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Metas IV.

Isz Užmarės
Politiszkos žinios.

— o--
Maskolija.

Ciecorius ir ciecorienė atkako 
į Maskva. 22 dienų Gegužio cie
corius davė prisiegų sztanda- 
rams. Potam Maskolijos valdo
nas ir jo moteris apsigyveno 
Alexandriniame ciecoriszkame 
rūme. Apvvainikavymas atsibu
vo 26 dienų Gegužio. Ant ap- 
vaikszcziojimo iszkelmės apvai- 
nrkavymo randas paskyrė 20000 
000 rublių, bet tame nepaskai
tyti iszleidimai miestų ir gyven
tojų. Pridėjus tuos prie rando 
paskirtų, mažiausei apie 100000 
000 rublių kasztuos apvainika- 
vymfts maskoliszko valdono. Kų 
gi naudos gyventojai isz to sa 
vo valdono, tai dar pasilieka 
klausymu. Kųjis atgabes nau
dingo žmonijai?

Maskoliszki laikraszczių re- 
prezehtantai vaiszino laikrasz
czių korespondentus svetimų 
krasztų. Susirinko Ermitažiuje 
į 400 svetinių laikraszczių kores
pondentų. Buvo ežia irameriko- 
niszki korespondentai. Wisi su
sirinkę svecziai garbino ir isz- 
gyrė visaip despotiszkų Maskoli- 
j?’

Manifestas caro, iszduotas die
noje apvainikavymo, ne daugdo- 

-t^anų ir atleidimų paskyria numy
lėtiems pavaldiniams. Dovano
ja bausmes už visokius nusidėji
mus, teiposgi skolas į vieszpatys- 
tės iždų iki 300 rublių ir paliuo 
suoja isz kalinių prasikaltėlius, 
su iszėmimu pasodytų už: plėszi- 
mus, apgavystę, skolinimų pinį 
gų ant didelių palukų, priga- 
vingų nusibankrutyjimų ir už įžei
dimu garbės. Iszsiųstiems į Sibe
rijų bausmė tampa numažinta ant 
treczdalio; bausmė kalėjimo ant 
viso amžiaus numažinta iki 20 
metų. Politiszkiems nusikaltė
liams ir duoti maži palengvini 
mai. Lenkiszki iszeivviai, eme da
ly vumų maiszte 1863 gal grįžti 
atgal, jeigu jie nepapyldė žmog
žudystės, iszplėszimo arba pade
gimo ir jeigu sugrįžę prisieks 
naujam ciecoriui. Jeigu jie pasi
rodys kaltais minėtų nusidėji
mų, taps po sugrįžimui paduoti, 
per tris metus, policijos užžiurai. 
Tai ir visos dovanos Maskolijos 
gyventojams. Mažos jos, kaip 
mažas yra apsivainikavęs dabar 
Maskolijos valdonas.*

laukų surinktus, krauti į karei- 
vviszkus provijantų magazynus. 
Kas to įsakymo nepildytu, bus 
palaikytas už maisztinįkų; wisi 
gi grudai, kokius atras keno nors 
namuose, kaipo kariszka l^on- 
trabanda, liks nuosavinįkų atim
ta. Sunku vvienok tų \Veylero 
įsakymų iszpyldyti, nes apart 
mažo apskriejo apie Havanų, 
ėsanezio iszpanijonų rankose, vvi
sa bevveik sala kubieczių vvaldo- 
ma. Tas pats Weyler iszdavvė 
teiposgi savo padavadyjimų už 
ginanti gabenti tabaku į sveti
mus krasztus. Kų turi reikszti 
tasai uždraudimas, sunku supras- 
tį, nes kiekvienas supranta, kad 
gerovvė žmonių rėmėsi ant jų 
turtų: juo gi daugiaus produk
tų kokio kraszto eina į sveti
mus krasztus, juo daugiau pinį
gų isz svetur ateina, kaipo už 
mokesnis už iszgabentus produk
tus.

grįžti prie katalikiszko tikėjimo. 
Armeniszkas patriarchas Izmir- 
lian reikalauja wien, idant po 
piežius padarytu jį patriarchu įvi
so armenieczių. Tasai, jeigu tai 
teisybė, gal pasisekti vien Turki
joj ir kituose Europos krasztuo- 
se; bet kaslink apsigyvenusių 
Maskolijoj armenieczių, tas pasi
sekti dabar negal, nes tiesos 
Maskolijos nedaleidžia atpuolimo 
nuo staeziatikystės maskoliszkų 
pavaldinių; už staeziatikius gi 
laiko visus iszpažintojus arine- 
niszko tikėjimo.

|| Ibz Monterey Mexike, raszo, 
kad avietiniame cirke, wiens, teip 
vadinamas bulių pergalėtojas, 
Jose Mati, tapo jo įerzinto buliaus 
visai sudraskytu, 4 gi erzintojai 
tapo labai pavojingai subadyti. 
Įsiutęs bulius, apart žmonių, 
užmuszė su ragais 6 arklių.

[j Cholera Egipte platinasi. 
Isz AlexandrijoB perėjo į kraaz- 
to sostą pilę. Kairų. Daugel žmo
nių mirszta; isz apsirgusių vos 
10 dalis iszgyja. Terp kareivių 
stovi nezių mieste Tourah teipos- 

pasirodė cholera; apsireszkė 
ir kituose Egipto krasztuose.

Policija mena, kad suimtos žmo
gystos yra wien agentais užmu- 
szėjo. Paskutiniuose laikuose Pa
ryžiuj pradėjo prapuldinėti neži
nia kur jauni įvaikinai. Spėja, kad 
prapuolusiejie turėjo likti nužu
dyti, o užmuszėjas ’ kunus mat 
siuntinėjo geležinkoliu. Iki sziol 
vienok dar tirrrtčtojams viskų 
susekti nepasisekė.

į Kaspersonų, reikalaudamas 
iszmokėjimo tų pažadėtų 3.000 
rublių, Tasai vvienok iszpildyti 
pažadėjimų ne panorėjo. Povoro-

į sudų. Sūdąs nusiuntė expertus, 
kurie nukakę ant kapinių, ant 
Kaspersono pastatų paminklų isz 
tikro atrado daugel lipinimų. Pa
sirėmęs ant to sūdąs pripažino 
reikalavymų. Kasperson tei-

* Wienoje vyno pardaviny-, sinosi, kad tasai pažadėjimas 
ežioje, Warszavoj, Lenkijoj, per--yra tai paprastas reklamavoji-

Chinieczių krasztus.
Atkakęs į Malkvų, ant apvai- 

nikavym® maskoliszkojo cieco- 
riaus, chiniszkas pasiuntinys, Li- 
Hung-Czang, paklaustas apie pa- 
slaptų sutartį su Maskolija, at
sakė, kad nors apie tokių sutar
tį daug Europos laikraszcziai 
raszo, bet tokios sutarties nėra, 
esantis vien draugiszkas susitai- 
kimas su Maskolija, kaip tai ge
riems kaimynams pritinka, bet nė 
ra kokio nors paslapto traktato 
arba sutarties. Apart dalyvumo 
ant iszkilmės apvainikavymo 
maskoliszkojo valdono, jam, Li- 
Hung-Czangui, įsakyta isztirti 
Europos ir Amerikos įrednes. 
VVokiszkas, pulkaunįkas, Liebert 
isz Frankforto, likosi pakviestu 
į Chinieczių žemę suorganizuoti 
chiniszkas kariszkas pajiegas ant 
paveikslo VVokietijos. Li-Hung 
Czang, pasibaigus apvainikąvy- 
mui maskoliszko ciecoriaus, drau 

! ge su pulkaunįku Liebertu, va
žiuoja į Kruppo kanuolių dirbtu 
ves Essene, Westphalijoj, kur 
duos padirbdinti daugel kaliuo
ju reikalams Chinieczių kariau

nos.

Persija.
Sziaurinėse Pers jos provinci

jose: Azarbeidžan ir Tabris, isz 
priežastės nedatekliaus maisto, I Maskolijoj, ant Krimo) raszo, kad 
atsitiko baduojanezių gy ventojų l ez*H8Udas nusprendė ant iessiun- 
maisztai; apskrieziuose Kongdaf <iino į bil>erijų rando komisorių, 
ir Ardabel minios iszbadėjuaių Į Szorų, už pasisavinimų randavų 
žmonių iszdraskė keletu kaimų. pi"įgų» Szor mat pavogė 

Angliszki laikraszcziai, maty 1100,000 rublių pinįgų. Jeigu 
darni prilankumų Maskolijai nau- l Maskolija iszsiųstuį Siberijų visus 
jo Persijos szacho, ragina Ang vagianezius caro tarnus, nedaug 
lijų užlaikyti angliszkų įtekmęjj1! ten pasiliktu ant vietos! 
pietinėj Persijoj. Ragina, idant
Anglija iszsidirbtu liuosų kelių II Paryžiaus Operos Teatre at 
į Beludzistanų, krasztų gulintį s’tiko didelė nelaimė. Sunkus 
Persijos pakruszcziuose. Anglijos žibinimui žirandolius nutruko* 
randas stengiasi iszsiditbti dalei puolė ant susirinkusių į teat- 
dimų statyti geležinkelius visoj r?- VViena moteriszkė likosi už- 
Persijoj. muszta, o apie 20 žmonių sunkiai

apkultų. Baimė apėmė į teatrų 
Mexika$. susirinkusius ir jie per viens kitų

Pirmiaus nuvyti į kalnus iu- I stengėsi iszeiti laukan. Laimė 
dijoniecziai vėl nusileido žemyn (lar’ kad ta urnų veržimąsi laukan 
ir ardo ir pleszia pakalnėse esan- galinta buvo apstabdyti; kitaip 
ežias farmas. Dab ir užpuolė jie labai daug žmonių būt likę 8u- 
ant fanuos Lojos, netoli miesto myniotų.
San Bernardo. Iszpjovė 18 žmo 
nių, daugiausei moterų ir vaikų. H Wiedniuje, Austrijos 
_ , .. . i i pilėj, neseniai nusižudė:Potarn vėl pasitraukė į kalnus. 1 . J. , . . —... . . viszkas gydytojus,
Gyventojai atsiszaukė į valdžias, įOpa^j jr ^įaugusi duktė. Priežas- 
reikalaudami ant apgynimo at- tis to buvo mat tokia: Rommel 
siųsti kariaunų. Tuom tarpu vi- buvo naminiu gydytojumi mok- 
si pakalnėse aps^yvenę baltie- 
jie ginkluojasi ir renkasi į 
vų, idant, užpuolus vėl indijo- 
niecziams, galėtu geriaus 
szintiesi ir nuo užpuolikų 
szeimynas apgynti.

U Isz Semferepoliaus (Pietinėj,

žiurint tuszczių wyno baczkų, 
numetus visokius rakan
dus, rado didelį užbonų, drūtai 
užlipintų, ant kurio buwo padė
tas užraszas “1809”. Widuris jo 
)uwo puikaus wyno pripildytas. 
Perliejant isz jo vynų, ant dugno, 

rado senus cidabrinius ir auksi
nius pinįgus, kurių buvo isz įviso 
apie pusantro szimto. Tų senų 
pinįgų dabar nevartoja — taigi 
wertė jų gal būt didesnė, neng 

seniaius buwo.

mas; sūdąs wienokpripažino, kad 
biznierius, nors ir dėl reklamos 
žadantis, turį pildyti savo pažadė
jimų. Jeigu Amerikos biznieriams 
reiktu atsakyti už wisas miela- 
gystes, tai gal ant užmokėjimo 
pažadėjimų jiems ir pinįgų ne 
tektų; kaliniai ežia turėtu būt 
prikimszti meluojaneziais biznie
riais.

sosta- 
karei- 

Rommel,

• • • . | slainės oficierų dukterų, Hemo- 
i kru-l^ay» 7 ’sz mokintinių sužagė.

Toksai bjaurus darbas daktaro 
Rommėlio ne galėjo būt užslėp
tas. Isz tos priežastės vvisa mat 
jo szeimyna nusižudė: moterys 
isz gėdos, vvyras isz baimės.

H Kazarmėse mieste Broduose, 
Galicijoj, parubežyj nuo Masko- 
iszkos Lenkijos, apsistoję ežia 
kareiviai, raiteliai, užmuszė jau 
nų merginu, kuriai per prievartų 
buvo atsivedė į kazarmes. Bi- 
odami paskui, kad paleista ne

siskųstų; jų užmuszė ir lavonų 
užkasė po meszlais. Pamatę paš
tui, kad žmonės isz tos wietos 
veža meszlų, taigi kad neužtik
tu lavono, prikalbėjo darbinį- 
<us užeiti į karezemų. Kada 
tie paklausė ir palikę wežimgi pa
sitraukė, kareiwiai įvertė lavo
nų ir su meszlais uždengė. Dar
bi nįka i sugręžę isz karezemos, 
iszvežė primėžtų wežimji, bet 
auke, bemetant meszlų, 
ame lavonų nužudytos 

uos. Praneszė apie tokį 
valdžioms, kurios dabar 
ja tų dalyku.

užtiko 
mergi- 
radinį 
tirinė-

prie- 
88WO

Piet-Wokiszkose valdybose 
vakarinės Afrikos, priesz vo- 
kieczius pesikėlė tenbuviai gy
ventojai hotentotai. Atsitiko ke
letas karsztų susimuszimų. Ka
reivių vokieczių ežia yra ne 
daug, todėl jie neįstengia pasikė- 
lėlius pergalėti.

Nuo Salos Kubos.
Ant salos Kubos, jenerolas 

*Weyler-, Iszpanijos karaliaus gi
mimo dienoje, paliuosavo visus 
kalinius ant bausmės kariszko 
sūdo nuspręstus už mažesnius 
nusidėjimus.

