionijų ant salų Malajiszko archipela
go, jie ir praminė visą Australijos kietžemį vardu Naujos 
Holandijos. Žemumose tos Australijos dalies yra tropi- 
kaliszkas karsztas klimatas, iszilgai krantų paraleliszkai 

I su jais traukiasi karalių rifai, kurie, yįiacz toliaus į rytus, 

kol ne buvo gerai riąztirta, stabdė laivų kelionę, ant jos 
daugybė laivų susidaužė, bet geriaus ją pažinę isztyrė, 
kad ji turi tarpus, per kuriuos laivai gal perplaukti; ba
rijera ta net naudinga krantams, kadangi ji ne duoda 
per virsz įsisiūbuoti jūrių vilnims: vilnys terp Australi
jos kietžemio ir anos didelės koralinės barijeros yra kur 
kas mažesnės negu kitoj barijeros pusėj, ant atidaryto 
oceano. Tokiu bodu koreliai padarė, kad visos Sziauri- 

____ __ nės Australijos pakrantės yra kaipi portas uždengtas nuo
žemdarbystį^* AusSietis redo cria riską7“kįs jo kult7 į «n^kumo oceano vilnių. Dėl karszto ir drėgno klimato aug- 
riszką pasikėlimą stabdė, o nieko nerado tokio, kas tą; men8_ auS* .labai tarpiai, neskaitlingi czia kolionistai i>a- 
but palengvinęs. Stoka maisto padarė isz australieczių Į*enKe cukrinių lendrių ir medvilnes plantacijas, liet 

----- - kad karsztame ore darbas ant plantacijų europeiszkiems
kolionistams nepakeneziamas, sunkus ir nesveikas, todėl 
plantacijų savinįkai krikszczionys parsigabena, tankiai 
panevali, juodus gyventojus nuo aplinkinių salų ir paver
ezia juos beveik į savo vergus. Savo pasielkime su kitų 
rasų žmonėms, europeiszki kolionistai su visu užmirszta 
apie krikszczionybės pamatus, apie artymo meilę: angli
jome kolionistas už artimą laiko tikt anglijonį, kitokių 
gi kilmių žmonis žemiaus stato už gyvulius. Ant Arnhem 
pussalio, Porte Darvino baigiasi telegrafų linija bėganti 
per visą Australijos kietžemį; nuo czia toliaus bėga jau 
telegrafas ant jūrių dugno, kurisai jungia Australiją su 
Azija ir toliaus su Europa ir su kitoms musų pasvieczio 
dalims. Nors Sziaurinę Australiją pirmiausiai pažino 

kalnus toliaus į to kietžemio vidurius. Tokiu budu ko- Į ©njopiecziai, bet czia kultūra teip ne pakilo kaip antai 
lionijos nuo jūrių pakranezių prisigriebė vidurio lygumų, irytinese ir pietrytinese Australijos dalyse;_nė Queenslando, 

_ . - c 1 .. i nu X7ianrmuki Anatrolnna mioaTii rarlii

I DALIS.
Pagal prof. Arvhlbalda Geikie ir kitus.

(Tijua).
Australijoj gyvena kangaru ir žvėrys panaszus į antį, kaip 
paukszcziai dedanti kiauszinius; užtai nerado ežia nė ark
lių, nė jauezių, nė draskanezių mėsėdžių - žvėrių, iszėmus 
laukinius szunis dingo vadinamus, kurie, turbut, atke
liavo ežia su pirmutiniais žmonėms, ir paskui pavirto į 
laukinius; nėra ežia nė bezdžionkų, nors ant kitų netolimų 
salų jos gyvena. Sziądien Australijoj jau augina visus 
Europoj auginamus naminius gyvulius. Paukszczių yra 
jau daugiaus. Isz Australijos paukszczių paminėsime ežia 
tik emu arba kazuar^ didelį pauksztį panaszų į Afrikos 
sztrausą, negalinti vienok lakioti, apžėlusi vieton plunks
nų, storais plaukais.

Pirmutiniai Australijos kietžemio gyventojai yra tai 
australijonys, arba Australijos murinai. Ne daug jų yra: P3^®1*0 Jnt jūrių kai pi barijerą; barijera ta isz pradžių, 
ant viso Australijos ploto skaito jų vos 40000 iszmetytų 
po nevaisingus vidurio kietžemio plotus, kadangi vaisin
gus paveržė jiems atkakę europeiszki kolioriistaf. Ne
skaitlingi cziabuvių pulkai valkiojasi isz vietos į vietą, 
ne turi nė namų, nė ūkių, minta rinkdami szakneles, žve
joja ir medžioja. Stoka tinkanezių prisavinimui nau
dingų žvėrių sustabdė jų kulturiszką pasikėlimą: dėl sto
kos gyvulių jie ne galėjo nė tiek pasikelti, kad isz žvė- 
jotojų piemenimis pastoti; klimatiszkos sanlygos stabtė

kanibalius, taigi valganczius žmogaus mėsą; ta pati prie
žastis pagimdė ir žudymą vaikų: jeigu koksai cziabuvių 
pulkas atsirado tokiose iszlygose, kad pritruko maisto, 
užmusza pirmiausiai vaikus; jeigu terp tokio pulko at
siranda ligoniai, o pulkas traukia į kitą vietą, tai nega- 
linczius pasekti arba teiposgi užmusza, arba palieka. 
Europieczių kolionistų, atkakusių ežia isz Europos yra 
jau daugiaus negu cziabuvių juodveidžių; daugiausiai 
yra anglijonų, vokieczių, airių; baltveidžių kolionistų 
skaito sziądien Australijoj jau su virszum 4 milijonus 
galvų. Europiecziai pradėjo kolionizuoti Australiją vos 
pabaigoj jiereito amžiaus, jie ežia atsirado isz pradžių jū
rių jiakrantėse, bet kad ta tinkanti kolionizacijai juosta 
yra siaura, mažai ežia ruimo, kolionistai persigriebė per 
kalnus toliaus į to kietžemio vidurius.

