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“LIETUVA"
PoSlisheU at Chicago, III., every 

SaUirday
Ececut«« »li kind cf Job Pnatiug and 

tra>«l*tlag in lAtbutnian, Polish 
Md EngU«h iangvages. '

Subecription 12.00 per year. 
į ,į i/’-., •»> iu 44

AM -oomrnir»leaU*n« tau*t b» addr»-«ed:
A* 0LSZEW8kI, 

0X924' 33nd St., Chicago, I1L 
Sub*Sta. No* 60.J L

tEj Nedėlinis Laikraštis

'“LIETUVA”
’-j.laaeina kas Subata. Chicago. 111.

1 Kasztuoja ant metų: 
^Amerikoje 
Į Užkark. .

'“Lietuvos” spaustuwS spanMAtia 
, Musokes Knįgaa, Konstitucijas 

ir vjsokius kitus drukus 
' • ItetuviSzkai, lehklss- 

.o- kai ir aagtisakai.i iJ* i
ųPartiaąH^ka. apOMi 

gražiai, greitai ir pigiai

kilant pjaigv. ui U, k*įp Ir M wiaaii U- 
ital. MikaMU, rullr aidėti avMokl

[ A. OLSZEWSKIS,
924 33 r d S L, Chicago, UI.

! Sub-Sta. No, 60.

Politiszkos žinios.

ventojų. ’ Czia kalba, buk Drey-1 
ftis isztikro ne kaltas ir jis y- 
ra tikt auka sukalbio žydų prie- 
šinįkų Tikras knltin|kas ėsąs 
vengras, grafas Esterhnzy, k\iri- 
sai, pastojęs prancuziszku u k ės u, 
tapo paskui prancuziszku oficie- 
ru. Tas tai pardavė praneuziez- 
kos kariaunos paslaptis,, bet jo 
kaltė likosi nukreipta ir tai i su 
žinia tūlų aficieru, ant ueken- 
cziaiDo žydo Preyfuso, kuriasi 
ir tapo sūdo nuspręstas ant isz- 
.trėmimo ant Welnio Salos, ne
toli. / Cayennos, ., prancūziškoj 
Guyanoj.
iTaiyboH terp Pyaucuz jo^ ir 

Suvienytų VVieszpjtyšczių Sziau- 
ripės Amerikos, kaslink numaži
nimo muitų ant įvežamų tuvo 
rų, ne išdavė nė jokių ^aiąių. 
kadangi nė viena isa besitaria li
esiu pusių ne pasigauėdino pa 
siūlytai^ pal.ąesavimaią;, dabar 
^arybos likosi pertrauktos. At
kakus į IVuriiingtoną naujam 
Prancūzijos ambasadoriui, Cam- 
bonui, gal joa wėl a t si na ujį s.

Savitarpinis,,/j. uęųžsi tikėjimas 
terp Prancūzijos įr Anglijos wisj 
didinasi, prancūzai stabdo visur 
Anglijai11 * platinimą 1 valdybų: 
norėjo mat ji teip iszptatinti savo 
valdybas^ kad jos,rytinėmis Afri
kos pakrantėmis, trauktųsi nuo 
pietinės jos užbaigos iki Egiptui 
be pertrūkio, bet " prancūzai 
įsiskverbė į tarpą, užėmė jie 
kraštusTytinės Niliaus atžalos ir 
tokiu bodu platinimui angį i jonų 
valdybų užkirto keh’ą. “

K, VVoktetijA. j| a
Isz nesutikimų Wekierijossu 

Ohinais, už užmusJmę vokiszkų 
misijonierių, Wokiėtija isztikro 
mokėjo pasinaudot*. Atsiųstos 
prie chiniszkų pakranezių vo
kiškos laivynus virszinįkss, 
kontradmiralas Diederichs, iszso 
d i no ant kranto jurinįkus už
takių Kino Czeū ir užėmė chi- 
niszkas tvlrtynes, kuriose rado 
'daug kanuolių ir^ kitokių gink 
lų Wokieczlams pritarė net 
virszinįkar ant chiniszkų van
denų plaukinėjauczių anglisz- 
kų, prancužiszkų ir maskolisz 
kų laivynių. Cfeiniecziai tępri- 
tarimę vokiecziams kitų lai
vynių Virszinįkų aiszkina tuom, 
buk Maskolija, Prancūzija ir 
Wokietija rengiasi į karę sii Ji 
ponija'. Kad Maskolija isztikro 
tokios kar& geidžia :'ir kad 
jos kariszkos pajiegos ant Di
džiojo oėeano per menkos, nė
ra abejonės, kad noriai priim
tu pagelbę VYokietijot* Ir Pran 
euzijos, tikt kad isz sudrutini 
mo Maskolijos nė Wokietija; nė 
Prancūzija nė jokios sau naudos 
neturėtu, todėl‘'sunku tikėti, 
kad jos norėtu už Maskolijos rei
kalus su Japonija kariauti. Wo- 
kiecziai rengiasi vienok jų užim
tas chiniszkas tw ilty ne® ant il
giau® palaikyti, kadangi jie pa
samdė transportinius laivus ant 
privežimo reikalingų kariaunai 
daiktų,'’ taigi maisto ir amunki- 
joe. i -y

Nesutikimai terp Wokietijoe 
ir Hayti re publikos teipųsgi
neiszdilo, Huyti republikos raų 
das ne nori iszmokėti Lueder- 
sui už neteisingę suaresztavimę 
reikalaujamo atlyginimo, Wokie- 
Aijaicriv erunozia teiposgi i’ka- 
riszkę laivynę ir jeigu tas .ne 
gelbėtų, žada pradėti karę*. Su
vienytos Wie$zpaty8|ė8, nega 
1 ėdamos nok lelijai prieszintię- 
ri,‘ kalbina ifayti repbbllkds 
prezidentę uusllenkti priesz Wo- 
kietijes reikaJavimas. ų ę'. juz 
ui n ųijb)}l hhA ,<>goiluJs"H |;?diiį , 
M ,ti-ųoRBUUt‘UZii.,.

-vf Paryžių jo • yvėl daug triuksžmo 
padarė paleisti garsai apie .ųe- 

. pusųdyji^ię 4j^t^rioi 
Dreyfuso' newa už pardavimą 

visokių išariu l’f’ka-i
relvisakų Prahcbžif^s paslapčių. 
Karės minii-teris vienok riė d ♦- 
•dul^kfžla,’ Idant* hutu • .. ’■ -. -•••. ■
isz naujo peržiūrėti lt tubiri^- bet ar JL užmokėt 
kėlė prieš šaivę d a ųgumf gv- 1 "
'* ■ ..V*’ 11 rtajualą

Balkanų pussalis.
Sandaros terp G re k i jos ir Tur

kijos visgi dar nėra, Turkija 
wis laiko jos užimtą Tessjliją ir 
ne tikt nesirengia greit isz ežia 
pasitraukti, bet pradeda pneszin- 
tiesi ir įvedimui autonomijos 
ant Kretos. Maskolija reikala
vo, idant ežia paskirtas guber
natorius butu staeziatikis, Tur
kija gi savo reikalavime nuėjo 
dar toliaus: ji reikalauja, kad 
gubernanatorius imtu sultano pa 
valdinys, kadangi už svetimą 
galėtu užttoti svetimos viesz 
pafystės, su savo gi paval
diniais sultanas gali daryti, ką 
tikt nori. Angliszki J.laikrai-z- 
cziai pranesza, buk ant priver
tojo sultano pasiduoti Europbs 
vieszpatyszczių nusprendimams, 
likosi nuspręsta i blokuoti visus 
Turkijos Įnirtus tr Konstanti- 
nopilių. 'Ginkluoti < dauginus 
keleivių i. Maskolija, a- savo 
reikalavimu ne'š mokėtų 1| karės 
kaszlų, sultanui ne daieido. vi 

rTuom tarpu Turkijos iždas su 
visu ant karės su Grokij a iezsi 
tusztino, vietiniai urėdnįkni.

Maskolių.
Lenkiszki VVarszavos ir Poz- 

naniaus laikraszcziai pranesza, 
buk -Pėtėrbtirge; likosi t pareng
ta *fhn>>' tfkjnv 'IcoiBis^u, įkuria) 
pavesta apdirbti oprųjektus re
formų pal luošuoju nezių lenkų 
gyvenimu; terp sudarių tos ko
mis j, s, kaip sako, randa>i ir 
Apuchtin, didžiausias visokių 
paliuo-'avinių priesz s. degu ir 
kiti tos komisijos .-auaiiai, ar
ba nors didesni jų pu-ė, toki 
geri lenkų ,draugai kaip Appcb- 
tin, lenkai isz jos darbų pinko 
sau gero ue sulauks- Kaip dau
gelis buvus ų tokių kpuiįsijų, 
teip ir szita naujoji, turbut, su.

./M^YWMrWMll5f,l 
tas jeiknlingas, viliojimo lenkų. 
Rods neva rengia dabar naujus 
įirpgramus ant mokinimu len- 
kiszkos kalbos niOkslainėsc, bet 
į dirbaneziut^ tokius programas 

L- V.a- - -J J ■ L 5u. " . ..J paskiria daugumę pneszmįkų 
išplatinimo tokių programų. 
Wisime matyt, kad tas darosi 
likt teip sau, o i^ztikru viskas 
pasiliks po senovei. Lluosybė. 
mat ir mokinimas mokslainėsene 
maskoliszkos kalbos ne gaf ‘ į$ai 
tilpti galvose maskoliszkų die» 
jatięlių, o Lietuvoj ir .Lenkijoj 
žtA ur^dųhgerų^i(iiio\)/ų iiėra, 
yra vien tėty ’kiir&inami dieja- 
teliai obtusiteliii (maskelihto 
jai).

Maskoliszfcas jurinįkyatė® ml- 
nisteris, admirolas Tirtov, isz- 
d/vė įsakymę parengti 7 kk- 
riszkus laivui ant iszplaukitno 
i-z <9uodu jų jnrtų, bet prieše 
kę juos siųs, to nieks nežino. 
Kadangi vienok kariszki 
laivai isz Juodųjų jūrių ne gal 
niekur iszplankti per Bosforo 
jūrių perteka, todėl jie gul bot 
paskirti tikt prieš Turkiję, kuri 
matoniai ne nori pildyti kokio 
nors maskolių įsakymo.

rite.į -t; ■ riZji 6 *«’ vTSrL ° i "LKą tikt nutilę m ūsztai repub 
likoj Uiugvay,,Vietinėj Ameri
koj, wėl, rodori, i.-z naujo už 
ki1^. Mieste M<mtewideo visi 
laukia revoliucijas, kadangi po 
užmušimui preifidento B<»rda, 
užstoją® jo viel inįka.-, sa
vo neteisybėmi&*-visiems jau į- 
grfeot miesto nieks ne'drysta 
išeiti isz namų, ‘"gyventojai Už
sirakino savo kambariuose. ’

Brazilijoj teiptogl kyla sami- 
szimriV pietinėj Brazilijoj tokiuo

maus su lietuviais kitos Nemunu 
pusės, tikt su*alkiecz1ki ne gal 
užmirszti, kad jie vis gi truputį 
daugiau* už ŽemaiėziustuH tiesų; 
priskyrus jurta prie* Žemaitijos, 
žinoma, dalį tiesų nužudytų. 
Kaslink Lomžos gub.— ta jau ne 
lietuvių apgyventaj

Palengwinimas ant gele
žinkelių pasiutusių 

sznnų sukan
džiotiems.

Nuo,l Spalių szių metų. Mas- 
kolijos kelių ministerija, iszdavė

se sumiszimuCMC1 tapo nuskriaus- įsakymą pu leisti nųp kelionės.ge- 
ti vokicczfai kolionistsi, už ku ležinkeliu kasztų visiems sukan

džiotiems pasiutusių šunų va
žiuojantiems į tam tikras gydiny-• 
ežias, teiposgi ir grįžtantiems na
mon iš gydinycelų. Suirandžio 
ti ir drauge su jais važiuojanti,

ti vokicczfai kolionistai, už ku 
Ytuos ttiojftus užjojo Wokietijos 
randas, kur’isai siunczra kariš
kus laivus*’ aut apgynimo wo 
kieczių; paie k«|gwo jau i»zmo- 
kėjimo atlyginimą nu^kraust itmro 
Susekė vsukąlbį monarchą užmoka prekę kelionės IV k laša, 
tų ■ prieš republikouišką randą; 
prie sukalbio prigulėjo parlameų- 
to pa^iuuthiiai ir senatoriai, ku
rių daug ruartšUvo. 1;. i 
,Meksika ja a s idėja • pievos ąp- 
skųsiųi policijos, viršinįkų už 
prisidėjimą prie^lynczavmiės g- 
narchsto Aroyo.. Pasirodė, kad 
policija atliko lymczavonę. Buors 
jai priderėjo būti tvarkos daboto
ji. Sūdąs susekė, kad policijos 
virazjnįkai, anf iszaifė'sinimo, 
melhgiuga’ liudyjo. Prokurato
rius reikalauji, idant visi poli
cijos viršinįkai butu nubausti 
pakorymu, kaip ir paprasti užmu
šėjai. Kaip sūdąs kaltus galutinai 
nubaus, dąr tikrai-nežinia, bet' jau 
to, kad prokuratorius reikalauja

bet už tą prekę keliauja į gydi- 
nycrią h* grįžta isz jos UI klasa. 
Tokiu bodu kelionė jiems ir drau
ge su jaiti k ūbaujantiems liekasi 
numažinta ant treeEdftbo. . * t

Nusitrynę sidabriniai pi- 
s nįgai neturi wertes.