Kubieczių vadas, Gomez, su- 
muszė dalį iszpaniszkos kariume- 
nės po vadovyste pulkaunįko 
Seguro. 300 iszpanijonų krito 
ant muszio lauko. Muszis tasai 
atsitiko netoli Patmorto, 22 d. 
szip mėnesio. Dabar kubieczių 
pajiegos renkasi į vienų krūvų 
Guanabacos 

f jų vadovai 
iszpanijonus 

Jenerolas
damas pergalėti pasikėlusių ku
bieczių, stengiasi priversti juos 
isz bado pasiduoti. Idant pasi- 
kėlėliai negalėtu sugriebti mai
sto, prisakė jis visiems Kubos 
gyventojams, visus javus nuo

apskrityj. Turbut 
pasistengs įtraukti 
į didesnį muszį.
Weyler, neįsteng-

Turkija.
Maisztai ant salos Kretos pla

tinasi. Czia gyventojai kriksz- 
czionys pasikėlė priesz turkisz- 
kas valdžias. 1300 turkiszkų ka
reivių. užsidarusių mieste Varnos, 
apsiautė 2000 pasikelelių, ku
rie laiko turkiszkų tvirtynę 
apgulę. Isz miesto Kalivas tapo 
isZsiųsta kariauna ant pagelbos 
apgultiems, bet ant kelio likosi 
sumuszta pasikėlusių krikszczio- 
nių ir turėjo grįžti atgal; nužu
dė muszyje daugel kareivių. 
Turkai užsidarę Varnose turi 
vos ant keletos dienų valgio. 
Turės jie pasiduoti apgulusiems 
tvirtynę krikszczioniems.

Azijatiszkose Turkijos valdy
bose pasikėlė apsigyvenę kalnuo
se Kurdai. Užpuolė jie ant mie
sto Siwas ir apvaldę ten esan- 
czių kariaunų, atėmė nuo jos vi-' 
sus ginklus. Kaip sako, nori jie 
užpulti ant Anatolijos.

Ant narei kala vymo europi sz- 
kų galybių, sultanas užtvirtino 
krikszczionį—armenietį Szaszio- 
nų ant gubernatoriaus į arme- 
niszkų miestų Zeitunų.

Angliszki laikraszcziai prane
sza, buk Szventas Tėvas veda 
dabar tarybas su armeniszku pa
triarchu ir stengiasi patraukti ------f------- , r_
armenieczius schizmatikus su-1 nezuelės, ir ten iszlipo.

Pereitų Ketvergų 2000 mata- 
belių, (Pietinėj Afrikoj) buvo 
užpuolę ant miesto Buluvayo, 
bet mieste užsidarusių baltųjų li
kosi numuszti, pražudę labai 
daug sovo žmonių.

Provincijoj Loreto, republi- 
koj pietinės Amerikos, vadina
moj Peru, pasikėlė gyventojai 
priesz kraszto prezidentų Pierolų.

Japonijos ciecorius rengiasi at
silankyti į svetimus krasztus. 
Atlankys jis Europą ir Amerikų.

Isz wisur.

|| Isz Londono, Anglijoj, ra
szo. kad ežia besivažinėjanezius 
su dideliu pasikėlimui į virszų 
ratu (tokiu kaip Chicagos ra
tas Ferris Wheel, netoli Lincoln 
Park) pasiekė gana priklus at
sitikimas. Besisukant ratui, pa
gedo maszinos ir ratas turėjo sus
toti. Daugel žmonių atsiradusių 
virszutiniuose vagonuose turė- 
joezia nakvoti. Iszbuvo jie di
delėj baimėj 24 valandas, pako 
maszinų sutaisė ir galėjo juos 
žemyn nuleisti. Londono ratas 
4 syk augsztesnis už Chicagos 
ratų.

|| Dar nuo laiko darbi n į ki 
szventės, t. y. nuo 1 dienos Ge
gužio, traukiasi Czekijoj darbi 
nįkų sumiszimai ir sztraikai. Pra- 
goj, Czekijos soatapilėj, minia 
darbinįkų susirinko priesz dirb
tuvę VVolfo. Policija norėjo juos 
iszvaikyti, bet neįstengė. Pa
kvietė į pagelbų žandarus, ku
rie nieko iszmintingesnio 
iszrasti ne įstengė, kaip vien pra
dėti szaudyti į susirinkėlius. Du 
darbinįkai likosi užmuszti, 5 gi 
sunkiai sužeisti. Po szuvių, be 

| ginklai darbinįkai iszsiskyrstė.

U Isz Katovicų, netoli lenkisz- 
io rubežiaus, Prūsuose, vokiszki 
laikraszcziai pranesza apie szitokį 
atsitikimų. Bažnyczioj kaimo 
Michalkovicų, kunįgas rengėsi 
su miszioms. Laike 
koksai nepažįstamas 
kų tai, murmėti bažnyczioj ir el
gėsi neprideraneziai. Atsiklaupė 
netoli altoriaus ir pasibaigus mi
szioms nuėjo į zokristijų, kurioje 
jau kitas kunįgas rengėsi su mi
szioms. Wargamistra, patėmyjęs 
jo tiepriderantį elgimąsi, iszvedė 
isz zokrostijos; pasakė, kad jeigu 
nori pasimelsti, tai gali melstiesi 
po viszkomis.Nepažįstamas pakla
usė, bet prasidėjus miszioms pra
dėjo vaikszczioti po bažnyczių ir 
vargamistra tėmyjo jį nuo viszkų; 
ant galo pamatė, kad tasai skubi
nasi prie altoriaus, prie kurio ku
nįgas laikė miszias. Sugriebė ku
nigų ir numetė nuo altoriaus ir 
kada tasai parpuolė, pradėjo jį 
mynioti. Žmonis susirinkę į bažny
czių pasiskubino supagelbakunįgui 
ir nutraukė įsiutusį, suriszo ir nu
vedė jį ant policijos. Ant policijos 
pasisakė, kad jis esųs Ciprijonas 
Olszynek ir kad ne yra beproeziu 
ir kad ant kunįgo užpuolė gerai 
apsimislijęs. Priežastį užpuolimo 
sūdąs tyrinėja.

mtszių, 
pradėjo

j Wisoki prasižengėliai, sūdo 
nuspręsti, už saVo nusidėjimus, 
ant iszsiuntimo isz Prancūzijos į 
teip vadinamas pataisymo prancu- 
ziszkas kolionijas, Kajennoj, (vi
durinėj Ąmerikoj) bevežant į 
vietų, ant laivo “Delma”, 
pakėlė maisztę ir pergalėje tar-

|| Isz Paryžiaus, Prancūzijoj, 
raszo: ant geležinkelio stacijos 
Couville rado, viename siuntiny
je, paduotame kokio ten keleivio, 
kūnų, jau pūvantį, jauno vaiki
no, 25 metų amžiaus. Atsiimti tų 
siuntinį atėjo dwi žmogystos, ku

nus laivo, apėmė patį lai vų. Į rias, žinoma, tuojaus suaresztavo. 
Nuplaukė paskui į pakrantes We-1 Pravardės suimtųjų yra: Albert 

ICarthel ir Margarethe Dubers.

G Koksai Kaaperson, paminklų 
dirbėjas mieste Rėvelyj, Estlan- 
dijos gub. Maskolijoj, apgarsino 
vietinėj gazietoj, kad jisai užmo
kės 3000 rublių kiekvienam, kas 
suras ant jo padirbtų paminklų, 
stovinezių ant - kapinių, kokius 
nors įtrūkimus, arba lipinimus. 
Radosi mat koksai Povorotov, 
kurisai panorėjo uždirbti tuos 
3,000 rublių;tasai pradėjo tyrinėti 
Kaspersono pastatytus paminklus 
ir isztikro surado ant jų. . 
įtrūkimus ir lipiuimus; atsiszaukė |nU81 em,Q0*

Bukime drąsesniais!
Į kurių pusę ne pažiūrėsime, 

vis matome musų lietuvių bau
gumu: jie savo lietuviszkų pra
vardžių gėdisi, ar neiszdrysta su 
joms pasirodyti: Seuiaus buvo 
laikraszcziuose garsįta apie tai, 
bet visgi uėra pageidautino vai
siaus; teisybė, daugelis isz musų 
brolių jau- vartoja tikras lietu- 
viszkas pravardes, bet tai dar 
vis per mažai. Paimkime kokį 
nebūk lietuviszkų laikrasztl, pa
žiurėjus į pakvitavones. pajiesz 
kojimus, ir laiszkus ant paczto, 
matome labai mažų nuoszimtį 
grynai lietuviszkų pravardžių; 
daugumas vvisgi užsibaigia aut 
lenkiszkų uodegų: ski, viez, ir 
1.1. Daugelis adresuoja laiszkus 
su lenkiszkoms prieduroms: jiems 
rodosi kad tai geriaus, kad ame- 
rikonys geriaus isztaria lenkisz- 
kas pravardes neng lietuvlszkas; 
isztikro amerikonėms sunku isz- 
tarti lenkiszkas praverdes, nes 
jos ilgos, jie pratę prie trumpų. 
Musų broliai griebiasi svetimų 
pravardžių per nesupratimų. 
Menka tai garbė, jeigu būdams 
3uragu, raszysis Buragiavicziu. 
Triežodis sako: pats griebk ir 
eitam liepk! Todėl ir mes, malo
nus laikraszczio skaitytojai, pats 
duokim gerų paveikslų ir kitus 
brolius prie to raginkime, aisz- 
dnkime, jog lietu viszkos pravar
dės yra gražios, jog gražiai skam
ba, jog jos daro mus atskira tau
ta. Tegul žino musų prieszai, kad 
mus wis laikomėsi. Labiausei, 
siuneziant laiszkus į Lietuvų, rei
kia adresuoti grynai lietuviszkai 
visų adresų. Nereikia turėti 
szeszko baimės, jog nedaeis. jog 
maskoliai ar vokiecziai nesupras; 
tas netiesa: jeigu mes mažai ži
nanti numanom, tai mokintesni 
be abejonės, dar geriaus supras, 
o jeigu isz syk nesuprastu, me’, 
nuolatai teip darydami, priversi
me juos suprasti;

Meldžiu skaitytojų atleisti 
man, kad sena klausymų perkra- 
tinėju, — bet ugnis nekurstoma 
gesta. Mes turime kurstyti tų 
ugnį lietuvystės, idant vis ir 
vis placziau liepsnotu,nes tai yra 
priderystė kiekvieno isz musų.

Atsitiko linksmas lietuviszkos 
dvasios apsireiszkimas terp musų 
jaunumenės nesuprantanezios dar 
lietuviszkos idėjos. Du vytukai 
kalbėjo terp savęs lietuviszkai 
prie lenkų, isz kurių vienus pra
dėjo visaip iszjnokti lietuviszkų 
kalbų. Ant to musų vyrukai drą
siai atsiliepė, jog kada jie lenkisz- 
kai kalba, tai teip jiems iszrodo, 
kaip kad žmogaus s...ų valgytu. 
Dar persergėjo, idant saugotusi 
niekinti lietuviszkų kalbų prie •

> lietuvaiczių, nes galėtu kailį į- 
kiszti. Treczias lietuvys anuos pa- 

’ gyrė, per kų lenkelis pabaigtinai 
Mikolainis.



2

The Lithuanian VVeekly
“Lietuva”

PUBU8HED EVERY SaTURDAY.
Kiecutes all kind of Job PnnMng and tran« 

attng in all modern languages.

Subscription $2.00 per year.

Ali commimlcatlons mušt be addressed
“Lietuva” Publishing Co.,

$54 33rd St., Chicago, III.

. Nedelinis Laikrasztis

“LIETUVA”
Iszeiua kas Subata, Chicage,Ill.

KASZTUOJA:
Ant Metu Amerikoje $2.00 
In Užmake......................... $3.00

Užveizdetojas A.OLSZEWSKIS.
Bankraszcziai (korespondencijos) ir laiszkai tu

ri būti adresawoti ant szlo adreso:

„Lietuva” Publishing Co.
954 33rd STREET 

CHICAGO, ILLINOIS.
i -----------------------------------

Pinigai turi būti siunsti per Momby Obdbr arba 
Registrą wotoje Gromatoj ant ranku

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

Isz Amerikos.
<5>

Užgriuwo namai. •
Buffaloj, N. Y. užgriuvo seni 

Brovpo namai, ant ui. Seneca, 
kuriame seniaus tilpo biurai Wes- 
tern Union telegrafų kompanijos. 
Laike griuvimo dirbo ežia ke- 
liolikas dailidžių, o plaukų kir- 
pinyczioj Morriso Jonės, tuose 
pat namuose, buvo keletas swe 
ežių. Griuvėsiai užgulė aplin- 

* kinius .namus ir tuos teiposgi su 
S griovė. Tuojaus griebėsi walyti 

griuvėsius ir gelbėti užgriuvu
sius žmonis. Policija ir ugnage- 
siai tuom darbu užsiėmė. Kele
tu žmonių iszgriebė ne daug ką 
apdaužytų, bet keletas yra sun- 
kiaus sumankytų; gal atsiras po 
griuvėsiais ir užmuszti. Barzda
skutys Meti teip sunkiai buvo 
sudaužytas, kad neužilgio pasi
mirė. Dailidė O’Brien turėjo nu- 
laužtą nugarkaulį. Barzdaskutį 
Riczmondą isztraukė jau mirsz- 
tantį. Kasierė barzdaskutiny- 
czios, -Griffin, turbut užmuszta, 
guli dar po griuvėsiais. Kupin- 
ger ir dar 12 ypatų likosi isz- 
traukti, bet labai sunkiai apkulti.

Bjauri žmogžudyste.
Isz Avė, Mo.'raszo: ant farmos, 

netoli miesto, rado iszpjautą'visą 
szeimyną Savyerų, susidedanezią 
isz tėvų ir suagusio sunaus. Sū
nūs turėjo kirezius, nuo kirvio, 
ant kaklo ir ant galvos; tėvai 
gi suskaldytas gaivas. Kūnai vi
sų uzmusztų buvo sukrauti po 
lova ir uždengti su paklode. Du
rys buvo uždarynėtos ir ant inų- 
jimo į nanrus durų buvo pri- 
musztas rasztas; “iszvaževome 
į Oazark ir sugrįszime panedėlyj 

į arba utarnike”. Turbut užmu- 
szėjai norėjo, kad nors per 
keletą dienų jų nejieszkotu. Pi
nigus ir arklį, turbut, užmuszėjai 

' paėmė, nes Savyerų namuose jų 
neatrado.

