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Politiszkos žinios.

Anglija
Anglijos minis, t erių pirm sėd i s, 

Sal'sbury, rengiasi pasitraukti 
nuo savo vieto?, kadangi jis ne 
gal į sutartį suvesti ne tikt sa
vo partijos sąnarių, bet ir pa
ežių ministerių. Kas bus jo vie
toj, dar tikrai nežinia, vieni me
na, kad ministerių pirmsėdžiu 
liks kunįgaik*ztis Devonshire, ki
ti gi remia Balfourę; prie Bal- 
fouro szalinįkų priguli ir dabar
tinis kalionijų ministeris, Cham- 
berlain.

Angliją apėmė baimė, kad vi
sur, kur tikt ji prekystoj stovė
jo pirmose eilėse, kur iki sziol 
ne turėjo ant tos dirvos konku
rentų, kur wien jos iszdirbimus 
seninus pirko, wis dauginus to
kių vietų veržia nuo jos Wo- 
kietija, kurios prekyba kyla vis 
augsztyn, Anglijosgi puola žemyn. 
Miestai siuuczia į Wokietiję ty- 
czia paskirtus tirinėtojus, idant 
surasti priežastį tokio atsitikimo, 
kadangi sziędien visas Anglijos 
turtingumas, visa jos galyliė re
miasi ant jos prekybos ir iszdir- 
bystės; toms sumažėjus, turi pul
ti jos turtingumas, galybė ir įtek
mė svieto politikoj. Tūli isz to
kių iszsiųstų į Wokietiję tirinė- 
tojų jau sugrįžo ir apreiszkė 
priežastis puolimo Anglijos isz- 
dirbystės ir prekybos. Sąnarys 
Crossfield sako, kad, sulyginant 
sn vokiszkas, angliszki darbinį 
kai yra beveik puslaukini ii, kas 
link vartojamų prie darbo ma- 
szinų, tai net gėda angliszkas 
lyginti prie vokiszkų. Tume tai 
ir guli nupuolimas angliszkospre 
kyl>os.

Terp Anglijos ir Prancūzijos 
užgimė nesutikimai už valdybas 
vidurinėj Afrikoj, kurie gal dar 
labiaus pasikeiti.

Anglijos randas galutinai alsi- 
sikė nuo tarybų su Amerika kas 
linkmuszimo cidabrinių pinįgų, 
Anglijos taku eina Prancūzija ir 
Wokietija. todėl visi poųo Mc 
Kinleyo stengi maiši pakelti ver 
te cidubro nuėjo ant niekų, mat 
Europa jam pritarti ne norėjo.

VVieszpatystės vidurinės 
Europos.

Prie susiriszimo vidurinės 
Europos vieszpatyszczių priguli: 
^Vokietija, Austrija ir Italija. 
Jos susitarė, jeigu kas nors 
užpultu ant vienos isz isz lų 
vieszpatyszczių, gelbėti užpultu 
su visoms savo pajiegoms. Da

bar vienok italiszkas laikrasztis 
“Nuova Antologia”, iszleidžia- 
mas buvusio ministerio Fejari, 
patalpino straipsnį, kuriame ap- 
reiszkia, kad pasibaigus laikui, 
po trijų metų, Italija pasitrauks 
isz to susiriszimo ir susijungs su 
Anglija, kadangi laikyticsi skver
no Wokietijos ir Austrijos nėra 
nė jokios naudos. Užgimus karei 
terp Wokietijo8 ir Prancūzijos, 
Italijos krantus lengvai galėtu 
isznaikinti prancuziszka laivyne 
ir tame nė VVokietija, nė Aust
rija ne galėtu pagelbėti, kadan
gi tų vieszpatyszczių laivynės y- 
ra per silpnos. Straipsnis tas 
labai suerzino VYokietiję, kadan
gi pasitraukus Italijai, Austrija 
ir Wokielija nors ir susiriszusios, 
yra jau daug silpnesnės už joms 
prieszingę susirišimę, taigi už 
Prancuziję ir Maakoliję.

VVokietija griebiasi jau atly
ginimo Amerikai už pakeltus 
muitus ant Wokietijos iszdirbi- 
mų atgabentų į Amerikę. Wo 
kietijos randas iszdavė dabar pa- 
davadyjimę, pagal kurį gabenti 
isz Amerikos mėsę ir galvijus 
su visu uždrausta. Muitus apt a- 
merikoniszkų bicyklių atgabentų 
į Wokietiję pakėlė iki 50 markių 
už kiekvieną. Yra tai pradžia;, 
tolinus žada diktai pakelti mui
tus ir ant kitokių amerikoniu
kų tavorų. Apart muitų, užgi
mė ir kiti nesutikimai terp A- 
merikos ir VVokietijos: Wokie 
tija paėmė su virszum 200 jaunų 
amerikoniszkų ukėsų, vaikų vo 
kiszkų tėvų gy venanezių Ameri
koj ir atidavė juos į karia unę. 
Amerikoniszkas pasiuntinys pa
kėlė protestu priesz uždraudimu 
gabenimo mėsos ir paėmimę į 
kariaunę jaunų amerikonų, bet 
jo protestas likosi be jokių vai 
šių.

Iszpanija ir jos valdybos.
Terp Iszpanijos ir Suvienytų 

Wieszpatyszczių Sziauriuės Ame
rikos nesutikimai, nors ir Beniaus 
sutikimo nebuvo, dabar 
dar labiaus pasididino; ar jie isz- 
dils teip, ar turės užgimti terp 
tų vieszpatyszczių kruvina karė, 
dabar įspėti dar ne galima. Rods 
Amerikos randas stengiasi ne er
zinti be reikalo iszpanijonų, bet 
ne stabdo prideraneziai kelionių 
amerikoniszkų liuosnorių ir pri- 
vežimo amunicijos ir ginklų 
Kubos pasikeleliams; erzina I?z- 
paniję ir koliojimai tūlų ameri
koniszkų laikraszczių. Ant Ame
rikos užklausymo, kada Iszpa- 
nija tiki užbaigti karę ant Ku
bos, kadangi ilgas jos užaitrau- 
kimas daug blėdies atgabena A- 
merikos prekybai, Iszpanijos už- 
rubežinių dalykų ministeris da
vė Amerikos pasiuntiniui atsa
kymu, kad stengsis užbaigti ka
rę teip greitai, kaip tikt galima, 
jeigu gi maisztai ilgai ežia trau
kiasi, tai kaltė paezios Ameri
kos, kadangi ji, prieszais terp- 
tautiszkas tiesus, szelpia moralisz- 
kai ir materijaliszkai pasikėlėlius. 
Amerikos tarpinįkystę prie su
taikymo Iszpanija su visu at
metė. Ant siundymo Amerikos 
laikraszczių priesz Iszpaniję, isz- 
paniszki sziędien valdanczios 
partijos laikraszcziai tuom pa
ežių atlygina, jie ragina iszleisti 
rasztę į visas Europos vieszpa- 
tystes iezrodantį, kaip Amerika 
laužo terpi aut iszkas tiesas, 
reikalauja, idant ant jūrių patikti 
amerikoriszki laivai butų sulai
kyti ir reviduojami Prie 
tokio suerzinimo abiejų pusių 
maža prieža-tis gal kruvinu ka
rę pagimdyti,

A merikoniszki laikraszcziai 
praneša, buk jenerolas Weyler 
ne nori pasitraukti nuo Kubos, 
bet žinioms tų laikraszczių pa
duotoms ne visada galima tikėti. 
Dabar visk>«8 remiasi ant to, ar 
priims kubiecziai Iszpanijos si u- 
lomę autonomiję. Jeigu gi ne, 
tai karė turės užsitęsti, isz ko 
gal užgimti dar didesni terp Isz 
panijos ir Amerikos nesutikimai, 
kuriuos tikt karė galės isznaikyti.

Balkanų pussalis.
Sandaros terp Turkijos ir Gre- 

kijos dar vis nėra, bet jau Tur
kijos randas iszdavė į*akymę 
turtiszkos kariaunos virszinįkui 
Tessalijoj ne staMyti grekisz- 
kiems pabėgėliams grįžti atgal 
į savo kaimus. Turkiszka ka 
riauna dar nepasitraukė isz Tes- 
salijos ir nepasitrauks iki tol, 
kolaik sandara abiejų pusių ne 
liks užtvirtinta.

Turkija bandė slapta iszsiųsti 
savo kariauną ant salos Kretos, 
susodino kareivius ant laivų ir 
■szplaukė prie salos pakranezių, 
bet apie tai dažinojo virszinįkai 
europėiszkų laivynių, užstojo 
keliat turkiszkiems laivams ir ne- 
daleido kariaunai iszlipti ant 
kranto, laivus su kariauna pri
vertė grįžti atgal.

Turkijos randas pareikalavo 
nuo Amerikon, idant ji atszauk- 
tu savo misijonierius isz provin 
cijos Alepo, kadangi, kaip savo 
reikalavimu teisino, misijonieriai, 
dalydami paszelpę, sukelia gy 
veutojus priesz Turkiją. Ant to 
reikalavimoArneriko* pasiuntinys 
nieko ne atsakė, jis nusprendė pa 
laukti, kada Turkija pareikalaus 
atszaukimo visų misijouierių. 
Nežinia kodėl Turkija pirmiau
siai kreipiasi priesz Amerikos 
misijonierius, kodėl ji ne reika 
lauja atszaukimo nė maskolisz- 
kų, nė ėsanezių po Prancūzijos 
protekcija katalikiškų misijonie
rių? Argi ir Turkija jau kreiptų
si priesz Ameriką, teip kaip ki
tos didėsės Europos viešpa
tystės? Gal ji tę daro prikalbėta 
tūlų Europos vieszpatyszczių.

Indijos.
xMaisztų Indi jose anglijonys 

dar vis nepergalėjo galutinai. 
Pajiegos maisztinįkų dar vis lai
ko tarpkalnes; įėjimus po kruvi
nų muszių anglijonėms pasisekė 
jau nuo maisztinįkų paveržti, bet 
visgi dar keliai yra jų rankose. 
Kruvinas muszis atsitiko po Dar 
gai Ridge, kur susirinko dide
lės anglijonų pajiegos. Maiazti- 
nįkų stovyklos buvo ant vir- 
szunių .Dargai Ridge. Anglisz- 
kaa jenerolas Kempster, maty
dama*, kad szuviais ne galima 
iszvyti maisztinįkų isz drūtų 
stovyklų, su durtuvais szoko 
ant tų stovyklų ir jas paveržė. 
Tame muszyje isz angliszkos pu
sės atsižymėjo kariauna Nepau- 
liaus, taigi susidedanti isz Ne- 
pauliaus .kalnų gyventojų. Tę 
dienę anglijonys pražudė apie 
4l)0 savo kareivių; skaitlius gi 
užmusztų maisztinįkų kelioms de- 
szimtims mažesnis. Isz to ma
tyt, kad maisztinįkai turi gerus 
ginklus ir moka ne niekiaus ne 
gu anghjonai kariauti. Sumusz- 
ti po Dargai Ridge maisztinį
kai pasitraukė toliaus ir užėmė 
labiaus užkilusiu vietj, kuriji 
vėl anglįjonams reiks su dide
liu kraujo praliejimu pavėriii. 
Pasirodo, kad ežia reiks veržti 
kiekvieną žingsnį su didelėms 
žmonių nuotrotoms. Juo ilgiaus 
karė užsitęsia, juo pajiegos angli 
jonų labiaus sutirpsta. Londono 
randas j iu suprato, kad ant su
valdymo maiszto ėsanezios Indi- 
jose kariaunos ne užteks, todėl jis 
siunezia ant karės lauko naujus 
regi mentus isz Anglijos.

Madagaskar.
Ant salos Madagaskar, rytinės 

Afrikos pakrantėse, rodosi, vėl 
užkils maisztai priesz užėmusius 
salę prancjzus. Pradžię davė 
tauta Ilova giminės. Ant nedi
delio prancuziszkos kariaunos 
pulkelio užpuolė dide'is Havasų 
pulkas, prancūzus iszvaikė, ai
niu sz ė kelis oficierius ir 40 karei
vių. Prancuziszkos salos guber
natorius iszsiuntė tviitesnę ka
riauną ant nubaudimo užpuolikų, 
bet tie tę pajutę, pasitraukė isz 
savo kaimų į girias ir kalnus. 
Prancūzai kaimus jų iszdegino, 
bet kaltų nubausti ne galėjo, ka 
daugi jų nerado.

Australija.
Delegatai anglis$kų Austra

lijos kolionijų susirinko dabar į 
miestę Sydney ant apkalbėjimo, 
ar ne galima būt atskiroms ko- 
lionijoms susijungti j vienę kru- 
vę ant paveikslo Suvienytų 
Wieozp ityszczių Sziauriuės Ame
rikos. Jeigu tas joms pasiseks, 
tęsyk įtekmė sngliszKos valdžios 
ant austraiiszkų kolionijų turės 
pasimažinti. Jeigu jos isz syk ir 
ne numes angl szkus valdžios, 
tai visgi bu* tai pradžia ant 
visiszko iszsiliuosavimo. Sz>p- 
dien Australijos kolionijoms, kol 
jos dar silpnos, reikalinga yra 
angliszka valdžia ant apgynimo 
nuo svetimų užpuolikų, bet 
kaip likt pajus o-a iczio-i drū
toms, numes jos Anglijos val
džią, kaip užimtas metų atgal 
numetė ję Suvienyt »s VVieszpa- 
tystės Sziauriuės Amerikos.
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Isz Lietuvos.

Isz Siivvalkų gub.
Sudarge, Suvalkų guber, per 

daugelį metų buvo viėnas prab., 
kn. Sederaviczia; senai būdamas, 
negalėjo apžiūrėti savĮ parapijos 
reikalų, dėl to parsųjraszė kitę 
kunįgę. Nauję vikarijiszę neuž 
kentė szeimyna ir bažnyczios tar
nai, padėjo gromatę gardindami 
vikarijuszę, tasai apleido para- 
piję, o parapijonai iszvažiavo 
pas vyskupę melsti, kad butų 
praazalinti bgžnycziofi tarnai ir 
prabaszcziaus szeimyna. Ibz to 
pakilo nesutikimai.

Ilguvoj, Suvalkų gub., per 
atlaidus Szw. Izidoriaus, kareze- 
moj keli girti pesztukai užmuszė 
Stanislowę Ambrazę, isz kaimo 
Lekėczių, Dobravalėa gm. Žmog
žudžiai policijos rankose.

Zapyszkio, Suv. gub., Senapi- 
lės pav., bažnyczia labai sena ir 
griūvanti, prie pats upės Nemu
no, pavasaryj būdavo teip van
dens užlieta, kad į ję galima bū
davo tikt ant valczių privažiuo
ti, žmonės turėdavo didelį var
gę. 29 Rugsėjo buvo parapi
jos susirinkimas, ant kurio nutarė 
statyti nauję bažnyczlę ant kalno, 
kaime Papiškiuose, už 34,000 
rubl. Ukinįkai turės dėt nuo 
margo po 1,50 kap. ir per tris 
metus iszmokėt. Ponas Gav- 
ronskis dykai duoda visę medžio 
medegę, o ukinįkai tur suvežti. 
Tapo išrinktas komitetas isz 6 
ypatų: prez. ir kasieriumi likosi 
ponas Gavronskis, 4 ukinįkai ir 
ponas Dombravicze, savinįkas 
dvaro Dobravslės. Jeigu nepa
sidarys kokios kliūtys, tai pawa 
saryj pradės dirbti.

Ukinįkai labai skundžiasi, kad 
szįmet bulvės supuvo, 
katros išliko, tai negardžios, net 
negalima valgyti. Girios labai 
pabrango ir prie tų paežių gy
ventojai ne prieina per žydus, 
kadangi jų rankose pinįgai.

Žydas apskundė į sjdę Wincę 
Tamulailį isz kaimo Kuro, Do- 
bravalės gm., už 4,000 rubl. 
Mat tas randavojo didelius lauko 
plotus isz po girios ant ganyklos, 
o vasaros laike kas žiu kas užde
gė ir ant kelių margų nudegė 
brūzgynai.Tamulaitis savo namus 
užratzė ant brolio, bij<^MWas tos 
provos.

Sz'Oms dienoms oras labai szal 
ta*, ant vandens užszala ledas 
storio ant pusės colio.

Waldžia dalina po kaimus knį- 
gas dovanai su maskoliszkoms 
Ii tarom s, bet ukinįkai tų dovanų 
ne labai nori priimti.