Sidabrinius p i nj gus, aFtąi rub
lines, ar smulkius, seninus j rande 
kasas imdavo ir tokius, kurie 
teip buvo nusitrynę,, kad nė 
erelio, nė literų ant jų ne laivo 
žymu, tikt nuo jų vertės nu
traukdavo po į kap. už kiekvie
ną dolę trukbtanczią, taigi nadi- 
lus'o sidabro. Dabar vienok, 
kaip paduoda *‘Warszawskyj 
Dnevnik”, iszaiszkinta viešpa
tystės kasoms ir paliepta imti 
visokius sidabrinius pinigus be 
nutraukimo, bet tikt tokiu®, aut 
kurių žymu dar atmuszti ženklai 
ir literos, visai gi nusitrynnslų 
liepė visai nepriimti į vieszpa- 
tyrtės kasus. (;

isz syk nieko ne rado, bet itzgir 
do netikėtai sugirgždėjimę szėpos 
durų, pažiurėjo į jo? vidurį ir. 
rado pasielėpu-į vagilių, kurį ir 
sulaikė. Wagi liurbi pasirodė 
-ukinįka» Dolginbvd valszcziaus, 
M. A. Ždcnskis.
rdiiii’.M riKi.s J-d’ib uįo‘^iu ;

Pawyduoliiiuft darbas.
Neseniai žy'ų prekėjai isz War 

szavos prisipirko Grodho guber 
nijoj 6500 žęsų. Žęsis ' tafe varė 
į WanMW|y hz kur rengėsi atli
kusiai gabenti, į ųivubeiiu*. Isz 
6500 nupirktų ž^aų, vienok at
varė į Warazawę tik 1150, kitos 
pastipo aut kelio, kadangi joms 
koksai pavyduolius, ar gal neisz- 
minti ngas sztukorius, pribėi ė į le
salu užuuodintų grudų. ,

Argi ir lietuwiai ten bus?
Maskoliškas Uikrasztis 

d*$wiet” paduoda,buk tūli Pe- 
terbugo kapitalistai rengia Pc- 
teiburge qgywę muzejų visokių 
tautų gyvenanezių Mae ko Į i joj, 
kur aųgdbęs visokių caro paval
dinių tipuf, teip paveikslau, kaip( 
visokį prigavėjai, suvilioję 
nuožmius tavtiszku® gaivalus, 
paskui ju*v po dideanlts miestus 
važiąja ir už pinįgns parodo. 
Mes netikime, idant prie to lietu
viai duotųsi prikalbinti. Tegul 
sau maskoliai kapitalistai gabena 
aht parodymo persigėrusių® mas
kolius, tegul isz jų svietas patįs 
kvailumu caro valdžių, mes ne 
privalome su jais susidėti. <

Pagawo nusidėjėlį

1

gy-tt-s, kuri pardavinėjo suk^r- 
pytę popierę ui neva padirbtus 
pieįgus. Prigavėjai taip sutaisy
davo tokių pinįgų pakelia*, kad 

viruzaus ir apaezioj buvo už
dėtų po kelias tikras maskolinkas 
“bumaškas”, viduryj gi.t buvo 
paprasta popiera. Suimtas caa 
vienas isz tų prigavėję pasirodė 
ukioįku Nalibokų . valszcziaus, 
Augustinas Zelenko. i. •;

Nauji areNztawojimai'
5 d. Spalių, Wilniuje ir Kaune 

datfJ karttt’kfatis, soėinė ir 
daug žmonių. Wilniuje suatesz- 
tavo fotografą Dordthlą, mokinto
ją Tvardovskį, mokintinį Per- 
mo reališkoa gimnazijos, Kaspe- 
roviezą ir daug darbinįkų. Isz 
viso yni jau : 800 suimtų; WH- 
hfaus kalimai pilni, todėl dalį su
areštuotų išgabeno į Wlleiką. 
Kaune suareštavo Dzierzinskį ir 
apie1 20 darbinįkų. Suimtus 

a Meksike skundžia už.socijtdistiszką agita 
clją, išdavinėjimą Wilniuje laik- 
raszczio “Rabotnik’’, žinoma slap
ta, ui užmušimą šnipuko Miae- 
viezio. Tirinėjimus veda War- 
szawos žandaras W«siljev. Per 
tuos suėmimus, vienok laikrasz- 
ežio “Rabotnik” ne a|>stahdė, 

I kadangi jis ir toliaus iszeina, žan- 
Havili sulos. w | darai ne įstengia surasti paalap

Į miestą Ilouolulu, sostą pilę tos spaustuvės. 
Havai republikos, netikėtai at
keliavo sosto įpėdini, 1 
gaiksztienė Kaiulauj. Porte su 
sirinko daug žmonių, ant kran
to cziabuviai šios gytfenfojai 
apibėrė Ją kvietkomls, sveikino 
labai žzirdirgki 11 kaipo žtei- 
nanczlą salų valdytoją. Matyt, 
kad cziabuwiaii)8 nepatinka val
džia ame^ccniškų ^putų, kurie 
atkakę ant salų, pakėlė revėliu- 

’feiją ir prn-šaliiio huo tosto tikrą 
karalienę, valdymą pradėjo nuo 
paveržimo žemė* plotų nuo czia- 
buvių ir nuo susiaurinimo tiesų 
vitinių gyventojų. Jeigu tikt 
atkakusi sbs’o įpėdinė turės *rei- 
kalingą*'<lrą*ą, ji galės pakelti 
revoliuciją ją parėtus wiėi ežia 
būviai ir japonieesiai ir jie leng 
vai galėtu ^valdžią paveržti 
nuo mažo amerikonų ir jų sza- 
linįkų pulkvllč. Tąsyk, žinoma; 
ir sutarta p įdaryta terp dabar
tinio tų salų raudo ir Suvie
nytų,. Wiešpatyszczių. kaslink 
pasidavimo po Amerikos val
džia, nueitu ant nieku.

smarkia u s rengiasi bausti lau- 
iancziusdtie-‘as urėdnįkus negu 
sziaurių didėjėj republikoj; caia 
nieks ne bandys reikalauti kar
tuvių ant nubaudimo uimušė- 
jo nekaltų darbinįkų, szerifo 
Martino.

Nauja telegrafo stacija.
Maskoliszkas raudai parengė, 

prie pa (-z to stacijos?* miestelyj 
Wištytyj, netoli Wirbaliaus, 
prie Prūsų rubežiau", telegrafų 
staciją Iš ežia vienok į užru- 
bežiua telegramų siųsti negalima, 
kadangi ta stacija paskirta vien 
ant siuntinėjimų vidurinių tele
gramų.

Jeigu ne ant wieno, tai 
ant kito nori uždirbti. *
Lietuvoj, restauracijose dabar 

rods dale:Sta degtinę pardavinė
ti lygiai stikleliais, kaip ir stikli
nėmis, bet restauratoriai turi ją 
imti isz rando degtinėj; į 
nyczių, ant stiklinių vienok yra 
prekė ir teip kaip už popierosus, 
ne wale imti daugiau* negu pa- 
raszyta. Taigi restauracijoms ui 
degtine sumažėjo pelnas, prekę 
stiklelių rods jie sav pats paski
ria, bet jeigu svecziai reikalauja 
wisą stiklinę, tai jos brangiaue 
jau ne turi tiesos pardavinėti. Ant 
padauginimo sau pelno Lietuvos 
restauratoriai pekėlė neišpasa
kytai prekes visokių valgomų 
daiktų: antai pyragaieziai, mies
te kaštuoji tikt 3 k a p., restau
racijose ima už tokius net 10 kap. 
Teip yra ir su kitaip .valgomais 
daiktais.

Žinios apie suaresztuotus.
Neseniai. mes pranešėme, kad 

ris suaresztuotų Seaapilės Won- 
aockio newa ui lietuwiazkus da
lykus, Pilviazkių prekėjaa Ka- 
czergis likosi paliusuotu. Da
bar vienok ateinauezios žiaios 
užgina pirmutinėms: Kaczergis 
dar wis sėdi kalinyj, tikt Olekas 
likosi paleistas; paleido teiposgi 
drą Bogdanavyczių ant kaucijos 
300 lublių.

Bandė apwogti geležinke
lio trūkį.

24 d. Spalių, į tavorinį trūkį 
bėgantį nuo Wilniuus į Peterbur
gą, terp stacijų Turmont ir 
Dūkštų, kada trūkis ant kelio 
užsirukimo bėgo palengva per gi
rią,1 įsikraustė vagiliai, išlaužė 
duris dviejų vagonų. Trūkis 
vienok artinosi prie stacijos, va
giliai gi pabūgę, k«d ant staojoa 
jų neužtiXlUt ap^jo. iszipesti tikt 
porą maibzę su ta vorais ir pats 
nuo trūkto nuszoko.

Neregių prieglaudos 
namai.

10 d. Spalių, mieste Lietuviš
kame Minske likosi atidaryti ne 
regių prieglaudos namai ir muk
si ai nė dėl neregių vaikųdėl visos 
Lietuvos. Telpa jie pasamdytuo
se namuose, neregių vaikų yra 
ežia dabar 5. Parengėjuos specija- 
liszka draugystė, kuriai randas 
davė 1000 rublių isz savo pusės 
kaipo paszelpę, daugiausiai vie
nok susirinko isz privati s zkų 
aukų surinktų bažnycziose; isz 
tokių aukų surenka vidutiniszkai 
per vieną sinvaitę. vien Minsko 
gub., po 1200 rublių. į

Jawų prekes Liepojuje.
Pereitą sanvailę lietuviškų 

ją,vų prekės Liepojoje buvo -szi- 
Aokios: už rugius mokėjo pq,70— 
73 kap. už , pūdą. Kvięcziai 1 
publ. 15 kap.-r-l rubl. J6 kąp. 
Ą^yižoa vidutinės,, 60^3,; įf'P-. 
geresnė* 64—-60 kap., geros ^9— 
73 kap., gėriaurioą 74—77 kap.

: rimtie kap. Brikai 76 
kap. Žirnio Hap.' Pupos
90 kap.— 1 robr. Linų sėiuens 1 

v h landa i iatėjo k unitu apknksrty cujįL.4 k»<P*—*ri jTubl. 6 . k’M*-, ge-

[hz pa n i ja ir jos wiildybos.
Iszpanijoj vėl pradeda kilti 

nepasitikėjimas Amerikai, iszpa- 
nijonys vėl nyksta ant Amerikos 
ir kattiila j{i*neUV-^ g'mbėji mę 
h* rėinimę Kuboj maisztinfkų. 
Laikraszth 4,Ln Lucha”, kzei- 
nžntis Madride, patalpino įžen- 
ginį straipsnį, kuriame sako, 
kad jeigu Amerika neriitėngia 
stabdyti gabenimo ginklu i!* liubs 
norių ant sušelpimo maisttiriį- 
k^, norė ta^ pagal' terptautiMĖ- 
kas tiesas, yhi i'jdsr pridetystė, 
tai Iszpan’jal bėra nė jokio® nau
dos s t engti esi palaikyt V rie*a 
Amerikos prilankumų, kadangi 
ta, nestabdydama to; kas yra jos 
priderystė, tuom paežiu rodo 
jau, kad ji Heprilanki Iszpani- 
jai.} Tpgjąl užgims kaHU; aako 
tas laikrasztia, ir juo ji užgims 
greieziaus, juo Ispanijai geriaus.

Terp suvarytų VVeylerio į di
delius K u boa miestus kaimų gy
ventojų apsireiškė badas, o isz 
to visokios ligos, kurias toliaus 
isasiplatino apt miestų gyvento 
jų ir terp iazpaniszkos kariau
nos. Naują* gubernatorius dar 
wis peapgarsino, kokias reformas 
jis nori suteikti salos gyvento 
jame. Pakėlę vienok maisžtus 
gyWentoj»ri a j ko,' kad jie "nė* jo 
kioma reformoms dabar ne pa® i 
gauėdysti jie reikalauja. vUiszkos

Ifcj 4>n . .
Gubernutor,.^ Filipinų salų 

pranesze į Madridą, buk ežia 
m drožtai su vlsulikosf‘'jŪrtgalė 
♦i', daugtfhirts idatatiiiįkų padė
jo jau ginklus, tų, Veikslą

w4.Ar 
iszukro viskas teip derliai sto
vi,;' ksHp1’ raško tų s <1U giiberns- 

'tAvibjl, Siibži ffriifr ro&irtųme. Ne

kunį (Uždraudė apie Sziaulių

algos nę gauna, miUta jie lupda
mi kaip tikt galima gyvento 
jus. Dabar vienok pritruko jau 
pinįgų17 an^ išmokėjimo algų 
Esantiems' užrubežiuose Turkijos 
ambasadoriams. Berlyno ambasa 
d ori u s, Galip Bey, kaip pereita
me ^Lietuvos” numeryje prane 
šėme, pridirbę* daug skolų ir 
ne gaudomas datigiaųs kredito, 
idant ąe numirti badu, apleido 
savo , urėdą ir atkąko, į Konstan
tinopoliu* kur, aut sultono pa Ii e 
pinto, likosi į kalinį pasūdytas ; 
kits vėl pratn'sfcė užftiliežinių da
lykų ministeriuiL kad! nuo kelių 
sa^vajczi^ n inU.tjkt duona, bei 
j^u ii; to^, nenori ijpjcįa, . dųcĮti- 
Ant’gklo Turkija, ne galėdama 
Užlaikydavę' urėduĮkip įrfiks.-jrjiužnjbkę idar ką*p kur
4ifo<bafeltift ir krasitas ' pI^Fks 
0 ’<i A » , .be valdž os.

• I MII jį/
Nesutikimai ter^AuUrijpa, ;y 

Turkijos iszdilo, Turkija neria
me wže*z ’Auklrija 'B«rs.IW>1&, 
pažadėjo, užmokėti didelį at^l- 
girtYnlą' Ausį? pai^šldtfthims ;

iii, tai jau

i'

■itrii. *ūži6if»»zJtiy!lka tst t zia js’n 
Hiąr pkn&4zi6ė žtyio-i’ HuVo^į

,/ingo na į4 f uiM*a%zWt. ne 
f kad n£ buvo p»$fibil’ėPj bet 
afA’ . diįr smkrkta'ns ' pradėjo 
llnttUi. 1 J /
aJ pui .ęfiaii iJUi/tJn JztJ

i^Hiąr 'pkiūUziAs' žinip-i Hu^b^į
Mždrfdą bėP jdabkkfrd-
dė im
t ilt iad t)0 buv‘

Ne rūkyk tabako ir nespjaudyk, 
nes Ud tnulipina tavo sunr.L

* ketau nori sUIV*>yivoauink6 ant irtAdoa 
ir paatou tweiku. twlrtu Ir »jllngu, imk aydyk- 
l»« wadioam*a N'0-TO-BAC.knru perdirba >ilp- 
nutitnonlt in twirtns. Daugelis, kurie pamėgino

raStvinu* ir pratx« gausi dykai. Paraszyk. in: 
BMrliug Ba«Mdy C©., USieano, arba K«w York,

I.L.. J.JHĮKJJLL'.. .—g

.Isz Lietuvos. ■

gimnazistų maisztus 
raszyti.

Maskoliszka spaudos užveizda 
uždraudė visiems Maskolijoj iš
einantiems Juikraezcziams dau
ginus ,ką nors pusryti apie buvu
sius Sžiauliuosegimnazistų muisz 
tu-. Isz to jau matyt, kad.mas- 
koliszkcs valdžios bauginasi tei
sybės: teisybė galėtų pasirodyti 
tikt lęšy k, jeiguitZ'- wisų pusių 
daleiata būt ją perkratinėti, tuom 
tarpu ne da leidžiu taik ra tresiama 
apie r^aiauiių . atsitikimą ką 
nors daugiau® raszyti. Mat »ca
ras Mikalojus nesirūpina dažinoti 
teisybę, bet jam rupi tikt, k*d 
jo pasileidusių tarnų nieks peikt i 
nedryetų. 'i ir. >.i > t r.