Trūksta pinigu.
Revizoriai miesto kasos Pitts- 

burge, Pa., peržiūrėdami joje 
pinįgus ir knįgas, atrado, kad isz 
pinįgų esanezių po užžiuramies
to Majoro, Morelando ir jo u- 
rėdinįkų, nuo' 1882 — 1895 m., 
trūksta apie 425000 dolierių. 
Sunku .labai tikrą sumą nedate- 
kliAus surasti, nes rokundos ne- 

. prideraheziai buvo vedamos. Gal 
būt, kad nedateklius isztikroyra 
dar didesnis už tą, kokį revizo
riai atrado; gal būt, kad jis pa
rodys mažesniu.

Taukiu susiniuszimas.
Isz Duluth, Min., raszo: ant 

Duluth Iron Range geležinkelio, 
terp Fover ir Ely, susimuszė 
trūkis vežantis geležinę rudą su 
trukiu vežaneziu darbinįkus. Li
kosi užmuszti du geležinkelio 
tarnai. Lokomotiva ir keletas 
vagonų iszszoko isz relių ir nusi
rito į grabe.

Isz darbo lauko.
T Philadelphia, Pa. Darbai 

ežia prastai eina; labiausei rūgo 
ja siuvėjai.

T Shenaudoah, . Pa. Darbai 
ežia dar vis ne gerai eina: ežia 
dirba wos 4 dienas ant nedėlios ir 
tai nepilną laiką.

T Kastynėse Ashland, netoli 
Ironvood, Mich. žemė užgriuvo 
8 darbinįkus. Iszgelbėjo juos dar- 
binįkai kastynių Narrie, kurie 
prisikasė prie užgriuvusių nuo 
savo pusės.

T Po trijų metų ilsėjimosi, Chi- 
cagoj, prie AVabansia avė. tapo 
atidaryta geležies liejinyczia 
“North Chicago Rolling Mills. 
Dirbtuvė tojė likosi uždaryta 
1893 m. Dabar jas parsisamdė, 
ant ilgesnio laiko, “Univer- 
sal Construction Co**. Czia ga
lės rasti darbą pors szimtų dar- 
binįkų.

I. 1 E T U V A.

Pratrukimas debesų.
Isz Marshaltovn, la. raszo: pe

reitą nedėlios naktį pratruko de
besys ties La Moille ir Centter. 
Upeliai visi užtvino. Dideli da
lis Chicago & Northvestern gele
žinkelio likosi iszardyta, du tiltai 
tvanOTrutteazti. Daugel gyvulių 
prigėrė. Lytus buvo su ledais. 
Tūlose vietose ant laukų vanduo 
stovi į 3 pėdas gilumo. Keletą 
nedėlių geležinkelių trukiai 
bėgioti ne galės.

Smarkios wetros ir audros.
Pereitą panedėlį, daugelį vietų 

atlankė smarkios audros ir vėt
ros. Michigane vėtra atlankė 
pavieczius: Macomb, Oakland, 
St. Claire ir Lapeer ir daugel pa
darė blėdies, ypacz gi mieste 
Mount Clements. Daugel žmo 
nių likosi apdaužytų ir keletas 
užmusztų. Kaimas Thomas, ant 
rubežiaus terp Oakland ir Lapeer 
pavieczių, likosi suvisu isznai- 
kintas, teiposgi ir Matamoza, 
Lapeer pav. Kaimuose Thomas 
ir Matamoze daugel žmonių liko
si užmusztų. Skaitlius užmusztų 
ir sužeistų pereina 100 žmonių. 
Mieste Mount Clement, tik Po
ni Pohl ir jos du sūnūs likosi 
mirtinai sudaužyti.

Indijanoj, vėtra iszdraskė pa 
vieczius: Polk ir Jasper.Polk pa 
v iety J, netoli geležinkelio staci
jos Bondurat ir Santiago, apie 
10 žmonių likosi užmusztų; tiek 
jau, jeigu jau nedaugiaus, žmo
nių nustojogy vasties Jasper pav. 
Sužeistų yra kelesdeszimts. Dau- 
giaųsei nukentė kaimas Valeria, 
Jasper pav.

Illinois sztete, teiposgi vėtra 
daug padarė blėdies. 4 žmonės 
likosi užmuszti. Netoli Egan Ci
ty, Poni Bird likosi užmuszta ir 
5 jos vaikų mirtinai apkultų. 
Adeline vėtra sugriovė metodys- 
tų bažnyczią. Apie Leaf River 
keletas žmonių likosi mirtinai su
žeistų. Fereston’e daugel namų 
yra vvėtros iszgriautų ir keletas 
žmonių sužeistų. Daugel blėdies 
vėtros padarė vietose: Egan Ci- 
tyje, Davis Juuction, Byron, 
Leaf River, Mt. Moris, Stevvart, 
Beloit, Bockton, Foreston ir dau
gel kitų. VVėtra perbėgo per pa 
vieczius: Winnebago, Ogle, Lee 
ir Boone.

100 žmonių prigėrė.
Isz Victoria, Brit. Col. raszo: 

elektriszkas geležinkelio karas, 
prikimsztas žmonių, bevažiuojant 
per tiltą Point Ellice, 75 pėdų 
augszczio, įlūžo ir įpuolė į upę 
Wisi esanti vagonuose prigėrė; 
stovinezių gi ant platformų ke
letą iszgelbėjo. Szale karo va
žiavo keletas vežimų ir karietų 
— ir tie įpuolė į upe. Isz viso 
apie 100 žmonių prigėrė.

t Thomas, W. Va. Pirmądi e- 
ną sekminių, neseniai atkakęs isz 
Lietuvos grinorius perszovėni- 
gerį. Norėjo mat su nigeriu keis
ti laikrodėlį ir derėdamas laikė 
revolverį; nigeris griebė už 
vamzdžio, grinorius gi patraukė 
ir nuszovėant vietos* nigerį. Už
tatai jis likosi suimtas ir nugaben
tas į kalinį.

•J Sztraikas darbinįku dirb
tuvėse “Globė Iron Co.”, Cle- 
velande, O. pasibaigė; darbinį- 
kai sugrįžo prie darbo. Darbdn 
viai pakėlė užmokėsnį už darbą. 
Darbinįkai wien, grįždami prie 
darl»o, pareikalavo, kad neatbū
tinai visi pirma dirbę butų prie 
darbo priimti.

•j Sztraikas peczkurių Armou 
ro rukinycziose, Kaųsas Cdyje, 
Mo. pasibaigė; darbinįkai mat 
susitaikė su darbdaviais. ‘ Apie 
1000 darbinįku, kurie iszprie- 
žasties sztraiko peczkurių buvo 
be darbo, dabar jį vėl gauna. 
Peczkuriai gauna ant 1| cento 
ant valandos daugiaus, neng 
gaudavo pirma ir dirbs dabar 
tik po 8 valandas ant dienos.

•j Angliszki kapitalistai,isz pa- 
lengvo, atėmė savo kapitalus 
įkisztus į aukso kastynes Trans- 
vaalipje. Kaip dabar pranesza, 
atsima savo kapitalus turtingiau- 
ses isz visų czia kastynių val
dytojų, Barney Barneto. Iki sziol 
jau daugel kastynių likosi ap
leistų, nes pasitraukus anglijo- 
nėms, kiti kapitalistai ne atsiran
da.

Sziaurinėj dalyj Minnesotos, 
netoli Duluth, Min. tapo naujai 
surasti anglių plotai, kurie, kaip 
sako, galės tiek iszduoti anglių 
kaip Pensylvanijos kastynės. 
Savinįku jų yra James Hill, 
prezidentas Great Northern 
geležinkelio.Hill rengiasi pastatyti 
geležinkelį nuo Rock Rapids 
iki tų anglių vietų ir įtaisyti czia 
naujas kastynes. <

Chicagoj, III. darbinįkai dir
banti prie statymo Aniuolų Sar
gų bažnyczios, ant Oakvood 
Boulevard, pahovėdirbę. Priežas
tis sztraiko yra tojė, kad kon- 
traktorius priėmė 6dailydesne- 
prigulinczius prie unijos. Tie 
dailidės dirba ir toliaus, bet tu
rės pidauti, nes kalviai ne nor 
su jais dirbti ir neparengia darbo.

Isz Otava, III. raszo, kad 
perkelta czia isz Brooklyno dirb
tuvė ne trukstanezių tampoma 
ciliderių likosi uždaryta. Savi- 
nįkas dirbtuvės suszaukė visus 
500 darbinįku ir pasakė, kad jų 
nereikalauja daugiaus; žadėjo 
priimti vien' tąsyk, kada taps 
priimti Amerikoj auksiniai pi. 
nįgai. Taigi mat kokiu budu sten
giasi priversti darbinįkus prie 
rinkimų balsuoti už szalinįkus 
auksinių pinigų. Mat kokiu budu 
jungia politiką su darbu!

T Nev Yorke darbinįkai su
tvėrė naują darbinįkiszką organi
zaciją, į kurią, kaip tiki jos orga
nizatoriai, į keletą metų prigulės 
per l milijoną darbinrkų. Tojė 
nauja organizacija vadinasi: 
•‘Sočiai Tradeand Labor Allian- 
ce”. Tojė organizacija stengsis 
patraukti visas kitas darbinįkisz- 
kas organizacijas, idant isz vien 
visi pradėti, su geresne kaip iki 
sziol pasekme, užstoti darbinįku 
reikalus.

T Sztraikas tarnaujanezių ant 
elektriszkų geižinkelių Mil vaukee 
traukiasi; miesto bulmistras, 
iszdavė atsiliepimą į gyventojus 
ir kvieczia visus prisidėti prie 
užbaigimo sztraiko, kurisai daug 
bledies miestui atgabena. Perei
tos nedėlios vakarą, sztraikuojan- 
ti darbinįkai ir jiems prilaukus 
miesto gyventojai, mėtė į began- 
czius karus akmenis. Wienas po- 
licistas ir keli maszinistai likosi 
sužeisti. Antulyczios Lee Bremen 
susirinko daugel žmonių ir už
puolė ant karo; policistas Kruse 
likosi su peiliu sužeistas. Policija 
suaresztavo 7 žmogystas; buvo 
tai lenkai. Į bėganezius trukius 
darbinįkai mėtė per langus stikli
naites su vitrijolu,- kurios truk- 
damos aplaistė drabužius karais 
važinėjanezių. Weliaus, vakare, 
policija suaresztavo dar keletą 
žmonių.

ISZ 
Lietinviszku dirvvu 

Amerikoje.
—o----

Isz VVilkesbarre, Pa.
Lenkiszkas laikrasztis, “G6r 

nik”, paduoda žinią, buk lietu- 
viszka bažnyczia Wilkesbarre,Pa. 
tapsent uždaryta; kaip sako ta
sai laikrasztis, uždaryti liepė 
vyskupas. Kokia priežastis to, 
mes nežinome.

Pagal tą patį laikrasztį: vieti
nė policija, ant Meade ui. vienuo
se namuose, suėmė 9 vyrus lie
tuvius ir dvi moteri, o terp tų ir 
naszlę užmuszto*kastynėse Jaksz- 
to (užmuszėjas jo, Žemaitis, ta
po dabar ant nužudymo sūdo nu
spręstas). Į tuos namus mat tū
los moterėlės ir tūli vaikinai su
sirinkdavo paleistuviauti. Tūlos 
musų moterėlės ne dailiai elgiasi 
ir tuom terazia garbę kitų lietu- 
viszkų moterų.

Negražus Pavveikslas.
Isz Mt. Carinei, Pa. atkako į 

Mahanoy City koksai Petras Pe- 
trauckas su Balczuniene. Nepa- 
veikslingo gyvenimo motoriszkė 
paliko mat savo vyrą ir mažus 
vaikus ir valkiojasi po svietą 
su jaunikiu. Mažai yra ant svie
to tokių motinų, 'kurios apleistu 
savo vaikus ir sekiotu paskui 
svetimus vyrus; terp lietuvai- 
czių toki atsitikimai Lietuvoj be
veik negirdėti: musiszkės mote
rys už paveikslą kitoms tautoms 
buvo statomos. Kas jas Ameri
koj apriejo jeigu czia teip daug 
paleistuvingų atsiranda?

T Buffalo, N. Y. Susztraika 
vo czia dailidės; rengia sztraiką 
ir darkinįkai dirbanti jawų krau
tuvėse, prie perpylimo jų isz lai
vų ir geležinkelio vagonų į 
krautuves. Darbinįkai dirbanti 
prie javų pilstymo skundžiasi jau 
nuo seniaus, ^ad kontraktoriai, 
užlaikydami artimosi vietose gė
rynių pardavinyczias, priverezia 
darbinįkus girtuokliauti ir todėl 
daugiausei iszgerianczių nepra- 
szalina, blaivus gi darbinįkai tu
ri atlikti ir darbą tinginių gir
tuoklių. Dailidės pareikalavo su
trumpinimo laiko darbo nuo 8 
iki 12 vai. priesz piet, pusę va
landos ant pietų, ir paskui iki 4| 
valandos vakaro,

Pereitą nedėlią pakėlė sztraiką 
darbinįkai dirbanti prie maszi- 
nų, spaustuvėj laikraszczio “Ex 
presą”. Spaustuvė priėmė mat 
vienądarbinįką neprigulintį į uni
ją ir atstatė du nuo seniaus dir- 
baneziu unijonistu. Sztraikuoja 
30 darbinįku.

* Darbinįkiszkos organizacijos 
Nev Yorko valstijos apgarsino 
žinias apie ilgį laiko darbo viso
kiuose užsiėmimuose. Darbinįkai 
dirba czia: nuo 4 valandų (ope
ratoriai prie szviesos calcium) 
iki 18 valandų (pagelbinįkai au
dimų pardavinyczių) ant dienos. 
8 valandas ant dienos dirba dar
binįkai 208 organizacijų, dirban
čių 70 visokių užsiėmimų isz- 
dirbystės ir amatų, arba isz wiso 
54250 darbinįku, o tame tik 
1851 moterų. Darbinįkai dirban
ti cigarų dirbtuvėse, dirbanti 
prie statymo triobų, raszto statė- 
jai ir dirbanti prie maszinų spau
stuvėse, dirba beveik visur po 
8 valandas ant dienos.