G. Skr. 

| Tirinetojas Szaulių gimna 
zljoj maiszto.

Maskoliszkas apszvietimo mi
nisteris iszsiuntė į Szaulius di
rektorių departamento žmonių 
apszvietimo, Latiszevę, ant isz- 
tirimo ant vietos buvusių ten 
1 d. Rugsėjo gimnazistų maisz- 
tų. Latiszev 2 d. Spalių iszke- 
liavo isz Peterburgo. Negalima 
tikėti, idant peržengimas cieco 
riaus įsakymų papildytas Szau 
lių gimnazijas direktoriaus bu
tu galėjęs atsilikti be ž nios 
Wilniaus moksliszkos aprubės 
virszinįko ir be žinios paties 
ministerio. Tas pats Deiianovbu 
vo apszvietimo ministerių ė- 
sant VVarszavoj Apuchtmui, ku 
risat nuolatni laužė augsz 
cziausių valdžių įsikymus, vie 
nok už tai ne tikt kad jo nieks 
ne baudė, bet dar apdova
nojo. Jeigu da’»ar siunezia į 
Sziaulius tirinėtoję, tai tikt to 
dėl, kad tę atsitikimę pagarsino 
maskoliszki laikraszcz'ai.

Lietusių ahrozdai ant 
Miiencheno parodos.

D—ras Basanaviczius patalpino 
“Vienybėj” rasztę apie jo palė- 
mytus ant sziometinės terptautisz- 
kos abrozdų parodos ir abrozdus 
lietuvių tepliorių. Terp lietuvių 
tepliorių, atgabenusių savo dar
bus ant Muencheno parodos, D-ras 
Basanaviczius pamini: isz Didė
sės Lietuvos—S. Boguszį, kurisai 
atgabeno ežia savo abrozdę po 
užvardiuimu “Ant kėlionės”; 
isz Prūsų Lietuvos už
tėmyje p. B. ant parodos Butke- 
raitės, mažę peizažę. Apart tų, 
buvo dar vienas abrozdaa, rodosi 
lietuvio, pagal pravardę, Bra- 
gvynio isz Londono. Tam tapo 
pripažintas auksinis medalius. 
Isztikro galime tikt džiaugtiesi, 
kad ir musų broliai griebiasi dai
lės; iki sziol mes ant tos dirvos 
stovėjome paskutinėse eilėse ir 
ję už visai ne reikalingę laikėme 
ir rodosi, jos nesupratome. Ne- 
tikt trūksta mums muzikų, gies- 
minįkų, tepliorių, skulptorių, 
architektų, bet ir dailraszėjų ir 
suprantanezių apie tokius rasztus. 
Neseniai antai radome “Karde” 
straipsnį, kuriuom raszėjas sten
giasi pertikrinti, kad musų origi- 
naliszki dramatai, kaip antai 
Gužuczio ir kitų, yra kur kas 
literariszkai geriaus apdirbti už 
visus verstus ar tai isz lenkisz 
kos ar isz kitų kalbų. Mums ro
dosi, kad raszėjas tyczia teip iš
sitarė ant ginezų su “Tėvynė”, 
kadangi ne norime tikėti, idant 
net musų raszėjai ne galėtų 
atskirti gero nuo ne gero/iramato. 
Ikiszioliszki musų originaliszki 
dramatai, nors gali turėti geresnę 
tendenciję už svetimus, bet tik- 
rai literarisskos vertės ne turi, ne 
didelės vertės ir dramatai Gužu
czio. Dailraszcziams tendencijos 
neužtenka, bet reikia ir literariaz- 
ko apdirbimo-

Purubežinių sargų 
iižinuszti.

28 Rugsėjo, netoli Szveksznos, 
Kauno gub., parubežiniai sargai 
suėmė kontrabandę. Ant kelio 
terp Szveksznos ir Kveidainių 
sargai patiko vežimę, ant kurio 
sėdėjo du lietuviai, iez jų vienas 
buvo jaunas, kitas gi jau senelis. 
Sargai iszsyk nužiūrėjo važiuo 
janeziu* kaipo kontrabandnįkus 
ir liepė sustoti, bet tie nepaklau
sė. Objezdczikai szowė tiesiog į 
vežime sėdinezius, vienę, jauna 
jį iš syk užmuszė, sūnelis gi bu
vo teip sunkiai paszautas, kad 
teiposgi cziajau ant lauko ir pasi 
mirė. Wežime pasirodė visoki 
užrubežiniai tavorai vertės 750 
rubl., daugiausiai buvo arbatos, 
cigarų, mezginių ir tt.

Elektriszki žiburiai Balt
stogėj.

Baltstogėj (Bialostoke) miesto 
rodą jau padarė kontraktę su 
kompanija “Savickio ir Straus-

so” isz Kijevo, ant parengimo 
mieste elektriszkų žiburių. Mies
tas duoda kompanijai koncesiję 
ant 40 metų, kompanija turi tiesę 
exploatuoti ant savo naudos 
elektriszkę pajiegę ne tikt dėl 
žiburių, bet ir dėl sztritkarių. 
Apart to, miestas duoda kompa
nijai be jokio užmokesnio 3809 
ketvirtainų sieksn<ų žemės ant 
pastatymo reikalingų triobų. Už 
tai kompanija pažada parengti 
isz viso 455 žiburių, už kęmiestas 
mokės jai po 4500 rublių ant 
metų.

Lietuwiszkų jawų prekes 
Liepoj uje.

Pereilę sanvaitę lietuviškų 
javų prekės Liepojuje truputį 
sumažėjo. Už rugius mokėjo po 
70 — 71 kap. už pudę. Kviecziai 
po 1 rabi. 10 kap., iki 1 rubl 11 
kap. Avižos vidutinės 64 -r66 
kap., geros po 67 — 69 kap., 
geriausios po 70 — 71 kap. Mie
žiai 63 — 65 kap. Grikai 75 kap. 
Žirniai vidutiniai 60 — 62 kap., 
geresni 63 — 65 kaip., geriausi 
po 66 — 72 kap. Pupos 1 rubl. 
1 kap. Linų sėmens po 1 rubl 
iki 1 rubl. 5 kap. Kanapių sėmens 
1 rubl 15 kap. Kvietinės klynės 
smulkios 53 kap., vidutinės 54 
— 56 kap., stambios 47 — 58 
kap., stambiausios 57 — 58 kap.

Musų spaudos reikaluose.
Lenkiškas laikrasztis “Prze- 

ględ Wszechpolski”pranesza, buk 
maskoliszkas randas, persitikrinęs 
apie ne geistinus vaisius, kokius 
išduoda uždraudimas lietuvisz- 
kos spaudos lotyniškoms litero
mis, rengiasi ne tikt tę uždraudi- 
mę nuimti, bet ir išleisti pats 
ukinįkiszkę lietuviszkę laikrasz- 
tį. Žinoma, jeigu randas prad& 
iszleidinėti laikrasztį, jis negalės 
drausti išleidinėti ir kitiems, bet 
kad rando iezleidinėjamas negalė
tu turėti žmonių užsitikėjimo, 
todėl jis ilgai ne užsiliktu.

žmogžudyste.
Miestelyj Kelmiuose, Kauno 

gub., likosi užmusztas turtingas 
prekėjas isz Sziaulių, Szmuila 
Szapyro. Neseniai mat Szapyro 
paėmė isz Sziaulių banko 8000 
rublių ir su tais pinįgais nukako 
į Kelinius ir ten apsinakvojo. 
Naktyj ant nakvynės namų, 
kuriuose nakvojo Szapyro, už
puolė užsidengę liczyjioms plėszi- 
kai; prekėjas norėjo szaukti pa- 
gelbos, bet vienas isz plėszikų 
szovė isz revolverio ir užmuszė 
jį ant vietos. Ne daug vienok jie 
pelnė, kadangi Szapyro turėjo 
tikt 5 rublius. Policija griebėsi 
jieszkojimo žmogžudžių, ne- 
užilgio po tam suėmė 10 nužiū
rėtų, kurie pasirodė sąnariais 
gerai suorganizuotos plėszikų 
bandos, vadinamų “juodi knipe- 
liai”, jų sostapilė yra neseniai 
iszdegusiame miestelyj Smorgo- 
nėj. Jie rengėsi, užmuszęSzapyrę, 
užpulti ir iszplėszti lombardę 
ėsaniį prie Kelmių žydų sinago 
gos, bet ant-to jau truko laiko.

Geležinkelis J Windawą.
Maskolijoj skubiai pradėjo 

darbuotie-ii prie dirbimo 
geležinkelio nuo Windavos per
to, Latvijoj, į Maskvę; dalis 
to kelio nuo Windavos į Tuku- 
mę, iš viso 104 viorftų, bus pa
baigta vasarę ateinanezių metų, 
likus ę gi dalį, nuo Statsmanhofo 
iki Maskvai, žada pabaigti 
1899 m.

Praszymiii prie Warsza- 
wos jeneral-guber

natoriaus.
“Garsas” praneszi, buk laike 

kelionių po Suvalkų gub. War- 
šavos jeneral-gubernatoriaus, 
daugelis lietuviškų walšczių 

padavė jam praszymus, ku
riuose praszanti reikalavo su- 
gręžinimo lietuviszkos spaudos 
ir mokinimo lietuviszkos kalbos 
pradinėse mokslainėse ant knįgų 
spaudinių lotyniszkoms Ii ta ro- 
mis. < Wienok antai išrinktiejie 
Karklinių valszcziaus gavo jau 
atsakymę, nuo vietinįko Wai>za- 
vos jeneral-gul>ernatoriaus, kad, 
pagal augszcziausię paliepimę 
1866 m , lietuviszkos knįgos dėl 
mo^slinyczių turi būt spaudintos 
maskoliszkoms litaroms, todėl jų 
praszymas ne gal būt iszpildytas. 
Atsakymas tasai melagingas, ka
dangi tokio nuo 1866 m. augsz- 
cziausio paliepimo nėra. Pasiro
do, kad geru mes nieko nuo mas- 
koliszkų valdžių ne sulauksime. 
Sugražįs jie mums paveržtas 
tiesas tikt tašyk, kada mus bijo
sis, bijosis gi tikt tęsyk, kada 
mes vienybėj gyvensime, kada 
mokėsime nubausti ir iš savo 
tarpo praszalinti bjauriausius 
musų gyvenimo szaszus — taigi 
anuos išdavėjus ir skundikus. 
Pats dirbkime atsargiai, kad ne 
patekti į žandarų nagus, kadan
gi kitaip aukos ant niekų nueina, 
daugybė suimtų per jų paežių ne- 
afsargumę bereikalo tikt įbaugi
na likusius./

Suėmė 300 darbinįkų.
^Vilniaus kalinyj sėdi su vir

szum 300 darbinįkų, daugiausiai 
žydų, apskųstų už sukalbį. Suim
ti kaminszluoszcziai pareikalavo 
nuo darbdavių padidinimo algų, 
už kę juos apskundė į policiję, 
kuri padarė kratę ir rado pas tufus 
darbinįkus socijalistiszku- rasz
tus, už tai suimtų draugai vie 
nę skundėję sunkiai sumuszė, 
kitam gi su szilvasariu išplikino 
akis.

Kiekvienas teip sako:
CASCARETS CAKDY UATHART1C yra tel 

■tebuklingiausioc gydyklos alio amžiaus'i«xn- 
dlmuoae. turi gardu (moka, gydo lagadoei ir 
tikrai inkilui, kepenil. pifrra ir czystyia iriaa 
aiitema, pra»xahna p* ra žali m a. gv’do galwo, 
gkaudeiim|. drugy ir užkieu-jhna widuriu

Pirk dciiutf C. C. C. tziadien, 10. 25, 50 cen- 
tU wl»o»e aptiekoae ir isagjdynif gwa-

Moterų balsawimo tiesos 
Australijoj.

Australijos a ng] isz koše ko- 
lionijose moterims buvo pripažin
tos balsavimo .tiesos prie rinki
mų, o antai kolionijoj Pietinės 
Australijos jos turėjo tie-a 
balsuoti ir prie parlamento pa
siuntinių rinkimo; toje kolionijoje 
moterų tiesos buvo tu visu suly
gintos su tiesoms vyriszkių, taigi 
ežia jos galėjo ne tikt balsuoti, 
bet ir tapti iszrinktomis. Tuom 
tarpu prie dabartinių linkimų 
į unijos visų Austr.dijos 
kolionijų parlamentę moterims 
tiesų ne pripažino. Ir tose koloni
jose, kur jų tiesos buvo su visu 
sulygintos, jos ne mokėjo tų tiesų 
apginti; priesz moterų dalyva- 
viiirę parlamento darbuose paki
lo jų prieszinįkai ir jiems pasisekė 
pirmiaus pripažintas tiesas atim
ti. Wisi pripažino, kad moteiys 
stabdė tikt parlamento darbus; 
jos rūpinosi vien apie i-zrink;mę 
tokių kandidatų, kurie žadėjo 
reikalauti tiesų priesz girtuoklius 
ir mergų suvadžiotojus, bet ardė 
iszrinkimę t krai dorų tr iszmin- 
tingų pasiuntinių. Iszplatinti sa
vo politiszkę į'ekmę moterys 
ne mokėjo, į parlamentę dar mo
teris ne buvo iszrink ta. Wiska% kę 
jos sau išaariavo, buvo išrinki
mas moteries ant bulmBtro mies
telyj Onehunga, ant salos Naujos 
Zelandijos. Prie rinkimų karsz- 
cziaus darbuojasi moterys cziubu- 
vių maori, negu kolioui-tų mo
terys.

‘‘Lietuvos” Agentas 
Chicagoje.

Karo’i* Wilkonis, yra nauju 
“Lietuvos” Agentu Chicagoje ir 
So. Chicagoje. Wisi galite jam 
mokėti pinįgus už “Lietuvę”, mes 
už ji atsakome.

“Lietuvos” Išdavyste.



Isz Amerikos.
Žuvlnikystes paroda.

Pradžioje ateiuanczių metų, 
mieste Tampa, Fla., bus pareng
ta terptiutiszka žuvinįkystės pa
roda, ant kurios jau užpraszytos 
fezitos vieszpatystės: Anglija, 
Prancūzija, ^Vokietija, Maskolt- 
ja, Lzpanija, Italija, Belgija, 
Portugalija, Szvedija ir Norve 
gija, Danija, Austrija, Hollau- 
dija, Chinai, Japonija, Meksi
kas ir visos vieszpatystės vidų 
rinės ir pietines Ąmerikos. Ant 
parodos bus ne tiktai žuwys, bet 
teiposgi austeriai, varlės, želv& 
ir parodytas būdas jų auginimo 
ir apsaugojimo. Parodos paren
gėjai nori su kitoms vieszpa 
iystėms apkalbėti, kaip galima 
apsaugoti nuo visiszko isznai- 
kinimo želves ir varles.

Nelaimingas atsitikimas.
Apsigyvenęs mieste Dovson 

City, Alaskoj, nukakęs teu isz 
Porlland, Ore- W. F. Michaelson, 
ant apsaugojimo savo namelių 
nuo plė-zikų, pritaisė prie durų 
užprovytę karab:nę teip, kad jis 
turėjo pasidirginti, jeigu kas isz 
lauko eitu į widų. Tuom tarpu jis 
pats buvo pirmutini tos prietai- 
sos auka. Užmirszo mat eidamas 
namon apie pritaisytu karabinę, 
kaip tikt atsidarė duris; karabi 
nas szovė ir szuwis pataikė 
Michtelsonui į krutinę. Nuo to jis 
į porę valandų ir pasitarė.

Negau ti palaikų.
Neseniai atkako į Londonę isz 

Nev Yoiko dvi moterys; N alau 
ir Rafferon ir atsiszaukė į biurę 
Russelio jieszkoti prigulinczių 
joms $200J000 dol. palaikų, apie 
kuriuos buvo garsinę tūli ame 
rikoniszki laikraszcziai. Pasiro
dė vienok, kad tas laikraszczių 
paleistas paskalas buvo melagin
gas, nors palaikų jieszkotojos 
teip tikėjosi greitai juos gauti, 
kad nepasirūpino pinįgų aut 
kelionės atgal į Amerikę. Ant jų 
laimės vienok szifkortes iszpirko 
joms ponas Russel.