1

į ne Sziaurines Australijos kolionijose nėra miestų vertų 
paminėjimo; skaitlius gyventojų czia teiposgi ne didelis.

3. Pietine Australijos dalis užima pietinę pakranezių 
dalį. Czia yra kalnai: Australijos Alpai ir kalnai Pie
tines Australijos. Isz upių verta paminėjimo tikt upė 
Murray. Pakranezių Ilgumos yra labai vaisingos; augina 
czia kvieczius, bet pjutė iszpuola ’ ” 
mos, taigi Australijos grudai ateina 
kada czia prekės būva augszcziausios. 
soj Australijoj yra Gipsland klonis, 
dalį kolonijos Viktorija, Czia tai prie jūrių kojos Port 
Phtllip yra didžiausias Australijos miestas Melboume. 
turintis apie pusę milijono gyventojų. Isz czia bėga ge
ležinkeliai prie apaezios Australiszkų Alpų kalnų, kur 
yra turtingiausios aukso kastynes; tuose krasztuose yra 
miestas Ballarat. Į rytus nuo czia yra kita kolionija va
dinama kolionija Pietines Australijos. Žymiausias mies
tas czia yra Adelaida, turintis su virszum 100000 gyven- 
tolų. Kolionistai, terp kurių yra ir daug vokieczių, pri-

j atgriebia vis tolikus į kietžemio vidurius. Nuo miesto 
Adelaidos, per kietžemio vidurius, nuvedė telegrafų liniją 
į Port Darvin ant Arnliem pussalio.

4. Visą vakarinę Australijos dalį užima kolionija 
vadinama Vakarines Australijos. Kolionija ta, dėl ne 
vaisingumo tuose krasztuose žemės, ne auga. Rytiniuose 
tos kolipnijos krasztuose traukiasi nevaisingų tirų plotai 
arba apaugę dygiais krūmais, kurių ir ugnis ne gal isz- 
naikinti. Žymiausias miestas toje dalyje yra Perth. Kiet
žemio viduriuose, teip kaip ir Sacharos viduriuose, yra 
kaip kur szmotai vaisingos žemės oazai» vadinami. Di
džiausiu isz*tokiu oazų yra apskritys Makdonell kalnu. 
Aleksandro Žemej, ties pats tropikų; tuose krasztuose yra 
stacija transkontinentaliszko (bėganezio per kietžemį ar
ba kontinentą) telegrafo, vadinama Atica Springs.

Sala Tasmanija, seniaus Van Diemen vadinama, turi 
daug tinkanezių laivų apsistojimui jūrių įsigraužimų ar
ba gamtiszkų portų. Ji yra kalnuota, per vidurį bėga 
nuo sziaurinių prie pietinių pakranezių labai vaisinga ly
guma. Klimatas czia drėgnas, visi augmens todėl auga 
labai tarpiai, žemė vaisingesnė negu ant Australijos kiet
žemio, todėl tai Tasmaniją vadina daržu miesto Melbour- 
no. Didžiausias miestas yra Hdbartoun. Pirmutinius gy
ventojus anglijonys su visu isznaikino, iazmedžiojo, 1876 
m. numirė paskutinė tasmanietė^ Lalla Rook vadinama.

AustralijON Halo©.
Prie Australijos salų priguli didelės salos besitrau- 

kianezios kaipo paraleliszka juosta nuo kietžemio pakran
ezių, nuo salos Naujos Gvinėjos iki Naujai Zelandijai. 
Yra tai salos gana augsztai iszkilusios, ant jų daugumo 
yra vulkanai. Gamtos turtai ant jų Į)anaszus į tuos, koki 
yra ant kietžemio, bet augmenys czia daug tarpesni; sa
los tos labai seniai jungėsi su kietžemiu ir drauge su 
juom tvėrė didelį kietžemį. Gyventojai papuasai, pana- 
szus į australieczius, bet kulturiszkai augszcziaus už juos 
stovi: ant daugumo salų gyventojai užsiima žemdarbyste; 
tikt ant salos Naujos Zelandijos gyvena maori malajiszkos 
kilmės. Todėl tai tas salas, iszėmus paskutinę, dėl tamsios 
parvos veido jų gyventojų, vadina Melanezija (Juodsaliu.)

Nauja Gvinėja, po Grenlandijai yra tai didžiausia sala 
ant viso mųsų žemės pavirsziaus: užima ji pavirszių 14000 
ketvirtainių geogr. mylių, taigi daugiaus negu Prancūzija 
arba Vokietija be savo kolipnijų. Turi ji didelės želvės

kur dėl stokos gamtiszkų rubežių, koliohijas vieną nuo 
kitos atidalino tiesiomis linijomis.

Atsiradus ežia europiecziams, persikeitė visas krasz- 
tas: jie atsigabeno isz savo tėvynės augmenis ir na
minius gyvulius, kokių ežia pirma ne buvo; atgalienti 
gyvuliai ir augmenys veisiasi greitai, už tai vietiniai 
mažinasi ir nyksta, jie neiszlaiko kovos už būvį su atga
bentais, kuriems ant galo turės palikti visą ruimą; isz vie
tinių veislių gal iszliks tikt tūlos didelių medžių veislės, 
isz kurių, kaip antai eucaliptai jau iszsiplatino net pieti
nėj Prancūzijoj ir Italijoj. Atgabenti isz Europos kvie- 
cziai greitai iszsiplatino, kurių jau sziądien Australija 
daug gabena net į Eurojią; avių skaito jau su virszum 
150000000 galvų, kurių vilną perka visokių krasztų dirb
tuvės, o tame ir Europos; mėsą nuo ne seniai pradėjo ga
benti į Europą, pirmiaus avis ežia augino tikt dėl vilnos, 
o mėsą tiesiog iszmesdavo ant lauko, apie ją nieks nesi
rūpino. Triuaziai (kralikai) europieczių atgabenti ežia 
teip prisiveisė, kad kolionistai nežino ką su jais daryti: 
iszknisa jie kviecziais užsėtus laukus ir avių ganyklas. 
Australijos randas net paskyrė didelę dovaną tam, kas 
iszras būdą kaip tuos prisiveisusius triuszius isznaikinti: 
mokėjo medžiotojams už kiekvieną užmusztą triuszį gana 
didelę dovaną, bet visgi jų skaitlius ne sumažėjo. Isz Af
rikos atgabenti kupranugariai teiposgi prisiveisė ir pasi
rodė labai naudingais prie tirinėjimų sausų vidurio Aust
ralijos krasztų; su kupranugarių jiagelba likosi nutiesta 
telegrafų linija per visą kietžemio vidurį nuo pietinės už
baigos iki josziauriniam galui. Labiausiai vienok Australija 
pasikėlė per atgabenimą ežia avių. Avių augytojai su dide
lėms avių bandoms traukia via tolyn į neisztirtus dar vi
durius, sausuose to vidurio tiruose kasa gilius szulinius, 
rėzervoarus, į kuriuos su pagelba iszkastų tyczia grabių 
suvaro vandenį lytų laike ir užlaiko per sausą metų dalį. 
Kaip prancūzai Sacharos tirus, teip angliszki kolionistai 
Australijos vidurius isz pa lengvo paverezia į tinkam izius 
žmonių gyvenimui krasztus.