9 valandas ant dienos dirba 
darbinįkai 172 darbinįkiszkų or
ganizacijų, arba isz viso 25040 
darbinįku.

Po 10 valandų ant dienos dir
ba sanariai 2G1 organizacijos, į 
kurias priguli 44750 darbinįku, 
o tame 3743 moterų.

Po 12 valandų ant dienos dir
ba iszviso 14594 darbinįkai.

Daugiaus kaip 12 valandų dir
ba vien: duonkepiai, klerkai, pat- 
vadnįkai vieszų vežimų, virė
jai, vežėjai dirbtuvėse minera- 
liszkų vandenų, tarnai geležin
kelių, mechanikai teatruose ir tt.

Saugokitės žydų.
Isz Nev Yorko raszo: VVisoki 

žydiszki apgavėjai visur medžio 
ja ant nepažystanezių Amerikos 
iszlygų lenkiszkų ir lietuviszkų 
ateivių. Ateiviai Rogalski ir 
Novickį, o su jais 10 kitų, kurių 
pravardžių negalima buvo da- 
žinpti. ant laivo “California” 
pribuvo isz Europos. Juos isz 
Ellis Island paėmė maskoliszkas 
žydas, turintis užeigos namus ant 
kampo Levis ir 3 ui., nors vist 
ateiviai turėjo antraszus savo 
giminių, o giminės Rogalskio ir 
Novickio gyveno Nev Yorke. 
Žydas laikė juos savo užeigos na
muose uždarytus ir muszdamas 
juos privertė valgyti paduotus 
pietus, už kuriuos reikėjo užmo
kėti net $1.25, nors tie ir dešim
tos dalies nebuvo verti.

Negražus pasielgimas.
Apsūdytas ant nužudymo VVil

kesbarre, Pa. lietu vys A. Žemai
tis, apskundė Joną Urboną, už pa
sisavinimą 164 dol., kuriuos Že
maitis padėjo pas jį, kada likosi 
suimtas. Nors Urbonas užsigynė, 
sūdąs vienok rado jį kaltu ir nu- 
sudyjo ant iszmokėjimo tų pinį
gų ir ant 6 mėnesių kalėjimo. 
Negražu, bjauru, jeigu žmogų 
ant nužudymo nusprenstą, kuriam 
vos keletas dienų gyventi lieka, 
dar jo vientautis stengiasi nu
skriausti. Mat Urbonas tikėjosi, 
kad budelis pakars Žemaitį ir to
kiu budu nereikės jam sudėtus 
pinįgus sugražinti.

Liucina naujiena.
Laikraszcziai pranesza, buk 

vyskupas atėmė miszias nuo 
prabaszcziaus Hazletono lietu- 
tuviszkos bažnyczios, kunįgo 
Maszioto. Jeigu tai teisybė, tai 
į trumpą laiką per daug. Liūd
na tai naujiena, nes toki 
atsitikimai atsiliepia visada 
ir ant musų nekaltų tame 
žmonių. Į trumpą laiką, terp 
mažo skaitliaus Amerikoj lietu
viszkų kunigų, likosi suspenduo
ti: VVarnagyris, Juodiszius; argi 
dabar treczias ant to butų užsipel
nęs? Toki atsitikimai stumia mu
sų žmonis į doriszką nupuolimą, 
nes jie, matydami piktą paveiks
lą savo tūlų doros mokintojų, 
pats takais tų savo ganytojų 
vaikszczioja. Isz tikro, musų 
vientaueziai Amerikoj doroj kur- 
kas žemiaus stovi, neng tėvynėj. 
Kokia tame priežastis, mes ne 
sprendžiame.Ne galimeczianepri 
minti žodžių muoų Augszcziau- 
sio Iszganytojas: “kas piktina 
vieną isz nežinanezių, gerinus, 
idant jam pakabine girnas ant 
kaklo, paskaudytų jūrių gelmė
se”!

Naujos tiesos kaslink priėmi
mo ateiwiu.

Washingtono kongresus, 195 
balsų prieszais 26, priėmė nau
ją bilių- paduotą Bertholdo ir 
pataisytą Corlisso, apsunkinantį 
ateivystę į Ameriką. Pagal Ber 
tholdo bilių: ne bus į Ameriką 
įleidžiami visi vyriszki ateiviai 
nuo 16 — 60 metų, kurie ne 
mokės nė jokioje kalboje skai
tyti ir raszyti. Tėvai vaikų ap
sigyvenusių jau Amerikoj, nors 
ir nemokėtu rasztė ir skaitymo, 
gal keliauti pas vaikus. Corlissa 
pareikalavo, idant ne butu įlei
džiami ir darbinįkai, nors ir mo 
kauti raszyti, bet toki, kurie isz 
svetur kas met atkanka vien ant 
darbo, o uždirbę kiek pinįgų, grįž
ta vėl namon, kurie ne nori 
tapti ukėsais Suvienytų Wiesz- 
patyszczių Sziaurinės Amerikos. 
Wisi kontraktai padaryti su už- 
rubežiniais darbinįkais Amerikos 
darbdavių ne turi vertės ir už 
jų padarymą darytojai turės už
mokėti 1000 dol. bausmės ir bus 
nubaudžiami iki vienų metų ka
lėjimo. Kiekvienas Amerikonis, 
kurisai priimtu svetimą ukė- 
systę, ne gali grįžti atgal į A- 
meriką. Užrubežiniai darbinįkai, 
nors ir kontraktuoti, gal dirbti 
pertuose prie garlaivių kom

panijų. Kiekvienas ateivys at
kakęs į Ameriką tuojaus turį 
užmokėti po pusią dolierio ant 
jų uždėto tamtikro mokeszczio.

Tos tiesos tapo kongreso pri
imtos, nors dar ne užtvirtintos 
prezidento. Kad jos taps už
tvirtintos, nėra nė jokios abejo
nės; po užtvirtinimui tapsjosįsta- 
tais ir jų pradės prisilankyti.
Po užtvirtinimui to biliaus,lietu

viai ne mokanti raszto nė savo 
kalboje ne bus į Ameriką įleidžia
mi; tokių, turbut, ir garlaivių 
kompanijos, nenorėdamos vežti 
atgal be užmokesnio, ne priims 
isz syk nė į Ameriką keliauti. 
Wisi toki ateiviai, jeigu 
jiems ir pasisektu dasigauti į 
Wokietijos portus, ne bus ant 
laisvų priimti, bet bus tuojaus nuo 
geležinkelio gražinami atgal, ži
noma, jeigu jie norės į Ameriką 
keliauti, keliaujant į kitus krasz- 
tus, dar raszto nereikalauja.

Pirmas Lietinviszkas Pik- 
nykas Chicagoje.

Chicagos Lietuviszkos Drau
gystės rengia pirmą lietuviszką 
piknyką ant nedėlios, 31 Gegužio, 
1896. Piknykas bus puikiame 
darže, vadiname Palos Springs, 
kuris yra tik 19 angliszkų mylių 
nuo Chicagos į pietvakarius. Yra 
tai didelis kaip giria, pilnas viso
kių medžių ir kvietkųMaržas, su 
dideliu ažeru ir tekaneziais upe
liais, kur kiekvienas nuvikes 
atsikvėps sveiku oru, pasivaik- 
szczios po žalią girią, pasivažinės 
luoteliuose ant czysto vandens, 
paszoks grajįjant gerai 
muzikai, pagrajįs bolia, eis lenk
tynėmis ir atras szimtus kitokių 
zabovų ant pasilinksminimo. 
Trukiai \Vabash geležinkelio 
iszvažiuoja,isz Polk dypo, 8| i-r 
9| valandą isz ryto. Pakeliui 
paims pasažierius ant sekanezių 
stacijų: ant Archer avė., 33-czios, 
41-os, 47-tos ir 63 ežios ulyczių ir 
Auburn Junction. Taigi gyve
nanti ant pietinės miesto dalies 
nereikalauja važiuoti ant dypo, 
bet gali sėsti ant minėtų stacijų. 
Geležinkelis VVabash randasi 
prie Stevart avė. Lietuviai eis 
nuo bažnyczios į geležinkelį su 
iszkilme. Einant grajįs muzika 
po direkcija Kazimiero Kigo. Pri- 
sirengkite visi ant szio piknyko, 
o busite užganėdinti.

VVakare gryžta namon 8j ir 9 
valandą.

Tikietasant Piknyko su nuva- 
ževimu ir pargryžimu kasztuoja 
tik 50c.; vaikams nuo 8 iki 12 
metų — 25c. VVisas pelnas nuo 
piknyko eis ant labo lietuviszkos 
bažnyczios.

Tikietus ant piknyko jau dabar 
galite gaut pirkti pas sekanezius 
ukėsus: pas L. Ažuką, 3301 Au
burn avė.; Juozą Urbą, 3244 
Laurel st.; Joną Norvaiszą, 925 
33-rd st.; Antaną Žemaitį, 954 
33-rd st.; Petrą Kazlauską, 927 
33-rd st.; Joną Jacksztą, 688 
Van Horn st.; Petrą Jonaitį, 925 
33-rd st.; Kazimierą Pocių, 59 
So. Caual st., Povilą Možeiką, 
142 W. 18-th st. ir ant dypo 
arba sėdę ant trūkio.

Jeigu 31 Gegužio lytu, tai pik
nykas bus atidėtas ant kito laiko. 
Tikietai bus tie patys geri.

Komitetas.

4-tas Pikiųkas.
Dr-tės Sžvento Antano Phila- 

delphijoj, Pa. bus Subatoj, 13 
Sėjos, tai yra dienoje Sz, Antano, 
Schentzen Parjce Camden, N. J. 
,Wisos draugystės teiksis susi
rinkti įšalę po nr. 214 Pine st. 
o isz ten į bažnyczią, ant 10 va
landos ryto, ant miszių; eis 
visi su muzika per miestą į Par
ką. Ant piknyko ketina imti 
dalyvumą ir kitos draugystės, 
kaipo tai: Sz. Jurgio; Sz. 
Juozapo, ir Kareiviai Algirdo. 
Parkas atsidarys 12 valandą vi
durdienio ir bus atdaras iki 12 
nakties. Įženga ant piknyko tik 
25c. Dėlto visus lietuvius ir lie
tuvaites szirdingai užpraszo.

(2— 6) Komitetas.
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sutinka su tais, kokius pirma padaręs buvo 
Leverrier; t ligi nebuvo jau nė jokios abejonės, 
kad toje nauja žvaigždė yra planeta Taigi ta 
planeta, kurią paskui praminė Neptūnu, tapo 
pirma, neng ją kas nors pamatė, iszmatuota ant po- 
pieros, paskui gi ją atradę tik sulygino mataivi-i 
mp seuiaus padarytą ir persitikrino, kad senasis 
wisai yra teisingas ir jo taisyti nereikia.

Isz Lietuvos..
Padatvadyjimas kaslink 

statymo kryžių Lie
tuvoje.

Maskoliszkame valdžios laik- 
• i• j • . . Nev-

t(Hi iszaiszkino datynmu ir iszrokavimu, kad pa- 
jiega sunkumo paeina nuo masos kūno, nuo jo 
stangumo, tirsztumo ir nuo tolumo. Kūnai tirsz- 
tesni, tui inti didesnį stangumą, labiausbuva viens 
kito pi išraukiami, netig turinti mažesne įnašą, 
skystesni, retesni. Kiekvienas kūnas, esantis dvi
guboj tolumoj, yra 4 syk (2x2) silpninus pritrau
kiama.'*, atsirandantis triguboj tolumoj, 9 syk 
(3x3), 4 syk toliaus — 16 syk (4x4) silpninus pri
traukiamas ir t. t. lame (kaslink stangumo, ma- 
>os ii tolumo) nėra nė jokio iszėmimo terp visų 
kūnų, kokius pažįstame ant žemės, nė terp dan
giszkų. VVisoki kūnai ant svieto papuola po ta sun
kumo pajiega ir visi vienaip po jos įtekme užsi
laiko. Uažinus vien tas tiesas, galima prideran- 
cziai suprasti krutėjimą dangiszkų svietų ir tai 
teip gerai ir teisingai, kad pažinus greitumą puo
limo kokio nors daikto ir jo tolumą, nuo kurios 
puola, galima iszrokuoti jo masą arba stangumą, 
arba atbulai, žinant masą ir tolumą nuo žemės, 
galima iszrokuoti su kokiu smarkumu ji puls, 
arba pagal masą ir greitumą puolimo, galima nu- 
'l’ięsti, kaip augsztai jis buvo, ir sulyginus ro- 
kundą ant praktikos, persitikrinsime, kad tojė tie- 
-a ne klaidį, kad ji visame sutinka. Žmogus, 
kurisai mums apreiszkė tą tiesą, po įtekme kurios 
yra iv isi ant svieto daiktai: dideli dangiszki svie
tai, kaip ir mažiausia dulkė, daiktai esanti po 
musų akių ir kiti esanti nuo mus ant milijonų 
milijonų mylių, teisingai gal būt laikomas už 
didžiausią galivoczių ant žemės.