Prigawejas.
Lowel, Mas.’. 9 d. Spalių atka

ko ežia koksai neva kunigas ir 
terp lenkų rinko aukas ant 
lenkiszkos dvasiszkos seminari 
jos \Vilkes-Barre, Pa. Pasirodė 
vienok, kad tai ne buvo kunįgas, 
bet paprastas prigawėjas. Kaipo 
kunįgui lenkai nesigailėjo aukų, 
wienas dawė net 300 dol. Iszei- 
damas nuo to lenko pasakė, kad 
jis negali niekur privatiszkuose 
namuose apsistoti, bet turi eiti 
pąs airiszkus kunįgus, kaip nuėjo 
teip ir prapuolė, žinoma tfu lenkų 
aukomis.

Pabėgo gyvates.
Hoegato, Oh. Atkako ežia su 

gyvatėmis žmonių bovy tojai ir 
ant vežimo susirinkusiems žmo
nių minioms rodė visokias neva 
stebuklingas sztukas. Žmonių su
sirinko teip daug aplink vežimę, 
kad susigrūdę numetė nuo įveži
mo klėtkę su gyvatėms, klėtka 
susidaužė ir 40 gyvaczių, terp 
kurių buvo ir lab.>i pavojingos, 
iszbėgiojo, bėgdamos sukandžiojo 
keliolikę žmonių. Wisi vietiniai 
gydytojai turi dabar gnu darbo 
prie gelbėjimo gy vacz;ų sukan
džiotų.

Eaplioeija garinio katilo.
Detroit, Mich. Dirbtuvėj 

“Detroit Cabinet Company”, aut 
Hanah avė., nuo nedatekliaus 
vandens, expliodavo garinis ka 
tilas, prie ko du darbinįkai likosi 
mirtinai, iszlakszcziusių nuo su
trukusio katilo szukių, sužeisti, 
teip sužeistų yra 10. Pryszakini 
ir užpakalini ant 10 lubų Iriobos 
sienos likosi sugriautos. Bal
sas nuo expliozijos buvo teip 
didelis, kad nuo jo sz aurrytinėj 
miesto dalyj visi langai iszbyrė- 
jo. •

r
Beproezio darbai.

Pittsburo, Pa. Thom-« Cooper 
isz Bridvin, įgavęs nuo p rsigė 
rimo proto sumaiszymę^iadegėss- 
vo namus; trys kaimynai, pamalę 
besiveržianezię liepsnę, atbėgo 
prie gesinimo, bet beprotis patiko 
juos su revolveriu ir sunkiai 
paszovė. Paskui Cooper isz ežia 
pabėgo; bet ant rytojaus jau jis 
po visus apl ūkinius kelius bėgiojo 
irszaudė į kirk*ienę antkeliopa- 
liktę; jo iki sziol dar ^pe suėmė. 

sziltinių mirszta tikt 5, kadangi 
ežia ant žmonių reikalų vandenį 
ne tikt filtruoja, bet dar jį per- 
valo pervarydami per pieskę. 
Tolinus eina miestas Rotterdam, 
teiposgi Holandijoj, kur nuo 
sziltinių mirszta 5,2 ant 100000 
gyventojų. Amerikoj, kur apie 
s veikę vandenį mažiaus rūpina
si ir mirtys nuo sziltinių yru 
daug tankesnės. Nev Yorke ant 
100000 gyventojų mirszta 17, 
Bostone 30, Detroite 31, Buffa- 
loj 35, Baltimorėj 41, Philidel 
phijoj 45. Per paskutinius pen
kis metus nuo sziltinių pasimirė 
Philadelpbijoj po 243 žmones isz 
kiekvieno 100000 miesto gyven
tojų, už tai Haagoj tikt 24, tai
gi ant viso Philadelphijos gy
ventojų skaitliaus iszpuola 2330 
myrių nuo sziltinės, bet kad 
isz apsirgusių mirszta tikt 
5%., tai iszpuola, kad per 
paskutinius 5 metus Philadelphi- 
joj 50000 žmonių sirgo sziltinė- 
mis ir tai tikt todėl, kad ežia 
nesirūpina apie suteikimę žmo
nėms sveiko vandens.

Nužudė savo vaiką.
Kaxsas City, Mo. Isz upės 

Missouri iszgriebė kunę mažo 
vaiko, kurį 22 m. Eunice Lovi
ne pripažino už prapuolusę savo 
2 metų dukterį. Prie kūno buvo 
pririsztas didelis akmuo, ant 
galvos gi užtėmyjo didelę žaizdę, 
taigi, turbut, mergaitė pirma li
kosi nužudyta, o paskui jau, ant 
paslėpimo kūno, ję su pririsztu 
akmeniu upėj paskandino. Kaipo 
nužiūrėtas žmogžudys likosi 
suaresztuotas tėvas minėtos mer
gaitės, kurisai apleido savo pa
czię ir iszsineszdino kitur; kaip 
sako, jis jau seniai norėjo tę mer
gaitę nužudyti, tikt vis jam mo
tina iszpildyti ne davė.

|| Ant amerikoniszko kariszko 
laiVo “Texas”, stavinezio Bosto
no porte, expliodavo garinis ka
tilas, kurio szukės daugelį juri- 
nįkų, o tame du oficieru, sužei
dė.

t Ibhpaning, Mich. Cleveland 
Lake Miue kastynėse nusilaku
si kastynių olos siena užbėrė 
tris darbinįkūs, isz kurių vienę 
isztraukė ne gyvę, antras buvo 
mirtinai sumankytas, treczio gi 
negalėjo surasti.

Baisi viesulą.
Atlantiko pakrantėse siautė 

baisi viesulą, kuri daug pridirbo 
blėdies. Ties Kap May, N. J. 
vėjas iszmetė ant kranto dideles 
vilnis, kurios nuplovė ant kran
to stovinezius žvejų namelius. 
Wirvinis geležinkelis, bėgantis 
pakrantėmis, likosi isznaikytas. 
Nežinomo vardo laivas netoli 
kranto paskendo su visais ant jo 
buvusiais jurinįkais; paskendo 
vienok ir daugiaus laivųfe

Baisi nelaime.
Garrisons, N. Y. Su greituoju 

trukiu Nev York Central & Hud- 
son geležinkelio atsitiko dideli 
nelaimė. Wi«ame greitume trū
kis iszszokęs isz rėlių, pramuszė 
barijerossienę ir nupuolė į upę. 30 
žmonių, wyrų ir moterų, likosi 
prie to užmusztų, 25 gi sunkiai 
sužeisti guli ligonbucziuose.

Trukiu suvažinėti.
Netoli Sommerhill, Pa., ant 

Pennsylvania geležinkelio linijos 
bėganti lokomotyvą naktyj suva
žinėjo keturis vyriszkius ir teip 
baisiai ratai juos sumalė, kad nė 
vieno ne galima pažinti. Suvaži
nėti mat buwo darbinįkai, kurie 
ėjo į Johnstovn, tikėdamiesi ten 
darbę gauti.

Nuslnuodino.
Osukosh, Wis. Atsibuvo ežia 

vestuvės miesto kasieriaus duk
ters, laike kurių nuo negerų szal- 
danezių saldumynų nusinuodino 
daug sveczių, isz kurių daugu
mas pasitaisė, bet paties kasie 
riaus szeimyna, taigi patsai 
kasierius, jo moteris ir du sūnūs 
sunkiai dar serga, ypacz gi vie
nas sūnūs, kaip sprendžia, turės 
mirti.

Laimingi pateikėjai.
Springfield, III. Szeimyna 

Capps, kurios sanariai gyvena 
llliapolise, Sp^ringfielde, B įverto- 
ne, Vandalijoj it Mt. Pulaski, ap
turėjo, po numirusiam Londone 
Tamosziui Capps,$2000000 palai
kų.

Kruvinas mūsais terp szerifo 
tarnu ir sztraikierių.

Yvma, Ari. Mammolh Tanke, 
Ari. atsitiko kruvinas muszis 
sztraikuojanczių mexikonisz 
kų darbinįkų su szerifo 
tarnais, prie ko septyni dar 
binįkai likosi užmuszti, o vienas 
isz szerifo tarnų yra paszautas. 
Szerifas mat atkako suimti tris 
sztraikierius, bet jį darbinįkai 
patiko su akmenims ir su revol
veriais. Ant szuvių darbinįkų 
szuviais atsiliepė ir szerifo žmo
nės. Wienę darbinįkę pasisekė 
suaresztuoti. Siunczia ežia dau
giaus žmonių ant pagelbos sze 
ižui.

Isz Alaskos.
Gubernatorius John Brady ap

garsino žinias apie Alaskę. Ant 
ploto didesnio negu ^Vokietija 
arba Prancūzija Alaskoj 
yra isz viso tikt 40000 gyven 
tojų, terp kurių 30000 cziabu- 
vių ir 10000 baltvcidiių. Ant 
parengimo mokslainių jis rei
kalauja 60000 dol.

Kapitonas Harper, atkakęs 
dabar į VVashingtonę, pasakoja 
apie neiszpa-akytę vargę, kokį 
kenezia daugumas atkakusių auk
so jieszkotojų. Dovson Cityje 
yra dabar 5000 aukso jieszkor,o- 
jų, bet maisto produktų nėra 
ežia nė dėl pusės to skaitliaus, 
bet kad ant ledų jau užszalus:os 
Yukon upės maisto nėra, todėl 
pusė tų aukso jieszkotojų turės 
iszmirti tiesiog nuo bado. Terp- 
kalnės yra jau sniego užnesztos, 
per jas negalima į žmonių ap
gyventus krasztus prisigriebti, 
tuom tarpu ant kel o yra daug 
aukso jieszkotojų, jiems trūksta 
maisto.

Sveikumas Amerikos miestu.
Sveikatos užveizda miesto 

Ph ladelphijos apgarsino žinias 
apie apsirgimus nuo sziltinės A- 
merikos miestuose, paeinanezius 
nuo ne gero vandens. Skaitlius 
apsirgusių ir myrių nuo ne gerai 
nuo szittinės gimdanezių bakteri
jų pervalyto vandens Ameri
koj yra kur kas didesnis negu 
Europos miestuose, kadangi Eu
ropoj labinus rūpinasi apie sutei
kime miestų gyventojams svei
ko vandens. Miestas Haaga, 
Holandijoj, yra sveikiausias: 
ežia ant 100000 gy ventojų nuo

Jeigu Jautiesi ne»welku. imk wlen(CASCAR 
ETS. o itzgydyi t**g, ui 10 ir SOc

Isz darbo lauko.
1 Kongresmanas Harmer isz 

Pensylvanijos praneszė Ameri
kos jurinįkyslės užveizdai, kad 
darbinįkai dirbanti prie pylimo 
kariszkai laivynei damų ant Lea- 
ge Island priversti dirbti ii- 
giaus kaip 8 vai. ant dienos, o 
kas svarbiausia, kad darbo ve
dėjai neiszmoka jiems uždarbio 
kaip pridera, jie niekada ne gau
na uždarbio į laikę. Isztirus tę 
dalykę pasirodė, kad apkaltini
mai Harmero yra teisingi, jū
rinį kystės užveizda teisinasi, kad 
tas paeina nuo to, kad darbai ma
žoms dalims pavesti visokiems 
kontraktoriams. Nuo tos žinios 
vienok darbinįkams ne bus leng- 
viaus: jeigu juos skriaudžia kon- 
traktoriai, bet jeigu darbus atlie 
ka randui, tai už skriaudas dar
binįkai turi tiesę kaitinti raudę, 
kadangi jo yra priderystė savo 
kontraktorius prižiūrėti. Skriau
džiami darbinįkai ne tiek geidžia 
žinoti kodėl juos skriaudžia, kiek 
tę, kad jų ne skriaustu.

T Pereitęsanvaitę Suvienyto
se Wieezpatystėse buvo isz viso 
224 nusibankrutinimai; pereitę 
metę, per tę paczię sanvai- 
tę, buvo jų 2 74. Kanadoj szį 
metę buvo nusibankrutinimų 36, 
pereitę gi metę, per tę paczię 
sanvaitę, buvo jų 60. Duno agen 
turą apie prekybos ir daibo san- 
lygos pranesza, kad dabar geri- 
nimssi tų sanlygų eina paleng- 
viaus; czebatų dirbtuvės kaip 
kur pakelė darbinįkų algas ir 
priėmė jų prie darbo daugiaus. 
Prekės bovelninių audimų nu
puolė ir nėra ant jų didelio rei
kalavimo. Wilnonių iszdirbimų 
prekės laikosi augsztos, bet apart 
siuvėjų ant siuvimo drabužių 
ant žiemos, nėra beveik kitokių 
reikalavimų.

Amerikos tūli laikraszcziai 
persergsti darbinįkūs norinezius

LIETUVA
1 . . 1 Jil'VJ,1 1 'L
keliauti į Guatemalę, viduri
nėj Amerikoj, darbo jieszkoti. 
Neseniai isz Los Angelos i užke
lia vo ten vokietys dailidė, Fr. 
Hoffmann, kurisai paskui parsi
kvietė ten ir savo paczię, bet ta, 
ten nukakusi, tuojaus sziltine 
apsirgo ir turėjo grįžti atgal į 
Los Angelos kadangi negalėjo 
gyventi ne sveikame to krasz- 
to ore. Joe vyra-*, jeigu turi 
darbę, uždirba po 7 dol. ant die
nos, liet tie, rodosi, dideli pinigai 
isz tikro verti tikt ketvir- 
tę dalį. Hoffmann pats nori tei
posgi atgal grįžti, bet tuom tar
pu trūksta jam ant kelio pinįgų.

Amerikoniszkas konsulius 
isz Iliogo, Japonijoj, praneszė, 
kad uždarbis japoniszkų darbinį
kų, sulyginant su 1895m., pasi 
kėlė ant treTzdalio, taigi ant tiek, 
ant kiek jis niekur daugiaus, 
imant viso svieto vieszpatyatea, 
ne pakilo. Pasirodo, kad dabar 
vien Japonijoj daibo iszlygos 
pagerėjo, kitur gi jos eina nie- 
kyn.

doLLĮET, Ili.. Broliai Grief, 
užveižėtojai dirbtuvių “Conso
lidated Steel and Wiri Com
pany’* likosi suaresztuoti; skun
džia juos užtai, kad jie vartoja 
prie darbo mažus vaikus, mažiaus 
14 metų amžiaus.

Moveaqua, III. Kalnaka
siai czionykszczių anglių kasty 
nių vėl pakėlė sztraikę.

5 Soi'TH, Bend, Ind. Prasi
deda ežia darbai katilų dirbtu
vėj Jonai huno Matevs.

Isz pietinės Afrikos.
Daugelis musų brolių iszke- 

liavo į pietinę Afrikę, keliauja 
daug jų ir dabar, ypacz isz Kau 
nogub.; daugiausiai keliauja į 
miestę Johannisburgę. Tuom 
tarpu Berlyno laikrasztis “Local 
A.nzeioer” persergsti visus no
rinezius ten keliauti. Laikrasztis 
sako, kad gyvenimo iszlygos da
bar ežia niekai ir tai teip niekai, 
kaip dar niekada ne buvo. Mies
te Johanuisburge neiszpasakytai 
daug darbinįkų va>kszczioja be 
darbo ir badę kenezia; uždarbis 
nuolatai maži naši, bet kad įve
žimo muitai ant valgio produk 
tų pasilieka tie pats, tai prekės 
tų produklų nepasimažino. Dar
binįkai ir amatnįkai pakėlė pro
testus, bet kęgi jų protestai ma- 
czys, jeigu vieton mokytų amati- 
nįkų darbdaviai parsigabena prie 
darbo juodveidžius kafrus, kurie, 
mažai reikalaudami, dirba teip pi
giai, kaip ne gal dirbti atkakę isz 
Europos darbinįkai. Daugelis at
kakusių atsirado ežia daug sun
kesnėse sanlygose negu ten, isz 
kur ežia atkako. Ant naudos ba- 
duojanezių, be darbo ėsanezių 
darbinįkų parengė ežia koncertę. 
Minėtas laikrasztis persergsti 
norinezius keliauti į Transvaalių, 
sako jis, kad neturintis sziek tiek 
pinįgų ant iszsimaitinimo per ke 
lis mėnesius, jeigu nenori prapulti, 
neprivalo į Transvaalių keliauti. 
Ant iszsimaitinimo per vienę tikt 
mėnesį reikia mažiausiai 250 
markių arba apie 120 rublių. Ne
mokančiam angliszkai (nors 
vieszpatystės kalba yra holan 
diszka, bet jieszkant darbo jos ne 
tiek reikia kaipangliszkos)sunku 
kokį nors darlię sugriebti. Atra 
dus Johannisburgo aplinkinėse 
turtingas aukso kastynes, tas 
miestas augo urnai, dabar gi tūli 
laikraszcziai jau pranaszauja jam 
greitę isznykimę, jeigu dabartinės 
sanlygoe ilgai ten užsiliks.