laike musų žie- 
į Europą tąsyk, 
Vaisingiausia vi- 

užimanti rytinę

Atskiros Australijos kolionijos.
Sziądien visa Australija priguli Britanijai, bėt ant 

jos plotų yra kelios kolionijos. Krasztai priedais iszilgai 
pakranezių besitraukianezin# kalnu lenciūgus, taigi terp jūrių 
krantų ir tų kalnų užima sziaura juosta rytinių, sziauri- 
nių ir pietinių pakranezių. Isz vienos pusės tie plotai už 
kalno, susiduria su lygumoms Australijos vidurio, isz ki
tos gi pusės siekia jūrių; kalnai kaip kur prisiartina prie 
jūrių, bet visgi terp jų ir krantų yra lygumos labai vai
singos žemės. Tiktai tuose krasztuose yra augsztesni kal
nai, tuose krasztuose yra ir užtektinai vandens ir tarpiai 
auga' visoki augmenys, kalnuose gi yra aukso ir vario kas- 
tynės. Kolionizavojimas Australijos kietžemio atkaku
siais europiecziais prasidėjo nuo jos pakranezių, kur yra 
labai vaisingos klonys besidriekianezios iki tinkanezių lai
vų apsistojimui jūrių kojų; tose vietose susitvėrė portiniai 
miestai. Perėję augsztus besitraukianezius netoli nuo kran
tų kalnų lenciūgus, kitoj kalnų pusėj, surado aukso plotus, 
kurie patraukė kolionistus į kitą kalnų pusę. Aukso jiesz- 
kotojai parai traukė czia darbinįkus isz kitų musų paszvieczio 
dalių, o tame net chinieczius darbinįkus; tuose krasztuose 
susitvėrė kalnakasių miestai.

1. Iszilgai rytinių Australijos krantų traukiasi Me- 
lynieje kalnai, jūrių krantai turi daug tinkanezių laivų

M

apsistojimui įsipjovimų į kietžemį. Czia tai susitvėrė pir- pavidalą, taigi susideda isz galvos nukreiptos į vakarus, 
mutinė kolionija vadinama kolionija Naujo# Pietine# ©UptiMko vidurio ir ilgos uodegos nukreiptos į pietų ry- 
Walijos; pirmutiniai kolionistai buvo taj/risoki nusikal- tU8> Iszilgai visos salos, per jos vidurį, bėga augsztų kal
teliai ant iszgabenimo isz tėvynes Anglijos sudų nuspręs- nįĮ lenciūgas. Vienoj tų kalnų salos pusėj, taigi sziauri- 
ti. Anglija teip ♦ seniaus gabeno savo nusikaltėlius į n5h būva smarkus vasaros lytus, pietinėj gi pusėj jie pą- 
AiiHtrnliin kain sziądien antai Masknliia irahenn savno- sttaiko žiemos laike.Australiją, kaip sziądien antai Maskolija gabena savuo
sius į Siberiją arba ant Sachalino salos. Prie jūrių kojos 
Port Jakson uždėjo miestą Sydney, kurisai dabar turi jau 
apie 400000 gyventojų. Sziądien jau Anglija ne siunczia 
nusikaltėlių į Australiją. Vėliaus Australijos kolionistai 
su dideliu vargu persigriebė į kitą Mėlynųjų kalnų pusę,

(Toliau s bus)



LIETUVA

pa.

CASCAKETS ludrutlna kepeni*, inkstu* U 
$lwa. Niekad uiku<ia. lOo.

Jeigu ja u tiesi n<*eweiku. imk wienf CASCAR 
ET3. o t*x<yd>« tawj, ui 10 ir 30c.

“Lietuvos” Agentas.

Wietines Žinios,
— Pereitos nedėlios dieną, si- 

riszkoj bažnycziojant Sherman ui. 
atsitiko maisztai, o paskui, iszėjus 
isz bažnyczios, kruvinos muszty- 
nės, kuriose net moterys ir wai- 
kai ėmė dalyvvumą. Czia mat nuo 
seniai traukėsi nesutikimai terp 
parapijonų ir prabaszcziaus, 
kunįgoSovaya. Pereitą subatos 
dieną į Chicagą isz Kanados at 
kako teiposgi sirijoniszkas kunį- 
gas M aka ries. Parapijonai pradėjo 
jam skųstiesi^ ant prabaszcziaus. 
Kunįgas Makaries nedėlioj iszėjo 
su pamokslu ir, norėdama tuos ne 
sutikimus praszalinti, stengėsi 

• iszaiszkinti, kad užpykę parapijo- 
uai ne turi tiesos. Tas dar labiaus 
tuos įpykino. Kaip wisose beweik 
parapijose yra kunįgo szalinįkai 
ir prieszinįkai, teip yra ir anoj 
airiazkoj parapijoj. Wos iszėjo isz 
bažnyczios, sanariai tų partijų 
tuojaus pakėlė musztynes. Kunį
gas Makaries bandė jas stabdy
ti, bet vienas isz prieszingos 
prabaszcziaus partijos, pribėgęs 
kirto jam du kartu į veidą. Ant 
galo subėgę policijantai peszty- 
nes apstabdė. Du sirijonys likosi 
sunkiai, gal mirtinai sužeisti, 
lengwiaus sužeistų yra daug.