GRĮŽIMAS PLANETŲ
Žiūrėdami naktyj į kokią nors planetą, ne isz 

syk patėmijame jos bėgimą. AVisos planetos rodo
si mums stoįvinczios ant vietos, teip* kaip ir 
žvaigždės, ir rodosi lyg kad drauge su žwaigždėms 
ir mėnuliu, drauge su dangum suktųsi aplink že
me is z rytų į wakarus. Bet žinome jau, kad tas 
mums vien teip rodosi ir paeina wien nuo to, 
kitd mes drauge su visu žemė* apskrieziu suka
mės! isz wakarų į rytus, o živaigždės stovi ant 
ivietos, ne kruta. Reikia gerai įsitėmyti szale ko
kios živaigždės yra planeta, kurią temyti norime, 
po valandai pažiūrėję pamatysime, kad ji nuo 
tos živaigždės pasitraukė truputį į rytus. Teip 
tėmydami planetas, pamatysime, kad jos keliauja 
aplink saule isz vakarų rytų link. Bet bėgimas 
jų rodosi mums nepaprastu: kiekviena planeta 
bėga kokį laiką į tą pusę gana greitai, tai vėl, 
lyg pailsusi, pradeda bėgti palengva, o paskui 
rodosi lyg su visu apsistojo; paskui įvel prade
da bėgti, bet bėga jau atgal, t. y. grįžta isz ry
tų vakarų link ir į kokį laiką įvel apsistoja ir to 
liaus įvel pradeda bėgti isz vakarų rytų 
link, teip kad visas kelias rodosi lyg 
ilga linija su užriestais į kilpą galais, teip kaip 
tai rodo 23 veikalėlis. Tasai ' vienok iszraity-

padavadyjimą 
laukuose 
tą naują

arba 
pada-

jeigu

a ATRADIMAS PLANETOS NEPTŪNO.
—-Mokslas apie daugiszkus sivietus greicziaus žen- < 
giar pryszakin, neng kiti. Nepažinome dar dau
gelio daiktų arti mus ėsanezių, ne -žinome dar, ! 
kas yra musų paežių gyvybė, nepažystame dar 
uė n išų krasztų musų apgyiventos žemės, nė jos i 
^Vidurio, o pažystame tiesas ivaldanczias ivisą pa
gaulę, žinome, kas yra toliausei nuo mus esanti 
dangiszki sivietai, kaip jie iszrodo, o kaip toliaus 
pamatysime, žinome ir isz ko yra tie sivietai, pa- 1 
žįstame jų kelius, mokame » iszmatuoti tolumą 
ivieno nno kito, žinome kiekivieno sunkumą; 
mijkame kuo geriausiai pirma, pirm daugelio me
tų, iszrokuoti kada prasidės ir kada pasibaigs 
saulės arb i mėnulio užtemimas ir tame neklysta
me nė ant ivienos sekundos; žinome kada pasi- 1 
rodys kometa (živaigždė su uodega), galima į 1 
-Į>ėti ir apie buivimą tokių dangiszkų sivietų, ku- 1 
rių nieks nematė, mokame iszrokuoti ir tolumą 
tokių šįvietų, jų didumą, kelią kuriuom jie saivo 
kelionę atlieka, .greitumą su kokiu keliauja, tai
gi ir jų sunkumą ir kitokias ypatybes. Tokiu bu- 
du tapo atrasta ir, pirma neng pamatė, tapo ap- 
raszyta planeta Neptūnas. Neptūnas tapo atras- 1 
tas astronomo prancūzo, Leverrier’o. Kokiu bu- 
du jis, .nematydamas, galėjo apie jo buivimą į- 1 
spėti, apraszysime toliaus. Žinome, kad planetos 
traukia pryszakin saivo eleptiszkais keliais per i 
saivo įsibėgimą ir per saulės pritraukimą; keliai 
tie ivienok ne suivisu ly gus ir planetos tankiai 
liuo.tų keliu p įsitraukia, pasitraukimai tie nedi 
deli ir jie teip iszrodo, lyg kad kelią, kuriuom 
planetą keliauja, papiesztume truputi drebanezia 
ranka. "Kiekivienas toksai smulkus pasitraukimas, 
pramintas pert u r b a c i j ,t, gal būt lengivai isz- 
matuotas; priežastys tų perturbacijų yra žinomos, 
nes planetos yra ne ivien saulės, bet ir kitų plane
tų pritraukiamos, nes kaip žinome, ivisi daiktai 
ant sivieto. yra iviens kito pritraukiami. T'eisybė, 
pritraukimas ivienos planetos kita yra ne didelis, 
sulyginant su pritraukimu tokio didelio apskri- 
ezio kaip saulė' bet ivisgi turi, nors mažą, įtek
mę. Nrisiartinus, saivo kelionėj aplink saulę, 
ivienai planetai prie kitos, buiva ji smarkiaus tos 
planetos pritraukiama ir ji pati kitą teiposgi ! 
smarkiaus -pritraukia^ taigi turi truputi pasitrauk
ti isz saivo kelio ir per tai pasidaro perturbaci- 
ja ant jos kelio. Kiekivienai planetai galima tik
rai iszmatifot i kaip didelės bus tos peri urbacijos 
arba pasitraukimas isz kelio, prisiartinus prie ki
tos planetos. Laikuose, kada planeta Neptūnas 
dar nebuivo pažįstama, patėmijo, kad planeta U- 
ranus pasitraukia isz saivo kelio ir to pasitrauki
mo negalima buivo iszaiszkinti įtekme kitų pa
žįstamų planetų; taigi isz to nusprendė, kad už 
Urano turi būt dar kokia, iki sziol nepažy'stama, 
planeta, kurios ivienok atrasti ant dangaus ne 
mokėjo. Tąsyk beiveik ivienu laiku astranomai: 
anglijonis Adams ir prancūzas Leverrier iszroka- 
ivę, kaip dideli ir kada pasitaiko tie pasitrauki
mai arba perturbacijos kelio L rano, nusprendė 
isz to iszrokaivymo: kaip dideli ir kur turi būt 
nepažy’stama planeta, kuri įstengia nustumti nuo 
sawo kęlio Uraną. Nežinodami nieko iviens apie 
kitą, dirbdami kitokiuose krasztuose, beiveik sy
kiu abudu atėjo į ivienokį supratimą. Paprastai 
pripažįsta atradimą Neptūno ivien prancūzui Le- 
verrierui, nes tasai ankszcziaus apgarsino saivo i-z- 
rokaivimus. Leverrier kuo geriausei ir kuo teisin- 
giausei iszmataivo tolumą naujos, dar nematytos 
planetos, kelią, kuriuomi ji keliauja, jos didumą 
ir sivarbumą ir praneszė apie tai Pary žiaus Mok
slo Akademijai ir kad, pagal jo iszrokaivimą, pla
neta tąkart Pary’žiuj negalėjo būt matoma, 
Įirajieszė jis Berlyno astronomui Galle, praszy- 
dams, idant tasai, paskirtoje dienoje, jieszkotu ne
pažįstamos planetos ant tos dangans dalies, kurią 
jam iszivirszaus parodė. Isztikro, kada, 26 d. Rug
sėjo 1846 m., Galle nukreipė dangiszką žiūroną 
arba teleskopą į nurodytą ivietą, pamatė nepažįs
tamą iki tol sziviesią živaigždė, kuri iki sziol ne
buvo nė ant jokių dangaus paveikslų patilpusi.
Matavimai daryti paskui jau Gailės ir kitų astro
nomų ant iszskaitymo tolumos tos naujos planetos 
nuo saulės kelio kuriuomi ji bėga, didumo 
planetos, parodė, kad tie iszmatavymai visai
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tas kelias vien mums teip rodosi, ir patvirtina 
Koperniko mokslą, kad planetos keliauja aplink 
saule. Isz tikro planetos niekada ne grįžta atgal, 
bet atlieka savo kelionę nuolatai traukdamos 
į iv ieną pusę, bėga į pryszakį aplink saulę Daleis- 
kime, kad ant paveikslėlio 24 litera reiszkia 
saulę, o ratelis aplink ją papiesztas, reiszkia kelią, 
kuriuomi bėga aplink saulę musų žeAiė; bėga ji 
į tą puse, kaip rodo ženklas, t. y. nuo I II link, 
toliaus III link irt.t. Dalis rato, ūžto žemės ke
lio, rodo kelią kokios nors tėmyjamos planetos, 
paveiksimi, Marso, kurisai bėga tuom brukoz
iriu ir į tą puse, kaip rodo ženklas, t. y. nuo I 
2 link, toliaus gi nuo 3 4 link irt. t. Daleiskime, 
kad atsiradus žemei, kaip tai yra ant musų pa
veikslėlio, įlietoj I, kita planeta, kaip sakėme, 
Marš, yra vietoj 1 ir kad už tos planetos yra ko
kia nekrutanti žvaigždė, kurią ant musų paiveik- 
slėlio paženkliname litera a, teip. kad žiūrėdami 
nuo žemės, matome planetą, lyg kad ji butu ivie- 
toj a. Bėgant žemei nuo 1 iki II. t. y. nuo kdirės 
rankos į deszinę, kita planeta (Marš) pereis nuo 
1 iki 2,t. y. į priezsingą puse, isz deszinės į kai
rę ir per tai mums rodysis, kad ji bėga greieziaus, 
kaip visada, teip, paiveikslan, kaip rodosi mums 
kad gek*žinkelio trūkis, bėgdamos į prieszingą 
szalį, mums kitu trukiu beįvažiuojant, bėgą kur 
kas greieziaus, neng tąsyk, jeigu jis bėgtu į tą pa- 
czią su musiszkiu szalį. Atsiradus žemei vietoj 
II, Marš ateis į vietą 2 ir pamatysime jį ant dan
gaus ties živaigždė b; taigi rodysis mums, kad jis 
atliko visą ilgą kelią nuo a iki b. Perėjus žemei 
nuo II iki III, Marš bėgs toliaus į tą paezią sza
lį nuo 2 iki 3; rodysis tąsyk, kad jis bėga jau pa
lengvinus, 
ir musų žemė ir toliaus rodosi lyg jis sustoja ir 
grįžta atgal, nes atsiradus žemei vietoj III, o 
Marsui vietoj 3, pamatysime jį nuo žemės ties 
živagždė c, teip lyg kad planeta sugryžo nuo 
živaigždės b į ivietą c, isztikro gi ji pasitraukė nuo 
iv i etos 
vietos

rasztyje, “Prawitelstwennyj 
Wiestnik” No. 89, yra žinia apie 
naujai iszduotą 
statant kryžius 
prie kelių. Pagal 
vadyjimą:

1. Ukinįkai katalikai, 
nori už užtvaro sziventoriaus ar 
kapinių, ant sawo lauko, guber
nijose: Wilniaus, Kauno irGrod- 
no, pastatyti kryžių, arba kokį 
nors sziventą paveikslą isz: ply
tų, akmens, geležies ir 1.1., pri
valo pirma, dviejose exemploruo- 
se, padirbdinti planus rengiamo 
kryžiams arba szvento paveik
slo ir su jais kreiptiesi prie saivo 
prabaszcziaus arba parapijos per- 
dėtinio, idant tasai nuo vietinio 
gubernatoriaus i^zdirbdintu ant 
to tam tikrą daleidimą. Pakol ne
turi tokio daleidimo, kryžius, ir 
szventus paveikslus, laukuose ir 
pakelėse, statyti yra uždrausta.

2. Uždrasta yra, po bausme, 
kunigams sziventinti kryžius ir 
szventus paveikslus laukuose ir 
{lakelėse pirm persitikrimo, kad 
ant pastatymo jų tapoduotasdalei- 
dimas ir kad paduoti planai liko
si prideraneziai užtvirtinti”.

Tasai naujas padavadyjimas, 
apart apsunkinimo musų žmonėms 
šutyti kryžius ir apart daivimo 
progos gubernatoriaus rasztinį- 
kams gauti kyszį, kitokio miero 
turėti ne gal. Darymas planų vien 
pastatymą daro žmonėms kur kas 
brangesniu. Užduatėmusų kraszto 
maskoliszkų ivaldinįku, kaip ma
tome, yra ivien: apsunkinti žmo
nėms visokiais budais, atlikti sa
vo reikalus.

- - . - . ~ * i knes bėga tąsyk į tą paezią szalį, kaip |

2 iki 3 Pasitraukus žemei tolinus nuo 
III į IV, o Marsui nuo 3 iki 4, rodysis

miims, 
rin

Atmestas reikalavymąs.
Kauno mokslainių inspekto

rius kreipėsi į miesto rodą pra- 
szydamas pinįgų, nors 3,000 rub
lių, ant įrengimo vidlitiniszkos 
mokslą i nės, su programų progi- 
minazijų, bet be lotyniszkos ir 
graikiszkos kalbų.Mokslainė tu
rėtu parūpinti žemesnius urėdnį- 
\us. Miestas tą mokslainių ins
pektoriaus reikalaivymą atmetė. 
Jeigu mokslainės užduotė butu 
buivusi wien parūpinti žemesnius 
urėdnįkus—tai ant tokių reikalų 
ivaldžiai reikėjo paskirti pinįgus, 
nes ivien jai urėdnįkai reikalingi; 
daugumas Kauno gyiventojų, 
nors ir pabaigę tokią mokslainę, 
neturėtu isz jos naudos, o apie 
reikalus mažumos gal pasirūpin
ti tos paezios valdžios, kurios, 
per skriaudą' didumos, mažumą 
užtaria. Kauno gub. ir ivisoj Že
maitijoj, ivaikai Avietinių gyven- 
tojų urėdnįkais būti negal, todėl 
tiems nėra ką szelpti sawo pinį- 
gais vien maskolių .reikalus. Te
gul juos szelpia jų tėivaė, cieco- 
rius.kad jis keliauja įvel isz palengvo prysza- 

nuo živaigždės c iki d, o keliaujant žemei to
laus nuo kairės į deszinę pusę. t. y. nuo IV iki V, 
Marš keliaus į prieszingą žemei puse t, y. nuo de
szinės į kaire, t. y. nuo 4 iki 5; rodysis tąsyk 
cad Marš įvel pradėjo greieziaus bėgti nuo 
žvaigždės d prie e. Tokiu budu, nors žemė ir pla
neta keliauja vis į tą paezią szalį ir vis nuo 
vienos ir tos paezios szalies keliaudamos apsisuka 
aplink saule, rodosi mums lyg kad planeta bėgtu 
ant dangaus tai tiesiu tai įvel atbulu keliu, kad 
>ėga tai spareziaus, tai įvel palengviaus. Seiliaus 
to apsireiszkimt) iszaiszkinti ir mokslincziai ne 
mokėjo; iszaiszkino tą Kopom i k, ir tasai, nors 
rodosi ant pirmo paiįvilgio nesuprantamas, vien 
mokslą paremia.