Pamėtyk dfiute CA8CARKT8 u* 10a., g«- 
rUuaU iutalsytoja pUucilu ir wi«u widurln.

ISZ
Lietuwiszku dirwa

Isz Lošt Creek, Pa
Petczėj szale Shenandoah, Pa. 

vadinamoj Smoke Hole No. 2 
gyvena didokas brolių lietuvių 
skaitlus, bet daugumas teip nu
puolę, kad sunku net apraszyti. 
Yra ežia keletas prakilnesnių 
jaunų vaikinų paveisklingai be- 
sielgianczių, mylinezių tėvynę, 
mokslę ir apszvietimę. Jie pereitę 
pavasarį užmanė uždėti kliubę, 
o prie jo ir knįgynę, kur atlieka- 
mę laikę galima būt praleisti ant 
iszlavinimo preto per skaitymę 
knįgų ir laikraszczių. Aut nelai
mės vienok, toj petczėj yra daug 
teip vadinamų karsztų fanatikų, 

kurie stabdė užmanytojų darbę, 
apskelbė juos bedieviais ir paleido 
daug kitokių pliovonių.-Trukdy
mas lasui ir užstoję bedarbės laikai 
atėmė užmanytojams energiję ir 
per tai užmanymas ne įsikunyjo. 
Užtai stabdy tojai užmanymo už
dėjo jiems geriausiai tinkanezius 
Kliubus, taigi 4 paslaptas, be lai- 
snių karezemas, kuriose pardavi
nėja degtynę ir alų; tas užmany
mas rado dausriaus pritarėjų. Tuose 
paslėptuose saliunuose atsiprovi- 
nėjo orgijos ir girtuokliavimai, 
sanariai lo kiubo klykė per nak
tis ir per dienas, degtynę parda
vinėju mažiems vaikams ir mer 
gaitėms, vyrams ir moterims; 
tikt tie ne gauna, kę neturi pinį
gų. Uždėtojai tų paslėptų kar- 
cziamų yra lietuviai, vienas 
vienok jau subankrutyjo. Matote 
todėl, kokiu budu musų broliai 
apszvietimę platina, kaip atlieka 
tautiszkus darbus! Isz tikro tie 
musų darbai labai jau pagarsėjo, 
raszo apie juos karts nuo karto 
ir angliszki laikraszcziai. Ant 
galo įgriso kam ten tie klykavimai 
ir apskundė tuos naujus 
szinkorius, isz ko pasidarė apie 
6 provos ir visos jau nusiųstos į 
Pottsvilles tiesdarystos sudę ir 
tokiu budu ir ten pagarsės 
begėdiszki lietuvių darbai.

Toj paezioj petczėj atsibuvo 16 
Spalių lietuviszkos vestuvės ir 
nusisekė labai puikiai, pagal tų 
musų “patrijotų” nuomonę, nes 
isztusztino 40 bertainaiezių alaus, 
nuo ko įgavo teip szviesų protę, 
tokię tėvynės meilę, kad tuo
jaus ėmėsi prie darbo, apsiszarvojo 
tokiais ginklais kaip akmenims, 
kirviais, peiliais, revolveriais. 
Paežiam muszio karsztyje užgesi
no žiburius, kiti narsus kareiviai 
leidosi kruvini į atakę, užpulti 
lindo kas per langę, storesniejie 
kavojosi po lovoms. Ne pro szalį 
bus paminėti, kad girtuoklystose 
ima dalyvumę ir tūlos musų 
moterėlės, kurios persigėrusios 
pameta kur į kampę savo vai
kus, o paeziog linksminasi su 
jaunais vaikinais, isz ko, žinoma, 
užgeina nesutikimai, muštynės 
apsivedusių szeimynose.

Tos petezes lietuviai priguli 
prie Shanandorio * lietuviszkos 
parapijos. Gal butu gerai, kad 
juos guodotinas prabaszczius 
bažnyežioj pamokytu; laikrasz
czių jie ne tikt ne skaito, liet dar 
skaitanezius iszjuokia ir keikia. 
Girtuoklystė yra biauriausia mu
sų gyvenimo piktžolė, iszrauti ję 
reikia visiems pasistengti, kadan 
gi ji mus į prapultį nustums, už- 
sųielnysime pei ję visų neužkan- 
tę ir paniekinimę.

Reporteris,

Nuo Su8iwienyjimo Lie
tusių Seimo.

Kę tikt atsibuvo Susivienyji- 
mo Lietuvių Amerikoj Seimas 
Philadelpbijoj. Ant ateiuanczių 
metų prezidentu likosi iszrinktas 
Kunįgas Žilinskas; vice preziden
tu—Makauckas isz Pittsburgo; se
kretorium—V.Zukauckas isz Nor- 
thampton, Mass.; kasierium—Ra- 
dzeviezius isz Shenandoah, Pa.; 
knįgium—Kun. A. Burba ^prižiū
rėtojais kasos: Chmieliauckas isz 
Shenandoah, Pa. ir Kun. Matu
laitis isz Minersville, Pa.

Svarbiausi nutarimai ant sei
mo buvo szitie: Organas Susi- 
vienyjimo iszeis to. paties didu
mo ir toj paezioj dvasioj kaip ir 
iki sziol. Susivienyjimo sanariai 
dalysis į 3 skyrius: a) garbės sa
nariai; gali jie gauti Susivienyji- 
mo laikrasztį, neszioti ženklelį, 
bet poemertinės negaus; b) pa
prasti sanariai mokės ant metų, 
kaip iki sziol, po du dol. ir gaus 
posmertinės $150; c) Ksnęriai no
rinti gauti dvigubę posmertinę, 
taigi $300, mokės ant metų po 4 
dol. Nusprendė teiposgi duoti 
paszelpę ant baigimo mokslo p. 
Graicziunui 100 dol.

Kapitalistai ir darbinįkai.
Wokiszkas laikrasztis “Beo- 

bachter” paduoda, buk tie darbi
nįkai. kurie, paszaukti į audę kai
po liudytojai, liudyjo teisingai 
priesz žmogžudį Luzernos pavie- 
czio szcrifę, Martinę, už tai kad 
tie liudyjimai buvo ne naudingi 
Martinui, likosi nuo darbo pra- 
szalinti. Kę gi ant tokio kapita
listų pasiėlgimo sako Amerikos 
randas? Žinoma, nieko ne sako, 
kadangi isz tikro Amerika rando 

neturi; bet ant urėdų yra vien 
kapitalistų' tarnai. Wisur ant 
svieto gal a Ui tikti peržengi
mai vieszpatystės ant žmonių 
naudos lazduotų tiesų, bet tuibut 
niekur teip tiesas už niekę nelai
ko, kaip Amerikoj; ežia mat tie 
turi tiesas, kurie turi daug pinį
gų. Garsi kitękart “Liuosybės 
žemė” srvo neteisybėmis mat 
jau ne tikt su Maskolija susilygi- | 
no, liet kaip kokiuose dalykuose 
toli ję pralenkė. Teisybė ežia da
bar yra vien pinįgų masznoj!

Naujas Kliubas.
Grand Rapids, Mich. 30 d. 

Rugsėjo, 1897m., užsidėjo naujas 
Liet. Kliubas po vardu D. L. K. 
VVitauto; Isz karto prisiraszė 29 
sanariai.: Wyriausybė: J. Ko- 
muntauskas—prez.; W. P. K. Za- 
lonas—prot. sekr. ;J. Bilskis—fin. 
sekr.; W. Wiszcziulis—kasierius; 
F. Sidaras ir J. Gromas—kasos 
apiekunaj. Įstojimas per 3 pir
mutinius mėnesius po 10c., o pas
kui, pagdl nutarimę Kliubo, įstO 
jimas bus pakeltas- Mieris Kliu
bo: isz'surinktų pinįgų pirkti 
knįgas, Juikraszczius ir mokyti 
sąnarius lietuviszko ir angliszko 
raszto ir kalbos; toliaus gal ir 
prie Susivien. L. A. prisidės.

Wienas isz Sąnariu.

Nelaimės kastynėse.
“Saulė” paduoda apie nelaimes 

pasiekusius lietuvius jnainose:
1. Maibose South Alės, neto 

Ii Mahanojaus, Pa. likosi sužeis
tas Raulis Kriuglis, 40 metų 
amžiaus, paeinantis isz Žemo
sios Panemunes, Naumieszczio 
pavieto, Suvalkų gubernijos. 
Žmonės sako, kad jis pasitaisys.

2. “Big Wenis” mainose, neto
li ^iddleport, Pa., atsitiko smar 
ki expliozija, nuo kurios apdegė 
szeszi darbinįkai, o terp tų du 
lietuviai: Antanas Razvickis ir 
Chas Mikszis. Sunkiai apdegu
sius nugabeno į Ashlando ligon 
būtį, bet kaip sako, jie ten pa
simirė. i «

Politiszka Lietuwių darbi
ni kų Draugystė.

“Vienybė” pranesza, kad po 
protestų priesz nelabystes szerifo 
Martino, Scrantono lietuviai į- 
kurė “Politiszkę Lietuvių darbi
nįkų draugystę”. Iszsyk prisiraszė 
40 sąnarių. Draugystė laikys suė
jimus nedMdieniais po 20 d. kiek
vieno mėnesio. Apart kitko, 
draugystė rengiaisi lietuviszkoj 
kalboj perspa ūdyti Suvienytų 
Wieszp;.tyszczių konstituciję ir ję 
dalyti terp lietuvių, idant jie 
galėtu pažinti savo tiesas

Aukos ant suszelpimo lie- 
tuwiszkų naszlaiczių.
“Vienybė” paduoda apie to

lesnes aukas surinktas Union 
Cityje, Con. ant suszelpimo Ii e" 
tuviszkų naszlaiczių po užmusztų 
szerifo Martino lietuvių darbi
nįkų. Tam tikri paskirti kolek 
tor ai surinko dar 16 dol. 10c., 
taigi drauge su pirma surinktais 
18 dol. 55c., kurie buvo 39 nr. 
“Vienybės” apgarsinti, yra dabar 
34 dol. 65c.

Thomas, W. Va. 15 d. Spa
lių Droft mainose likosi szleito 
suspaustas lietuvys Povylas Pa- 
gareckis ir tai teip sunkiai, kad 
ant vietos ir pasimirė. Welio- 
nis buvo 32 m. amžiaus, Ame
rikoj iszbuvo 7 metus, buvo 
dar ne vedęs. Paėjo jis isz Kau
no g u b., Panevėžio pav. ir pa
rapijos, Pinavo valszcziaus, 
Szeszkų kaimo. Nors į nė jokię 
draugystę ne prigulėjo, bet 16 
d. Spalių tapo dailiai su mi- 
szioms palaidotas. A, a. Paga- 
reckis turėjo daug draugų ir pa
žystamų Chicagoj ir Plymouthe.

CASCARETS ludrutlas kepeni*, lakituilr 
pilwe. Niekad neiksuda. 10c.

Amerikos indijonai ir 
perkūnas.

Ne seniai patėmyjo, kad vtetę, 
kur pastatyti indijonų kaimai, 
niekada ne atlanko c klonai, balt- 
veidžių gi kaimus ir miestelius 
kaip kada jie su visu iszgriauja. 
Kaip indijonai moka tokias vie
tas pasirinkti, tai jų paslaptis. 
Dabar ilgai terp indijonų gyvenę 

apgarsino vėl kitę žingeidų apsi- 
Teiszkimę: daugelis ilgai terp 
indijonų gyvenusių rasztinįkų, 
misijonierių, ir urėdnįkų tvirtina, 
kad perkūnas niekada ne musza į 
indijonų triobas, nė į jų szetras. 
Indijonų agyventuosę krasztuose 
audros su perkūnais užkyla 
teipjau tankiai, kaip ir kituose 
Amerikos krasztuose, būva jos 
ties jų kaimais teipjau smarkios 
kaip ir kitur. Indijonai tankiai 
laike didelių audrų apsistoja gi
riose, kur aplink jų stovyklas 
musza perkūnai, bet tėmytojai 
sako, kad ne buvo atsitikimo, 
idant kada musztų į indijonų 
triobę, arba į jų stovyklas giriose 
arba ant laukų. Todėl mokslin- 
cziai užduoda klausymę, ar indi- 
jdnai moka iszsirinkti tokias vie
ta#, į kurias perkūnas niekada ne 
musza, kaip moka jie iszsirinkti 
vietas, kuriose ciklonai niekada 
ne atsilanko, arba gal žino kokį 
apsisaugojimo nuo perkūno budę. 
Kaip vienok jie tę atlieka, tas ne 
susekta, tas yra jų paslaptis.

Naujausi iszradimai.
U Du vokiszki daktarai: Dr. 

Einhorn ir Heinz isz Muencheno, 
Bavarijos sostapilės, iszrado 
nauję vaistę ant panaikinimo 
visokių skaudėjimų; vaistę tę 
jie praminė Orthoformu, jis yra 
isz Methylinio ethero ir Ami- 
doxybenzoklin'es rugszties. Yra 
tai baltos kristaliszkos dulkės, 
kurios vandenyj isz pa engvo 
tirpsta, jos ne nuodingos. Jos 
teipjau gal būt vartojamos prie 
visokių sužeidimų, apdegimų ir 
tt., arba ir prie vidurių skaudė
jimų. Prie žaizdų, skaudžių apde
gimų vartoja jį kaipo dulkes, 
su kurioms apibarsto skaudamę 
vietę ir skaudėjimas pasilauja;. 
prie vidurių skaudėjimų įczirsz- 
kia jį po oda. Kadangi tas naujas' 
vaistas ne nuodingas, galima jį 
vartoti nors ir po kelis kartus 
ant dienos be jokio pavojaus 
žmogaus sveikatai ir kiekvienę 
sykį jis naikina visokius kūno 
skaudėjimus.

U Wienas inžinierius mieste 
Muenchene, Bavarijos sostapilėj, 
iszrado nauja automatiszkę re
volverį. Ant szovimo reikia tikt 
vienę kartę paspausti ir į dvi 
sekundas naujas ginklas paleidžia 
6 szuvius ir tai teip smarkius, 
kad ant 300 yardų kulka pra- 
musza 6 colių aržuolinę kaladę. 
Wienę tokį revolverį jau atga
beno į Amerikę, į miestę San 
Francisco, kurį iszbandė to mies
to policijos virbzinįkas.

Skaitlius gyventojų 
Australijoj.

Melbourno stati stiszkas komite
tas apgarsino dabar žinias apie 
skaitlių Australijos gyventojų. 
Pagal to komiteto surinktas žinias 
iszpuola, kad Astralijoj, ant tokio 
beveik ploto kaip visa Europa, 
pridėjus prie jos salę Tasmaniję ir 
Nauję Zelandiję, 30 d. Sėjos szių 
metų buvo tikt 4362756 galvų 
gyventojų. Terp Australijos ko- 
lionijų daugiausiai gyventojų 
turi kolionija Naujos Pietinės 
Walijos, nes 1311440 galvų, to
liaus eina Victoria, turinti 1170 
304, Queensland (sziaurinėj Au
stralijoj) 480000, Pietini Austra
lija su sziaurine teritorija 353 
877, Wakarinėj Australijoj yra 
tikt 157781 žmonių, ant salos 
Tasmanijos 167062, ant Naujos 
Zelandijos gi isz viso 719202. 
Ant ne daug didesnio ploto kaip 
Australijoj, Europoj gyvena 385 
000000 gyventojų.

Nuo Redystės.
Ant musų atsiliepimo, dauge

lis gerų ir teisingų lietuvių už
simokėjo prenumeratę už “Lietu
vę” bet dar yra gerokas skait
lius neužsimokėjusių. Taigi pasi
tikime, kad ir kiti nenorės musų 
skriaudos, bet kaipo dori ir tei
singi vyrai ir tikri lietuviai, pri
sius prenumeratę už “Lietuvę”, 
kuri rūpinasi ępie jų gerovę ir 
apszvietimę.

Mes kiekvienam užsimokan- 
cziam duodame puikias dovana"s: 
kas užsimoka $1,00,gauna dova
nų knįgele už 25c., o kas užsimo
ka $2.00, gauna dovanų knįgelę 
už 50c. Kuįgeles gali iszsirinkti 
isz musų kataliogo,kas kokias no- 
ri. Kas neturi musų kataliogo, 
tegul atsiszaukia, o prisiusime 
jam dykai.