— Apsigywenę-i po nr. 78 
Bellevue Place, E. W. Cramer, 
iszvažiavo ant kelių dienų isz 
Chicagoe, bet iszvažiuodams pa
liko savo gyveuymą be prižiu- 
ros. Pargrįžęs rado namieje 
ženklus vagilių atsilankymo: 
jo visi drabužiai buwo paimti, 
bet užtai szėpoje vagiliai pakabi
nėjo savo sudriskusius, ant stalo 
buvo padėtas suraszas, kokius 
daiktus vagiliai paėmė, kaip 
antai: tris apsirėdymus, 3 skrybė 
les, szeszis szilkinius apatinius 
marszkinius ir kelines, cigarų 
tiek, kiek tilpo 36 kiszeniuose, 
gėrė vyno kiek galėjo ir tt. A- 
part drabužių ir gėry m ų nieko 
daugiaus neėmė, nors buvo na 
mieje wisokios auksinės graznos, 
cdabriniai stoikai ir kiloki daik
tai.

— Pereitą mėnesį pasimirė isz 
viso Chicagoj 1703 žmonės; 
Rugpjuczio mėnesyj pasimirė 
1967. Pereitą metą Rugsėjo 
mėnesyj pas mirė 1658. Jsz 
pasimirusių Rugsėjo mėnesyj 
szį metą 1703 žmonių, 
918 buwo wyriszkių ir 785 mote
rys. Waikų mažiaus vienų metų 
amžiaus pasimirė 462; vaikų nuo 
1-5 metų 225; senelių su virszum 
60 metų 262. Nuo karszczio sau
lės spindulių pasimirė 14 žmo
nių; patžudyszczių buwo 46, 
imogžudyszczių 109.

— Prancūzas, Joseph Young, 
sumuszė savo darbdawį, George 
Sommerfiuldą, už ką likosi 
suaresztuotas ir atvestas į sūdą. 
Sudžia Doyle pastatė jį po kauci
ja. Wienas isz liudytojų rengėsi, 
kauciją pastatyti, bet tuom tarpu 
Young iazsitraukė stiklinaitę su 
nuodais ir iszgėrė. Tuojaus nu
gabeno jį į ligonbutį, bet ten į 
porą valandų pasimirė.

— Pereitos nedėlios vakarą, 
ant kertės 18 ir Alport ui., užgi
mė kruvinos musztynės, laike 
kurių James Stucka tapo su pei
liu perdurtas; perdūrė jį mėsinį 
kas, Jokūbas Marszulek. Po ilgų 
vaikymų Marszulką suėmė, Stuc 
ką gi nugabeno į ligonbutį. Dak
tarai pasitiki jį iszgydyti.

Isz kliubo 29tos wardoa.
Chicago, 2 d. Spalių, Lietu- 

wiszkas Republ. Kliubas 29tos 
wardos laikė savo mitingą salėje 
P. Karecko, 4612 Atlantic str., 
ant kurio susirinko 53 sanariai ir 
nutarė parūpinti naujai charterį 
savo kliubui, nes du mėnesiai at
gal, kada tas kliubas ant savo 
metinio susirinkimo aprinko 
naują admistraciją, senoji admi
nistracija užgrėbė kliubo char- 
terį ir peczėtį ir norėjo ant to 
charterio sutverti antrą kliubą; 
vienok didžiuma sąnarių ant to 
nesutiko, visi likosi prie senojo 
kliubo. Buwo iszsiųsta delegacija 
atimti cbarterį ir peczėtį nuo 
senosios administracijos, bet szita 
nedavė. Užtai dabar ant szio mi 
tiugo nutarė iszpirkti naują char
terį, o senoji administracija tegul 
sau laikosi senąjį cbarterį. Wisi 
susirinkusiejie isztarė nu peikimą 
senajai administracijai už užgrė- 
bimą kliubo savasties.

Ionac Giedvilaa, prez.

“Lietuvos” Agentai:
Keli*ujanczi*is “Lietuvos” agentais y- 

ra: Wincas Kudarauekas ir Motiejus 
Damijonaitis.

Wietiuiais Agentais szie: 
BALTIMORE, M D.

Bonawent. Mažeika, 519 Columbia Avė.

8HENANDOAH, PA.
Andrius Maczys, 445 W. Line St.

BROOKLYN, N. Y.
Petras Abraitis, 800 Myrtle Avė.

8CRANTON, PA.
Juozas Petrykis, 1514 Ross Avė.

EL1ZABETH PORT, N. J. 
Simonas Mack, 82 Bond 8t.

PHILADELPH1A, PA.
Juozas Butkus, 1112 Hunter S. Rov.

Bzitų miestų lietuviai, norėdami ap- 
sisteliuoti “Lietuvą“,gali kreiptiesi prie 
augszcziaus minėtų agentų, o jie noria 
iszpildys jų reikalus.

M. Damijonaiti*
Keliaujancziu “Lietuvos” agentu 
yra Motiejus Damijonaitis. Ji- 
sai sz i o m s dienoms atlankys mies
telius 8Zteto Connecticut priimi
nėdamas prenumeratą nuo senų 
skaitytojų ir užrasziuės naujus 
skaitytojus. Dėltogi meldžiame 
visų tenykszczių lietuvių, kur 
musų agentas atsilankys, užmo 
kėti jam pinigus už “Lietuvą”, 
o tokiu budu užczėdyaite sau 
kasztus prisiuntimo. M. Damijo
naitis yra tikru “Lietuvos” agen
tu, visi galite jam užsimokėti 
prenumeratą už “Lietuvą”, o pi
nigai bus mums gražiai priduoti. 
Mes už jį atsakome. Teiposgi 
galite gaut pas jį visokių knįgų 
pirkti, kas tik kokių norite.