Baisi expliozija.
Lietuviszkame Minske, l.d. 

Lapkriczio, staiioriškoje dirbtu
vėje ant Kalvarijos plianto atsi
tiko batai gurinto katilo expliozi 
ja. Užmusztas likosi peczkurys, 
sunkįaigi sažeisti 7 darbinįkai, isz 
kurių vienas, bevežant į Iiri
binį, pasimirė. Triiksta dar dvie
jų ar trijų darbinįkų, kūne, tur- 
but, dury ra po t r tūbos griavė 
aiais gal j&u.ne ęywį.n. , Ul 
u '•>!.’ • • •!>' ) 1 1 f - Į l •
Bandė iszpleszti bažny- 

C/Jft.
M6: i8Z‘ 

plėszti Sz- Rafolo oažnyczią ant 
pri.mieszczio S'nipišk'ų. Tvaike 
mrožpi(rU‘užėjb mat |4»HŽttyct ą ir 
orf a.pat-ulėįiė; I Apie 6 valandą 
pęsibaigėdiewinri4yt«|aM žmonės ^Mtežėd 64 
iszs'skyrstė, zakristijonas Žabp- 
ruvski užrakino bažnyčią. Po 
valHMdMt .atėjo kuniai apknkszty 
afiffstbą.ta taioyėzią reikėjo ,žt- 
rakytfc* <umai dr eėkrntijoiuš, į 
ėję'l* užiėnkyijoę kįdiiųkria- 
iijos durys ątpIKsktos, ahtmsumo 
gi gulėjv-kšv** įr—-kiu>ki vagi

y-.iųltĮKli J -• '*;« lj ’
r> Ūmi kijo h padai in imas..

MaskoTi^žkife P f’ '1 ' laikrašti® 
ASvJef” pakėlė klan^ymą a- 
pic Lenktyn' p*addliATm^{: Fdlkraš- 

Troreikalaujiktfck'rntttynuo Lenki
joj Si’dll’cų ir *LiubllUo gub$ ir 
jkz{ jų, d rauife'su ffdtefoedMle Gfod- 
iid padhiytt tt^kiržgttlterni-
ję Ir.j'ę prn-kitti p^ft^Mirokobjdj, 
L' TiTž"S kVtV go^neifti-

rprikkirti • prre ^jiuno Vr *ftWe 
Gfodho gpbi 1? tpVių .iM'dht ifi 
fvtertl‘’jFArnaf- llėtif1* ezk'u iširti. 
H'ohįC’^MHilktj.'gJnb.Mmhi ______ „ . _ __ ,

' iriiitrro bž¥*wmrMnyjttKt- Jljau# įnagiai. . Pradėjojiesakoti irrstos’ 60 kap. už pudę.
' -i/Tj .uiS ’JiAai*: i.i i^ vri

riuu-i 1 rub . U k.-iP. Kanapių 
semėna 1 rubl. kap. — 1 rubl. 17 
kwp. Kvv^tbi.'- khnės smulkios 
58 kkp.K’vidutinėė 54*—kaji, 
fttarirb‘08 ka’p., thittibiftU-

Nauji vyskupai dar ne* 
paskirti.

Paskyrimą naujų katalikiszkų 
vyskupų, ant ko buvo padaręs 
sutartį su popiežiumi, maskoliss- 
kas randas vėl sulaikė. Prie
žastis to sulaikymo, kaip prane
ša, yra ta, kad Vyskupas Si- 
mon iszdavė padavadyjimą ku
li įgams naujų parap> jų. kuriose sę- 
qi«ius netikę Kunįgai į bažnyczias 
buvo įsileidę ma^koliszką kal
bą, prie.ąakrameutų ir pamokini
mų vaitoti parapij<>nų kall»ą.Tas 
padavadyjim«s maskoliškoms 
paszlemėkiškoms waldž oms ne 
patiko ir jos už'ai sulaikė pas- 
skyrimą vįskupų ir į kitis'dijė- 
oezij s.Wyt«kupą Simoną norėtų, 
ui išdavią to padavudyyinj'J, 
išgabenti ne| į Si beiiją, ųiąsko- 
I isz k i virsziriįkui laukia kaslink 
to cieco^ų^^u-pj;ąijdjmo. Ne 
reikalmgos todėl tikt viltys, buk 
Mikalojuj’ką *ėro mums sin'eiks 
išgerės NėtiailkkiAė
♦ ik fariivk už sa-vii liesas, eikime 
iš vien lojo kovoja, o wiAą 
kkriaugipte fr bb i'M,kalojaus 
r<ro Ralfui: p Titįd-udi^mus tikt 
t^kįyk, jei^u riilfs4) .



Auka girtuoklystes.
Ant geležinkelio linijos bėgan- 

czios nuo Karaliaucziaus į Wir- 
balių, terp Gumbinės ir Trakėnų, 
rado žmogaus kunę, bet be gal
vos, galvę rado maskoliszki pa- 
rubežiniai šrgai, atėjus trūkiui į 
Wirbalių: buvo ji pelenų skry
nioj kybanezioj po trukiu. Už
muštas pasirodė koksai Pilzer, 
kurisai buvo išėjęs ant jomarko 
į Gumbinę ir turbut ten pasigėrė, 
grįžtant namon, gal atsigulė ant 
šėnTų Ir atbėgęs trūkis nutraukė 
jam galvę,

Bjauri Smogiudyste.
Oconomowoc, Wis. Namuose 

ant Oak st., gyvenime Ernesto 
Cornellio, rado kunus dvejaios jo 
vaikų su perpjauta gerklė; to
lia u s ant grindų gulėjo paisai 
Cornell teiposgi .-Ut perpjauta

dėjo siundyti vaidilas priešą ne
kaltu* Indi jonus. Ant to juk tie 
laikratitaziai ir ynų kad priesz kę 
nors saWo valdlte* siundytu.

Ateiviu nėtarejui.
Buvęs Vietoj PovderMo atei-

gerkle, bet dar gy1R». Kuda jį už^ eizdos komisortami, Dr 
atgaivino, jis pasakė, kad 6Užjū
ri kaipo žmogžudį kokį ten Le
vinę, kuri ši pas jį gyveno ir tę 
vakarę, kada žmogžudystė likosi

Benuer, rengiasi Sutverti iš aUi- 
Vių'if geresniu amerikonų tvirtą

Isz darbo lauko.

* Maskoliszki laikraszcziai 
prsiiesza, kad nuo ateioažczių 
metų Maskolijoj bus įvestos už 
geriausias ir parankiausias laiko
mos prancuziszkos mieros; jas 
priėmė jau beveik visos civilizuo
tos vieszpatystės, iszėmus vien 
Anglijos ir Suvienytų Wieszpa- 
tysiczių Sziaurinės Amerikos, ku
rios visame vien Angliję mėgž- 
džioja.

moteris su. kitais vaikais galėjo 
kitame kambaryj, jai piktadarys 
fr nenra valkams nteko nedarė. 
Levis ir Cornellio moteris likosi 
suaresztucti kaipo nužiūrėti žmog
žudžiai.

stų užmanymam*, nedaleisti iš
davimo tiesų retigiamę priešu 
ateivius.D-ras Seuner atsišaukė

| Wilniuje, jeneral-guberna- 
tariaus rūme, rengia dabar parodę 
visokių žingeidžių daiktų atga
bentų isz Abisinijos ir isz Japo
nijos. Pelnas isz to eis ant naudos 
“Balto, Kryžiaus Draugystės”, 
taigi ant reikalų aprūpinimo 
kareivių szeimynų, ant mokini
mo jų vaikų.

Isz Amerikos
Ant beganczio trūkio susipesze 

geležinkelio tarnai.
Ant vakarinio Louisville & 

Nashrille geležinkelio trūkio, 
kada tasai bėgo su greitumu 30 
mylių ant valandos, susipešė1 
trūkio maszinista su savo pagel- 
binįku pėczkurh]. Masti nmta
mat liepė savo pagelbinįkui 
primesti anglių, bet tas ne pa
klausė; kada jam paantrino į- 
sakymę, tas iszsitraukė revol- 
vterį ir StoVė tnaaziuistui į gtęi 
vę, bet kulka pralėkė pro ausį. 
Maszinista iszveržė revolverį, 
bet peczkury* iszsitraukė peilį ir 
su juom szoko ant sawo perdė- 
tinio, įdūrė jam kelis kartus į 
peczius ir į kiūtinę; ant galo 
pasisekė peczkurį parmuszti, ma
šinistą jau gulintį jį perszovė. 
Gerai, kad laike tų pesztynių, 
kada ne buvo kam bėganczio 
trūkio prižiūrėti, ne atsitiko di
desni . nelaimė.

Dideli szalcziai.
Mani to boj, Sziaurinėj Dakotoj, 

Minnesotoj ir Pietinėj Dakotoj, 
užstojo dideli szalcziai: Manito- 
boj šaltis siekia 19° žeminus žero, 
Minnesotoj termometras nupuolė 
iki 20° žemiaus zero, Pietinėj Da
kotoj 18° szalczio.

Kastyniu savinykai per godumą 
rengia kraujo praliejimus.

St Paul, Mtnn. Kastyniu At
lantic Mine savinįkai, vieton su- 
sztraikavusių finlandieezių, par
sitraukė 75 italijonus, kurie su
tinka užimti/prie darbo sztrai- 
kierių vietas, bet paskutiniai ap
reiškė, kad jie, nors su pralieji
mu kraujb, bandys n ėda leisti ita
li jonam* dirbti. Sztraikuojan- 
ežių finlandieezių yra ežia 300. 
Sunku ežia suprasti, kodėl darbi- 
nįkų įniršimas kreipiasi prieš 
teip jau išalkusius, troksztan- 
czlus darbo darbiu į kus, kadangi 
tikrai* kaltipįkais yra netikę go
dus kastyniu savinįkai?

Dideli* gaisra.**
Bu Įtini ore, Md. Sudegė ežia 

dideli meblių krautuvė “Greht 
Seolt”, po nr. 313—319 ant Nori h 
Hovart str. Blėdį ugnies pada
rytu skaito ant 300000 dol. Isz 
po degėsių isztraukė suanglėjusį 
kunę moteriškės, kuri pasirodė 
Susanna Murovs, ji mat atėjo į 
krautuvę ko ten nusipirkti ir ga
vo galę.

su prašymu paremti tę užmany- 
mę. Nors beveik visi darbinįkų 
organizacijų viroz'mįkai ne ken- 
czia ateivių ir norėtų,idant Ame 
rika butu jiem* uždaryta, drau
gu ateivių pasirodo isz darbinį
kų vadovų vien Debbs.

Norėjo truki lszwatyti isz relių.
Greenville, Oh. Ant geležiu- 

kelio,nesusekli piktadariai bandė, 
išvarė in rėlių, sudaužyti Erie 
geležinkelio greitąjį trūkį bė
gantį į Nev Yorkę. Ant rėlių su 
krovė jie skersai gėlėli nes s t ta il
gas. Aut laimės vienok trūkis 
štangas numetė ir tokiu budu 
pasažieriai iszlikc. Į umę laikę 
tai jau antras pakėsinitras ant 
szito geležinkelio.

NuMiuuodino studentes.
Yoc’Mohkebpsiz, N. Y. 60 siu* 

denczių merginų, b«simekinancsių 
Boesar Kolegijoj,apsirgo;visos jos 
dar serga. Sergancaioe merginos 
mat nusrnuodino nuo negerai isz- 
virtcs veršienos. Ant laimės 
vienokikaip nusprendė apžiūrėję* 
ligones gydytojas, visos jos isz-

Ant apsivedimo nieks ne per
gena*

St Joseph, Mo. Su virszum tu
rintis šimtę metų senelis, John 
J. Overton, apsivedė su 77 metų 
Mare Hunderson. Turbut dar 
teip senų jaunavedžių niekur ne 
buvo, Maskolijoj antai tokiems 
seneliams net wiespaty*tės tieso
mis uždrausta apsivesti. Abudu 
jaunavedžiai su visu sveiki ant 
kūno ir ant proto. i

Netikri pinigai.
Isz Los Angelo*, Cai., ateina 

žinios, kad nesusekti piktadariai 
paleido ežia daug netikrų, jų pa
dirbtų popierinių deszimtdoHari- 
nių pinįgų? jie padaryti aut 
dviejų popieros szmotelių ir tie 
šmoteliai suklijuoti. Pinįgai 
tie ant pirmo pažviIgio padaryti 
teip gerai, kad jų pažinti negali
ma; idant susekti kad jie netikri, 
reikia sušlapyti, o tęsyk dalys 
atsiskiria.

Nelaimes ant geležinkeliu.
Trūkis No. 2 Kansas City, Fort 

Scot & Memphis geležinkelio, 
kuriasi vakare iszbėgo isz Bir- 
mington, netoli Mįiliford iszszo- 
ko isz rėlių; vienas vagonas nu
puolė į upę, du gi vagonai audė 
gė. Prie to vienas pasažierius li
kosi mirtinai sužeistas, sunkiaus 
gi apkuįtųyra 30 pusažierių.

Brazil, I n d. • Netoli Coal 
Bluff iszszoko isz rėlių trūkis 
Chicago & Indiana geležinkelio 
vežantis 500 darbinįkų ir du va
gonai pilni darbiuįkų nusirito 
nuo augszto kelio pylimo. 23 
darbinįkai prie to likosi šankiai 
apkulti, o tarp tų 3 apkulti mir
tinai. *

’ ‘ii i . Ii
Tvanai.

Dėl ilgai besitraukianezių lytų, 
užgimė neiszpasakytai dideli tva
nai vakariniuose kraštuose Wa- 
shingtono sztėto. Geležinkelių ir 
telegrafų linijos pagadytos, upės 
ir upeliai išsiliejo; Slock upė 
pasikėlė ant 13 pėdų augszcziaus 
Gaprasto vandens paviisziaur.

lieste Loveli popieros ir laivų 
dirbtuvės likosi užlietos farmeriai 
apleido farrnas ir subėgo į kalnus.

Ateiviu prieszai.
Unija darbinįkų,dirbanczių prie 

triobų statymo mieste San Fran- 
di*co, atsiszaukė į VVashingtono 
kORgresę reikalaudama,idant atei
vy stė į Amerikę ant 10 mėtų bū
ti) su visu uždrausta ir tikt tokiu 
budu vietiniai darbinį kai gatėsę 
savo buwį pagerinti. -

Baisi eipliozija.
Mieste Meksike, miesto uly- 

ozioms vežė parakę ežia stovi n- 
ežiai artilerijai. Nežinia dėl ko
tuos priežasties, parakas užside
gė, atsitiko baisi expliozija, ku
ltos keturi Žmonės likosi su
draskyti, 8 gi kareiviai ir pra
eiviai sunkiai apkulti.