Raszydami ir pinįgus prisius- 
darni, visada uždėkite szitokį ti
ri resę:

A. Olszevskir, 
924 33rd St. CIIICAGH, ILU



Isz wisur.

H Odesoj, Pietinėj Maskolijoj, 
žydiszkame ligonbutyj, beproczių 
dalyj, dabar pasimirė pagarsėjęs 
sawo laike daktaras Sztok. 30 
metų atgal, Sztok pabaigė Kije- 
wo univveraitetę ir kaipo geras 
daktaras, turėjo jis iszsyk didelę 
praktikę, paskui gawo wietę ie- 
miszko gydytojaus wiename kai
me Odesos pawietyj. Wienę kartę 
pas Sztokę atėjo ukinįkas skųsda
masi ant krutinės, kurię jam 
skauda.Apžiurėjus ligonį, Sztokui 
pasirodė, kad jisai turi labai jau 
iszsikerojusię džiowę. Žinodama, 
kad nuo tos ligos nėra waisto, 
idant nuo ligonio atsiliuosubti, 
Sztok liepė jam, žinoma lyg ant 
juoko, wirinti ropę ir gerti tę 
wandenį, kuriame buwo ji wirinta 
ir po kokiam laikui wėl ateiti. 
Ukinįkas ilgai ne atėjo, daktaras 
gi tikėjo, kad jis numirė. Wienę 
kartę pas Sztokę užėjo ukinįkas, 
kuriuom pasirodė ansai newa 
džowinįkas, bet su wisu svveikas 
ir atgabeno už iszgydymę dova
nas ir praszė jas priimti. Daktaras 
nusistebėjo, kadangi niekaip ne
sitikėjo, kad nuo jo vaistų ligo
nis butų galėjęs iszgyti; ant syk, 
kaip anam daktarui pasakoj 
prancuziszko raszėjo Maupassan- 
to, užėjo ant mislies nunuodyti 
ukinįkę ir persitikrinti, kokiu 
Hudu ropė galėjo jo plauczius isz 
gydyti. Jis tikėjosi mat atrasti 
vaistę nuo žmoniję labiausiai 
kankinauczios ligos ir tokiu budu, 
aukaujant wienę žmogų, visuo
menei patarnauti. Kaip sumisly- 
jo, teip ir padarė: nunuodino anę 
žmogų, kurisai su pasitikėjimu, su 
dovanoms pas jį atvažiavo. 
Kaip gi vienok nusigando pjau
stydamas kunę, kada persitikri
no, kad nunuodintas jo ' ukinį
kas niekada džiovos neturėjo tikt 
pifprastę plaucziiį slogę. Tas tokį 
padare ant daktaro įspūdį, kad 
jis tuojaus įgavo proto sumaszy 
mę, nuo ko jau niekada ne iszsi- 
gydė, beproczių mat ligonbutyj 
ir pasimirė.

Nors anglijonys ir vokiecziai 
paeina isz vieno tautiszko kelmo, 
bet tūlose angliszkose kolonijo
se Australijoj užgimė nekenti- 
mas vokieczių. Buvęs pirmiaus 
ministerių pirmsėdžiu kolionijoj 
Naujos Pietinės VValijos, Geor
ge Dibbs, keliauja dabar po vi
sas kolionijas ir tirinėja gyve- 
nimę vvokieczių ateivių; atka
kęs į miestę Auckland, ant Nau
jos. Zelandijos, laikė praneszimę, 
kuriame iszsitarė, kad laike sa
vo kelionių po Pietines jūres 
jis persitikrino, kad vokiecziai 
ne tikę kolionistai; ne kenczia 
jie kitų, ne kencz»a ir Anglijos. 
Ant salų Somoa vokiecziai vien 
stabdo tų salų kulturiszkę pasi
kelia’ ę. Teipjau iszsitarė apie 

vokieczius ir Naujos Zelandijos 
ministerių pirmsėdis, Seddon. 
Paskutinis kaliojo, kad vokie
czius reikia priskirti prie ne ge’s 
tinų ateivių, kaip ir chinieezius 
ir su visu jų į Nauję Zelan- 
diję ne įsileisti.

U Maskoliszkas laikrasztis 
“OJesskuja Gazeta” pranesza, 
kad kaime Zdinka, netoli Ode
sos, szlubas, 18 me'ų vaikinas, 
pasikvietė prie gėrimo karcze- 
moj vienę isz kaimo vaikyszczių, 
nugirdė jį ir paskui papjovė. Li
kosi jis suaresztuotas ir prisipa- 
žino, tikt teisinasi, kad žmogžu
dystę jis papildė tikt todėl, kad 
norėjo likti suaresztuotu, idant 
kalinyj, arba prieglaudos na
muose, gauti užlaikymę, kadan
gi teip reikia jam badę kęsti: 
uždirbti jis ne gal ant prasimai
tinimo, broliai gi, kada pas juos 
užeuia, iszveja jį laukan ir ne
priima. Ž nogžudystę j;s iszsirin- 
ko tikt todėl, kad kaipo raiszas, 
ki'aip nusidėte ne galėjo.Už žmog
žudystę jis dabar gaus nuo rando 
užlaikymę, bet kodėl jo nieks 
j <m nesuteikė, kada niekuom 
nenusikaltęs badę kentė?

H Maskolijos caras, laike savo 
atsilankymo Paryžiuje, iszva- 
žiuodamas paliko 100000 fran
kų ant beturczių. Urėdnįkai 
tuos pinigus iszdalino terp 50000 
beturczių teip, kad kiekvienam 
teko po 2 fr., bet ant rytojaus 
visi tie piuįgai perėjo į szinko- 
rių rankas, Paryžiaus betureziai

mat visus praleido, apvertė ant 
nusipirkimo degtinės, nebrangi
no caro dovanos. Lengvai tę 
galėjo susekti, kadangi tie caro 
dovanoti pinįgai buvo tyczia 
paženklinti. Kada apie tai daži- 
nojo caras, jis nusijuokė ir pa
sakė, “kad mat prancūzai betur- 
cziai geriausiai jo norus supra
to, jie gėrė už caro ir carienės 
sveikutę”. Bat ar gėrusiems tas 
ant sveikatos nuėjo, galima a- 
pie tai paabejoti.1

12 d. Spalių, baisi vėtra isz- 
naikino salę Leyte, prigulinczię 
prie Filipinų salų, pietinėj A- 
zijoj. Wėtra iszgriovė miestus 
Togloben ir Hernanion, dauge
lį aplinkinių kaimų, teiposgi 
miestus Carigana ir Burgo. Tag- 
lobane keli tukstaneziai cziabu- 
vių likosi užmuszti. Wėtra ta 
paskui perėjo ant salos Samor, 
kur teiposgi daug pridirbo blė- 
dies. Blėdį jos padirbtę žmonių 
turtuose skaito ant 7500000 pe
setų.

H Kaime Chmielov, vakarinėj 
dalyj Krimo, Pietinėj Maskolijoj, 
stacziatikiszkoj cerkvėj atsitiko 
dideli nelaimė. Į cerkvę susi
rinko daug žmonių, laike diev- 
maldystos kas ten suriko: “dega, 
bėgkile”. Persigandę žmonės pra
dėjo ant syk veržtiesi laukan per 
vienaitines, siauras duris. Susi
grūdime prie durų 53 žmogystos 
likosi su visu sumyniotos, 84 gi 
sunkiai sumankytos.

|| Ant Tokai-Do geležinkelio, 
Japonijoj, terp Cyana ir Yoka- 
meta, atsiliko dideli nelaimė. 
Kelio pylimę pagraužė tvanai, 
nuo to iszszokoį isz rėlių bėgan
tis pasažierinis trūkis, vagonai 
apvirto ir nusirito nuo kelio į 
vandenį. Isz 40 trukiu wažiuo- 
janezių pasažierių iszliko tik pen
ki neužgauti, 7 tapo užmuszti, 
kiti, gi sužeisti ir terp tų yra 
daug mirtinai sužeistų.

U Italijoj, miesto Ankonos ap
skrity j, nuo smarkių lytų užgi
mė tvanai, kurie, ypacz vieto
se: Recanati, Macerata ir Rimi
ni, neiszpasakytai daug pridirbo 
blėdies; daugelis kaimų yra su 
visu vandens apsemtų. Gele
žinkelių trukiai turėjo paliauti 
bėgioję, kadangi tiltai likosi 
vandens nuneszti. Prie to pri
gėrė ir daug žmonių.

|| UpėTronto, vidurinėj Itali
joj, ne'szpasakytai užtvino ir vi- 
sę Ascoii apygardę užliejo. Chia- 
ravalkj vanduo nuneszė tiltę, 
mieste Torli daug žmonių prigė 
rė, kaime Mendola vanduo nune
szė visus namus su visais jų gy- 
ventoja’s, prie ko 9 žmonės pri
gėrė.

|| Dėl smarkių ir ilgai besi- 
traukianezių lytų Chinų soeta- 
ptlės aplinkinėse vanduo užlie
jo 60 kaimų, kuriuose gyveno 
80000 žmonių, ir su visu isznai 
kino, nuneszė daugumę triobų ir 
gyvulių. Prie to ir daug tuks- 
tanezių žmonių prigėrė.

>
[| Miestę Chittagong, provin

cijoj Bengalijoj, Indijose, - su 
visu isznaikino baisi vėtra, kuri 
sugriovė didesnę miesto namų 
dalį, likusius pagadino. Kiek prie 
to žmonių pražuvo, dar tikrai ue 
žinia.

Pietinėj Maskolijoj, 24 Rugsėjo 
užkilo neiszpasakytai smarkus 
lytus, užtvinę vadens užliejo 
tarpkalnėj pa statytę kaimę 
Chrustalnaja ir netoli ėsanezių 
kastynių olas. Olose prigėrė 12 
darbinįkų.

II Mieste Oran, Algerijoj,Sziau- 
rinėj Afrikoj, buvo smarkus že
mės drebėjimai, kurie daug na
mų pagadino, kitus su visu su
griovė. Persigandę gyventojai 
isz krutanezių namų iszbėgiojo.

J Japoniszkasgarlaivys “Ses- 
sta Maraba” laike didelės vėt
ros, 3 Rugsėjo, pražuvo su vi
sais ant jo buvusiais jurinįkaisir 
pasažieriais; pasažierių ant jo 
buwo 12 ir 45 jurinįkai.

Naudokitės lietusiai!
Kas norite turėti gerus ir gra 

žius sidabrinius szauksztus, pei
liu*, videkiu? irszauksztukus ir

visokius daiktus prie stalo su 
gvarancija ant 40 metų, teiposgi 
auksinių laikrodėlių, žiedų, špil
kų ir tt., atsiszaukite ant žemiaus 
padėto adreso.

Apart to, fabrikas reikalauja 
visu£ agentų, kurie galėtu rinkti 
orderius, kurie gali nors kiek 
angliszkai raszyti ir skaityti. No
rėdami dasižinoti apie prekę, 
arba agentai, raszykite greit ant 
szio antraszo:

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

“Lietuvos” Agentas.
“Lietuvos” keliaujaneziu agen

tu yra Wincas Kudarauskas. Ji
sai atsilankys So. Bostone ir ap
linkiniuose miesteliuose priimi
nėt prenumeratę 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 prenumeratę agentui, 
tokiu budu užezėdysit sau laikę 
ir kasztus prisiuntimo, o pinįgai 
visi bus gražiai mums priduoti. 
Wincas. Kudarauskas yra tikru 
“Lietuvos” agentu ir nieks nepri- 
valo bijotis jam pinįgus duoti, 
mes už jį atsakome. Teiposgi ga
lite gaut pas jį visokių knįgų ir 
kitokių daiktų pirkti.

“Lietuvos” Iszdavyste.

Didelis Balius.
- Chicagoj, 7 d. Lapkriczio, 
salėje po nr. 988-990 W. 19th 
str., kertė Leavitt., Liet RepubL 
Kliubas lOtos vardos laikys savo 
pirmutinį balių, ant kurio už- 
praszo visus lietuviszkus kliubus 
ir visus kitus lietuvius ir lietu
vaites kuo skaitlingiausiai susi
rinkti, nes tai bus didžiausias ir 
gražiausias balius, grajys pui
kiausia muzika. Balius prasidės 
pusiau 7tę valandę vakare. Į- 
ženga vyro sil pana 25c.

Galima privažiuoti prie pat 
salės durių karais 18tos ui.

Užpraszo, Komitetas.

Laiszkai ant paežio.
551 AndreUc Ivan 066 Maris Tropdreaiki
563 Apymutekony Joc 660 Majewakl Joief
566 Barron Daudkl 669 Paplela Jan
565 lirubujak A n ton 670 Patachon F. F.
578 Damrau Aug. 676 Plpoli Stif
579 Derotly Ma« 688 Saternui Jan
587 Erazmuaoneny AnnyOHO Savickai Juoaan
615 J»roiz»-w»ki Staniai. 694 Schikowiki C.
619 Kalmanowttx 7M Sidlowikl Staniai.
620 Kante Miką 7W Spatl Frank
622 Kaitneru Joeefii, 713 Staroalka Anna
623 Kupiniki Mau-us 719StulvaA.
684 Kmteali John 724 Michal
626 Kantratowiz Alaka. 736 Vavnna Joaef
636 Lat>anowskl W7 788 Wi>j. wa<la Joieph
637 Layron Alidor TM Zia Valentv
654 Macaitis Jnsoph 750 Zygnerski Jan

Subatoj, 30 Spalių, 8 valaudę 
vakare, po nr. 47-W. 25 Str., 
Liet. Republ. Kliubas 10 vardos 
laikys savo mitingę, ant kurio 
uipraszo visus lietuvius pribūti. 
Kurie pribus ant szio mitingo, 
gaus visi dykai po likietę ant 
baliaus.

Su guodone, Komitetas.

Pa j lesz kojiniai.
Pajieszkau sawo draugų: Kazimiero 

Linkio isz Rimžinczių kaimo ir Juozapo 
Mankaiczio, Isz Juszkaiczių kaimo, 
abudu Kauno gub., Reseinių puw. Pir- 
miaus gy weno Chicagoje, o dabar neži
nau kur. Jie pats, ar kas kitas, teiksis 
duot žinia ant szio adreso:

Jos Lulelkis,
1037Pine 8tr., Camden, N. J.

— Kas norite, kad iszsiųsti į 
krajų pinįgai gerai ir greitai su- 
vaikszcziotu, siųskite juos per 
“Lietuvos” redakciję, o greieziau- 
siai suvaikszczios. Užgreitumę ir 
teisingumę kasdien apturime szim- 
tus padėKavonių nuo lietuvių isz 
visų Amerikos krasztų,teiposgi ir 
užgerumę szifkorczių pas mus isz- 
pirktų, nes mes laikome geriau
sias linijas, ant kurtų į 8 die
nas pervažiuoja per marias; 
ant prastų ir pigių linijų szifkar- 
ežių visai neparduodame. Kas 
nori pigių, tegul perka pas žydus. 
Prieiųsdami pinįgus ant szifkor
czių ar ant iszsiuntimo į krajų, 
visada uždėkite szitokį adresę:

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

Rėdystes atsakymai.
P. J. G. isz N. Labai mes malo

nėtame turėti korespondencijas 
isz Prūsų Lietuvos. Dabar at
siųstos sunaudoti ne galime, 
kadangi joje nieko ųaujo nėra, 
paantrinta vien tas, kas buvo 
pirmiaus atsiųstoj; nors pasakyta 
kitais žodžiais, bet visgi 
yra tas pats, apie kę savo laike 
jau patilpo. Pridėti nuo savęs 
redakcija, visko, kas ten yra ne
žinodama, nieko ne gal, kadangi 
Tamista tinkanezios medegos ne 
paduodi.

Wanted-An Idea
Procect your Ideaa: th.y may brtng yoa wmUiK 
Wrlte JOKS WKDDZRBtTRM* CO . Patant Attąe
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MOKSLAS APIE ŽEME.
II DALIS.
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Paveikaleli. 58.