Lietuvos iszda vyste.

— Kas norite, kad iszsiųsti į 
krajų pinįgai gerai ir greitai su- 
vaikszcziotu, siųskite juos per 
“L:etuvos” redakciją, o greicziau- 
siai su vaikszczios. Už greitumą ir 
teisingumą kasdien apturime szim 
tus padėkavonių nuo lietuvių isz 
visų Amerikos krasztų,teiposgi ir 
užgerumą szifkorczių pas mus isz- 
pirktų, nes mes laikome geriau
sias linijas, ant kurių į 8 die 
nas pervažiuoja per marias; 
ant prastų ir pigių linijų szifkar- 
ežių visai neparduodame. Kas 
nori pigių, tegul perka pas žydus. 
Prisiųsdami pinigus ant szifkor- 
czių ar ant iszsiuntimo į krajų, 
visada uždėkite sz tokį adresą:

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

Atidarę naujai saliuną po nr. 
3301 Laure! str., rengiame balių 
jo įkurtuvių ant subatos ir nedė
lios, 9 ir 10 Spalių m., ant kurio 
grajya puiki muzika, bus szokiai 
ir kitos zabovos, nės salė yra 
dideli, taigi bus gulima gerai pa- 
sibovyti. Užtai užpraszome vi 
sus lietuvius ir lietuvaites atsi
lankyti. Su guodone
(8—10) K. Laudanskis

ir J. Januezevskis.

Nauja* Žmogių. 2
Madibom. Nbbb. Libfo* m.. M.

Kunigo Koenlg*Nerre Tonlc parode atehuklln 
*a intakme ant mane*, ne* po itig-rimui wleno 
■iauk*xtuko tu gydyklų Jau gėlėj*u uSmlgti, o 
po lunaudojimul dwieju bonkeliu tapau wi*i«x- 
kal Užgydyta t*x u»o nerwi**ko* Ilgo* Ir dabar 
jauetiuotl teip imagl, kaip nauja* Smogu*

M n M. HINTZ.
H. C.Claud iax Norwood, No., ralio, kad Jo 

18 metu aunu* per du metu* buwo teip nerwa- 
ara*. ka Jau ne buwo galima Iv namuoee laikyti; 
ji* buwo pilna* baime* ir kartai* ml*lyda*o, 
kad jo aanariai yra *utel*tl ar lulautyti; jokio* 
gydyklo* ne daktarai jo negelbėjo, bet kaip tik 
pradėjo imtl-'Kunigo Koentg* Nerve Tonlc . nu- 
•iramino ir jokio* blogo* mlsly* jo nekankina.

T\VI7 1 kiekwiena» wertlngf knyge- 
I I V K U I'E’ apraaianozia apie uerwi*zka* 
JJ £ njhua*, ir ant pabandymo bonkele 

wir*x minėtu gydyklų, kurą pri- 
*lun* *awo adrv*| Beturczfal ligoniai tefpgi 
gau* *zia* gydykla* dykai.

Szio* gydykla* yra l*xra*to« Kunigo Koe- 
nig i*x Fort Wayne, Ind. 1878 mutuoae Ir dabar 
yra i*xduod*mo* po Jo prlilura per

Moteriszkl czystų vilnų juodi “beavor” Žakie- 
tal, pusssilkiniai pamuszalai, su atlapais ir aksomi
niu kalnierium, naujos mados rankovėm, isz užpa
kalio su liemeniu, gražiai pasiutaKfb A 
p® ...................... *............................<Į>4,yo.

*
..... ' ..........' DIDELIS ISZPARDAIVIMAS

Gelumbių, Szilku, Moteriszku Cloaku ir Wyriszku Drapauu
DYKAI gaus 10 yardų Calico ant dresės, kas pirks taworų už 15,00.

DYKAI gaus gražiu pluszinę supamasi Kėdę, wertQ 12,00 perkantis moteriszkiį 
Cloaka arba wyriszk$ Siūtį už $10,00 arba daugiau.

Didelė daugybė atlaikų visokių suknių, gelumbių, gražių “Scotch 
Plaids” tinkancxių ant ploszczių ir dresių, tokios visur 
parai d uodų po 15c. yardas, o pas mus tik..............................

1 stukis36 colių platumo visas vilnonis, juodo rudeninio kolerio, 
tinkantis vaikams ant drabužių, visada parsiduoda 
38c. yardas, o dabar po......................................................

40 stukių 46 iii! 54 colių platumo gražios importuotos prancuziszkos 
vilnonės “Berge” materijos dėl dresių, gražios, juodos, pf _ 
drūtos, lygios, vertos 75c. yardas, o dabar po..........L/ •

Galima ja* gaut ir “LIETUVOS” redakcijoj.

Koeulg Med. Co. Chicago, III. 
-tt* R. Vrmnklin Ht.

Aptiekoae galima gaut bonkele *xlu gydyklų 
ui 81 arba S bonkele* ui |6.

Didele* bonko* po |1,7S. 6 bonkoe ui K

— Geriause lietuviizkai-lenki- 
szka Aptieka Juozo Leszczynsko, 
po nr. 3315 Laurel st., kuri užlai
ko geriausias gydyklas czionyksz- 
czias ir isz Europos ir teisingiau 
sei iszpildo receptus, o prekes 
pigesnes kaip kitur. Aptiekoje 
randasi D-ras pone Marija Do- 
viatt nedelioms, ir ketwer- 
gais nuo 12 iki 2 valandai vi
durdienio, o D ras W. Statkevi 
ežius randasi kožname laike. Ant 
pareikalavimo gali paszauktie in 
aptieka per telefoną kiekviena 
daktara, koky kas nori ir kožnoje 
valandoje. Teipogi ant pareikala
vimo iszsiunczeme yvairiaa gy- 
diklas visur, atsakome iaiszkus 
yvairioee kalbose ir gydome Jy 
gas per Iaiszkus.

O teip—gi parduodu laivakor
tes (Steamship tickets) ant ge
riausių ir greieziausių laivų va
žiuojantiems į Europą ir isz 
Europon; iszsiuncziu pinįgus į 
visus svieto krasztus ir viską 
atlieku pigiausiai irgreieziausiai.