Amerikos urednfkas be inalo ne 
šukele indijonn.

VVokiškas laikraštis “St.Pau- 
ler Volksztg”, pasiremdama* aut 
raporto indi jonų užveizdoa ko- 
misoriaus, p. Hali, apgarsino, kad 
medžioklės inspektorius Wetzel 
be mažo ne sukėlė indi jonų priesz 
Amerikos valdžię. Keturi indijo- 
nai, jų vadovas, jo moteris, sū
nūs ir to vaikas apsistojo ant 
vienos šios Tartie ažero norėda
mi medžioti. Atkako ežia me
džioklės inspektoriaus Wetzel 
ir pareikalavo, idant indi jonai 
atiduotu karabinus ir sumedžiotų 
žvėrių kailius. Indijonai ne*i- 
prieszino, bet kada jis bandė pa
veržti ir senus kailius, indijonų 
vadovas iszsitarė, kad j s nori 
juos tiesiog į badę įtraukti. Ant 
to Wetzel išsitraukė revolverį 
ir įvarė indijonui kulkę į koję, 
sužeidė jo s anų ir moterį, paskui, 
pagriebęs kirvį, su juom užrikėsė 
ant moteries v ado; tasai, nors pa
šautas,šoko į pagelba sa vo mote- 
rei ir užmuszė uipuolikę. Sužeista 
moteriszkė neužilgio nho sužedi- 
mų pasimirė,neišgis ir kiti du pa- 
ezauti indijonai. Kaip tikt žinia 
apie tę ataitikimę.. pasiekė kitų 
indijonų, jie apsiginklavo ir pra
dėjo rengtiesi į karę su savo 
skriaudėjais; su dideliu vargu 
geresniems Amerikos urėdnįkam* 
pasisekė jų įnirišimę nutildyti 
ir perkalbėti ne kelti kraujo pra
liejimo, kadangi tikras kaltioįkas 
likosi nubaustas. Tūli vienok 
amerikoniški laikrašcziai pra-

Myriai nuo saules spinduliu.
i Wasaroe laike Amerikoj tan- 
; kiai pasitaiko myriai nuo karsz- 
i ežio saulės spindulių. Rugpjuczio 

mėnesyj 1896 m. .Suvienytose
i Wieszpatystėse, ; isz užgautų 
1 karszczio saulės spindulių, pa ai 
> mirė 3* 38 žmonės; Nev Yorke, 
1 pa veiklia n, terp myrių Rugpju- 
■ ežio mėnesyj, 96% buvo nuo 

karszczio saulės spindulių, Bosto
ne buvo tokių 91%, Washing- 
tone 77%. Apskritai imant, nuo
šimtis myrių nuo saulės spin
dulių vasaros laike yra didesnis 
sziaoriniuose sztetuose negu pie 
tiniuoee. Priežastis tokio apsi- 
reiszkimo yra ta, kad šiauri
niuose sz te t uote didesnis yra 
skirtumas terp žiemos ir vasaros

1 temperatūros negu pietiniuose.

Musztynea terp darbininku.
Mascontah, III. Sziaikiuųanti, 

t prigulinti į unijas darbiuįkai, už
puolė ant dirbanezių neprigulin- 

( ežių į unijas darbinį k ų Kolbo 
anglių kastynėse. Priesz szttaikę 

. dirbo ežia 30 darbinįkų, dabar 
gi pasiliko tikt 6; ant tų tai už
puolė 20 apslmaska#u8il) wyrų 
h* baisiai Btitnuszė: du sumuszti 

i mirtinai, treezias gi teiposgi pa
vojingai.

Žaltys slogintąja* ir arklys.
Philadeiphioj, isz dime ma

žėja u s isztrnko isz klėtkos žaltys 
sloginto jas ir apsivyniojo sargai 
Ma^herui aplink kaklę ir aplink 
krutinę. Jo riksmas isagazdino 
pririsztę prie klėtkos arkliukę, 
kuris a i pradėjo spardytis*!. Tas 
nepatiko žalcziui, todėl jis pa 
liuosavo Masherę ir apsivyniojo 
aplink arklį ir jį užsmaugė. Tik 
«u virvėmis pasisekė žaltį nu- 
plėszti ir nugabenti atgal į klžt- 
kę. Masherę nugabeno į ligonbu 
tį, kur persitikrino, kad jis turi 
kelis szonkaulius sulaužytu*.

t Neseniai mes pranešėme, kad 
buvęs Amerikoj turkiszkas konsu- 
lius,Jo*eph Jaoigi, už visokias pri- 
gavystės ir prisisavinimę svetimų 
pinįgų pateko po sudu. Suffolk 
Couuty Superior Court rado tę 
Turkijos reprežetAžtitę kaltu ir 
nusprendė ant IžMetų į kalėjimę.

t Ant Amerikos geležinkelių 
kelionė emigrantams likosi pekel
ta, paveiksian, nuo Nev Yorko į 
Chicagę, vietoti 13 dol., kaip bu
vo iki szlol, dabar kasztuos jau 
15 dol.

t Laivas J a n et isz Tignish, N. 
B, ant kelio į Chatbom, ties Fox 
Island, susidaužė ir paskendo. 
Du jurinįliaidr trys ant jo buvu
sio* moteriszkės prigėrė.

CASCa.Uk?* Miltą** ktpmH,

t Žemdarbtai fytinių Prft*ų 
prowin*ijų par»igabeno apt Jau
ti 14 darbų chiniccita darbinįkų*, 
noro daug vokiškų darbinįkų . 
negauna darbo; n»at toks tai yra 
patrijotizmš Prutu dvarponių. 
Tę patį norisi padarytų ir sa- 
vinįkai Amerikos anglių kauty
nių, kadangi ch'nieeziai dirba pi
giau*. Per tai, žinoma, kyla vi
sur nekentimas jieškanozių dar
bo chinieczių, isz tikro vienok ne 
darbiųjų ežia kaltė, bet tik ka
pitalistų, kurie, ant suradimo 
progos numažinti darbinįkų už
darbį,griebiasi tokių įnagių. Kad 
toki jų darbai gimdo kraujo pra
liejimus, maištus, apie tai jau 
sziędieniniai musų kapitalistai 
nesirūpina, kadangi ant auval* 
dymo skriaudžiamų darbinįkų y- 
ra užtektinai ginkluotų kareivių, 
ko trūksta darbiuįkams.

Szaltesni* oras atsiliepė ir 
ant darbų, šaltis mat pagerino 
darbo sanlygus; daugelis dirb
tuvių i eį stengi a atlikti visų 
reikalavimų >ą jų jau daugiau* 
ne priima. Pereitę sanvaitę bu
vo Suvienytose Viešpatystė
se 267 nusibankrutinimai, pe
reitę metę, tę paczię sanvaitę, 
buvo jų 334; Kanadoj buvo 
jų 32, pereitę gi metę 40.

5 Carlktom, Mich. Medžių 
dirbtuvėj ir lentų pjovinyczioj 
Will Arkley atsitiko baisi gari
nio katilo expliozija, kuri visę 
dirbtuvę sugriovė. Pecckurys li
kosi ant vietos užmusztas; sun
kiai sužeisti yra: sūnūs dirbtuvių 
savfaįko Ir darbinįkai: Otis Ba
ker ir Cy rus Barough*; lengvi*** 
sužeistų yra daugiau*.

1 Chicago, III. Liejinycztos pri- 
gulinczio* Illinois Steel Co., ant 
kertės Ashland avė. ir 31 ui., ku
rios gana ilgai stovėjo, už poro* 
sanvaiczių žada pradėti dirbti. 
Išsyk patilpt* ežia 200 darbinį
kų, Toliau* gal pradės dirbti ir 
kitose to* dirbtuvės dalyse.

Minkipolis, Minn. Bus 
ežia parengtos naujos dirbtuvės 
po vardu “Mineapolis Iron & 
Steel Rolling Mills”. Isz syk 
patilps 300 darbinįkų, vėliaus 
žada jų skaitlių padauginti.

5 Fall River. Audėjai nesu
tiko ant fabrikų savinįkų reika
lavimo dirbti virš paprastų 
darbo valandų, jie reikalauja 8 
valandų daibo laiko.

5 Janesville, Wis.
czra dirbtuvė Janesville Plating 
Co. su visoms massinon s ir įtai
symai*. Blėdį ugnies paJarytę 
skaito ant 30000 dol.

5 Wat»oktown, Pa. Sudegė 
ežia didelės skutų iszdifbinyczios 
“Watsoutovn TanningCo. Blė 
d į ugnies padarytę skaito ant 
150000 dol.

5 Nėv York. 1300 mentelių 
siuvėjų dirbtuvės Freedmaun 
Bros, sugrįžo prie darbo ant tų 
paežių iazlygų, kokias turėjo 
priesz štraikę.

Detroit, Mich. Sudegė ežia 
dideli parvų dirbtuvė Baydell’io 
Bros. Blėdį ugnies padarytę 
skaito ant 100000 dol.

Ar atwažiuos | Ameriką 
buwęs Wilntaus vys

kupas.
8*>ę Vasarę Amerika* Itdkrasz- 

•eini garsino, buk ant Mdavady- 
fimo lenkiškų ir lietlviltkų pa- 
raP*j*b jx>piežiu8 siu net i a į Ame- 
nkęWWu#j Ulinis* Vyskupę, 
HryWewieckį,i kuriatl dabar gy
vena Galicijoj itę^yk tinta w taftų k 
pasirodė uetetainga, kadangi vys 
trapas ne atkeliavo. Dabar laik 
riuatfs “CathotleUntmi* vėl ap^ 
garsino, buk Vyskupas Hrynie- 
viecki atkak* į Ame rikę už poros
sanvaiczių. Pažiūrėsime, ar da
bartinis paskalas pasirodys te’sin- 
gesniu.

Koncertas ir balius ant 
naudos szerifo Mar

tino aukų.
Slaviškos kilmė* ateiviai, 22 d. 
Lapkriczio, Allegheny Cityje.Pa., 
parengia koncertę ir balių ant 
naudos pasilikusių našlaiczių po 
užmusztų Lattimere darbinįkų. 
Ims dalyvumę: czekai, slovakai, 
lenkai, chorvatai, rusinai, slo
vėnai ir lietuviai. Czionai kiek
viena isz tų tautų giedos tau
tiškas giesmes, bus skaitomo* 
eilės ir U.

Lewlstono lietnwiszko 
klinbo pagirtinas darbas.

“Vienybė” praneszs, kad Levia
tano, Me.,Lietuviszkas ludepen. 
Kliubš nusprendė pelnę, kokį 
turi iš pardavinėjimo alaus, ant 
taliaus ne dalyti terp sąnarių, bet 
apversti ant lietuvystė* labo, 
kaip antai: isz to pelno įsteigti 
krautuvę,szelpti lietuvius einan- 
czius į augsztesnius mokslus ir 
parsikviesti visus kur nors iszei- 
naneziu* lietuviškus laikracz- 
czius.

Sudegė

Nuo Dr tes Simano Dau
kante.

Chicago, bažnytinėje šlėje, 21 
Lapkriczio, Dr-tė Sim. Daukanto 
turėjo savo metinį apvaikszczio- 
jima atminties gimimo Simano 
Daukanto. Apvaikszcziojimas at
sibuvo 5 wal*ndę vakare, su mu
zika ir prakalbomis, Prakalbas 
turėjo: F. Serafinaviczius, 
F. Palionis, A. Olszevskis ir 
D ras Stupnickss. Žmonių susi
rinko pusėtinas būrelis, bet kaipo 
ant .miesto Chicago*, vertėjo 
daug daugiau susirinkti. War- 
gas, kad lietuviai yra atszalę dėl 
lietuvystės. Wienok tikimėsi, 
kad su laiku pabus ir uors isz 
palengvo pradės darbuotiesi ant 
pakėlimo savo vardo,

Apvaikšcziojimo sekr.

Nusudyjo lietuw(.
Sūdąs Shamokin, Pa. nusudyjo 

20 metų jaunę lietuvį, K. Abro
maitį, ant 45 dienų kalėjimo. Ap
skųstas jis buvo ui sumuszimę 
savo tėvo ir motinos. Mat A- 
bromaitis pasistengė parodyti 
Amerikos sodui, kaip netikęs yra 
mu*ų szeimynių surėdymas. Ko
dėl vienok musų broliai teip ma
tai rūpinasi apie pakėiimę lietu
vių vardo gerais, pagirtinais 
darbais?

na«w«lku, imk wlenaCA8CAR
ET* o ikagydyi ui K ir JOo

Naujausi iszradimai.
| Inžinierius Diesel, isz Augs

burgo, Bavarijoj, išrado nauję 
m ašinę, prie kurto* reikta daug 
mažiaus kuro ir per tai darbas 
daug pigesnis, msszinos-mažos, 
ne brangio*. Warsnti ' pajiega, 
kaip ir prie garinių maszinų, yra 
šiluma, tikt ta šiluma ne būva 
apvereziama ant padarymo garo, 
bet be garo duoda ateakanezię 
pajiegę maszino* varymui. Ban 
davonės, Dieselio darytas Augs 
burge, buvo kuo paMkmigiau- 
aioe. Nauja mašina tuom skiriasi 
nuo senų, kad ne reikalauja nė 
atsakau esi o* triobos, nė kamino, 
nė didelio peeziaus; ji susideda 
iš dviejų cilinderių. Wienas iš 
cilinderių paskirtas dėl karszto 
oro, kitas gi, kaip ir prie garinių 
mašinų, maszino* vartau!. Kaip 
tikt cilinderį pripildė oru, ezildo 
jį su kerosi u u arba su gazoliną, 

u.r ant užlaikymo oro szilurnos,
akblų. Atėjus parapijos EoaU- Kaštai neiszpaaakytfd maži: prie 

maszinos 20 arklių pajiego* kaš
tas ant valandos isžneaza vo* 2 
fenigiu (apie |c.), kadangi už
tink maszina sunaudoja keroeino. 
Norint m ašinę paleisti, reikia 
tikt atsukti knnę, p*r kurį karst-

, Kiekvienas teip sako:
CASCABET8 GANDY C ATM A STIC tel 

StetakUMlaarto, cydykkM »Ho •mtiaiN tam- 
dimaoM, turi aarda amoka. gydo te<adaei ir 
Ukml Mkatua, kapaal*, pilvą ir airatyja via* 
aiatocoa, pru.nlIna Mrax*hma. gjOo gaivu,

tiutuJiMf Jidurlu.

testuoja.