KOMETOS, ARBA ŽWAIGŽDfiS SU UODEGOMS.
Apart dangiszkų svietų, apie kuriuos iki 

sziol kalbėjome, pasirodo kaip kada ant dangaus 
dangiszki kūnai nepaprasto pavidalo, praminti 
kometom i s, kurie savo pavidalu ir užsilaiky
mu atsiskiria nuo kitų dangiszkų kūnų, kokius 
paprastai matome. Isz priežasties tų savo nepap
rastų pavidalo ir užsilaikymo, jos jau nno seniaus 
ant saivę atkreipė mokslinczių atydą ir dabar dar 
tūlose vietose pasirodymas kometos gimdo bai
me terp žmonių. Pasirodymas kometos baugina 
žmonis, nes viskas, kas nepaprastu, ko suprasti ne 
galime ir kol to nesuprantame, vis mums rodosi 
baisiu. Seniaus ir mokslincziai tikėjo, kad kome
tos ne pasiduoda paprastoms gamtos tiesoms, už- 
laikanczioms kitus daugiszkus svietus.

(Toliaus bus.)

VVagis vagj apvogė.
^Vyresnysis policijantas, Woj- 

tasewiczia, VVilniuje, suaresztaivo 
ant ulyczios nepažįstamą žmogų 
kaipo nužiūrėtą, buk jis pardavi- 
nėja ivogtus daiktus. Atvvedus jį 
į policiją pas rodė, kad tai yra 
pažįstamas wagis, jau kelis kar
tus sūdo nubaustas, koksai Chruc- 
ki. Peržiurėjus kiszenius Chruc- 
kio, rado juose 8 cidabnnius laik
rodėlius, porą deszimczių stempe- 
linių markių ir kuponą obligaci
jos vieszpatystės rentos. Ant ry
tojaus, kokia ten Toįvianskienė 
atneszė į policiją jos rastą pas- 
portą inžinieriaus Maciejoįviczo ir 
obligaciją ant 1,000 rublių. 
Chrucki prisipažino, kad tie 
daiktai, teiposgi ir tie, kuriuos 
rado Toįvianskienė ir atneszė į 
policiją yra jo, jis juos pametė, 
kada ji suėmė. Kaip sakė, daiktus 
tuos jis paivogė Smolenske nuo 
vvagio, Leistero, nes tasai per
daug gyrėsi, kad jam gerai seka
si.

4 DarbinĮkai nupuolė.
Ant VVilmaus priemiesczio 

Lukiszkių, 4 darbinįkai dirbanti 
prie statymo Hofmano namų, nu
puolė nuo ivirszaus, nuo 10 ma
stų augszczio, žemyn ir sunkei 
susikūlė. Tuojaus nugabeno visus 
į ligonbutį. Wisi susikulę darbi- 
nįkai buwo maskoliai. Prižiūrin
tis statymą tų namų, architektas 
Michalski, tapo atiduotas po su- 
du.

Derpate, Latwijoj, pasimirė 
garsus musų wientautis, Vytau
tas Juszkeiviczia, sūnūs pasimi- 
rusio Jono, buivusio Kazaniaus 
gimnazijos mokintojo, autoriaus 
didelio “Lietuiviszko žodyno”, 
kurį dabar iszleidžia Peterbur
go Mokslo Akademija. A. a. 
V'ytautas Juszkeiviczia buwo 
apsėmęs prižiūrėti iszleidimą sa 
ivo t ė w o apdirbto Žodyno, 
ryti reikalingas pertaisas ir 
pildymus.

da- 
pa-

Isz Tilžės, Prūsų Lietuwoj, ra- 
szo, kad ežia pradeda iszeiti nau
jas lietuwiszkas mėnesinis laik- 
rasztis: “Tėvynės Sargas”. Laik- 
raszczio to mums iszleistojai ne 
atsiuntė, todėl ir apie jo wertę 
nieko pasakyti ne galime.

Lietuviai ir lenkai Trans- 
valiaus republikoj.

Lietuiviai pradėjo keliauti į 
pietinę Afrika nuo 1892 m. tai 
yra nuo laiko, kada iszlygos dar
bo Amerikoj pradėjo krypti. 
VVieus isz musų korespondentų 
isz Jahanesburgo raszo, kad tame 
mieste yra per 300 lietuvių, ku
rie ežia materijaliszkai sziaip teip 
gyvena. Skundžiasi jie vien, kad 
neturi ežia mokanezio ietuvisz. 
kai kunįgo, todėl negal iszpildy- 
ti visų tikėjimii-zkų pareigų: 
dėl stokos lietuviszko kunįgo jie 
iki sziol negalėjo atlikti velyki- 
nės spawiednės. Lenkų užiman- 
czių augsztesnes vietas yra ežia 
daugiaus, neng lietuivių: yra ke
letas oficierių lenkų, sudžia, kuri- 
sai nusudyjo pasikėlusius priesz 
įvaldžius svvetimtaczius, Gregoro. 
wiez, yra teiposgi lenkas. Pusė
tinas skaitlius ienkiszkų iszeiįvių 
isz Prūsų provincijos Szlezijos, 
dirba aukso kastynė&e. Terp Jo- 
hanesburgo ir Pretorijos iszei- 
vviai isz Szlezijos turi net sawo 
locną, nors mažą, aukso kastyue. 
TiefiTsgana gerai sekusi.

Lietuivių pietinėj Afrikoj tur 
būt daugiaus. uę wien tie 300, 
apsigyvenę Johanesburge, nes 
vien per Bremą ir tai tik per 
1892 iki 1895 m. iszkeliaivo jų ten 
kur kasdaugiaus. Vieni isz iszkele- 
ivusių pasiliko angliszkoj kolio 
nijoj Cape Tovn; kita gi dalis 
keliaivo į Natalių.

Wietines Žinios.
— Apsigyvenęs po nr. 4505 

ant Page ui.. Tamoszius Kapar, 
grįždamas api vakariais isz baž- 
nyczios, ant 48 tos ui. tapo už
pultas ajisimaskaivusių vaikys- 
ežių. Du sugriebė jį už rankų, o 
trecziasis laikė isztiestą revolve- 
rį. Kaspar nustūmė įvaikyszczius 
tikėdamas, kad jie sztukaivoja. 
Bet vadovas jų, prikiszęs revol- 
werį prie veido suszuko: “tu ne 
sztukaivok, bet atiduok, ką turi”. 
Waikyszcziai atėmė Kaparui lai
krodėlį, masznelę su keliais dolie- 
riais, numoivė žiedą. Paskui liepė 
jam eiti 8awo keliu ir ne atsigręžti.

— Pereitą panedėlio naktį bai
si wėtra ir perkūnija siautė porą 
valandų Chicagoj, Daugiausei ble- 
dies padarė sziaurwakarinyje mies
to kraszte. Seniausi žmones ne st
atmena tokios audros ir įvėtros. 
Wėsula buvo teip smarki, kad stum 
dė nuo pamatų triobas ir kilnojo 
jas isz ivietos į wietą. Daugel žmo
nių likosi sužeistų. Daugel triobų 
iszgriowė; miesto soduose ir par
kuose daugumas medžių yra isz 
szaknųiszrautų. Smarkus lytus isz 
griowė ulyczias;. daugel jų ir 
dabar yra užlietų.

— Policijantas Johnson, užsi
traukęs gerai “byro”, krypuoda
mas, kaip Maskolijos urėdnįkas, 
traukė Wood ui. Netoli Van Bu 
ren, patikęs jauną moteriszkę, 
paglostė jai krutinę, bet kad tojė 
užpyko ir nesidaivė, Jchnson isz- 
traukęs reivoliverį, szovė du 
kart, bet ant laimės nepataikė.

Paskui įsiragoži;iwo į alaus par- 
davinyczią, ant kertės Wood ir 
Van Buren ui. Ten radęs apie 50 
begerenezių sveczių, pradėjo į 
juos szaūdyti; tie persigandę iszsi- 
skyrstė visi; kelneris palindo po . 
stalu, savinįkas gi alinyczios, pa
matęs du policijantų žiurineziu 
per langą, pareikalavo jų pagel
iais, bet tie pasakė, kad jie nenori 
pykyti Johnsoną. Taigi reikėjo ei
ti ant policijos stacijos ir tik ten 
gavo pagelbą, kuri apvaldė gir
tuoklį policijantą.

— Baisi nelaimė pasiekė szei- 
myną apsigyvenusio pn. 148 ant 
Tovnsend ui. finlandieczio, Otto- 
no Malm. Rytmetyj pati Malmo 
užkure ugnį gazolininyj pecziu- 
kyj; visi kiti szeimynos sąna
riai tąsyk buvo dar lovose. Ne
žinia kodėl gazoliną pecziukyj 
expliodavo, degantis skystimas 
iszsiliejo į kambarį. Malmienė 
griebė savo 6 metų dukterį ir su 
ja užbėgo per liepsną isz kamba
rio laukan,tuom tarpu ugnis kam
bariuose teip greit platinosi, kad 
nieks daugiaus isz szeimynos są
narių ne iszsigelbėjo. Atkakus 
ugnagesiams, jie vien ugnį užge
sinti tegalėjo. Otto Malm gulėjo 
jau negyvas ant lovos, baisiai ap
degęs. vaikai gi, nors gyvi, bet 
mirtinai apdegę. 6 metų Ella, ku
rią motina iszneszėir 5 metų Fina 
jau vidurdienyj nnmire alexijanų 
ligoubutyj; 8 metų Bilda dar gy
va bet ir turės pasimirti. Moti
na nors sunkiai, bet ne mirtinai 
a {įdegusi, bet ji, matydama ne
laimę saivo szeimynos, įgavo su- 
tuaiszymą proto.

— Pereitą nedelią likosi sua- 
resztuotas negras, Frank Camp- 
ton, kada jisai norėjo iszpirkti 
saivo užstatytą pa vogtą laikrodė
lį, Bevedant ant policijos, jisai 
isztruko isz policijantų nagų ir 
pradėjo bėgti; policijantai besi
vydami szaudė ir du syk pataikė 
ir ant galo suėmė. Sužeidimai bu- 
vo sunkus, todėl nuvežė jį į pa- 
ivieczio ligonbutį, kur nusprendė, 
kad paszovymai yra mirtini: vie
na kulką perlindo kaklą perdėm, 
antra gi perlindo per deszinį pe
tį. Nežiūrint ant to, ligoubutyj jį 
prirakino prie lovos rėmų ir 4 
detektivai nuolatai jį dabojo. 
Pereitos nedėlios naktį, detekti
vai Corbus ir Ross dabojo jį pasi
dalydami: Corbus dabojo iki 2 
vaL irpotam paliko savo vietoj 
Rossą. Tasai apie 4 valandą, ma
tydamas kad jo kalinys miega, 
iszėjo ant trumpos valandėlės. 
Wos spėjo atsitraukti, Campton 
paszoko, numovė greitai lenciū
gus nuo rankų ir kojų, apsirengė 
drabužiais kito ligonio miegan- 
czio szale jo lovos, iszgazdines 
ligonių dabotojas, iszbėgo 
isz salės, o potam ir isz ligonbu- 
czio.Tapo duota žinia į visas po
licijas dalis, bet iki sziol pabėgė
lio surasti negalėjo.

— Poni Houghton, apsigyve
nusi pn. 6626 ant Boulevard 
place, priėmė tarnaitę, Minnie 
Johnson. Iszvaževus poniai į 
miestą, nauja tarnaitė paszlavė 
daugel daigtų ir kada poni sugrį
žo, tojė papasakojo,kad ji praszi- 
szalino isz namų ant valandos, 
tuom tarpu įsiveržė vagys ir gy
venimą iszplėszė. Isz tikro po
ni patėmyjo, kad iszneszta viso
kių daiktų ant 500 dol. vertės. 
Houghtonienė nuėjo ant policijos 
stacijos ir papasakojo viską vi- 
resniarojam, p. Rank. Tasai isz- 
klausęs, pasakė, kad suras vagį, 
tegul tik janAitsiunczia tarnaite. 
Paj^l tojė atėjo, jis pritaisė elek- 
tffszkus dratus prie padėtos kam
pe galvos kaulo; į akių lomas į- 
kiszo raudonas stiklines kulkas. 
Paskui nuleidęs lango uždangas, 
laukė Johnsonytės. Atėjus jai, 
nuvedė į kambarį, kur buvo tas 
galvos kiauszas sujungtas su 
dratais. Tojė papasakojo, kad po
ni Houghtonienė turėjo dailius 
drabužius, bet kad juos pavogė 
vagys. Ant to tuojaus sužibėjo 
užslėpto kiauszo ąkys. Tarnaitė 
suriko persigandusi ir pasakė^ 
kad pamalė dvasią. Rank tvirti
no, kad tai negalimas daiktas, 
nes dvasios ežia nesilanko; vien 
tąsyk gal jos ateiti, jeigu ji pada
rė ką piktą. Tarnaitė atsakė, kad 
nieko nepapildė, bet ant to atsa
kymo vėl sužibėjo radonos kiau
szo akys. To buvo jau perdaug. 
Tarnaitė atsiklaupusi prisipažino, 
kad ji apvogė sawo ponią ir pa
pasakojo kur pavogtus daigius 
paslėpė.



WIETINIOS ŽINIOS.
' _  Kas norite partraukti į A-
meriką savo gimines ar pažįsta- 

■ mus, tai pasiskubįkite pakol dar 
įleidžia nemokįtus, nes netrukus, 
pagal naujau tiesas, *A- 
me'rika uždarys rubežių nemoky
tiems: įleis tik tuos, kurie moka 
skaityti ir raszyti./ Szifkorte* 
ant geriausių lniwųj galite gaut 

( redakcijoj “Lietuvos” ir tai pi
giau kaip kitur.

Sziądįearsubatos vakare, sile- 
je L. A$uko, ant Bridgeporto, 8 
valandą vakare, komitetai pikny- 
ko laikys savo mitingą, ant ku
rio privalo pribut visi tie, kurie 
yra paskirti į komitetus ir tie, 
kurie pardavinėja tikietus ir su- 
neszti pinįgus. Komitetas.