Telefonas Yard 709

E ZAN1EWSK1S.
924 $3rd str., 
Lietuwlszkas 

kriaucziuN.
Pigauai* dra- 

pauų krauluw« 
Parduoda viso
kius drabužius 
kuo no pigiau
siai. Teiposgi 
dirba ant orde
rio ui pigesnę 
preke kaip vi
sur. VViengen- 
cziai, prašiom 

atsilankyt, o 
persitikrysite.

Geriausia užeiga Scrau- 
tone.

..........p»«............
FRANCISZKU KOON8,

105 Lockoicanna Avenue.
Yra tai vieta arti wisų geležinkelių 

stacijų, kur kiekvienas atvažiavęs in 
szitę miestą gali gauti gera nakvy
nių, szaltę alų ir kvepenesius cigarus,

Ka* in Scrantu* atk»li*a*lt.
Tai pa*Kooa*'a wiak| gaasit:

Alaa* gero ir Clrarf.
Prrnakwot ir rodf r*r%- (1—1.98)

Wanted—A n Idaa SSSS 
Protect yr>ur idea* ; th*y may bring you w»alth. 
Writa JOHN WKDDKKBCRN * OO.. Patent AMor.n n .k*., ai ana ■ ■ 1-- - -- -

Rbikalauj* TKianruc ib D*a**xcxiu wyrw ar 
merginu keliauti po Chican iraplinklne* Ir pra- 
dawinetl tawor*i bagotoe firmoa.Gau* 886,ooaat 
meneaio ir expensu*. Darbai ant wi«ado*. Turi 
duot gerg rekomendaciją. Raaayklt angliukai 
indedami uvo adreaf ir marke ant aUakymo. 
Adresas: The Dominion Co., D* p t. Y. Chicago.

Moteriszka Vian vilnonė dubeltava “bea- 
ver ' Kopa, apvadžiota su 4 eiliotus plaukuotos ma
terijos apatinė ir yrirszutinė kopa, su augsztu žie
mišku kalnierium; 27 colių ilgio, 145 colių plocsio, 
su szilkinėm padalkoms isz vi-rtfc A fy 
daus po............. ..................................<Į>“t,yO.

Moteriszka plastinė Kopa, iszlaikanti lietu, 
krasztai iss tikro “Marten’o” aplink kalnierių ir
prvszakį, bagotai iszsiuvinėtais krasztais su iiban- 
cziais karčiukais. Pamuszalas isz “Rhadam Sati
no” per dėm, dabar parsiduoda^^

Moteriszka Bzilkinė “Seal” pluszo Kopa, 27 co
lių ilgio Ir 165 ptoezio, su dubellavu kvoldu užpa
kalyj, puikiai juodai iszsiuvinėta, su Thibet fu t re
le apvadžiota aplink kalnierių ir(^ Q pf 
pryssakį po.........................................................tzO*

Moteriszka pluszinė Kopa, lietų iszlaikanti. su 
naujo* mados petimi*, su dubeltawu imperiszku 
kvoldu užpakalyje, su Astrachanlszka skurele ap
vadžiota splink kalnierių, peczius Ir pryszakį, gra
žiai iszsiuvtnėta gu žibanesiais karčiukais, su szilko 
Berge pamussalo per dėm. werta*t A 
922,50, o *nt szito iszpardavimo po A JLą CZ O •

Mergaicziu žakieUi esystų vilnų, mėlyni “Bet
veriau augsztu žieminiu kalnierium, naujo* ma
dos, su atkartotoms siūlėmis, ver- -t K. 
tos 93,00, po.......  .......................... C^L^yO*

Mergaicziu Žak tetai visi vilnoniai iss “Chevio- 
tų”, durpinių maissytų parvų, su dideliu ketur
kampiu marinįkiszku kalnieriumi, apvadžioti juo 

domis Ir geltonai 
žvilganesioms 
skurelėms, verti
po 95,00, parsiduo-
da po......................

$3,95.

80 stukių 40 colių platumo Bzilko su vilnf, geriausios vertės, impor
tuotos, tinkamiausiuose koleriuose, paprasta prekė <1.00/^ Q 
yardas, p dabar tik po..................................................................VUv*

50 stukių 46 colių platumo geriausios vilnonės priisiszkos suknios 
“Henriettas”, Francuziszkos “Berge*”, parvoee vakaro szeszelių, tin- 
kanesio* ant szliubinių dresių, visur parduoda po 91,00 <r^E: 
po 11,25 yardų, o mes parduodame po....................................... < U L/ •

20 stukių 44 colių platumo esystų vilnų, extra storos suknios, juo
dos puikiuose deseniuoce “Momie Cloth”, paprasta prekė Q 
75c. yardas, o pas mus tik po.......................... į......................OczC* •

20 stukių 54 colių platumo czystų vilnų importuota juodo “Horme 
Serges”, smulkioms nužulnioms rumbutėms, vertas yar O 
das po 91,00 ir po 91,25, mes jį parduodame po.....................U O •

30 stukių 40 colių platumoaugszcziausios klasos,geriausios vertė* ge
lumbė ant dresių, kituose sztoruose parduoda po 91,25 ir(^ 
po 91,50 yarda, o pas mus tik po.............................................J/OO*

25 stukiai gražiai kvietkuotos szilkinės dresės, puikiau-^^ K a 
siuose deseniuose, pigu po 50c. o pas mus tikt po..................4V O O

20 stukių gražiai kvietkuoto* “Taffeta” Bzilko, puikiuose dideliuo
se deseniuose ir visokiose parvose, gerai kad kitur perka t? _ 
po 75c., o pa* mus pirks tik po..........................  O Jy *

25 stukiai lygaus ir kvietkuoto smetoninės parvos szilko, “Taffeta, 
Japoniszkos”, žalios kaip žolė Satino, “Arrnure* ir Pev de Bvas” tin
kantis ant szliubinių dresių. vertas po 91,00 yardas, o mesO Q 
parduodame p^--........................................ . .............................

lOstukių juodo kvietkuoto satino gražiai su8ukytuow AJQ_ 
desenit'oae,tikra jo vertė 91,00 yardas,o mes parduodame poV*

Dykai Kaus 1O .vardu geriausio Calico ant (ireaea prie 
kožno $5,00 pirkinio. Kiekvienas žtnogits, kurs nori tu
rėt gera ir gražiai pasiūta drabužy, privalo ateiti pirkt 
pas mus. Dykai gaus supamasi Kėdę vertą $2,50 prie 
kiekvieno siuto perkant už $10,00, duodame dėlto, idant 
pagarsint mus puikiai pasiutas drapanas.