Kordilierai Pietines Amerikos traukiasi nuo sziaurių 
pietų link pavieksle didelės S; sziaurinis jų užsisukimas 
apima baseinus upių Orinoko ir Amazonkos, pietinis gi 
Arika jūrių užtaky, nuo ežia bėga jie tiesiog, tikt prie 
Magellano pertakos vėl užsisuka. Nuo ežia jau Kordilie
rai jūrių užlieti it tikt didesni jų iszkilimai tveria salas 
archipelago Ugnines Žemes, paskui užsisuka ant kietže- 
mio, nuo Arika jūrių- užtakos j>asidalina į atskirus kalnų 
lenciūgus, kuriuose yra iszkilusios ant 6000 ir 7000 met
rų vulkaniszkos virszunės; sziauriuose tie kalnų lenciū
gai pasibaigia ant Panamos terpjurio.

Žemuma Pietines Amerikos turi atskiras neznaimias 
kalnų sistemas arba teisingiaus, augsztus iszkilimus per
kirstus ne augsztais kalnais ir giliomis klonimis, kuriomis 
teka upės, kaip antai Guvanos ir Brazilijos iszkilimai.

Tie iszkilimai dalina pietinę Ameriką į tris dalis be- 
sitraukianezias iszilgai trijų didelių upių: Orinoko, Ama
zonkos ir La Plotos.

Į rytus nuo porto Vąldivia, kalnuotoj, apaugusioj 
giriomis apygardoj, yra beveik neprigulminga Sndijonų 
vieszpatystė Arąukanija vadinama; gyventojų turi ji apie 
100000; Nežiūrint ant visokių bandymų pamuszti tą krasz- 
tą, nė iszpanijonams, nė chilenams tas iki sziol nepasise-- 
kė, kiekvieną baltveidžių užpuolimą araukanai pasekmin
gai atmuszė.

Senovės Inkų krasztos užima sziaurinę Kordilierų pie
tinės Amerikos dalį, iszėmus jų rytinių atžalų iszilgai 
sziaurihių pietinės Amerikos pakranezių. Kordilierai į 
sziauriUs nuo Arica jūrių kojos arba užtakos pasidalina į 
į dvi kalnų eili: Peruaniszku Kordilierų, apskriejanezių 
iszkilimus ažero Titikaka, turinezių daugel vulkanų, isz 
kurių antai Nevada.de Sorata ne kiek žemesnis už Akon- 
kagua. Toliaus kalnai pasidalina į tris atžalas bėganezias 
paraleliszkai, apskriejanezias pailgas didelių upių įpuo- 
lanczių į Amazonką klonis; upės tos persigraužia per kal
nus ir teka į rytus į Atlantiką, nors pradžia jų yra arti 
Didžiojo oceano. Paskui Kordilierai ^susibėga ir pasida- 

j liną į dvi szakas apimanezias Quito iszkilimc^, tose szako- 
1 se yra teiposgi vulkanai, isz kurių žymiausi yra Chimbo- 
rašo (Įszsitaria Czimborazo) ir (Jotopaxi (iszsitaria Coto- 
pachi). Toliaus dar į sziaurius Kordilierai vėl turi tris sža- 
kas apimanezias klonis upių Magdalenos ir CdUca\ terp 
rytinės ir vidurinės kalnų atžalos yra tokio jau augszczio 
Bogota iszkilimas’, vakarini atžala pasibaigia ant Pana
mos terpjurio, kur nusileidžia žemyn; rytini gi atžala 
užsisuka dar labiaus į rytus, bėga iszilgai Karaibiszkų ju- 

I rių pakranezių, vidurini baigiasi deltose upių Magdale- 
(nos ir Cauca, bet už upės Magdalenos pasirodo vėl kaipi 
I atskira kalnų grupa vadinama Santa Nevada de Santa 
\Martd', virszunės jų siekia 5000 metrų, taigi su virszum 
16000 pėdų augszcziaus jūrių pavirsziaus.

Pagal gamtiszkas ypatybes, krasztas tas dalinasi į tris 
dalis: pakrantes vadinamas Costa, kalnus ir iszkilimus 
arba Sierra ir kalnų szonus arba Montania, rytinėj kalnų 
pusėj.

Pakrantėse arba Costoj klimatas sausas, sziauriuose 
vienok yra jau daug dregniaus, kadangi ežia Paruaniszkas 
jūrių tekėjimas nuo Guayaąuil užtakos, užsisuka į vakarus 
toliaus nuo krantų ir ne turi jau didelės įtekmės; tikt į pietus 
klimatas yra sausas. Dėl stokos drėgnumo trūksta ežia girių, 

! užtai yra dideli plotai paukszczių mėszlo guano vadinamo, 
ikadangi jo, ne esant lytui, nieks nuplauti ne galėjo, todėl 
j jis rinkosi per ilgus "amžius ir dabar, kaip antai ant salos 
Chincha, susirinko jo stora eilė; mėszlą tą vartojo ant pageri 
nimd savo laukų senovės peruanai priesz Amerikos atradi
mą; sziądien gi jį gabena jau į visas svieto dalis, labiau
siai gi į Europą. Dėl stokos lytaus, miestai ir kaimai sta
tyti isz nedegintų molinių plytų džiovintų ant saulės; 
kadangi ežia lytų nėra, todėl toki namai laiko teip ilgai, 
kaip ir statyti isz degintų plytų; dėl tankiai atsilankan- 
czių ežia žemės drebėjimų, triobų ne stato augsztų. Tan
kiausi žemės drebėjimai ir nuo jų jūrių užliejimai kran
tų būva Limos porte Callao vadiname.

Žvėry s pietinės Amerikos, nors tūli isz jų priguli prie 
tų paežių giminių ką ir veislės teip vadinamo seno svie
to, bet amerikoniszkos atmainos yra daug. smulkesnės, 
žvėrys mažesni negu sename svjete; teip antai pietinės 
Amerikos jaguaras atsako seno svieto tigrui, puma — liū
tui, lama—kupranugariui, guanaco — antilopui, tapyras 
— sloniui. Paminėti Amerikos žvėrys panaszas isz dalies 
į paminėtus žvėris seno svieto, tikt, sulyginant su tais, 
amerikonisžki^yra maži.

Beveik visa Pietini Amerika buvo kolionizuota iszpani- 
jonų ir portugalieczių; portugaliecziai kalionizavo Braziliją, 
likusią gi dalį iszpani jonys, iszėmus tikt Guganos pakranezių, 
kur yra kolionijos: anglijonų, holandieczių ir prancūzų. 
Krasztai buvę kitą kart iszĮianijonų valdybomis yra kal
nuoti, portugalieczių gi buvusi valdyba Brazilija žema. Isz- 
paniszkos Amerikos dalyj gyventojai yra baltveidžiai, in- 
dijonai ir maiszyti abiejų rasų: Brazilijoj gi, apart por- 
tugaliecių, indijonų ir metisų arba maiszytų yra ir negrai, 
kurie ežia ant darbų likosi kaipo vergai atgabenti, dabar 
gi jau paliuosuoti. Visos tos kolionijos, iszėmus Guyanos, 
sziądien jau numetė valdžią savo metropolijų, taigi Isz- 
panijos ir Portugalijos ir tveria neprigulmingas republi- 
kas: vakarinėj dalyj tos republikos smulkesnės, rytinėj 
gi, ant didelių lygumų jos didesnės.

Krasztai augsztų lygumą ir kalnų, arba Sierra, traukia- 
I si nuo žole apžėlusių iszkilimų pievų iki amžinu sniegu 
į uždengtų kalnų virszunių. Czia ant tų kalnų virszunių 
įgyvena didžiausias isz lakiojanezių paukszczių, kondor, 
kurisai lengvai isznesza į orą pagriebęs avį arba verszį, 
kaip kada griebiasi ir žmogaus; ant žemesnių pievų gano
si pulkai lamu, alpaku ir vigoniu, taigi žvėrių duodanezių 
puikią ant visokių brangių audimų vilną, lama kalnų 
gyventojams tarnauja dar nesziodama po kalnus visokias 
sunkenybes, ta vorus ir tai tokiais staeziais takais, kur 
arklys jau neįstengia prisigriebti. Tuose krasztuose yra 
ir daug visokhj mineraliszkų turtų, yra czia aukso ir ei- 
dabro kastynės, netoli kurių, kabiuose užgimė miestai, 
isz jų antai Cerro de Pasco ir Potosi yra ant 4400 met
rų, arba apie 14000 pėdų augszcziaus jūrių vandenų pavir- 
sziaus. Žmonių susineszimus sunkina czia augszti kalnai, 
todėl tai nuo senų laikų, toli priesz Amerikos atradimą, 
gyventojai dirbo kelius per kalnų virszunės isz vakarinių 
į rytinius Pietinės Amerikos krasztus, kelius tuos žmo
nėms reikėjo iszkalti kalnų uolose. Tuos senovės indijo
nų padirbtus vieszkelius iszpanijonys buvo apleidę, szią
dien gi per kalnus isz vakarų į rytus bėga geležinkeliai. 
Visus tuos plotus priesz Amerikos atradimą užėmė aug- 
sztai kulturiszkabstovinti Peru vieszpatystė, jos valdonai 
vadinosi inkais. Žemdarbystė ir kalnakasysta stovėjo ga-

Pietinės Amerikos dalys ir wieszpatystes.
Krasztai prie Pietiniu Kordilierų ir pakrantes. Czia yra 

toliausiai į pietus gulinti vakarinėj Kordilierų pusėj Chi- 
U republika. Yra. tai siaura žemės juosta susidedanti isz 
Kordilierų lenciūgo ir prie jų ėsanezių Didžiojo oceano 
l>akranczių, traukiasi nuo Magellano jūrių pertakos pie 
tuose iki Arika jūrių kojos arba užtakos. Pietinėj dalyj, 
Patagonijos Kordilierai yra žemi, kitas su jais parale
liszkai bėgęs lenciūgas likosi jau seniai vandens užlietas, 
isz jo didesnių iszkilimų pasidarė salos Chiloe archipela
go', apart to, į kietžemį jūrės įsigraužia daugeliu ma
žų užtakų. Vėjai czia atgabena daug vandens garų, to
dėl ne trūksta drėgnumo, vakarinėj Patagoniszkų Kordi
lierų pusėj yra daug gleezerų, kurie tirpdami siunezia sa
vo vandenis į oceauą; daugelis įpuolanczių į anas mažas 
užtakas upių prasideda kitoj Kordilierų pusėj, vandens 
jų vienok pragraužė kalnų lenciūgą ir tokiu budu padir
bo kelius vedanezius isz vienos į kitą kalnų pusę. Toliaus 
į sziaurius, Kordilierai, kuriuos vadina Chūeniezlcais Kor- 
dilierais. labiaus isžkyla: toje dalyj yra augszcziausios isz 
visų tų kalnų virszunių iszkilusios vietos, virszunė vul
kano Akonkagua turi net 7000 metrų arba apie 24000 pė
dų augszczio.

Tuose krasztuose yra žemėj daug visokių mineralisz- 
kų turtų, kaip antai, yra czia vario, cidabro ir salietros 
kastynės. Klimatas, kaslink temperatūros ne daug skiria
si: nors sziaurini C’hili republikos dalis prisiartina prie 
tropiko, bet szalto vandens srovė, vadinama Peruanisz
ku oceano tekėjimu mažina karsztį: kaslink drėgnumo, tai 
nėra jau vienodumo: pietini dalis turinti daug užtakų, 
kurias fijordais vadina, turi užtektinai lytaus, augmenys 
sziltų krasztų gerai czia auga, sziaurini gi dalis, Ataka- 
ma vadinama, ne turi su visu lytų, trūksta czia vandens 
teip, kad svetimi laivai atkakę paimti tavorus į tos dalies 
Chileniszkus portus turi atsigabenti vandenį, gyventojai 
antai miesto Aniofagąsto ant gėrimo ir virimo vartoja 
distiliuotą jūrių vandenį. Vidurini dalis ne turi nė dide
lių sausmeczių, nė per virsz lytaus, žemė czia labai vaisin
ga, krasztai tie žemdarbių apgyventi. Vidurinėj republi-

na augsztai, o pirmutini net augszcziaus negu sziądien; 
dėl stokos lytaus dirbamiems laukams reikėjo tyczia isz- 
kastais kanalais nuvesti vandenį tekantį nuo amžinu snie
gu užklotų kalnų virszunių. Darbus tuos galėjo atlikti 
tikt visa tauta sujungtomis pajiegomis; darbus tuos vie
nok iszpanijonys apleido, per tai ir žemdarbystė dabar 
stovi žemiaus negu vieszpataujant stabmeldiszkiems 
inkams. Inkų sostapilė buvo miestas Cusco, ant augsztos 
lygumos į sziaurvakarus nuo ažero Titikaka, ant kurio sa
lų yra dar sziądien puikus griuvėsiai senovės peruanisz- 
kų stabmeldiszkų bažnyczių, kuriose indijonai garbino 
saulę kaipo szaltinį gyvybės ir vaisingumo žemės.

Rytiniai kalnų szonai (tuos krasztus vadina Montania), 
apaugę giriomis, nusileidžia į didelių upių lygumas, kaip 
antai į lygumas upių: Orinoko, Amazonkos ir La Platos. 
Gyventojų tuose krasztuose ne daug, beveik visi jie indi
jonai. Isz czia gabena chiną, taigi vaistą nuo drugių ir 
karsztligių ir koką vartojamą ant žmogaus sudrutinimo.

Isz senovės inkų krasztų sziądien susitvėrė keturios 
neprigulmingos republikos:

1. Bolivija, į sziaurius nuo Chili ir Argentinos, į va
karus turi ji Braziliją, į pietus — Peru republiką. Boli
vijos rubežiai niekur ne siekia jūrių: iki neseniai turėjo 
ji krasztą vadinamą Atakamą, rods ne vaisingą, bet tu
rintį turtingiausias salietros kastynės, neseniai tą krasztą 
nuo jos, po kruvinai karei, paveržė Chili republiką. 
Bolivija turi apie 2mil. gyventjų, Žymiausi Bolivijos miestai 
yra: Chuguisaca ir La Paz.

2. Peru, į sziaurius nuo Bolivijos, isz rytų turi Brazi
liją ir Boliviją, isz sziaurių republiką Ecuądor, isz vakarų 
Didyjį oceaną, turi apie 3j mil. gyv. Sostapilė kraszto yra 
miestas Lima, turintis apie 150000 gyventojų. Miestas 
k^useo senovės inkų sostapilė; yra jame griuvėsiai senovės 
szventenyczių ir inkų rūmo.

3. Ecuador teip pramintas todėl, kad per jį perbėga 
ekvatorius. Rubežiai isz rytų susiduria su Brazilija, į pie
tus turi Peru republiką, į sziaurius Kolumbiją, isz vaka- 
karų Didyjį oceaną, užima Quito iszkilimą, turi mil 
gyv. Kraszto sostapilė yra miestas Quiio.

4. Kolumbija, į sziaurius nuo Ecuadoro; pįetrytuosekos dalyj yra didžiausi miestai: St.^Jago turintis su vii*- |
szum 250000 gyventojų, portas Valparaiso 150000. SziauJ susiduria su Brazilija, rytuose su rubežiais Venezuelės, 
rinėj dalyj žemdarbiai, dėl stokos lytaus, turi dėl savo 
laukų tyczia iszkastais kanalais iszvadžioti vandenį tekatt- iausirenua į auuuu oceanu, migi į AuanuKą isz rytų ir 
tį nuo kalnų, pietiniuose gi krasztuose lytaus yta Didyjį nuo vakarų; turi Smilijonus gyv. Kraszto sostapilė 
užtektinai. Gyventojai daugumoj yra baltveidžiai, i 
todėl isz visų pietinės Amerikos republikų, Chili stoyi 
augszcziausiai; yra jų 2 j*milijono.

pereina į Panamos terpjurį, todėl sziauriniai jos krasztai 
atsiremia į abudu oceanu, taigi į Atlantiką isz rytų ir

yra miestas Bogota. Isz portų gi geriausias yra Panama, 
prie Panamos užtakos, ant Didžiojo oceano.

f (Toliaus bus)

Nevada.de


“Swiet” ir “Wilenskyj Wiestuik” 
pagiria Wilniaus moksliszkos ap- 
rubės užveizėtoję, Serg’ejevskį, 
iszteisina jį už peržengimę cieco
riaus įsakymo ne versti katalikų 
mokintinių dalyvauti staeziati- 
kiszkoj dievmaldystoj, “Peter 
burgskija Wiedomosti”’ir “Graž 
danin” užtaria už lietuvius, ap 
kaltina maskoliszkus urėdnįkus 
Lietuvoj ir kituose ne maskolių 
apgyventuose Maskolijos krasz
tuose už tai, kad jie savo neisz- 
mintingais padavadyjimais ty- 
czia erzina ir sukelia priesz wal- 
džię ne maskolius. Jeigu ne 
kvailumas tūlų maskol>ęzkų 
urėdnįkų, sako paskutiniai laik- 
raszcziai, visokių kilmių Maskoli
jos pavaldiniai gyventų \§au ra
miai, maisztus dirba tikt masko- 

godojamas "gydytoja, iaz Seįnų’ liszk> ur«dnikai ir iiema Urnau- 
Dr. Matulaitis, daugelis apszwie. janti la'kraszcziai sawo siuudy- 

tnnolrnliiia «v« nn stunų drauge su ukinįsais, iszj 
viso keli szimtai žmonių. Be sū
do, be jo nusprendimo gabena 
juos į gilię Maskolįję neva užl 
sukalbį priesz vieszpatystę”.