ISZ
Lietuviszku dirwu

Nesutikimai Waterburio 
lietuwiszko| parapijoj.
Laikraštis “Waterbury Repu- 

Ifllcėtr* patalpino Ilgę straipsnį 
p. a. “Lithuaniau Church troub- 
les”; isz to straipsnio galim** ma
tyti, kad terp vienos parapijonų 
dalie* ir Kh. žebrio užgimė nesu
tikimai, ta parapijonų dalis atsi
szaukė į vyskupę, bet ne gavo i- 
ki eziol nė jokio atškymo. Laik
raštis paduoda, buk nesutikimai 
užgimė todėl, kad kunįgas Že- 
bry*, varydamu ant syk dau£ 
biznių, nesirūpina apie išmokėki 
mę užtrauktų ant bažnyežios 

tetui atimti knįgas, kunįgas jų 
atiduoti ne nofėjo, reikėjo 
kreiptiesi į policiję- Tasai laik
rašti* vienok paduoda, kad dau
gumas parapijonų laiko kunįgo 
pusę.

tas orą* Istf tezervoarinio cilinde- 
rio pereina į darbo cilinderį, 
karszta* ores ir varo inaszinę. 
Prie naujos iflaszinos reikia tris- 
kartus mažiau* szilurnos negu 
prie garinu maszinų, kadangi 
dabartinės maszino* sunaudoja 
12% fz taftos, Dieselio gi msszi- 
na sunaudoja 33%, pagerinus gi 
prietaisę, žudys ji dar mažiaus 
šilunto*. Didumas maszinos nie
kto ne sverta: ligiai dirba maža

KnĮgų prekyste Vokieti
joj.

P?*gal skaitlių iszleistų knįgų 
ir pagal jų vertę, galima saky
ti, kad Wokietija stovi pirmose 
eilėse; jeigu kaslink skaitliaas iš
leistų per metus knįgų, pa- 
veikslnn, Amerika išleidžia jų 
daugiaus, bet užtai kaslink vėr 
tės, Amerika toli užpakalyj ne 
tikt Wokietijos stovi. Amerikoj 
daugelis iszleidimų tinka tikt j

parengimo dirbtuvių su nau
jomis amžinoms ne reikia dideliu 
kasotų, gal ja*, teip kaip siuva
mas mašinas, kiekvienas amati- 
nįkas namieje turėti. Iszradimas 
Dieselio isz tikro svarbus, kadan
gi jis sziek tiek paliuosuoja ne 
turtingus amatinįkus isz po kapi
talistų globo*.

t Chicagoj, ant kertė* 39 ir Lov 
ui., rengia nauję dirbtuvę, kurio 
je žada dirbti auksę iš metaliaus 
antimono. Išradėjumi naujo budo 
padarymo aukso—yra alchemi
kas Brice; likosi jau inkorporuo
ta kompanija, kurios kapitalas y- 
ra 75000 dol. Brice žada isz jo 
padirbtos rudos, isz kiekvienos 
tano* apturėti už 12860 aukso ir 
prie to dar 15% sidabro. Isz 
pradžių žada padirbti kas sanvai
te aukso už $30000. Žadėti vie
nok ir padirbti iš tikro, ypacz 
Amerikoj, ne reiszkia tę patį, 
ežia iszradėjai tankiausiai savo 
pažadėjimų neišpildo; pažiūrėsi
me, ar juo* išpildys p. Brice ir jo 
sutverta kompanija. Kompanija 
jgarsina, kad ji padariusi jau kon
traktus su Angluos banku, kuri
ui paima virę tos kompanijos 
dirbtuvėj padirbtę auksę.

t Angliški laikraszcziai pro- 
nesza, buk D-ros Hirschfelder, 
mieste San Francisco iszradonauję 
veislę nuo džiovos, k u riši likosi 
jau išbandytas ant 16 ligonių, 
iš jų visi iszgijo. Jeigu tasai isz- 
radimas butu kur kitur užgimęs, 
galima būt tikėti, bet kad apie jį 
garsina Amerikos lakraszcziai ir 
kad likosi išrastas Amerikoj, 
turbut neturi didesnės vertės už 
kitus patentuotus stebuklingus 
amerikoniškų daktarų vaistus, 
apie kokius pilna apgarsinimų 
visokiuose laikraszcziuose.

t Oahkosha užtakoj kę tikt at
liko bandavones su nauju po
vandeniniu laivu padirbtu Hen. 
Raddatzo. Bandavonės pasisekė 
kuo geriausiai, laivę lengvai 
galima buvo nuleisti po vande
niu, kaip ir išskelti į paviršių 
pagal iszradėjo uorę, teiposgi 
plaukinėjo jis lengvai lygiai ant 
paviršiaus, kaip ir po vande
niu. Tas naujas laivas turi di
delę vertę lygiai laike karės, 
kaip ir ant sujieszkojimo pasken
dusių laivų.

|| Lenkiški laikrašcziai pra
neša, kad sliesorius Liegif iš 
Jansborko,Poznaniaus pro v, išra
do prietaisę, su kurios pagelba 
galima lengvai didžiausias sun
kenybes pakelti ir stumti isz 
vieta* į vietę. Kadangi vienok 
tie laikraszcziai ne paduoda aut 
kokių fiziszkų tiesų paremtas tasai 
išradimas, todėl reikia jį laikyti 
už paprastę humbugę; to jau 
lenkai pusėtinai nuo amerikonų 
iszmoko.

Naujas Paėstas.
“Lietuvos” redakcijoj yra 

bar paczto stacija, kuri va
dinasi Sub-Postal StationNo. 60. 
Kiekvienas gali ežia registruoti 
šwo gromatas arba gal ežia gauti 
money orderius, siųsti juos į visus 
Amerikos krasztus, teiposgi kas 
turi isz kur gaut pinįgus, tegul 
siuaczia ant šitos stacijos No. 60, 
o mes kiekvienam iszmokėsime, 
tokiu budu užezėdysite laikę ir 
kaštus, nes nereiks važinėti į 
didyjį miesto pacztę ir nereiks 
vestis liudinįkų, czionai galite 
ateiti kiekvienoj valandoj ir 
visada gausite švo pinįgus be 
mažiausio klapato.

Teiposgi užprašome uwo 
skaitytojų, kurie prisiuneziate 
prenumerotę už“Lietuvę”,arba pi
nigus ant knįgų ar ant kitokių 
daiktų, visada rašykite money 
orderius ant Sub-Station No. 60, 
tai mes nereikalausime važinėti 
į didyjį pacztę, bet paimsim* pi
nįgus isz švo kasos.

Su guodone.
A. Olmevskis, Paczto Užveizėto-

da-

924 33rdStr., Sub-Sta. No. 60 
Chicago, III.

lavų ne daug Iszeiha. Wertę 
^Vokietijoj išleistų knįgų geriau
siai parodo tas, kad jas noriai 
perka visos apšviestos matų, 
žemės tautos. Pereitę me
tę, paveiksian, Wokietija išga
beno į svetimus kraštus knįgų 
(laikraszcziai ežia ne priskatyti) 
už 62 milijonu markių, 1883® 
iazgabeno tikt už 26| milijono 
markių. Daugiausiai vokiškų 
knįgų išgabeno į Aust riję, no* 
ui 20 milijonų markių, į Szvetaft- 
riję už 7600000 markių, į Su
vienytas WiMzpatystes Ssiauti
nės Amerikos už 7200000 mk., į 
Maskoliję už 5600000 mto, j Di- 
deję Britaniję už 3200000 mr., į 
"Niderlandus už 2800000, į PftU>- 
euziję už 2000000, į Belgiję už 
1200000, į Szvediję UŽ UM000, 

‘ | Italiję ir Daniję į kiekvienę už 
800000 markių. Parsigabeno gi 
^Vokietija iš svetur knįgų kž 
20000000 markių (1883 m. tffct 
už 8800000 markių). Daugiauriži 
parsigabeno jų isz Austrijos, hfts 
už 7200000 markių, iš 8twri- 
carijos už 3200000, isz Prancati 
jos už 2800000, isz Nideriaftdų 
ir Britanijos iš kiekvienos ai 
1600000, iš Maskolijos už 2*0 
000 ir ant galo iš Suvienytų 
Wiešpatyszczių Sziaurinės Ame
rikos tikt už 650000 markių.lez lo 
matyt, kad nežiūrint ant dattg^r- 
kė* kas metf tedeMžtaihų Wukfe- 
tijoj knįgų, jų vokieettatt* 
neužtenku, kadangi Jie net iž

perka jų svetur. Kada 
musų broliai pamėgs teip jau 
kaip vokiecziai skaitymę knįgų?

Kaip galima užezedyti 
sunkiai uždirbtus 

pinįgus?
Žiema artinasi, o su ja ir 

ilgi žiemos vakarai. Taigi kas 
norite per tuos ilgus vakarus už
silaikyti nuo saliunų ir uiezėdyti 
savo sunkiai uždirbtus centus, tai 
užsiraszykite “Lietuvę”, o skai
tant ję, tie ilgi žiemos vakarai 
pasidarys jums trumpais, ramiai* 
ir linksmais ir sunkiai uždirbt', 
pinįpai pasiliks czielai jūsų kisze- 
utuose. Skaitydami laikrašczius, 
dasižinoeite, kas sviete dedasi 
iszmoksite gerai skaityti, išmok 
aite mylėti savo tėvynę — Lie 
tuvęir godoti viens kitę, b kadi 
mes viens kitę godosime ir my 
lėsime, neturėsime nė priešų, m 
neprietelių savo eilėse — visi bu. 
mut-ų prieteliais ir visame mum- 
padės. Skaitymas laikraraaaių 
sulaiko žmogų nuo saliunų, žudy
mo pinįgų, muštynių, peštynių 
ir nuo viso blogo, o mokina ge 
ro ir veda ant tiesaus kelio.

Skaitymas laikrašczio kaš
tuoja tik |2,00, o kas neskaito n< 
jokių laikraszczių, tam kasztuoja 
1200,00 per metę lankymas ne
laimingų saliunų, nes žmogus, su
laukęs ilgų vakarų, neturi kur 
dingti, tai jo pirmutini zabova 
saliune, o tenai; negana kad pra
kiš* savo sunkiai uždirbtus pinį- 
gus, bet dar ne kartę ir kailį įki- 
sza ir ant galo tampa nuo visų 
iszjuoktu ir išniekintu.

Laikus innms, broliai, jau noro 
kartę pstfkelti isz to purvyno ir 
prisižiūrėti ant svetimtauezių, a- 
merikonų — nuo jų paveikslę 
imti turime, nes kitaip darydami, 
niekada neptisikelsime.

Laikrasztis “Lietuva” kaštuo
ja ant metų tikŽ2,dO. o kas abu 
doliaru ant syk užsimoka, gana* 
už 50c. knįgeię dovanų. 
Knįgelę gali isaririnkti mu i*e 
musų Kataliogo, kas kofcię nori. 
Kas neturi mu*ų Kataliogo, te
gul atsišaukia, o prisiusime dy
kai.

Pinįgus galite prisiųsti regi
struotose gromatose, arba per mo- 
nėy orderi arba czekį, kaip kam 
geriau.

Pnsiųsdami pinįgus uždekit* 
šitokį adreeę:

,/L t>L8*EW8Klb, 
Sūb Sta.Ko. 60., Chicago, UI.



Isz wisnr
| Kolionizaeijds komisija, Pru

snose, kurios mieris yra iszpirkti- 
nuo lenkų Poznaniaus provinci
joj žemę, ant ko parlamentos pa
skyrė 100000000 markių isz 
viešpatystės iždo, iki pabaigai 
pereitų metų iszpirho 148 bajorų 
dvaru* ir tikt 35 ukes nuo ukinį- 
kų, isa viso 92824 hektarų (be
veik tiekį*u desiatinų), ant ko, 
ies anų paskirtų ant to mierio 
100 milijonų markių, apvertė 56 
159196 markes. Ant tų plotų pi- 
rengė 3071 vokiszkų kolionijų *u 
70349 akrų žemės. Iki aziol ant tų 
kolionijų apsodino 1975 vokioezių 
kolionistų szėimynų. Isz nupirk
tų minėtos Komisijos žemės plo
tų: 32 dvarai ir 2 ūkės nupirktos 
nuo vokiecz:ų, 117 dvarų ir 33 
ūkės nuo lenkų.

II DALIS.
(T^a)

Į} Varszavos universitete, 
kaip paduoda “DzieunikPoznans- 
ki”, atsiliko studentų maištai. 
Ant lekcijos istorijos profesoriaus 
Fileviczio, susirinko daug stu- 
dentų ir ktrip tik tas pradėjo 
skaityti, studentai pradėjo szrufc- 
ti: "Lauk! eik »au pas Muravje 
wę"? Tas pats atsitiko ant lėk 
cijoe chemijos profesoriaus, Zilo- 
vo. Studentai, atėjus pakvies
tam rektoriuj, pradėjo rėkti, kad 
jie reikalauja profesorių, o ne mas
koliškų czinovnįkų. Ant išty
rimo to atsitikimo likosi paskirta 
i«z universiteto profesorių tam 
tikra komisija.

U Wiename kaime netoli Ko- 
ronowo, Poznaniaus provincijoj, 
liūtas sudraskė |ėju*į į jo klėtkji 
žvėrių suvaldytoj^. Susirinkę 
monužerijoj persigando ir pradėjo 
grastiesi laukan. Susigrūdime 8 
Iniogyslos likosi su visu sumy- 
viotos. {’yy'r

\ V-
U Dėl ilgai besitraukianezių ly

tų, pietinėj Prancūzijoj wėl užgi
mė dideli tvanai, kurie, ypacz 
Pirenėjų kalnų depai tamentuoee 
pagadino visus kelius teip, kad 
net geležinkelių trakiai dabar į 
Iszpaniję paliovė bėgioję.

| Stavropoliaus gub. pietinėj 
Maskolijoj, dėl neuždėrėjimo lau 
kuose, žmonės jau dabar kenczia 
badę; ne tikt neužderėjo javai, 
bet trūksta gyvuliams maisto, 
pėf tai arkliai, ir galvijai nėiszpa 
sakytai atpigo: už jautį, už kokį 
pa vasary j dar mokėjo po 70 rabi., 
dabar nieks 10 rubl. ne duoda? 
vidutinis arklys pa vasary j kasz- 
tavo 60 rubl., dabar galima pirkti 
po 7 rubl. Ukinjkai apleidžia 
savo ukes ir keliauja į kitas gu
bernijas ant uždarbių,, kiti uždą 
rė savo namus ir elgetauja po 
svietę.

| Angliškas garlaivys “In- 
dralem”, atplaukęs į Greenock, 
Anglijoj, atgabeno linię, kad ant 
oceano, po 38° sziaurinės geogra- 
fiszkos platumos, patiko jis de 
gantį laivę, bet perėjo negalėjo 
prisiartinti; i»**i laivas galėjo 
turėti 1500 tonų taw6rų. Kapi
tonas nuo “IndraleiB” sako, kad 
ant kiek galėjo matyti, ant de
gančio laivo jau ne buvo žmo
nių, turbūt jie, ncgalMtuni užge 
sinti ugnies, susėdę į valteles, 
nuplaukė. • ’ z

BH-S

ligonbatį atgabeno 15 sunkiai op BHgitarktl
kultų geležinkelio tarnų ir pasa
korių, leagviausapkulti nuvažia
vo loliaos.