Klein BRns.I \ Bargain block
COR.

795-805 S° HAL5TED 51
LAIKRODĖLIS IR LENCIUGEL1S DYKAI!

Idant gauti najijuskostumerius ant rudens, mes paskyreme stias didės dovanas.

Mn prlliuflme uu wi»n» 
boi'a mu* Henry Clay Cik* 
ru pilno didumo ir marumo 
kaliny, ant 8 »xiuwiu, palicmonl*xka, gratu Re 

y 39 arba 38 S. A W. patronu ir wiai«xkai 
dykai pmiuitme au t»wo pirmu orderiu wyri»xka 
laikrodėly aa*uka niaukama, »u auk*o pleitytn 
lenclugellu ir kompara. Laikrodėlio lukaitai yra 
padirbu i*x woki*zko cidabro Ir paaukauoti *u K 
karatu aukau l*z lauko ir vidau*, gražiai iizkvtet- 
knotl, iatalnikyi. ant tawo uniiaua, o 
i*įrodo kaip auktlni* 360.00 laikrodėli*, nikeli
niai gert viduriai iu wi*ai* reikalingai* ak me
nai*. Prie ko*no laikrodėlio daodame gvarancija 
ant 10 metu Sxita viaa paka priaiuiime ant ex- 
preao dėl perexaminavojln*o ir jeigu tau paaida- 

bo*, uimokek agentui 1-1.1)15 u* atvailma, o Ji* tau atlduoe via* pake. Mea tikime*, kad ga
vę* *xita parodjrai »awn prietellam* ir gaa-i dėl mu* daugiau orderiu. 8zitoa yra didilaualoe do
vano* koke* me« daodame. Jeigu per toli gyveni nuo axpreeo. tai prtaiaak mum* 16.00. o me* 
pritinome tau uita tawora per paeita. Uitikrinam kad bual uSganoointaa. ADRESUOK: 
Insurance Merchandine Co., 167-161) I>earborn Street, Chicago, Iii. 

(29-10)

Nedėlioj, 10 Spalių, tuojaus po 
sumai, Dr-tė Sz. Jono Krikszty- 
tojaus laikys savo czvvertmetinį 
susirinkimą, ant kurio užpraszo 
irisus sąnarius tos draugystės ir 
norinczius naujai prisiraszyti, nes 
szis yra paskutinis mitingas pi
gaus įstojimo.

Su guod., Fr. Dapszevycziub,

Naudokitės lietuwiai!
Kas norite turėt gerus ir gra

žius sidabrinius szaukaztus, pei
lius, videlcius ir szauksztukus ir 
visokius daiktus prie stalo su 
gvarancija ant 40 metų, teiposgi 
auksinių laikrodėlių, žiedų, špil
kų ir t. t. atsiszaukite ant že- 
miaus padėto adreso.

Apart to, fabrikas reikalauja 
visur agentų, kurie galėtu rinkti 
orderius, kurie gali nors kiek 
angliszkai raszyti ir skaityti. 
Norėdami dasižinoti apie prekę, 
arba agentai, raszykite gi ei t ant 
szio antraszo:

W. J. Petkon 13 Emerson avė. 
Brockton, Mass.

Iszsiskyr imui knįgų gaus 
didintą 250 lietuviszkų knįgų 
katalogą, kurs liuosoje gromato- 
je prisius 5 c. ant adreso:

W. Kalvaitis, Tilsit, Ostpr. 
(8—10) Germany

The Standard LiquorHoD$e.
Naujas L.ietuwiszkas Saliunas

Juoz. Millerio,
Chicago Beer Hali. 

215 WaNhington 8L, 
SEATLLE, WA8H.

Užlaiko geriausius gėry mus: 
Arielkas, Likierius, sznltą Alų, ir 
kvepianezius Cigarus. Teiposgi 
kiekvienas pribuvęs pas manę 
gali gaut geriausią rodą ir dasiži- 
nutiapie visus reikalus szio krasz- 
to. Kam teks czia atvykti, mel
džiu pas manę atsilankyti. (2-10)

Su guodone
Juozas Millsr.

Pirmutinis Lietuiiszhs S&Iiunu
L1UDW1KO NAWIK0,

Spring Valley, Illinois.
ant kertes lmos ir Spaldin# ui.

Užlaiko geriausius gerymus: 
szalta Alų, seniausias Arielkas, 
Likierius ir kvepeneziusCigarus. 
Užlaiko Unijos Alų, stiklai dideli. 
Vžkwleczia visus atsilankyti.(17-1)

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

838 W. 18lh Str.
Priimi ligoniu* adynoee: buc 9 iki 11 prie** plet 

ir ano 6 wnknre. Teiephon**: CanalTB

HILLE’S FOTOGRAFAS,
3452 8. Halsted ui.

Nnjima po iki**'Fotografija*, nitnitaa tiktai

$2.00
Ab vaMliu ir kitokiu reikalu nnjima Fotogr* 

flja* kopų ik auMi.

W. SLOMINSKA,
679 MUwaukee Avenue, CHICAGO, ILL, 

Mano Dirbtume tapo
Apdomanota

DVIEMS MEDALIAIS
ant KoHciuszkos Paro- \ ak 
<ios už rupestIngą, tei- 
Ringą ir artistiszką i»z- 
dirbimą.