“Ciecoriaus ukazas, kad ne
valė be sūdo isz vežt i ant isztrė- 
mimo, nėra ežia pildomas”.

“Keturios sanvaitės atgal at
kako į Senapilę žandarų pulkau- 
nįkas ir prokuratorius isz Suval
kų, bet aresztavojimai nesiliau
ja”.

Korės po nd e nei j ę tę perspaudi- 
no ir kiti vokiszki laikraszcziai. 

Bereikalo todėl Maskolija ap- 
garsina sawo newa imoniszkas j°- kad ri Pard'uoli S“'
tiesas ir carų ukazus, uirubeiiuo s,de^*nti į j“ 
se mat žino, kad tų tiesų Maskoli- 
joj ne pildo, žino ten, kad jas 
laužo pats maskoliszki urėdo j kai. 
Melagystėms mat užrubežių jau 
prigaudinėti negalima, kadangi 
ir ten teisingos žinios dasigauna.

Swetimi Balsai.
Wdkiszka8* laikrasztis “Til- 

siter Aig. Ztg”. patalpino kore
spondenciją isz Senapilės, kurioje 
sako:

“Kratas po namus ir areszta- 
vojimus turime ežia kas dienę. 
Wažinėja po kaimus prokurato
rius su žandarais ir jieszko knį
gų, elementorių ir maldaknįgių 
lietuviazko^ kalboj spaudintų 
lotyniszkoms literomis. Teisybę 
sakant, knįgos tos uždraustos, bet 
nekalto turinio. Kasdienę paima 
ukinįkus ir gabena juos į Senapi
lės kalinį, bet kad tas jau pilnas, 
tai gabena į Kai vari ję”.

“Prie suimtų nieko neprilei
džia. Kalinyj sėdi trys katalikisz- 
ki kunįgai, daug klerikų, vie 
nas studentas isz Maskvos, visų

Pražuvo teiposgi cigarų dirbėjas,' 
63m. Northman. Jis mat nuo 
tūlo laiko ne turėjo darbo, gal 
būt todėl, kad isz rupeszczio 
galę sau padarė.

— Darbinjkai: Robert Martin 
ir Michael Whalen, dirbanti prie 
statymo namų ant 11 lubų ant 
kertės Monroe ir Fifth avė., dir
bo apaezioj, apriszo jie geležinius 
balkius, kuriuos paskui traukė 
augsztyn, bet iszkėlus ant 
90 pėdų augeztyn, vienas balkis 
iszsprudo, dirbanti ant virszaus 
persergėjo apie tai vinduojan- 
czius, Whalen spėjo pabėgti, bet 
ant Martino nupuolė balkis ir jį 
ant vietos užmuszė.

mais priesz ne maskolius ir ne 
stacziatikius.

Wietines Žinios,

— Kompanija Northwestern 
geležinkelio nuo seniai stengėsi 
buwut-į Chicagos aldermonę 
Gosselinę ir jo brolį prikalbėti, 
idant jie parduotu kompanijai 
prigulinezius jiems medinius na
mus ant Erie ulyczios. Kadangi 
vienok Gosselinai ežia užgimė ir 
gyveno per 50 metų, todėl teip 
prie tų namų priprato ir pamylė

Naujas Žmogus. 2
Madison, Nzrb. L i iros m., 96.

Kunigo KoenigsNerve Tonic parode atebukiln
ia intakme ant manei, nes po Įsigėrimu! vieno 
szauksztuko tu gydyklų jpu gelejau uimlgti, o 
po sunaudojimui dvieju bonkeliu tapau vlsisz- 
kai iszgydyta lak savo nervisskoa ilgos Ir dabar 
jaucziuosl teip smagi, kaip naujas Smogus.

Mrs. M. HINTZ.

H. C.Claud lsi>Norwood, Mo., rasto, kad jo 
18 metu tunus per du metus buvo teip nerva- 
was, ka jau ne buvo galima jy namuose laikyti; 
Ils buvo pilnas baimes ir kartais mislydavo, 

:ad jo sanariai yra sušeisti ar sulaužyti; jokios 
gydyklos ne daktarai io negelbėjo, bet kaip tik 
pradėjo Imti“Kunigo Koenigs Nerre Tonlc , nu
siramino ir jokios ologos misi y s jo nekankina.

Antros Puikios Dowanos
“Lietuvos” Skaitytojams.

Pagarsindami dovanas angliszkolaikracaio,,TheNationalRecorder”,užtemy- 
Jome, kad nedaug lietuviu randasi, kurie galės padaryti angį i sakoje kalboje 
reikalauta žoaiių suraszą, idant laimėti pasiulintas dovanas; deltogi mes isz sa
vo pusės paskyrėme antras,nors mažesnes, bet lengviau įgyjamas, dovan&V

“Lietuva” paszventė iszdovanoti savo skaitytojams $160,00.
Pirma dovana Pinigais............. ....... . .....$76,00.
Antra dovana Pinigais;...................  $25,00.
O 20 dovanu Knygomis, po $3,00 kiekviena .................... $60,00.

Wiso bus iszdovanota............... $ 160,00.
Budas kaip įgyti augszcziau minėtas dovanas yra labai prastas. Reik pa

daryti isz kiekvienos H taros, randaneziosi žodyje Lietuva, kuodaugiausiai 
žodžių, tai yra reik pirmiausei daryti žodžius isz literos L. paskui isz i, paskui 
isz e, t ir teip iki paskutiniai literai a. Kas daugiausei padalys žodžių isz lite
rų randaneziusi žodyje Lietuva, tas gaus augszcziausi} dovanę 175,00; antras 
gaus 125,00; kiti 30 ypatų gaus knįgomis po t3,00. Žodžiai turi būt suraszy- 
ti pagal alfabeta,gražiai,kolumnose; žodžiuose ne vale vartoti Jokių vardų: kai
po žmonių, miestų, upių ir tt. turi būti žodžiai iszdirbti isz paežių veiksmažo- 1 
džių ir daiktžodžtų. " « ;

Kiekvienas, kuris užsimokės pilnai prenumerat} už “Lietuvą" 12,00 prisiu- i 
sirte jam pamokinime kaip daryti žodžius ir kvltę duodanezia tiesa imti daly- į 
vumą szitame Konteste. Kontestas užsidarys 15 diena Gruodžio, 1897, ir kurie 1 
iszgrajys dovanas gaus jas ant Kalėdų. Kurių prenumerata yra Jau apmokėta, i 
tai už tuos 12,00 siusime jam “Lietuva” per isztisa meta po iszsibalgimui seno- i j 
sios prenumeratos. i

Deltogi pasiskubinkite pasinaudoti isz tokios puikios progos, nes raszy- i 
darni žodžius iszmoksite gerai raszytl, turėsite “Lietuva ant pasiskaitymo per j 
isztis^ metę ir prie to gal i te, įgyt i puikias dovanas. Mes szias dovanas duoda- < 
me dėlto, idant placziaus pagarsinti wardj “Lietuvos”. *

Kurie yra geriau Mpsipažinę su angliszka kalbą tegul užsimoka *2,50, tai ] 
gaus Lietuvą ir The National Recorder ir tiesą imti dalyvumą Konteste dide
lių dovanų kaipo parodytą aname apgarsinime.

l'žsiraszydami “Lietuvą” ir prisiųsdami prenumeratą wisada uždėkite szi- 
tokį adresą: i

A. OI-.zcHskis.K24 33rd St., CHICAGO, 111.
PennsylvanijoJ, kur atsilankys musų agentas Franciszkus Serafinaviczius, 

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

679
W. SLOMINSKA,

Milwaukee Avenue, CHICAGO, ILL.
Mano Dirbtuve tapo

Apdovanota

DVIEMS MEDALIAIS 
ant Kosciuszkos Paro
dos už rūpestingą, tei
singa ir artistlszica isz- 
dirbiiuą.

vmM
KRAJOWA

III*

KARŪNŲ, SZARPŲ, 
KUKARDŲ, ROŽĖTŲ, 
BERLŲ, MARSZAL- 
KINIŲ LAZDŲ ir tt.

Turiu už garbę apreikszti guo- 
dotiniems Kunįgams ir guodotin. 
Draugystėms, kad asz dirbu vi
sus augszcziaus paminėtus daig
ius Pigiausei, Teisingiausei 
ir Gerlausei, nes per 30 metų 
užsiimdama iszdirbimais įgijau 
geriausę praktiką ir dėl to galiu 
viską padirbi pigiau ir geriau ne
gu kiti fabrikai.

Su guodone *
W. SLOMINSKA, 679 MILWAUKEE AV., CJ1ICAGO, ILL.

panija ne kenczia, jeigu kas jos 
norų ne pildo. Pasamdė ji kon- 
stablerius, kurie nuėjo į Gosselinų 
namus, nors tie bandė gintieji, 
juos suaresztavo ir iszvedė isz 
namų. Paskui namelius apriszo 
su virvėms ir galu^ pririszo prie

I TGau« kiekwiea«i wertlnit{ knyge.
I i K A l'i- aprMZRBczl* apie DervrUzkM 
U 1 lk/11 USB, V »nt pabandymo bonkelę 

wirsz minėtu gydyklų, Icun pri- 
tiuns «awo adreaf. Beturczlal ligoniai taipgi 
gaus sziaa gydyklai dykai.

Szios gydyklos yra lazrastoa Kunigo Koa- 
nig iaz Fort Wayne, Ind. 1K7B motuose ir dabar 
yra iazduodamo* po jo prižiūra per

Koenlg Med. Co. Chicago, III. 
-it* M. ICi-anklin Mt.

A ptiekoae galima gaut boukele aziu gydyklų 
ui SI arba 6 bonkelea ui $5.

Dideles bonkoa po Si.75. 6 bonkos ui SS.

Galima jas gaut ir “LIETUVOS" redakcijoj.

N L. PIOTR 3WSKI
avvokatas augsztesniu tudu ir Notary Public. 

1” Šalie a. 62n fivvonbn 199 Aogusta SI arti Ashland Ate.
.r'Ka provas visuose suduose, iszdirba visokias rjpieras — 

dokumentus; o labjausei užsiima provomis už sužeidimą ir užrnu- 
szima geležinkeliu, fabnauose ir t.t. Kiekvienas turintis koki 
reikalą, tegul pirmiausei pas jy rodos pasiklaupė.

Gali sueiszneket lenkiszkai.

LAIKRODĖLIS IR LENGIUGEL1S DYKAI!
Idant gauti naujus koštumeritis ant rudens, mes paskyreme szias didesilowanas.

M«kolisxk.8kikraMti.-Birfe. lokomotyvo., kuri, ir paleido. 
wyja Wiedoniosti”, raižydamas bokoinotyv.
apie atsitikusiusSziaulių gimnazi- 
jdj maisztus isz priežasties verti
mo katalikų vaikų dalyvauti 
stacziatikiszkoj dievmaldystoj, 
spėja, kad tas galėjo atsitikti tikt 
per tai, kad direktorius ne gawo 
ciecoraus įsakymo ne versti swe 
timtikių mokintinių prie staezia- 
tikiszkų maldų. Laikrasztis bara 
vietinius urėdus, 'kurie palaiko 
ilgai visokius padawadyjimus ir jų 
ne suteikia žemesniems urėdams. 
Laikrasztis vienok nedrysta tikė
ti, jeigu ciecoriaus įsakymas ne 
tapo visur apgarsintas, kad tas 
galėtu paeiti isz pikto noro caro 
tarnų, tagi bara juos ven už 
uerangumę.

Gaila, kad maskoliszki laik- 
raszcziai seniaus negarsino nė 
jokių pasiskundimų Lietuvos, 
Lenkijos ir kitų krssztų valdžių 
skriaudžiamų, prieszaįs ciecoriaus 
įsakymus. Peržengimai ciecoriaus 
įsakymų tankiausiai pasitaikyda
vo mokslainių užvveizdoj, jų dau
giausiai papildė ^Vilniaus Sergie- 
jevski ir Warszavos Apuchtin. 
Už tai vienok ne tikt kad jų 
nieks ne baudė, bet brilantiniais 
kryžias apdovanojo tie pats 
carai, kurių prisakymus tie ponai 
mindžiojo ir laužė. Jie ne žiurė
jo ant ciecorių užtvirtintų tiesų, 
bet sau pats, pagal savo vien 
fantaziję, tvėrė tiesas ir prisaky
mus ant skriaudimo vietinių 
gaivalų.

Jeigu caras isz tikro nori sawo 
prisakymus įvesti Lietuvoj, Len
kijoj ir kituose ne maskolių apgy
ventuose Maskolijos krasztuose, 
tai priderėtu pradėti nuoiszvijimo 
isz tų krasztų tokių savo tarnų, 
kurie kokiu nors būdų sulaužė 
vieszpatystės tiesas; jeigu už 
peržengimę vieszpatystės tiesų 
baudžia teip žmogų, tai kodėl 
už tokį jau nusidėjimę dar apdo
vanoja peržengiantį tiesas mas- 
koliszkę urėdnįkę? Tę ga’ima 
iszaiszkinti wien tuom, kad pats 
carai iszduodauti ukazus ne nori, 
idant jie butų pildomi visur; kad 
teip yra, rodo tę ir tas, kad tuose 
krasztuose, kur ne nori, idant 
ukazai butų tvirtai urėdnįkų 
pildomi, paskiria urėdnįkus 
paszlemėkus.

Isz priežasties atsitikusių ma’sz- 
tų Sziaulių gimnazijoj, teiposgi 
isz priežasties patilpusių luik- 
rasztyj “Peterburgskija Wiedo 
mosti” straipsn ų nupeikianczių 
lietuvių pri-paudimę, terp tūlų 
maskoliszkų laikraszczių užgimė 
ginczai. “Novoje W remia”, 
“M skovskija \Vied*‘mosti”,

i nuvilko najnus, 
j pasamdyti gi darbinjkai tuojaus 
pradėjo darbę ir į valandę, kur 
stovėjo namai, buvo jau geležin
kelio szėnys padėtos. Gossellinai 
paleisti isz kalinio jau savo namų 
nerado. Jeigu nori, gal su kom
panija provotiesi; bet pro va 
kasztuos tiek, kiek ir sugriauti 
namai ir tai namų jau kompanija 
ne atiduos.

— Garsi Chicagoj prova desz- 
rų dirbėjo, Luetgerto, kurisai nu 
žudė savo paczię ir isz jos kūno 
padirbo deszras ir muilę, pasi
baigė teip, kaip nieks tikėti ne 
galėjo: Luetgert ne galėjo būt 
nubaustas, kadangi prisaikintiejie 
sudžios ne galėjo sutikti, 9 su 
džios norėjo siųsti kaltinįkę ant 
kartuvių, 3 gi*re kalavo paleidi
mo kaipo ne kalto. Prova sztetui 
kasztavo netoli $19000 ir viskas 
nuėjo ant niekų; reiks ję perkra
tinėti isz naujo. Savinįkas d i m e 
muzejaus, Middleton, pasiūlė 
Luetgertui po $500 algos ant 
sanvaitės, jeigu norėtu sawę ro
dyti, teiposgi žada už jį kauciją 
padėti, jeigu sūdąs jos reikalautu. 
Teiposgi gavo jis 46 laiszkus 
nuo merginų ir moterų, kurios 
nori už jo tekėti.

— Pagarsėjęs Chicagos didž
turtis Yerkes, parengė Chikagos 
universitetui puikię žvaigždžių 
tėmyjimo įrėdnę, kurioj yra di
džiausias ant viso svieto žiūro
nas; stiklas to žiūrono turi 43 
colius diametro. Miestas vienok 
didesnę Yerkesui dovanę davė 
negu jis miestui: pasibaigus 
laikui koncesijos aut sztritkarių. 
be atlyginimo likosi koncesija 
pailginta, žinoma per papirki
mus, dar ant 20 metų, o tas j <m 
dauginus atgabęs pt-lno, negu 
kasztai parengimo minėtos 
žvaigždžių teminyczios.