Tankiausiai angliszkuose laik- 
rasžcziuose gaJhnA patikti apkal- 
tinitous anijonų, nii)>eikimus jų

| Sxwedijos kml« ir luti p,8ie|ghB0-. į, dlpn«l. tri.bo-
turtingi szvedai regias! ateinantį 
pavasarį siųsti, po vrssinįkystė 
geologijos profesoriaus No- 
thorsto, expediciję ant tyrinėjimo 
sziaurinių musų žemės trasai ų. 
Reikalingas ant to pinįgus, isa 
viso 70000 kronų, sudeda kara
lius ir turtingi szvedai isz savo 
kiszeniaus.

|| Isz Melbourno, Australijoj, 
atėjo žinios apie neišpasakytai 
smarkię vėtrę, kuri perbėgo per 
šiaurinę dalį kolionijos Vikto
rijos ; iszgriovė ji miestuose daug 
bažnyczių ir teip namų. Prie to 
ir daug žmonių likosi uimueztų 
ir sužeistų.

U Vulkanas Vezuvijus, Pieti 
uėj Italijoj, veržiasi tolinas, iaz 
vidurinio kratero kyla liepsna ir 
d ulbai, ant visų aplinkinių puola 
smarkus vulkanisakų pelenų ly
tus, kuriasi užklojo jau lėmę ant 
dviejų pėdų storai.

| Mieste Lizbouoj, Portugali
jos soetapilėj, pastatyti ant upės 
Tajo laivų varstotai netikėtai 
nuslinko į upę ir nuskendo. 
Pastatymas jų kaštavo 350000 
dol., bet pasirodė, kad jie ne 
tvirtai buvo pastatyti.

| Laike prancūziškos laivynės 
manevrų prie sziaurinės Afrikos 
pakranczių, susi m uszė du torpedi
niai laivai, isz kurių vienas teip 
drucziai likosi pagadytas, kad 
tuojaus paskendo ;nno jo jurinįkus 
rods iszgelbėjo.

|| Piancuziszka apsaugojimo 
paukszczių draugystė rengiasi 
suszaukti į Paryžių terptautiazkę 
kongresę ant apsvarstymo kaip 
apsaugoti naudingus ir giedan 
ežius paukšte žiu s nuo visiszko isz 
naikinimo.

Pavwtk(l«H« M.

kietžemio, terp Daviso pertakotJ. Baffino ūžta®)*, per- 
tako* Smilko ir 950° vakarinė* gedgrafinzkos i IgtttibS.

teip eis tolias s, tat į 30 Sietų ne?Salos tos yra kaipi pratęsimu SiTaurTnėsAtnerikoRkiet- 
liks ne irtano. Ptieu atritadhifj_ L
anglisakų misijonierių, kada tų taigi ledu ant 
salų gyventojai buwo kanibaliais, 
mergina nužudžiusi nekaltybę bu
vo nubaudžiama nugulabinimu, 
saiędien, kaip raszo isžeinantis 
mieste Sydney laikrasatis, “Mor- 
ning Herald”, nerasi esia jau ne
kaltos 16 metų merginos. Krikas- 
czionybė rods iszsi platino,bot iš
siplatino tikt jos farma, o išnyko 
geri, pagirtini cziabuvių papro- 
cziai. Skaitlius užgimimų, atsira
dus ežia anglijonams, sumažėjo, 
perkeltus pamatus gyvenimo, ne
išpasakytai pakilo myriai užgi
musių vaikų,užtenka pasakyti,kad 
tikt pusė užgimusių cziabuvių 
vaikų sulaukia vienų iawo am
žiaus metų.

H Paryžiuje, Prancūzijos sosta- 
pifcj, ant dės Pirennoes ulyczios,

daug'mažų namelių ir malu dirb
tinių. Blėdį ugnies padarytu 
skaito ant pusės milijono frankų.

f Paryžiaus miesto rodos prezi
dentas, p.‘ GerVttis, padavė ui- užginė gaisras, kurisai isznaikino 
manymę szetpti betereaių «eimy 
nas tūrinesigs daug vaikų. Agal 
tę užmaoymę, tėvą t ne turinti 
daugiatis kaip 2400 frankų už 
darbio akt metų, už kiek* iekię 
užgimti Vaikę, pradedant nio 
3, gauna nuo miesto po 50 frankų 
ir paliuosavymę nuo mokeszczių 
ant miesto naudos. Užmanymę 
tę miesto rodinįkai priėmė ir nu
siuntė ant užtvirtinimo budžeto 
komisijai.

t Isz Panamos atėjo žinios, 
kad užkilęs baisus huraganas su 
visu iszgriovė miestę Loretto, 
vidurinėj Amerikoj, iszliko vos 
keli namai; prie to ir daug žmo
nių nustojo gyvasties.

y Londone, 19. dknę srio mė
nesio, siautė neiszpasakytai smar
kus gaisras. Pirtniaueisi užsidegė kia? suleistų.

B Mieste Muenchene, Bawari 
joj, įgriuvo lubos wienos kavi- 
nyczios.prie ko 7 darbinįkai liko
si užmušti, 12 gi pasirodė suu-

Oppeuheimero popieros dirbtuvė 
ir nub ežia ugnis greitai išsiplati
no į visas puses. Iš , viso isz- 
degė viskas ant 2 akrų ploto; 
iszdegė su virszum 200 didelių 
krautuvių ir parduvinyczių. 
Blėdį ugnies padarytu skaito ant 
25 milijonų doliarų.

[ Netoli Norderney,Vokietijoj, 
laike smarkios vėtros susidaužė 
žvejų latvelis; su juom prigėrė 
keturi žvejai ir tai prie pats jurtų 
pakranczių.

j Pereitę metę Indi jose isz vi
so 1133 žmonės pasimirė nuo į- 
kandimo gyvaczių, 291 sudraskė 
draskanti žvėrys, tigrų iiimuszė 
323. Viename tikt sziaurinių In- 
dijų distri k te 22 žmonis sudraskė 
tigrai; atsitiko ir vilkų sudrasky
mai. Skaitlius visokių gyvulių 
pastipusių nuo gyvaczių įkandi
mų arba draskanczių žvėrių su
draskytų siekia 22*00.

| Netoli stacijos Gronbžr, ant 
Pilsen Budveis geležinkelio lini
jos Austrijoj,surimuszė pasažierinis 
trūkis su iiuosai bėganczia loko
motyvą, prie ko daug pasažierių 
likosi sunkiai sužeistų: į miesto

|| įsidegė turtingi ausiu miesto 
Melboprne (Australijoj) dalis; 
ugnis isžnalkino daug gardu viny- 
czių ir krautuvių. Blėdį ugnies 
padarytu skaito ant 5 milijonų 
doliarų.

| 28 d. Lapkriczio, ant Widur- 
ieminių jūrių, laike didelės vė
tros, 9 laivai paskendo, terp ku
rių buvo 3 garlaiviai ir 6 iėgii- 
ntaf latrai.

=i==!=±—-==
Kas toks >m Pittaton, Pa. pri- 

aiuntėjnan money orderį ant 85 c., 
teiksis paduoti savo vardę ir 
adresę, parašyti ko reikalauja 
už tuos pinįgus, o prisiųsta.

Jos. Matutis,
187 Vythe are., Brooklyn, N. Y.

GEOGRAFIJA I
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MOKSLAS APIE ŽEMĖ.
viafe jų i įimtose valdybose. Ne- ' 
senini antai Londono laikrasz- 
czittJse patrfpo apkaltinimai balt- j 
veidifų plėtinės Afrikos kblidht- i |
joj RhodėsiojjtaikrMccziaUiš'og Valdybos ir vieszpatystes Sziaurinės Amerikos, 
juos ap'sluųdlia kaipo demorali- Arktiezka Amerika susideda isz toliausiai į sriaunus 

torius cziabuvių ir tai demora- nusidriekusio* kjętžemio dalies ir salų: pirmutini uži- 
lizatorius pikeziousios vėlsfHt ma Sziaurinės Amerikos Anglijos valdybas ir Alaskų, 
kurie ardo cziabuvių doros pa- antroji gi susideda isz salų teip vadinamo Arktiszko archi- 
matus. Ma ta bei i ai Rhod.-zijoa uiy)elago ir Grenlandijos. 
pikeziausię nusidėjimtf strih 
gimę merginos, pegifl jų tišš, 
abudu nusidėję turi būt nužudy
ti, tourn tarpu, užėmę tę kraszlę 
angliški kolionistai ir urėdnįkai 
parengia tiesiog medžiokles ant 
cziabuvių merginų, paveržtas 
laiko ui savo suguloves, pastoju 
sias nešezioms tiesiog iszwaro I 
ir veržia kitas. Neiingeidu todėl, I 
jeigu matabeliai bando pasikelti 
prieš tokius bjaurius kultūros 
nešiotojus.

Australijos angliškose waldy- { 
bose, cziabuviai nyksta ir czla j 
angliškos ktrituroe platrnnnas I 
negeistinus piktus atgabena vai
sius. Skaitlius cziabuvių ant 
Naujos Zdandijos, užžųnm , aklas 
aiigpjoukins, sunikidjo WdB' iki 
ketvirtos dalies to, kiek jų buvo 
užimant fę anglijonams; cztabu- 
vius Tasmanijos salos spėjo su 
visu uimedžioti iki paskutiniui. 
1875 m. anglijonai užėmė šias 
Fidži, Oceauijoj, tę>yk ežia rado 
150000 cztabavhj. šiędien gi jų 
yra JaH *61 100000 giltfų. Jeigu

driekusios k/etžemio dalies ir salų: pirmutini uži- 
Sziaurinėis Amerikos Anglijos valdybas ir Ataskų,

laiko salt

Prancūzų darbai Sacharos 
pleskynuose.

Wos 50 metų atgal užėmė 
prancūzai sziaurinėj Afrikoj 
krasztę Algeru vadinamę; -.isz 
pradžių jie apvaldė tikt plotus 
vaisingos ir apgyventos žemės; 
į pietus nuo tų plotų tęsiasi plo
tai visai ne vaisingi, ne apgy
ventų Sacharos tirų. Prancūzai 
sumUlyjo, kiek gulimi, ir juos 
vaisingais padarytis kadangi ne 
vaisingumas paeina nuo stokos 
vandens. Tlrinėdaair tiras, pran
cūziški inžinieriai persitikrino, 
kad giliai yra vandens šlaitiniai, 
todėl ant ne vaisingų plotų pra
dėjo jie kasti gilius artezijnnise- 
kus saulinius, metanezins augsz- 
tyn vandenį; tokiu būda pa
vertė jie didelius ne vaisingų 
pieskynų plotus į vuuiugua o** 
žus ir juo toliau*, juo dainiaus 
kasa jie šulinių ir vis didesnius 
tirų plotus paverezia į vaisingus 
oazus. Prancūzų paveiksiu seka 
ir cziabuviai tirų gyventojai ir 
jie,prancūzų pamokyti, kasa, nors 
ne teip gilius, bet tokius jau 
artši janiškus saulinius. Į pietus 
nuo Biskra, per iškasimę sauli
nių, pavertė prancūzai 75 ketv. 
mylias pieskynų į vaisingu oazę, 
ant kurio sziędien auga 100000 
paimu ir 100000 kitokių 
vaisinių medžių ir sėja tau
rinėj Afrikoj auginamu** lau
kų produktus. Czia užtėcnyjo, 
kad negilus, cziabuvių iszkasti 
sauliniai iazdžiusta į 15 metų, 
pfahtftinj gt bžkaHTėYM ne
trūksta vandens; jie kasdami 
szulinius vis tolinus į pietus, vis - . 
didesnius pieskynų plotos padaro nHAumat prannuų 
vaisingais. Wandoo tuose szuli- ” ” ~ 
niuoae turi 3—6% drasko*. Isz 
pradžių tikėjo, kad jame yra ir 
stiksą?, bet iszbandę persitikrino, 
kad jo saulinių Vandenyje nėra, 
bet užtai rado jame daug gyvų tu
vių, mažyczių vėžiukų, moluskų I 
ir kitokių vandeninių sutvėrimų, 
kurie mat po žeminiais šaltiniais 
su vandeniu subėga į saulinius. 
Skaitlius gyventojų Sacharoj 
dauginasi ir tai ne tikt prancū
zų, bet ir cmebavių, koki antai 
angliszkose valdybose, arba antai 
Amerikoj (indijonai), susidūrę su 
anglosaksais, amai pradeda nykti.

ažeru Win.nipea, 
______ » su aže- 

ruron, Eri« ir Ontario, isz ko
du paskutiniai jungiami per upę Niagarą, turinezių 

“ i ir aže- 
žemumos 

a tankus vandens puolimai, 
tai svarbiausias tuose krasz- 
gA Iiuosai plaukti į atarus, 
ttu kanalu Niagaros vandens 
♦ento Laurino upės buvo pir- 
Moti, upe ta jie prisigriebė 
tbs iki ažerui Michigan, nuo 

) Mlssiasippi pripl&tikė iki jos įtakai, kur uždė- 
kolioniję LcnMijana vadinamų, kurių paskui
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kitose musų žemės dalyse, tolinus negu antai Europoj, 
kur girios traukiasi net ant kelių szimtų mylių toliaus 
į sziaurius negu Amerikoj. Girių rubežiai yra teiposgi ir 
etnografiszkais rubežiais: iki sziaūrinių girių rubežių gy
vena indijonai, toliaus už tų rubežių, vietose kur girių 

i jau nėra, traukiasi sodybos eskimosų žvejotojų. Eski- 
mosai yra tai tauta, kurių sodybos prisigriebia toli Aū
lai į sziaurius.