— E. Zanevskis. kuris pir
miau laikė kriaucziszką dirbtuvę 
ant 12 tos ui., dabar persikėlė 
ant Bridgeporto, 3307 Auburn 
avė. ir czionai siuva visokius 
drabužius. VVisus lietuvius,reika- 
laujanczius naujų drabužių, už- 
praszo atsilankyti.

— Ant 33-czios ulyczios nauji 
namai dauginasi, netrukus ir 
bažnyczios statimas ketina prasi
dėti, taigi lotai ant tos ulyczios vi
si eis brangryn. Už tai kurie misli- 
jate sau lotą pirkti, pasiskubinkit 
pakol da pigus. Norinti pirkti at- 
siszaukite į redakciją“Lietuvos’.

— Kas užsiraszo “Lietuva” ir 
užsimoka už ją $2 isz virszaus 
srauna dovanų dvi puikes knyge
les, tai yra .-Sapnų knygelę ir Ka* 
lendoriu ant 1896 meto.

— Kas nori, kad jų iszsiųsti gi
minėms pinįgai į Lietuvą greitai 
suvaikszcziotų, tegul juos siun 
ežia per redakciją “Lietuvos”.

— Aut p.irJawimo pigiai 
orosemė ir szeringės sztoras pil o • e .
nai užversta tavom, kaipo tai. 
szieno, myltų, avižų ir tt. Prekė 
$2400. Randa pigi, tik $30 ant 
mėnesio. Namas ant dvieju pen- 
tru, su 10 ruimų; didelis kiemas 
ir tvartas. Netoli lietuviszkos 
bažnyczios. Atsiszaukite į redak
ciją “Lietuvos”. (30—5)

Geriausia.H Saliunas
WIDURYJE MIESTO

— pas —

A. J. KOWALSKI
40 La Šalie Str.

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

Katalogas knygų.
Knygos maldų.

Aukso Altoriui arba Szaltinii dangiszku 
■karbu,apdaryta drūtoj įkuroje, zalaty- 
Uis krasztaii. drucziai apkaustyta ir su 
kabėmis “ “

Apdarytas szagrine “ *
Baisas Balandėlės arba Mažas Szaltinelis 
Baisas Balandėlės apkaustitas „ 
Balsas Balandėlės szagrine
Balsas Balandėlės su ufficium Parvum
Garbe Dievui ant augsztyi.es, skuroje. ap 

kaustyta 1r su kabe
iszganingi dūmojimai ape sopulius szv.

Marijos Panos
Lietuviszkos miszios su natomis
Meno szv. Marijos Panos
Ražanczius amžinas
Ražanczius ir draugyste
Raianczus amžinas ir su stacijoms
Šzauksmas balandėlės
Stebuklai Dievo szw. Sakramente
Tajemnyczios Gyvojo Ražancziaus
Senas ir Naujas Aukso Altorius, vokiszkoms 

literoms “ “ “ I
Senas ir nau;

stytas_________
150 psalmu Dowido karaliaus ant paveikslo 

kanticzku „ ,,
Kanticzkos
Naujos kanticzkos, formate knygos

11.00 
02.00 

75c 
85c. 
1.50 
l.oo

01.50

90c 
lOo 
30c 
5c 

10c 
5c 

30c 
4Oc 
15c 

i 
01.00 

ij&A Aukso Altoriui, ilcuroje apkau- 
ir su kabe “ _ . 01.60

75c 
75c 
75c

NnriniiC’ I*«»igabendinti sau 
.101111 lis Lenfcįszfcn Kningu 
visokios intalpos, kaip antai: isto- 
riszku, moksliszku,pasakiszku, dai
nų, dainų su gaidomis, gyvenimu 
szventuju, maldakningiu, giesmių 
su gaidomis, kningu ant pasilinks
minimo, tegul praszo

Kningu Katalioga,
kreipdamasi in GERIAUSIA

LENKISZKA
KNINGYNA AMERIKOJ,
WL Dyniewicziau8,

532 Noble St., Chicago III.

PIRMA LIETUVVISZKA 
BAŽNYCZIA ARKANSE.
Geri.use vieta dėl farmeriu yra pavietas Prai- 

rie, walstej«* Arkanso. Jau tenai apiipirko dau
gybe lietuviu ir apsigyveno lietuviszKai kuni
gas J. Balceviczius ir pa«tate lletuviszka ba- 
znytelia, kurios ir pa veikslą cze paduodame. Ta 
vieta, kur lietuviai apsigvveno, praminė

“L I E T U W A”.
Wisl, kurie norite pirktis geras farmai. attiszau 

kitę in redakcija “Lietuvos” 954—33rd St., Chi
cago, III., arba raszykit pat Juozą Butku, Box 
89. Hazen, Ark., arba In kompanija

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

Nedėlinis Laikrasztis, iszeina kas subata ir paduoda žmonėms 
naujausias, svarbiausias ir teisingiausias žinias isz Amerikos, Lie
tuvos ir viso pasvieczio.

‘‘Lietuva" kasztuoja ant metų tik $2.
Kas užsimoka abu dolierius isz virszaus tam duodame dowa- 

ių knįgą vertės 50c., gali isz musų kataliogo iszsirinkt kokią no
ri. . Kas neturi kataliogo musų knįgų. teiksis atsiszaukti o prisiu- 
-ime dykai.

Spaustuve “Lietuvos”
Spausdina (drukuoja) visokias knįgas, konstitucijas, tikie- 

tus ant lioterijų, teatrų ir vesiailių, ir visokius kitus drukus, koki 
tik geriausiose spaustuvėse padaryti būt gali. Darba padaro gra
žiui ir pigiai. Netrukus redakcija “Lietuvos” taps perkelta į sa- 

i vo locna nauja namą budavojama dabar prie pat lietuviszkos baž
nyczios, kur wisa spaustuvė taps dvejopai padidinta ir tada viso
kius drukoriszkus darbus galėsime atlikti dargeriaus ir greieziaus.

Apsisaugokime wagies.
Pittston, Pa., 25 Gegužio.— 

Andrius Wagonė, paeinantis isz 
Kvietiszkio gm., Marijampolės 
paw., Suvalkų gub. atsivilko 28 
d. Kowo pas mus ir įsipraszė pas 
manę antboardo. Dabar, 20 Kowo, 
gavęs progą, iszkraustė b akselius 
kitų* vyrų ir iszvogė vienam 
$14, kitam $8, o man už du mė
nesiu už boardą ne užmokėjo, ir 
jszdumė. Dėlto praneszu, idant 
nors kits tokio apsisaugotų. Jis 
yra mažo ūgio, juodų plaukų ir 
ant kairės pusės smakro turi 
randą Jeigu kur atsivilktų, 
meldžiau duot man žinią 
adreso szito:

Antanas Mikuliczius, 
352 Delevare avė., Pittston, Pa.

Knygos Dwasiszkos.
a plaukimas SS. Sakramento ,,
Brostvos •• " “
Draugija deldusziu “ **
Evangelijos, drauge lietuviszkos ir lenkiu- 

kos ant kožnos nedelos irszventes 
Fiiotea arba kelias in maldinga gyvenimą 
Garsas ape baisibia sūdo Dievo ’* 
Gydyklos no baimes smerties 
Gyvenimai szw. Dievo ir III zokonas ss. 

Franciszkaus
Gyvenimas szventa Benedikto ** 
Gyvenimas szvenez. Marijos Panos „ 
Gyvenimas \Vieszpaties Jėzaus „ 
Gyvenimai visu Szventu ant košnos dienos 

5 dideles knygos, kožna po 
Tie patys gyvenimai Szventuju drūtai 

daryti, visos 5'dalys vienoje knygoje, ant nu
garos užwardinimai atspausti aukso llturo- 
mis 14.25.
Griesznykas sugrąžytas ant gero kelio per 

Jezusa Poną ,, ,,
Girtybe ,, ., ,.
Istorija Kataliku Bažnyczios 
Istorija seno įstatinio no pat sutvėrimo 

pasaulės iki užgimimo Kristaus
Istorija seno ir naujo istatimo su abrozeleis 15c 
Istorija szventa seno ir naujo Įstatymo —' 

sutvėrimo svieto iki smerti Kristaus 
Katalikiszkos Katekizmos „ 
Ka« yra griekas? labai naudinga knygele 
Kalbia ape Kataliku tikėjimą 
Kaip apspakajitie sumianija 
Kanczia VVieszpaties Jėzaus arba Gavėnios 

knygele
Mokslas Rymo Kataliku “
Misija ,, ,. ,, sKi
Nekaltybe augsztybe ir grožybes tos dorybes. 20c 
Pamokslai ape suda Dievo • **
Pamokslai ant didžiųjų metiniu szveneziu 

ir didžiosios nedelos „
Pamokslai ir Ganytojau* kalbos , 
Pekla arba amžinas pragaras 
Moksias kataliku, “
Perspėjimas ape szventa tikėjimą 
Prieiga ta vojimas ant smerezio **
Trumpos Katekizmos pagal kunigą 

kauska “ ?
Trumpi Pamokinimai ir Rodos iszimta isz 

knygų kun. K. Antanevicziaus.
Vadovas in dangų “ 
Vartai dangaus ** 
Vadovasaplankaucziu kanczia VieszpatlM 

Jezuso Kristuso “
Kasdienines Maldos “
Živatai Szventuju Dievo *•

15c. 
0.5c
10c

75c 
50c 
25c 
25c

20e
10c
90c 

fl5c.

fl6c 
ap-

10c. 
15c. 

11.00

25c

no

Pil

15c 
15c.
15c 
15c 
15c

20c 
40c 
25c

15c

50c
82 09 

75c
15c 
10c 
40c

15

10
40c 
15c

15 
5c 

50c

ant

Lai sz kai ant paczto.
686. Adamovicz Juseph
703. Braczkus Tamoszius

< 707. Burbott Juseph
717. Dilhaitis Jurgis
722. Dzienis Frank
774. Jovaysz Paul
774 Karecki Povvel
799. Latvis Silvestris
881. Rutelonis Jonas
903. Serafinovicz Luis
913. Stulginskis Juozas
944. VVenckus Anton

Knygos mokslyszkos.
Abecela geriause mokiu tu ve dėl vaiku 
AKYW1 APSIREISZKIMAI. ant kuriu___

nes nuolatos žiuri, bet ju gerai nesupran
ta; su 7 abrozeliais. Naudingiause kny
gele ant svieto dėl dasižinojimo isz ko 
darosi žaibai, griausmai, lietus ir sniegas; 
kas yra debesiai ir ant ko jie laikosi.

Preke....  30c
Budai gydimo „ „ 40c.
Etnoliogiszkos smulkmenos* 25c
Istorija Europos su mapoms 50c
Ka darytie, kad butume sveiki ir ilgai gyventu

me................................................................... ]*“
Lietuviszki Rasztai ir Rasztinykai i 
Trumpa senovės Lietuviu Istorija „ 
Lementorius Lietuviszkas su poteriais, 

kotekizmais ir mistranturu.
Lengvas būdas paežiam per savęs pramok- 

tie raszytie, dėl nemokaneziu

Naujas Lementorius lietuviszkas „
Spasabas greito iszsimokinimo angelskos kai 

bos ne apdarytas • “ “
o apdarytas “

Pradžemokslis rankos raszto „ 
Pilnas szimtmetinis kalendorius su plane

tomis
Žodynas keturiese kalbose: lietuviszkai 

latwiszkai, lenkiszkai, ir ruskai, y- 
ra geriause knyga dėl norineziu isz- 
moktie lenkiszkos, ruskos arba la- 
tviszkos kalbos „ „ f2.oo

20c.
žmo

10c.
50c.
10c

10c

10c

10c
1

11.00
♦ 1.25

10c.

15c.

PIGIAUSIAS KROMAS 

Czebatu ir Czeweryku 
pas 

M.VV.Goodana, 593 Gay St.
BALTIMORE, MD.

Užlaiko didelę daugybę czebatu ircze- 
sreryku wyriszku, moteriszku ir dėl 
.vaiku, o parduoda pigiau kaip kiti. Kas 
perka ęzewerykus už $2,oo arba branges
nius, o Jeigu ju skūra pirmiau sutrūksta 
nei padai nuplyszta, tai gauna kita pora 
už dyką.

Famėgykit o nesiorailėsit.

LAOICS 
ct«r« 
SU<

BVV A n Aukštui tikru 14 
Ui KAI! ‘‘aLa,u‘cs1u krodelis ir len
ciūgėlis bus prisiusU kiek
vienam snt pametimo ir isz- 
examin>awojimo kasiszkirps 
Ir prisius szlu apgarsinime, 
su »awo pilnu wardn ir adre
su. Yra Ui Tikras Ameriko- 
niszkas Laikrodėlis, auksi- 
tas tikru 14 karatu auksu.su 
Tikrais Amenkoniszkais vi
duriais. gvarantuoUs ant 20 
metu ir iszrodo kaip Tikro 
Aukso ka kaszsuojaH0. Ap
žiūrėk jy nueja* ant expreso 
ir jeigu inhdini kad gana yra 
pigu, ui užmokėk. 87.50* ir 
kautus expreso Ir laikrodė
lis tavo. jeigu ne tinka. Ui 
nemokėk nieko.Gražus auk

se krautuvėse mokėtum

NAUJA LIETU VVISZKA
Grocerne ir Buczerne

Felikso Majausko,
Užlaikė szvležiausla mėsa. k*wa, arbata, myl- 

tus. cukru, sardinkas ir whui kitokius valgomus 
daiktus. Ta vorai szvieži ir esystai užlaikomi, o 
prekei pigesnes kaip visur.

ATEIK BROLI PAMATYTIE 
IR TO VISO PABANDYTI E!

8737 Commercial av., South Chicago.

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

Lietuva ir į vvisas dalis swieto. Pinįgai per mus iszsiųsti grei« 
cziausei suwaikszczioja kaip isz wisų kitų agentų. Mes teipgi par
duodame lotus ir namus aplink lietuwiszką bažnyczia; parduoda
me farmas geriausiose lietuwiszkose kolionijose, Arkanso, kur jau 
kelintas metas lietuviai yra apsigyvenia, ir atliekame vvisus. kito
kius lietuvių reikalus gerai ir teisingai.