— 29’ d. Rugsėjo Chicagos 
“National Bank <>f ibe Republic” 
iszsiuntė per paczfę $14000 į 
bankę miesto Butte, Mont. Pinį- 
gų tų vienok Buttes bankas ne 
gavo ir nežinia, kas su jais atsi 
tiko. Paczto inspektorius Chris- 
tian tirinėjo per dvi sanvaiti tę 
dalykę, bet visgi nieko ne su
sekė; tiek susekė, kad siuntinys 
prapuolė terp Council Bluff ir 
Omaha, bet kas jį paszlavė, ne 
žinia.

16m. mokyntinia, John Mur 
ray, iszėjo isz savo tėvų namų, 
po nr. 448 W. Itving Park 
Boulevard į mokaslainę dar 7 d. 
Rugsėjo ir prapuolė. Tėvai pra- 
neszė į policiją, bet ir ta nė jokio 
prapuolusio pėdsako ne surado.

“Lietuvos” Agentai:
Keliaujancziais “Lietuvos” agentais y- 

ra: Vincas Kudarauckas ir Motiejus 
Damijonaitis.

Wietinlais Agentais szie: 
BALTIMORE, M D.

Bonawent. Mažeika, 5i9Columbia Avė.

MT CARMEL, PA.
Petras Bieliauskas.

SHENANDOAH. PA.
Andrius Maczys, 445 W Line 8*

BROOKLYN, .
Petras Abraitis, 800 M

8CRANTON, t .
Juozas Petrykis, 1514

PHILADELPHIA, PA.
Juozas Butkus, 1112 Cyperas St.

Szitų miestų lietuviai, norėdami 
sisteliuoti “Lietuvą”,gali kreiptiesi į___. 
augszcziaus minėtų agentų, o jie noria 
iszpildys jų reikalus.

“Lietuvos” Agentas.

ap- 
prie

>1. Dnmljonaitia.
Keliaujancziu “Lietuvos” agentu 
yra Motiejus Damijonaitis. Ji
sai ežioms dienoms atlankys mies
telius szteto Connecticut priimi
nėdamas prenumeratę nuo senų 
skaitytojų ir užraszinės nauju* 
skaitytojus. Dėltogi meldžiame 
visų tehykszczių lietuvių, kur 
musų agentas atsilankys, užmo 
kėti jam pinįgus už “Lietuvę”, 
o tokiu budu užczėdysite sau 
kasztus prisiuntimo. M. Damijo
naitis yra tikru “Lietuvos” agen
tu, visi galite jam užsimokėti 
prenumeratę už “Lietuvą”, o pi
nigai bus mums gražiai priduoti. 
Mes už jį atsakome. Teiposgi 
gulite gaut pas jį visokių knįgų 
pirkti, kas tik kokių norite.

Lietuvos iszdavyste.

Pigiai ant pardavimo Groserue 
ir Buczernė, geroje vietoje, ap
link daug lietuvių gyvena. 
Geras biznis dėl lietuvio. At 
siszaukite po nr. 4602 Atlantic 
Str., Ch'cago.

(5-11)

Chas. Baltrukonis. >
67 N. Leonard Str., VVaterbury,

Conn.
Pristatau Draugystėms viso

kius reikalingus daiktus, tai yra: 
Špilkas, Kokardas, Juot-tas, Karu 
nasir v str* kitokius dėl Draugy-z 
ežių reikalingus daiktu*. Prekės 
pigesnės kaip wi-ur. Kas ko rei
kalauja, atsiszaukiie pas manę, o 
priduosiu jums prekes dykai 
Adresuokite teip.

Ghas. Baltrukonis,
67 N. Leonard Str.. VVaterbury, 

Conn.
(38-11)

Pirmutinis Lletniiszlas Šaitanas
LIUDHIKO NAW1KO,

Spring Valley, Illinois. 
ant kertes Imos ir Spalding ui.

Užlaiko geriausius gerymus: 
szalta Alų, seniausias Arielkas, 
Likierius ir k vepenczius Cigarus. 
Užlaiko Unijos Alų, stiklai dideli. 
Užkvieczia w!mus atsilankyti.* 17-1)

Frekfc pinigų.
Ruskas rublis po.............
Prusiszkos markės po..

Prie kiekvieno pinįgų 
nio reikia pridėti 25c ant 
kasztu.

.52R. 
..24R. 
siuuti- 
paczto

Darbinįkė lietuviszka mergina 
22 metų, apturėjusi po smert sa
vo brolio puikię tarmę, pajiesz- 
ko doro jaunikaiezio su 1,000— 
2,000 dol. sau už vyrę ir dėl 
vedimo ūkės. Adresas:
. Misa Aggie Smart,

Pearl River, N. Y.
(29-11)

Geriauee Uteiga dėl Garbiny k u
pas

J, Danisewicziu,
76S Bank ir River SideSts.

Waterbury, Conn.
Užlaiko geriausius gerymus; szalta 

Alų, seniausias Arielkas, Liklerius ir 
kvepeuczius Cigarus. Užkvieczia visus 
atsilankyti. Juozaa DaniaevicziUN.

— Geriause lietuviszkai-lenki- 
■«zka Aptiek a Juozo Leszczyusko, 
po nr. 3315 Laurel st., kuri užlai
ko geriausias gydyklas czionyksz- 
ežias ir isz Europos ir teisingiau 
sei iszpildo receptus, o prekes 
pigesnes kaip kitur. Aptiekoje 
randasi D-ras pone Marija Do- 
viatt nedeliome, ir ketwer- 
gais nuo 12 iki 2 valandai vi
durdienio, o D ras W. Statkewi- 
czius randasi kožname laike. Ant 
pareikalawimo gali paszauktie in 
aptieks per telefoną kiekviena 
daktara, koky kas nori ir kožnoje 
valandoje. Teipogi ant pareikala
vimo iszsiunczeme yvairias gy- 
diklas visur, atsakome laiszkus 
y vairiose kalbose ir gydome Jy 
gae per laiszkus.

O teip—gi parduodu laivakor
tes (Steam8hip tickets) ant ge
riausių ir greieziausių laivų va
žiuojantiems į Europę ir i«z 
Europos; iszsiuncziu pinįgus į 
visus svieto krasztus ir viskę 
atlieku pigiausiai irgreieziausiai.

Telefonas Yard 709 
Lietu viszka.s Daktaras

M. P. KOSSAKAUSKAS 
Priima ligonius kasdien nuo lOtos 
iki 12 adynos priesz pietus. 
3242 8o. Morgan (I^aurel) str.

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

838 W. 18th Str.
Priima ligoniu, adynoae: nuo 9 iki 1S prieaz piet 

Ir auo6 vakare. Teiephonaa: CanalTB

M ei prisiusime tau viena 
box’a mus Henry Ciay Ciga - 
ru pilno didumo ir svarumo ir^viena ut S&.OU ni- 
KelCny, ant 5 siiuviu. palicmoniszka, gražu Re 
veivery 32 arba 38 S. W. patronu ir visiszkai 
dykai prisiusime su tawo pirmu orderiu wynszka 
lalkrooely ausuke užsukama, su aukso pleitytu 
lenciūge Ii u ir kompasu. Laikrodėlio lukeztai yra
padirbti isz voklszko cid^bro Ir paauksuoti su 14 
karatu auksu isz lauko ir,vidaus, gražiai iszkviet- 
kuoti, inzlnikyM ant tawo amžiaus, o 
iszrodo kaip auksinis 850.00 laikrodėlis, nikeli
niai geri viduriai su visais reikalingais akme- 
nais. Prie kožno laikrodėlio duodame gvarancipi 
ant 10 metu. Szita wisa paka prisiusime ant ex- 
preso dėl perexaminawojimo ir Jeigu tau pasida

bos, užmokėk agentui $■>,015 už atvežimu, o jis tau atiduos visa paka. Mes tikimės, kad ga
vės szita parodysi savo prieteliams Ir gau.i dėl mus daugiau orderiu. Szitos yra didžiausios do
vanos kokes mes duodame. Jeigu per toli gyveni nuo etpreso, tai prisiusk mums 85.00, o mes 
prisiusime tau szita tavora per paczta. Užtikrinam kad busi užganėdintas. ADRESUOK: 
Insurance Merchandise Co., 167-169 Dearbom Street, Chicago. Ill

NDY CATUAPTIC

CUREC0H5TIPATI0H
io*

23 * 50* ^**143
ABSOLUTELY GŪIRAITEED a, „ _ _ _ _  _
pi. aad boekleC frae. Ad. STKKUSe KĖZEDT (^6.Tchk*įorŽe«U^*i. Caa.. cr Šew Tori.

DRIK5GI5TS

Kas nori tapt ioeninyku Aukso Mainu, Alaskoje, tegul perka Akcijas nuo

The Klondyke & Stewart River Mining Co.
Srlta Kompanija yra Inkorporuota IllinoJvJ.

JOS KAPITULAS $100,006.
AKCIJŲ 10,000, po $1O UŽ AKCIJA.

Perkanti akcijas moka wisus pinigus isz wlrszaus, potam Jokiu 
kitu mokefttu nėra.

Ateite szios Kompanijos yra:
Žema kapitalizacija, ir gerai mokantis gaspadoriau imas.

Szios kompanijos expedicija Klondyke, po priežiūra gerai iszmananczio mai
nu experto ir inžinieriaus, prasidėjo nuo miesto Juneau, Sėjos mėnesyj, 1897. 
Jos akcijonieriai jau turės gerus pelnus pakol dar kitos Kompanijos prisius 
savo žmonis in Klondyke. Noriutiejie pirkt akcijas ir gauti apie ta platesnes 
žines atsiszaukite prie

The Klondyke & Stewart River Mining Co.
Ruimas 314 Roanoke B'ld'g,, Cgicago, Iii. Agentu teipgi rei kalanja. (5-11)

Naudokitės 
isz Progos. 
Turiu dėl jaunuo

menes juokinga 
kvtelka. kuri no- 
į .iucziam ja pnuos- 
« tyti trykszta in a- 

kis vanduo ir daug juoko padaro. Kasz- 
tuoja tik 25c. Turiu teipgi monu kniga, 
kokios dar lietuviszkoie kalboje niekad 
nebuvo, talpinu) joje daugiau kaip 
szimtaa visokiu sztuku Ir sekretu. Kas 
nori dasižlnot kytrumus svieto, tegul 
ja nusiperka, o daug kytrumo iszgaus, 
Jos preke *1,50, ir prie to duodu dovanu 
Cuburkaite, su kuriai galėsi žiūrintiems 

akis apmonyt. Turiu teipgi ir daugybe 
kitu reikalinga.prietaisu prie monu.

Turiu gražiausiu popieru gromatotns 
su kvietkoms ir drukuotoms pavineze- 
vonemis; turiu maszinukiu drukavoji- 
mui gromatu. Turiu visokiu knygų: 
maldaknygių ir istorijų. Kas nori dasi- 
žinot apie visokius, daiktus, tegul, 
nrisiunezia už 2c. marke, o gaus kata- 
lioga visu tu daiktu. Adresas mano toks: 

JoHeph Matutis,
287 Wythe Avė;, Brooklyn, N.Y.

HILLE’S FOTOGRAFAS,
3452 8. Halsted ui.

Nojima puikiu Fotografija*. ui tuziną tiktai

$2.00
Aa ar.aellti Ir kitokiu rpikahi nujima Fotogra 

rijai kopuik aitai.

The Standard Liquor Bonse.
Naujas Lietuu iszkas Saliunas 

Juoz. Millerio, 
Ch cago Bear Hali.

21A Washington St., 
8EATLLE, * WA8H.

Užlaiko geriausius gėrymus: 
Arielkas, Likierius, szahę Alų, ir 
kvepiunczius Cigarus. Teiposgi 
kiekvienas pribuvęs pas manę 
gali gaut geiiausię rodę ir dasiži 
uoli spie visus reikalus -z'o krasz- 
to. Kam teks ežia atvykti, mel
džiu pus manę atsilankyti. (2-10)

Su guodone
Juozas Miller.

Temykite!
Wisl, kurie turite pirkęaziikor- 

tes nuo žydo Koperlio, o Justi pa- 
aažieriai su Joms atvažiuoti ne
galėjo, atsiszauklto in •‘Lietuvos” 
redakciją, o mes duosime rodą, 
kaip atjieszkoti sawo piningus už 
Jas i n mokėtus.

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

nueina, betsztai mano laik
rodėlis tai wis eina, kaip inži- 
nas. ' ' ■

Frenk: Ąi, ai koks gražus' Na 
kur jy pirkai?

Maika: By, Mistery! Ar tu tik 
sziadiena isz kontres, kad 
dar nežinai apei Kelpsch, No- 
reikoįkCo., kurie turi ge
riausius taworus dėl lietu
viu. j

Frenk: No brolau, kurtas tai 
dar ne esu. Beczerlaif jau ne 
nuo wieoo girdėjau,kad žmo
nis ' džiaugiasi su daiktais 
pirktais nuoKeipsch.Noreiko 
«fcCo. Jau pora metų atgal ir 
asz norėjau pirk nuo ju laik
rodėlį, bet. poszimta pipkiu, 
darbo kaip nebuwo. teip ne
buvo, Bet sztai jau pradė
jome geriau dirbt, ir nors 
ant byro ne cento neliktu, 
užsiorderiuosiu ant pėdės 
wienk isz tu su aukso kwiet- 
komis. tai subytis tawajy. 
Nauja kataliogn gawau.
Raszyk ir tu po adresu: Kelpsch,Noreiko <k Co., 56 Fifth Avė., Chicago, III,, o 
gausi dvkai.

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

Frenk: Na asz dar iržieda sau užsiorderiuosiu. tai kaip mergužėles pamatys, tai 
asz j u irataigint negalėsiu. Gud bai, Maike.eisiu namon.

Maika: Gud bai, gud bai.
Primušk savoadresa, o gausi dykai nauja didžiausy lietuviszka katalioga 

sviete.
Adresuokite teip: Kelpach, Noreikoj Co. 66Fifth Avė.

„ CHICAGO, ILL.

DOVANOS DEL WISU.

Ben. Hatowskis,
527 S. Ganai kerte Jndd oi., Chicago, III,

Dirba, taiso ir parduoda:
LAIKRODŽIUS, LAIKRODĖLIUS, 

Leiiciureliua, Žiedus, Špilkas, Auskarus ir t.t.

Kiekvienus, kuriu pas mane pirks tavoro 
už $5,Q0. gaus prezenta vertes $100; kas

pirks ui $lv,GO— gaus prezenta vertes $1,50; kas pirka už $15,00 ♦ 
— g«M8 prezenta vertes $2,00; o kas pirks už $25,00 __gaus pre
zenta vertės $3,00. Kiekvienas, kas pas mine pirks kad ir už ma- 
žiause prekę gaus prezenta pagal vertes pirkinio.

Szliubiniai Žiedai pus 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. Wi<ka gvarantuoju ant me'ų.

Kas tik ko reikalaujate, ateikite pas mane, o pirksite viską 
pigiau kai kitur.

E. ZANIEWSK18.
924 33rd str., 
Lietiivlazkas 

kriaucziUN.
Pignusia dra

panų krautuwė. 
Parduoda viso
kius drabužius 
kuo no pigiau
siai. Teiposgi 
dirba aut orde
rio už pigesnę 
preke kaip vi
sur. VViengen- 
ežiai, praszom 

atsilankyt, o 
persltik rysite.

Gerinusia užeiga Scrau-
tone.

......... pas...........
FRANCI8ZKU KOON8,

105 LockcnjDūnna Avenue.
Yra tai vieta arti visų geležinkelių 

stacijų, kur kiekvienas atvažiavęs in 
szitą miestą gali gauti gerą nakvy- 
nią.‘szaltą alų ir kvepenezius cigarus, ££f£tluwras

Kas in Scrantus atkiliausiu
Tai pasKoons'K wl.kag.ssl

RKTKALACJA TZl»tM»U IR DABMZCZIC wyru 
rarrlou keliauti no Chlcart ir aplinkinę* ir p

Pern*kwo< ir rodį R*rf.

______ _______ ____ MS Turi
I daot rekomendacija. Raaaykit angliukai 

IndedamiMiro adreaa ir marka ant zOtkyno.
i AdreMt: The Dominion Co.. Dnpt. Y. Chicago.
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