Atanka užima sziaurvakarinį Sziaurinės Amerikos 
kampų su Alaskos pussaliu; prie jos prig*Uli ir pakran
czių salos. Alaakoj yra daug duodanczių labai bran
gius kailius žvėrių, teip antai už vienų kailį mėlynųjų 

į Lapių arba jūres ūdros ir tai neiszdlrbtų, moka po 100 
ir daugiaus doliarų. Alaska buvo pirmiausiai masko- 
lirizkų kazokų kolionizuota, kurie medžiodami, užtikę 

. užszalusių Beringą jūrių perteku, per ja prisigriebė isz 
Siberijos į Alaskų. Sziųdien ji priguli Suvienytoms Viesz- 
patystėms Sziaurinės Amerikos, kurios 20 metų atgal 
pirko jų nuo maskolių. Apart brangių kailių sziųdien 
surado ten didelius aukso plotus ant upės Yukon, 
skaitlius gyventojų pradeda daugintiesi. Kordilierų kal
nai dalina tų krasztų į dvi dali: sziaurinėj dalyj oras 
sausas ir szaltas, trūksta ežia didelių girių, pietinę gi 
dalį plauja Japoniszka szilto vandens srovė; ežia oras 
drėgnas, su tankioms ir tirsztoms migloms, bet užtai 
nėra didelių karszczių, auga girios, bet užtai, dėl sto
kos szilumos vasaros laike, nė joki javai nenunoksta. 
Svarbiausias miestas Alaskoj yra Sitka, tikt 815 ang- 
llszkų mylių nuo miesto Tacoma, Waahingtono este
te, Juneau, 1000 tokių jau mylių. Į tuos miestus ke
liauja garlaiviai isz Tacomos.

Britinzka Kolumbija nu nata Vanoouver traukiasi į va
karus nuo Uolinių kalnų iki Didžiojo oceano fijordų, 
į pietus nuo Alaskos. Klimatas geras, nėra didelių 
szalczių žiemos laike, turi daug neužszalanczių por- 
tų, auga ežia puikių medžių girios, kuriose gyvena daug 
visokių duodanczių brangius kailius laukinių žvėrių. 
Isz mineraliszkų turtų reikia paminėti auksų, kokį rado 
ant upės Fraze r ir akmenines anglis ant salos Vancou- 
ver. Upėse pilna visokių žuvių.

Hudnono užtakos ir Labrador užima plotus 
prigulėjusius seniaus angliszkai Hndeono Kothpanijai, 
kuri prekiaudama su indi jonais, suteikdavo tiems gink
lus ir kitokius daiktus, terp tų ir degtinę, nuo indijo- 
lių gi imdavo mainais žvėrių kailius. Kompanija prie- 
szinosi kolionizacijai, kadangi kolionistai butų galėję 
teiposgi prekiauti su indijonais ir paMavinfedami ravė
dami tavoms pigiaus, butų galėję paveržti prekybų isz 
kompanijos rankų. Todėl tūose krasztuose nėra miestų, 
bet tikt fortai, kaipo vietos tavorų sukrovimo. Dar ma
žiaus apgyventas yra Labradoro pusžalis, tiktai rytinėse 
jo pakrantėse yra eskimosų žvejotų sodybos, miestų, ga- 
linczių tokį nesžioti vardų, caa nėra. Tie krasztai pri
guli Anglijai, ji tas žemės nuo Kompanijos nupirko.

ManUoba yra tai vaisingas krasztas prie ažero Win- 
nipeg.- Oria nuo ne seniai pradėjo traukti žemdarbiai 
kolionistai; per ja bėga didelis Kanadiszkas geležinke
lis jungiantis Atlantikų su Didžiuoju oceanu.

Kanada užima pakrantes Didžiųjų Sziaurinės Ame
rikos ažerų ir upės Szvento Laurino; > pirmiausiai jų ko- 
lionizavo prancūzai, kurie ir dabar tveria didesnę gy
ventojų dalį; pradžioj pereito amžiaus pavertė jų pran
cūzams anglijonys. Daugumas gyventojų užsiima žem- 
darbyste, kirtimu medžių giriose, dirba cukrų isz cuk
rinio klevo sulos; sulų tų virinant, iszgamoja vanduo, 
o ant katilo dugno liekasi cukrus. Svarbiausias žmonių 
susineszimams vandeninis kelias yra upė Szvento Lauri
no, prie jos yra didžiausi Kanados miestai: Montrtal 
turintis 250000 gyventojų; augszcziaus to miesto yra 
vandens puolimai, bet laivai dėl tų puolimų ne apsi
stoja, tikt nuo ežia įeina į Szvento Laurino prietakų, upę 
Otavą, kuri prisiartina prie ažero Ontario, su kuriuom 
jungiasi žmonių nukastais kanalais; plaukianti nuo 
Montreal į pietus laivai isz upės Švento Laurino plaukia 
į ažerų Champlaine, kurisai kanalais jungiasi su upe 
Hudson, bėganczia iki pats New Yorkui. Miestas Que- 
beo yra netoli įpuolimo upės Szvento Laurino; yra tai 
gana drūta tvirtynė.

Sala Nmv Foundland uždengia isz rytų Švento Lau
rino užtakų: yra tai uoluota, nevaisinga sala, turinti 
daug klampynių ir ažerų, oras szaltas, kadangi czla prie 
jos krantų susitinka du jūrių tekėjimai: szaltas nuo 
sziaurių irsziltas nuo pietų; netoli jos krantų gando daug 
visokių žuvių, ypacz gi potfiszai yra garsus; Anglija. 
Prancūzija ir Suvienytos ViesžpatyBtės siunčzta ežia daug 
Laivų dėl žvejonės. Daugiausiai gyventojų yra jūrių pa
krantėse.

Suvienytos Vleszpatytftės SčUurines Amerikos 
ttžiiria beveik tokį plotų kaip visa Europa, terp dviejų oce- 
anų, taigi terp Atlahtiko ir Didžiojo oceano; ežia priguli: 
iszkilimas Suvienytų Vieaipatyszczių su Didžiojo oceano 
pakrantėmis, žemuma Miasissippi,. Allegany ir tamū- 
ma Atlantiko pakranczių.

Inzkilimas Suvienytu Vįęszpatymožiu., Į sziaurius nuo 
upės Rio dėl Norte rytini Kordilierų atžala traukiasi to
liaus po vardu Uoliniu kalnu (^Bocky Mountains). Pie
tinėj dalyj yra svarbus perėjimas Evans Pass vadina
mas, per kurį nuvedė Didžiojo oceano geležinkelio li
nijų, jnngiancžių rytinius krasžtus su vakariniais. Toliaus 
į sziaur vakarus, netoli isztakos upės Missouri, yra teip 
vadinamas stebuklingai kramtos arba Suvienytu \iempa- 
tymeziu tautinzkas parkas. Ozia, ant sulyginant nedidelio 
ploto, yra visokį žingeidus gamtos apsireiszkimai: dumb- 
liniai vulkanai, geiserai arba karszto vandens fontanos 
metanezios karsztų vandenį ant 600 pėdų augsztyn, ver- 
danezio vandens atarai, augszti vandens puolimai, vi
sokių parvų uolos, suakmenėjusios girios ir 1.1, Para- 
leliszkai su Uoliniais kalnais, areziau Didžiojo oceano, 
traukiasi kita kalnų eilė, kuri pietinėj savo dalyj va
dinasi Sierra Nevada, toliaus gi į sziaurius Kaskadu 
kalnais. Abiejų virszunės siekia 14000 pėdų augszcziAus 
jūrių vandenų pavirsziaus.

Plotus terp tiedviejų paraleliszkų kalnų atžalų u- 
žima iškilimas Suvienytu Vieszpatyszcziu Sziaurinės Ame
rikos. Iszkilimas tas sausas, nevaisinga^ netarti girių, 
pilnas staezių rėvų, padirbtų ežia tekanezių upių, tė
vus tuos kanibnaiš vadina. Iszkilimas tas dalinasi į 
tris dalis. Pirnia pietini dalis, esanti prie Meksikonisz- 
ko iazkilimo — yra tai plotai ^.pes Colorądo, įpuolan- 
ozios į Kalifomistkų užtakų per gilius, jos iszgraužtus 
kaniouus, isz'kurių tūli yra ant 6000 pėdų gilus. Ant
ra dalis, teip vadinama Great Bdsin, užima atatufe U> 
lak ir Didyji Suruji, apima Utahce tirus. Treczias ant 
galo apima prieupiua Oregono ariba Kolun^ijos, kuri 
persigraužia per Kaskadinius kalnus,

žemio, prie kurio per didesifę metų dalį yra priszalusios, 
; tegalima nuo kietiemio prisigriebti. Ei

lės pertakų dalina Arktiszkų archipelagų į dvi dali: pie
tinę ir sziaurinę. Daugumas tų salų yra po tokia jau ge- 
ografiBtka platuma kaip aziaurini Norvegija, kur augi
na dar bulves ir kitokius augmenis, ežia gi jau nieks ne 
auga. Salo&tos mažai isztirtos, isz dalies amžinu ledu ir 
sniegu užklotos, ant kurių gyvena žvejai eski- 
mosai užimanti kaipi vidurį terp tautų mongoliszkos ir 
indijoniszkos kilmes, mintanti isz žvejonės, auginimo 
renų ir isz nledžfoklės. ’ f 1

Grenlandija yra į rytus nuo Arktiesko archipelago; 
yra tai didžiausia musų žemės sala, turi 40000 ketvirtai
nių geografiszkų mylių. Grenlandija tveria augsztų isz- 
kilimų, pasikėlus! iki 8500 metrų augszcziaus jūrių van
denų pAvirsziatiž. Dėl to tai augszto iszkilimo ir szaltos 
jūrių srovės suvelkanczios ledus prie krantų, klimatas 
Grenlandijos neiszpasakytai szaltas, nors pietini jos už
baiga yra po tokia jau geografiszka platuma kaip Nor
vegijos soėtapilė, miestas Christianija, arba Peterburgas. 
Todėl tai visa ta dideli sala, didesni už visų vidurinę 
Europų, iszėmus vien tūlų apskriezių vakarinių pakran
czių, uždengta yra ledo plota teip, kad antai sziaurinėj 
jos dalyj nė ne galima žinoti, kur pasibaigia sala, o 
prasideda užszalusių jūrių lediniai kalnai; terp tų ledo plotų 
iszkyla kaip kur iszkilimo virszunės. Prie krantų iszkili- 
mas ūmai, staeziai nusileidžia, prie jų yra daug figotdu 
arba gilesnių jūrių įsigr&užimų, į kuriuos nusileidžia le
dai vidurio iszkilimo; krasztai tų ledų nulūžta ir nuplau 
kia į jūres kaipo lodintai kalnai. Grenlandija geriau
siai, parodo kaip Isirodė musų tėvynė ir didesni Euro 
pos dali* laike teip vadinamo ledinio perijodo. Prie va
karinių Grenlandijos pakranczių plaukia viena atsidali- 
nusi atžala szilto* Golfstremo srovės, todėl tai prie tų 
pakrancfiiį yfa IHioSčė ntR> ledų vietos, ant kurių gyve
na eskimosai ir- danieeeidi, kuriems visa Grenlandija pri
guli.

Britiszka Amerika uįtma Arktiszkų žemumų drau
ge su salomis. Kordielierai, tolesūl dalis Uolinių, Kas
kadinių ir Kaliforniszkų kalnų bėga ežia paraleliszkai, 
isz kurių, pakranczių atžala likosi sdtrajikyta įsigraužusių 
į ktaUžėmį fijordų, ižž jos pasidarė prie pakranczių ėsan- 
czios salos, kaip antai sala Vanoouver; vietoj užsisuki
mo Kordilierų į sziaur vakarus, Alaskoj, netoli kranto, 
yra augszcziausla jų rirszunė, kalnas Szvento Elijosziaus, 
turinti 5500 metrų, nuo kurios gletcžerai nusileidžia iki 
jūrių pavirsziaus.

žemuma yra uoluota, daug ežia ažerų ir u- 
phę žurinerių didelius vandenų puolimus. Vandens su
plaukia: i vieni į Sziaurinį oceanų arba į Sziaurinės Ledi
nes jūres, kaip antai upė Maekeneie su ažerads Alhapas- 
ka, Didysis Vergu ir Didysis Meszku ažerai, kiti į Hud- 
sono užtakų, kaip upė Saskaozevan su ažerų JT 
dar kiti į Atlantikų, kaip upė Szvento Laurino 
rais: Superior, Michigan, Kurt , 
rių du pųskutiniai jungiasi per upę Niagarą, tu 
didelį vandens puolimų, 165 pėdų augsztų. Upės 
rai yfa tai vienhltinMi keltai tuose Arktiszkos že: 
plotuose, nors juos perkei 
Upė Szvento Laurino* yr: 
tuose kelia*; jūrių laivAl 
apiplaukdami tyczia išriti 
piiolimų. Krasztai prie 
miausiai prancūzų kolion 
vidurių Sziaurinės Ameri 
ežia, upe Mlssiesippi pri 
jo savo kolionijų lauieijana vadinamų, kurių paskui par
davė Suvienytoms Vieszpatfgtėms Sziaurinės , Amerikos.

Kaip kitut auksas, te(p tuose sziauriniuose krasztuo- 
se daūgvbė visokių žvėrių duodanczių puikius ir bran
gins kailius patraukė kvlie/iistu*. Ant tų žvėrių me
džioja lygiai indijonai kaip ir baltveidžiai trapperais va
dinami. Išneria gabena Mūų į kitus BZiltesnins krantas: 
ledai, ypacz Hndeono Užtaroj, iszbuva ilgai, kadangi 
jie ne gal nuplaukti, todtfl pasilieka teip ilgai, kol vi
sai nesu tirpsta; ant taWpinimo jų reikia sunaudoti 
daug szilumos, todėl jau j<v pasilieka per mažai ant bu- 
szlldymo tų krautų, pat uti vasaros czla teiposgi gana 
vėsios, girių rubežiai pasitraukta toliaus į pietas negu (Tb!iAto!|bftt)
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Nanjos kntgos. 1
Žemalcziu Vyskupyste. Parasze 

Vyskupas Motiejus Volonczau- 
skas Iszlelsta kasatais kun. Ma- 
tulaiczio. 1897.. Spaustuvėje 
“Garso Amerikos Lietuviu”. 

• Shenandoah Pa. .
Žemaiczių Vyskupystė yra tai 

svarbiausias vyskupo Wolon 
czausko rasztas, telpa ežia ne tikt 
istorija bąžnyczios, bet teisingai 
sakant, yra tai istorija žemaiczių 
kulturiszko kilimo. Iszpradžių 
apraszytaa trunapaų, bet visiems 
suprantamai, žemaiczių gyveni-, 
mas, papročiu ai ir tikėjimas kaipo 
stabmeldžių. Apraszytaczia viskas 
abjektyviszkai, be vienpusystės 
ir fanatizmą Saugojasi vyskupas 
Wolonczauskas viepusystės ir 
prie aprsszymo plstinlpiosi kęl- 
vynų tikėjimo ir tuom daug 
augszcziaus jo rasztai stovi už 
rasztus daugelio sziędieninių tį-. 
kėjimiszkų rpszėjų, kurie apie 
svetimę tikėjimę ne gal kalbėti 
be putų ant lupų ir tokia bud u 
pats mažina vertę savo Tasztų.