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

A. 01szewskis,
954 33rd Street, CHICAGO, ILL.

PajieszkojimaL
.Jei kas žino, kur dabar randasi 

Kazimieras Tamulaitis, teiksis 
man duot žinią. Kada jis atwa- 
ževo pereitą pavasarį isz Lie
tuvos, tai asz jam nupirkau dra
bužius ir sujieszkojau darbą, už ką 

- ketino atsilyginti, bet sziądien ir 
pats sudilo kasžin kur. Kas apie 
jį žinotu, teiksis daneszti man ant 
szito adreso:

» A. Rinkewicz, 
320 Park avė., Worcester, Mass.

Pajieszkau savo draugo Anta
no Diedargių, paeinanezio isz 
Kauno red.. Rasinių pawieto 
Szimkaiczių wol., kaimo Blužių. 
Teiksis atsiszaukti ant adreso szi
to: , R. Saroczka

Box 195, Glouster, Ohio.

Knygos istoriszkos, swietisz- 
kos, pasakų ir giesmių.

ANDERSONO PASAKOS. Vienoje knyge
lėje 10 gražiu pasakaicoiu.................................... 15c
Ape ienowes Lietuwos pilie “ 10c
Amerika Pirtyje „ ioc
Aukso Verizis, komedija vienoje weikmeje 20c 
Birutei dainos •• •• i0o
Boleslovas arba autra dalis Genovefos * 30c
Budas Senovės Lietuviu Kalnėnu ir‘ Žemaicziu, 

parasz Simano Daukanto 11.00
Dievaitis, apysaka izios gadynes. Yra tai gra

žiausia pasaka, kurios lietuviai da niekad 
negirdejo. Preke •- •• »• .|i.oo

20c.
10c 
15c 
10c 
30c 
20c 
50c 

--------- r-------------- .----- J ape Szaltabuizius 5c 
Kankles, lietuviszkos dainos su natomis, sutai- ----------- . . - -----------

10c

15c 
15c. 
10c. 
10c

K.00 
6c 

“ 15c 
15c.’

Pajieszkau sąwo drangų: Pet
ro Welminsko ir Povilo Szepiso, 
abu paeina isz Kauno rėd., Pane
vėžio pav., Linkawos vol., kai
mo Grecių, Welminskas gyvena 
Coalgate, Ind. Terr., o Szepiso 
nežinau kur buwa. Kas apie juos 
žinotu, teiksis daneszti, arba jie 
patys tegul atsiszaukia ant adreso 
szito:
A. Kalwaitis, Pictou, Colorado.

Pajieszkau sawo paezios, Stepanijos 
Maczienės, kuri 4 metai atsral apleido 
manę; girdėjau kad jį randasi Chicagoje. 
Teiksis atsiszaukti laike dwiejų mėne
sių, nes tai yra dėl jos naudos, teipogi 
meldžiu visų lietuvių, jei kas žino a- 
pie jos buvimą, idant teiktųsi duot man 
žinią * Andrius Maczis 
445 Line st., Shenandoah, Pa.

(6—6) 1

Dainų skrynele ,,
Graži vaiku knygele ** **
Gyvenimas Stepo Rauduosio 
Istorija gražios Katrukos *
Istorija isz laiko Francuzu vainos 
istorija gražios Magelenos 
Istorija septynių Mokytoju • 
Juokingas pasakojimas 
r.......................* *______ _________
s v tos aut 4 balsu, dėl vyru ,, 
Raip igytie pinigus ir turtą „
Kas teisybe tai nemelas puikios apysakėlės 

isz lietuviu gyvenimo ,,
Kristijonas Duonelaitis „ ,,
Kas yra, o kas bus „ „
KrumpHtTJonas ,, ,,
Lietuviszkos dainos isz visur surinktos, 

ape keturi szimtai “
Lietuviszkas sziupinis 
Lietuviszkas Kalendorius ant metu 1896 
Lietuvos Kankles, nauju dainų knygele turinti 

72 dainas. -•
Namelis pustelnyko •• “ 7^
Negirdėtos daiktas ir geros rodos musu mo

terėlėms „ „ Kg
NAUJAU8IS LIETUVISZKAS SaPNINYKAS,' 

surinktas isz daugel svetimtautisz.ku sapni- 
nyku ir su rėdytas pagal tikra Persisitkai 
Egiptiszka sapninyka.—su 310 aiszkiu abro- 
zeliu,— su apraszymu planetų ir paslapczii 
kokias senovės žmones vartojo dėl nuspėji 
moateites.—Geriausei iszguldo 
sapnus, koki tik žmogui prisapnuot gali. 
Preke.......................................
Apdarytas .......................... . ...........................

Olitypa, apysaka isz laiko terpsaviszkoš ka
res Indijonu Amerikos.

Pasakoiimas Antano Tretininko •• •«
Pirmutinis degtines varytojas, komedija 
Pulkus apraszymas tikru atsitikimu isz lai- 

ko lenkmeczio vainos 1863 m.
Palangos Juze “ «« jpc
Petro Armino rasztai “ •« ioj
Puiki istorija ape Kantria Alana, kuri per 22 me

tus vaikszcziodama po svietą, daugybia be- 
d.uJr ksntr«‘ iszkentejo 90c 

Rinalda Rinaldina “ « •• ži so
ROBINSONAS KREŽIUS, moraliszka apysaka 

dėl jaunumenes. •• •• 2gc
Kutu Lapeliai naujausios dainos “ ” 15c
Talmudas žydu •• •• 10c
Terp skausme 1b garbia ., „ gOc.
TikusPersu karalius talpinami juokingas pa

sakaites..........................
VVeselijos „ „................. *..............
ziponas bei Žipone
Visokį abrozdelei in knygas (c
Abrozas ‘‘Kražių skerdynes perstata kaip 

maskoliai pjovė lietuvius prie bažny- 
, ežios Kražių mėtuose 1893. Ganėtinai di 

delis. Preke 50,
o su prisilietimu ,, eo*

Abrozas Gedemlno. Lietuvos kunigaiksz

. iu 
-uspeji- 
visokius

50c 
75c

25c
25c 
10c

40c

šita renciugely, ka __ ____________
83, gausi priėjo už dyka.

MUSU- DOVANOS.
DYKAI szita 87.50 verta laiarodely ir len- 
UI itnl ciugely, jeigu pirksi arba parduosi SZE- 
SZIS tokius. Raszyk szendien, nes ta preke yra 
tik ant 50 c lenui.

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

Daktaras M. J. Stupnkkis 
geriausei ir pigiausei gydo viso 
kias ligas. Rodyjame visiems 
lietuviams &awo reikaluose krei
ptis pas jį, busite užganedįti. 
Neturtingus lietuvius gydo už 
dyka kas panedėlis tarpe 9tos ir 
12tos adynos vidurdienio. Adre
sas: 3121 Laurel st. Telefonas: 
Yards 695

— Pirmas lietuviszkas saliunas 
Chicagoje L. Ažuko, ponr. 3301 
Auburn avė. ir kerte 33czioa 
arti lietuviszkos bažnyczios. 
Užlaiko viską czystai ir puikei. 
VVisada szaltas alus, puikus li
keriai ir kvepenti cigarai. Užlai
ko puikia salia dėl mitingų, wese- 
lijų ir kitokių zobovų. Jeigu isz 
kito miesto atvažiuoja lietuviai, 
gali atsilankyt ir spakainiai per
nakvot, teipogi ir rodą gaut.

HILLE’S FOTOGRAFAS, 
3452 8. Halsted ui.

Nujima puikiai Fotografijai, už tuziną tiktai

$2.00
Aut veieliu ir kitokiu nukalu nujima Fotogra 

f i jai kopų (kiaulei.

CZEDYK PINĮGUS!

BEN. ABOTT,
Sukcesorius

Paduodu dėl žinios wisu. kad asz 
dabar užlaikau didžiausia krautuwia:

ARIELKU, WYNU ir LIKLERIU, 
po n r. 544 Blue Island Avė., kertė IBtos 

ir kad nuo 1-mos d. Kovo parduodu visui tuoi 
gerymus po tokia pigia prekia, kaip kad **whole 
sale” sztoruose, per ka kiekvienas pirkdamas 
gerymus pas mane, užezedys sau nuo 25 iki 50c. 
antdol. Nepamirszkit numerio*

544 Blue Island Avė. kerte 18-tos ui.
CHICAGO, - ILLINOIS

GERIAUSIA UŽEIGA
dėl Lietuviu

Pinįgus siųskite registrawotose gromatose arba per “money order”, tai 
niekada ne pražus. Iszpirkę “money order’’ nelaikykite jį keszeniuje, bet tuo- 
jaus prisiųskite mums, “money orderį’’: siunezian gromatą registrawoti nerei
kia, prisiųskite prastoje gromatoje, nes ant jo nieks, be mus, pinįgų isz paczto 
ne gaus.

Ofisas “Lietuvos“ esti kasdien atidarytas nuo 7tos walandos ryto iki 9 va
karo, o nedėliomis nuo 12tos vidurdienio iki 6 vakaro. Chicagiecziai turinti 
reikalus teiksis atsilankyti minėtose valandose.

Kas norėtų pamatyti, kaip musų ma- 
szinukes drukuuja, tegul raszo į mus, o 
mes iszsiųsime prabas druko. Kožnas 
kas pirko nuo musų maszinukes dėl 
drukawojimogromatų. sako kad musų 
maszinukės yra geriausios.

Tos maszincs yra ne ant wienos die
nos, bet ant wisados.

GERIAUSIOS
Siuvamos maszinos, sukamos 

su ranka, kasztuoja $ 13.00

Su Juonį pasiro
dė vosim:

Ten gardaus A- 
1.AU8 iszgersim 

Ir daug pinigu

UETUNVISZKAS SALIUNAS.
Kasparo Majausko.

3357 FiskSt. CHICAGO.

AP TIEKA
— Geriause lietuviszkai-lenki- 

szka Aptieka Juozo Leszczynsko, 
po nr. 3315 Laurel st., kuri užlai
ko geriausias gydyklas czionyksz- 
czias ir isz Europos ir teisingiau- 
sei iszpildo receptus, o prekes 
pigesnes kaip kitur. A pliekoje 
randasi kasdien no adynos 11 ry
to iki 2 po pietų D-ras M. F. 
Božyncz, o D ras M. P. Kosakaus- 
kas randasi Czetvergais ir Nede
lioms no 10 iki 12 adyn. vidur
dienio ir daktaras W. Statkevi- 
czius randasi kožname laike. Ant 
pareikalavimo gali paszauktie in 
aptieka per telefoną kiekviena 
daktara, koky kas nori ir kožnoje 
valandoje. Teipogi ant pareikala
vimo iszsiunczeme yvairias »y- 
diklas visur, atsakome laiszkus 
yvairiose kalbose ir gydome ly
gas per laiszkus.

Telefonas Yard 709

R. Susiu ana
61 Hudson Avė.
e Tnn k I y n N.Y.

Užlaikau szaltą alų, tikrą ru
ginę degtinę ir cigarus isz pat 
Turkijos.

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

Dras. M. Meyerowitz, 
specijnliszkai gyditojas 

Gerklės ir Krutinės.
Pabaigė mokilf daktaryitoa Roiijoje ir tenai 

per kėlu metui gydė ligoniui iu gerlauiia paie- 
kmla. Dabar jan keletas metu kaip praktlkuoje 
Chicagoje ir gydime ligoniu tur geriauiy pasl- 
•ekima.

Ofliai ir gyvenimai

179 W. 12th St., (HliCftffOkerte Jefferson St. VlUUttgU.

Adynoi Ofiso:

Telefonas: Main 4838.

nuo 8 iki 12 ryto
ir nuo 4 iki 6 po pietų.
Nedelioms nuo 1—3 po pietų

E. ZAN1EWSK1S.
3307 Auburn avė, Chicago.
Lietuwiszkas kriauezius.

Užlaiko puikiausią kriaucziszką 
Sztorą ir geriausei padirba viso
kius vyriszkus drabužius: siutas 
kialnes, bruslotus ir tt. Siuva 
drapanas kuo greicziuusei, isz ge
riausių gelumbių, ir už pigesnę 
preke kaip perkant gatavas. Tei
pogi taiso ir czystyja visokius 
drabužius. Darbą atlieka gerai, 
gražiai, greitai ir pigiai.

DRZEMALA,
— LENKISZKAS —

Adwokatas,
praktikavoja visuose suduose, 

iszpildo savo dalikus teisinga ir 
gerai.

Rodijame visiems lietuvnikams 
eitie pas Drzemala gerausi apgi- 

neja provu.
Ofisas: 23 Metropolitan block.

163 Randolph St.
Givenimas 1256 N. Halsted St.

Telf. N. 4923

Jeigu dar kas neturite musų lietuviszko kataliogo visokių 
daiktų, raszykite, o mes prisiusime jį dykai.

PASISKUBINKITE SU ADRESAIS.

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

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

L žlaiko didžiausią krautuvę

DRAPANŲ ir AP AUTU WO
Didelis sztoras pilnai užverstas rietu 

wems naujausių vasarinių paltų, žiponų, 
kelnių, kepurių, skrybėlių, marszkinių, 
czewerykų, ir t. t., o prekės pigiausios 
kaip wisur. Prie to užlaiko visokius 
kufarėlius, dėžiutias (valizas). Paran- 
kiu yra privažiuoti, nes streetkariai pri
eina isz visų dalių miesto. .

Lietuwys Kazimieras Ramanauskas, 
kur* czeant fotografijos matote, yra kler- 
ku toje krautuvėje ir lietuviams, tena 

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

Ben. Hatowskis.
827 S. Canal kerte Jndd, Chicago, III.

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

teip toliau.
kas nori jrali ■raut puikių Fielled". 14-kc 

Karatų. akmenų. tikrais
viduriais laikrodėlį nu<» $17 iki -S20 ant iszmokes 
ežiu, mokėdamas tik po wieną nedė-

Kas tik ko reikalaujete ateikite pas mane, o 
pirkaite wiska pigiau kaip kitur.
Ziegorela ezistvnnas 50c. Sprendzyna 50c. Styklas ir skazupkos 10c 

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

augsztyi.es
auksu.su
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