KARŪNŲ, SZARPŲ, *
RIKARDŲ, ROŽĖTŲ, jft Jjgz
BERLŲ, MARSZAL-3
KINIŲ LAZDŲ ir tt. Į B|w IgljSffi

Turiu už garbę Hpreikszti guo- fvl V
dctinienis Kunįgams ir guodetin. Į - >RZ7
Draugystėms, kad aa* dirbu vi- \
•u* Bugszcslau* paminėtus daig- x 1 -
tus Pigiausei, Teisingiausel
ir Geriatuei, nes per 30 metų fin O
užslimdama iszdirbimais įgijau
geriausę praktiką ir dėl to galiu EĮ ® W
viską padirbt pigiau ir geriau ne- M MI
gu kiti fabrikai. ■■

Bu guodone ■ ■
W. 8EOMINSKA, 679 MILWAl’KEE A V., CHICAGO, ILL.

jHBuinruR 

KRAJOWA 

im j

500 wyriszku siutų naujai padirbtų 
ant rudens ir žiemos apvilktuvai, su 
vienlinkoms ir dubeltavoms krūtinėms 
“Coatu”, su pirmos klasos pamuszalais, 
gerai pasiutų. Mes turime visiszkai 
juodus, mėlynus ir lygiai plaukuotus 
“Tveeds. Cheviots ir Homespuns”.Pre
kės jų po visus szto-^ pr 
rus po97,50,o pas must^ O L/L/*

5OO wyriszku siutų geriausiuose ga 
tunkuose. Bzitie drabužiai yra tyczia 
padirbti dėl musų, idant užganėdini 
musų koštumerius. Wisi drabužiai ge
rai pasiūti su gerais pamuszalais, isz 
geriausio satino arba brangaus “Berge”, 
siutą rankomssu szilku, guzikų skylu
tės gėrai iszsiutos, sukirpti vienlin- 
koms ir dubeltavoms krūtinėms, teipo
gi visas sukirpimas pagal naujausę ma
dą. Yra padirbti isz importuotų an- 
gliszkų gelumbių “Scotch Tweeds, Che- 
viots ir Kaszmiro". J u prekės visuose 
sztoruose 914,00, o mes'l C\C\ 
juos parduodam po.... A v ą V V*

Ir graži pluszinę supainasi Kede

Dykai.
Pylnaleiikiszkai sznekan- 

czių Klerkų lauke ant 
Jūsų.

N. L. PIOTROWSKI, 
Advokatas augsztesniu sudu ir Notary Public. 
Ofisu: 84 La Šalie Slonimas 62O.Gywenimas: 199 Augusta St arti Ashland Avė.

Atlieka prowas visuose suduose, iszdirba visokias rj|fleras — 
dokumentus; o lahjsusei užsiima provomis už sužeidimą ir užtnu- 
szima geležinkeliu, fabriKuose ir t.t. Kiekvienas turintis koki 
reikalą, tegul pirmiausei pas jy rodos pasiklau-e.

Gali sueiszneket lenkiszkai.

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

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

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

Maika: By, Mistery! Ar tu tik 
sziadiena isz kontres, kad 
dar nežinai apei Kelpsch, No
reiką & Co., kurie turi ge- 
riaujius tavorus dėl lietu
viu.

Frenk: No brolau, kurtas tift 
dar ne esu. Beczerlaif jau ne 
nuo Vieno girdėjau,kad žmo
nis džiaugiasi su daiktais! 
pirktais nuoKelpsch.Noreiko 
&Cd. Jau pora metų atgal ir 
asz norėjau pirk nuo ju laik
rodėly, bet.poszimįa pipkii’f 
darbo kaip nebuvo, teip ne
buvo. Bet sztai jau prade- 
jomę geriau dirbt, ir nors 
ant byro ne cento nelikti, 
užsiOrderi uosiu ant pėdės 
vietia isz tu su aukso kviet- 
komiis, tai subytis tavajy. 
Nauja katalioga gavau.

' Rastyk ir tu po adresu: Kelpsch,Noreiko & Co., 56 Fifth Avė., Chicago, Iii,, o 
gauti dykai.

Maika: Ne toks bosas tu esi. kaip tu mislyji, taigi asz jau jy parsinesziau vakar 
isz pacztos, ta nauja lietuviszka katalioga. Neskaicziau jy dar, nes vaikai 
pradėjo birbet, ir boba panorėjo miego, nes jau vėlu buvo, bet sziadiena tai 
skaitysiu, reik* sau koky letciugely parsitraukt.

Frenk: Na asz dar iržieda snu užsiorderl uosi u, tai kaip mergužėles pamatys, tai 
asz ju ir atsigint negalėsiu. Gud bai, Maike, eisiu namon.

Maika: Gud bai, gud bai.
Prisiusk savo adresu, o gausi dykai nauja didžiausy lietuviszka katalioga 

sviete.
Adresuokite teip: KelpMCh, N orei ko & Co. £6 Fifth Avė.

CHICAGO, ILL.

DOWANOS DEL WI8U.

Ben. Hatowskis,
S. Canal kerte Jodd ui., Chicago, III,

iMBSII Dirba, taiso ir parduoda:
LAIKRODŽIUS, LAIKRODĖLIUS, 

,'vnci,,Kelius’ ^b*<ius. Špilka'*, Auskarus ir t.t.

Kiekvienas, kuris pas mane pirks tavoro 
už 15,00, gaus prezenta vertes |l,00; kas 

pirks už $10,G0— gaus prezenta vertes $1,50; kas pirks už $15,00 
— gaus prezenta vertes $2,00; o kas pirks už $25,00 — gaus pre
zenta vertės $3,00. Kiekvienas, kas pas mane pirks kad ir už ma- 
žiause prekę, gaus prezenta pagal vertes pirkinio.

Szliuhiniai Žiedai pas mane 56 ir 72 prabos nuo $3,00 iki $6 00. 
Sidabriniai Elgino Laikrodėliai po $7,00. Iszczystyjimas laikro
dėlio 50c.; Sprendzina 50c. Stiklai ir Rodyklai mano kostume- 
riams dykai. Wiska gvarantuoju ant metų.

Kas tik ko reikalaujate, ateikite pas mane, o pirkaite wiska 
pigiau kai kitur.
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