Apart darbų žemaiczių vysku
pų, telpa ežia žinios: apie bažny- 
czias, jų turtus, apie geresnes 
mokslalnes h* tt. Kalba nsztų 
vyskupo 3Volanczausko gera, ne 
gal ji būt ne lyginama prie lietu 
wiszkų rasztų kitų tų laikų raszė 
jų kurie savo rasztuose vartojo 
daugiaus lenkiszkų negu lietu,- 
wiszkų žodžių. Kad knįga ta ne 
mažos vertės rędotę irtas, kad pir
ma jos laida, įporę metų po įlei
dimui, visu likosi isz p ardu o ta.

Keistutis. Tragedija penktuose 
aktuose. Lenkiukai parasze A. 
Asnyk, lietuviukai verte Vincas 
Kapsas. Tilžėje, 1897. Iszleista 
Tefynes Mylėtoju draugystes.

Yra tai vienas isz geriausių 
dramatų neseniai pasimirusio 
lenkiszko raszėjo, Aanyko, jis bu
vo rodomas ir Warszavos tea
truose. Paraižytas eilėmis, tikt 
vertėj as i szw erlė jį ne rimuotomis, 
tikt teip vadinamoms baltomis 
eilėmis, bet mierę ir eilių ritmę 
visur užlaikė. Asnyk savo dra- 
matuose ne tikt stengiasi mums 
parodyti istoriszkus veikėjus, bet 
irjųszirdies jausmus, taigi jųpei- 
chologiję, apie kę musų raszėjai 
su visu nesirūpina, užtenka 
jiems, kad padirba scenas ir dra- 
matas gatavas; jeigu užgriebia 
jie kur psichologiszkę pusę, tai 
tikt ant parodymo, kad jos 
nesupranta. Rods ir Asnyko dra- 
matuose yra silpnos pusės, ne 
trūksta jų ir Keistutyje, kurisai 
ežia n ei sz rodo tokiu milžinu, ko- 

'kiu jis mums buvo, ne galime 
ežia užtėinyti karszto apginėjo 
senovės lietuvių dievaiezių. 
Keistutis papiesztas ne teip aisz- 
kiai, kaip priderėtų.

Lietuviszkas p. Kapso verti
mas yrą geras, kalba ge
resni negu daugelio musų rasztų. 
Užtenka pasakyti, kad Kapsas 
yra beveik geriausiu musų szių 
laikų raszėju. Keistutis tiks ge
riausiai mu^ų draugyszczių tea 
tranas- Pasitikime, kad Tėvynės 
Mylėtojų Draugystė isžleis ir ki
tus Kapso rasztus, ypacz gi jo

praeiviai'ai ant pugelbos ir
nusivilkę drabužiui, su jais ję už
metė ir fok’rū badu ugnj užgesi
no.' Paszaukė tubjaus gydytx»ję, 
kurisai apžiūrėjęs nusprendė, kad 
noro apdegimai sunkus, Sėt ne . , ' '.* ■ » ■ ■' : t;'mirtini. ■ I t

Pas eudžię Motermanę pra- 
\»i dėjo pro na rinkimų audžiu 17 

snardoa. Trys rinkimų sudžioa ir 
klerkai likosi apskųsti ui ®etei
singu balsų skaitymę, sudilos li
kosi suaresztuoti, kalti gi klerkai 
iszvažiavo isz miesto. Jeigu su 
w isa i s teip sziurkszcziai ir wisur 
teisingai apsieitu, taigai po kelių 
deazimtmeczių turėtume Ameri
koj t^iringę rand$. Kaip dabar yra, 
tai reikia klaustų kas ežia, pra, 
dedant nuo augszcziauaių,' bai
giant žemiausiais urėdu į kais, 
yra teisingai iszrinktu? Wisi 
musų rinkimai atsibūva su pa
pirkimais, taigi wlsi Atlikti ne 
teisingai.
j— Darbinį kas Frederik Hoe- 
mann, gyvenantis po nr. 1215 
ant Wabansia avė., laike tirsztoe 
miglos waiiawo ant bicyklio per 
North avė. ir neuilėmyjęa, kad 
tiltas yra atidarytas, įvažiavo j 
upę. Ant jo laimės užtėmyje tę 
tilto sargas, Ole Ring; pakėlė 
riksmę, suszaukė praeivius, su
sėdo į valtį ir pasisekė jiems dar 
į laikę isztraukti skęstantį Hos- 
mannę. Idztraukė jau pusgyvį, 
atgaivino ant kranto, bet, turbut 
nuo suterszto vandens, įgęvo jis 
k ai pi proto suinaiszymę. Nugabe
no jį į ligonbutį; gydytojai pasi
tiki vienok išgydyti,

— Subatos naktyj plėszikai 
istplėszė trii saliunus sziaurinėj 
miesto daly j, apie E. Chicago avė. 
Pirmiausiai atsivilko į ealiunę P, 
Pooneyn, po nr. 116 Superior str. 
privertė galiūno savinįkę pakelti 
raukas ir nesikrutinti, paėmė isz 
kasos 15 dol. ir prasiszaiino. 
Apie 12v., tie pats plėszikai įri-, 
kraustė į saliunę Buchbindero, po 
nr. 258 Orleane str. isz ežia passla- 
vė 10 dol. Apie 4v. ryto įsiver
žė į saliuna Rynno, po nr. 80 N. 
Wells str., atėmė nuo kelnerio 
50c. nuo vieno isz sveczių nikelį 
ir isz kasos 16 dol.

— Negre Maggie Schultz, gy
venanti po nr. 1622 ant Armour 
avė. pasimirė nuo įdurimosu peiliu 
perdūrė ję jos locna duktė, Sadie. 
Sadie mat užėjo pas motinę ir 
papasakojo, kad ji su savo jauni
kiu nori pastoti aktore; motina 
tam dukters užmanymui pasi- 
prieszino. Isz to terp dukters ir 
motinos užgimė bamys, laike ku
rių Sadie• iszsitraūkė peilį ir per
dūrė savo motinę. Užmuszėja Ii 
kosi suaresztuota ir sėdi dabar 
kalinyj. , ; . .

— Aldermonas Gazzolo į mies
to rodę padavė užmanymę laz
duoti tokį padavadyjimę, idant 
alaus leidinyczioms butu uždrdu 
sta pardavinėti padirbtę alų 
ankszcziaus kaip po 6 sanvaiezių 
po padarymui; teiposgi, idant bu-

e

ant Jo parwa

kaszi 
iH-j

geras laivas isz St. John į Euro-" 

p*- 5rli 
$41.06nu< 
Kas nori 
krajų, tegul iszvaiiuoja isz
cagos 6 dienę Gruodžio, 3 i _ 
dę po pietų. Prekė ant kitų lai
vų nuo Chicdgos iki Bremai: 
$42, 143,144 Ir|<6. Laivakor
tes gali gaut “Lietuvos” redakci
joj.

Prisiųsdami pinįgus, uždėkite 
azitokį adre«ę: *- • li

A. 0l*-zevski8, 
Sub Sta. Ncl 60, Chjcago, III.

Liti sz k ai ant paeito. 
1006 Adolf Arm*no»riei 1106 L*urewici Frank 
lOOrf Balek John 1108 1*< ka Jotaftrirl 
JODO Balvetak Koari. 11H to uoto s. 
KM 1 Bandiul <’b»* D68 MuhBievrta Michal
IMS Bandonit JuriM , 1188 Malate Jaa 
1013 Bandzilew«ki Jon H» Nemanaky Julu» 
JOM Baruoakl WaBk> lite Nlz<irt*.WiM*ata» 
1615 Kardyti Ida Ajat. —• -
1083 Bernotai Joiapai 
1086 Bradeballo Fraacii 
1089 Dajlel Kerekaa 
1810 Barbora Dol«te 
IMI Dolejika A n ton 
1OU Dūda Antool 
!0«9 Fortnella BaflNM 
10M Grygovika Heliaa 
1081 Janus Ignac 
1086 Jonelis Auto* 
1001 Kollis B. 
1096 Krolnovita Y. ■ 
1088 KaHkowtki Stanį* 
1IM I.angusob Mf.

1IBI Raukia I.
ItN Serljfco PetM - '■>
1171 Šylu* Katarate \ 
J17l-Htatkowice John .
HT&Sovisrol VVsleuty 
MASuMraL.
11W Hsansbovoski ignaci 
UMSsakata Staaid.
UW Tavas Bvn. v į.
USSTrolUus Doria \
u*vimiiiTūlF-J i* 
1208 Veikas Urs ,

- t
Pajieszkojiniai. ~

Pajieszkau savo brolio, Francisakąus 
Warkulewiczįaua )•• mieatelioKeldsuų, 
Kaunogub.; pirmiau* gyveno Chicago], 
o dabar nežinau kur. Jis pats, ar kas 
kitas, teiksis man duot žinią ant adreso 
nito:

K? Warkulewicz, 
1121 North 8k, Phitaa*inhi« P»

vertinę Schillar’o, Orleano Mer- tu atsiųs toęnęvei k atos uf^izdui
prabos ant persitikrinimo, ar pa
dirbtas alus yra isz tikro sveikas. 
Be daleidimoi sveikatos .užveiz 
dos ne Wale butu padirbtę alų 
pardavinėti. i U /.

— Kaip sako, priežastis, ku
rios dėl advokatas Vincent atsi
sakė būti toliausapginėju garsaus 
deszrų dirbėjo, Luetgerto, antroje 
jo provoje, yra ta, kad mat Luet- 
gert prigavę savo advokatę; jis 
išėdavė Vincentui czekį ant 900 
doL, bet pasirodė, kad czekis ta
sai ne turi vertės, kadangi ban
kas, ant korio jis buvo iszraszy- 
tas, atsisakė priimti, ? b

■ i • • . — Ant kertės W. 12 ui. ir
nukreipi rewolweri 9.u , g.lwf, Bu»ai „ėjo ISmetų

Walterę Jryckį. Snukiai suieiatę 
vaikę nugabeno V ligonbutį, bet 
nežinia ar bus galima jį nuo Dairi- 
ties iszgelbėti; suvažinėjau į jį 
vežėję, czechę Jeozę Hlartteę, 

į auaresatrvo ir pasodino į . arat-ztę

gėlės. “» I Į,

Wietines Žinios.

— Pasimetęs su savo paezia, 
70 m. Martynasr’Motis, užėjo'pas 
pamestę paczię tarnaujanezię po 
nr. 841 South Hoyne avė. ir rei
kalavo, kad ta nupirktu jam 
žieminius drabužius, bet ta atsa
kė, kad piuįgų neturi; paskui 
kalbino ję grįžti atgal, bet ta at
sisakė tę tezpildyti, todėl senis 
iszsitraukė revolverį ir szovė į 
moterisr.kę ir sunkiai ję sužeidė; 
kada ta puolė ant žemės, senis 

paleido 8zuw^, bet tikt sau skry
bėlę perazovė; subėgę žmonės 
iszveržė revolverį ir suareszta- 
wo senį. Sunkiai sužeisfę jo mo
terį nugabeno į ligonbutį, bet, tur
but, ji turės mirtj{ .

............................ ..  ■

NDY GATtiARTtC'

CURECOH5TIPATIOH

“Lietuvos” Agentai: 
KėliauJancTiklB “Lietuvos*’ agentais y- 

ra: Wincaa Kudaraeckas ir Motiejus 
Damijonai lis.

Wlėtiniais Agentai* azie: 
BALTIMORE,, JID. . 

Bonavent. Mažeika, 6J» Cplumbia Avė.

V MT CABMEL, PA. 
r- Petras BfetianskM

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

BROOKLYN, N. Y. 
Petras Abraltia, 800 Myrtle avė.

SCRANTON, PA.
Juozas Petrykta 1514 Koss Avė.

PHILADELPH1A. PA 
J uozaa Butkus, 1112 Cyperas St.

GRAND RAPID8. MICH.
F. Sidoras, 344 Ha m H ton St.

Šutų miestų lietuviai, norėdami 
si s t ei i uoli “Imtuvą“.gali kreipties!;

Szitų miestų lietuviai, norėdami ap- 
sisteliuoli “Litavę".gali kreipties! prie 
augazczlaus minėtų agentų, o jie noria 
iszpildys lų reikalus.

.jflteb Naudokitės 
tez Progos.
Tpriu d< 

menes
I ’'" * '' ' "B|n*V / r i n <• z •. a ;n "i į.mos 

~ "tyli tryksztaina- 
kis vanduo ir daug juoko padaro. Raša
luoja tik 25c. Turiu teipgi monu kntga, 
kokios dar lietuviMkoie kalboje niekad 
nebuvo, talpinami joje daugiau kaip 
szimtes wiaokiu »ztukn lr sekretu. Kas 
nori daaižlnot kytrumus svieto, tegul 
ja nusiperka, o daug kytrumo iszgaus, 
jos preke •1,50, ir prie to duodu dowuu 
Kuburkaite, su kuriai galėti žiūrintiems 
akis apmonyt. Turiu teipgi ir daugybe 
kitu reikalingu prietaisu prie monu.

Turiu gražiausiu popieru gromatoms 
su kwietkoms ir drukdotoma pavincze- 
vonemią; turiu musinukių drukawoji- 
mui gromatu. Turiu visokiu knygų: 
maldaknygių ir istorijų. Kas nori daai- 
žinot apie visokius, daiktus, tegu), 
firisiuncsia už 2c. marke, o gnua kata
logą wlsu tu daiktu. Adresas mauoloięs: 

Joseph Matutis,
207 Wythe Avėu, Brooklyn, N.Y.

I jaunuo- 
uokinga

267

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

Mano Dirbtume tapo
Apdowanota

DVIEMS MEDAMS įdĮSSBŽ 
ant Kosciusrkos Paro- \Jff J 
dos už rūpestinga, tei-
Kingą ir urtistis/ka isz- .

saMvnrH* 
mum

j

KARŪNŲ, 8ZARPŲ, 
KUKARDŲ, ROŽĖTŲ, 
BERLU,- MARSZAL- 
K1N1Ų LAZDŲ fr tt.

Turiu už garbę apreikszti guo-‘ 
dotiniems Kun|gams ir gnodotin. 
Draugystėms, kad asz dirbu vi
sus augszcziaus paminėtus daig
ius Pigiausei, Tetsingiausei 
ir Geriausei, nes per 80 metų 
užalimdama tatdirbimaito įgijau 
geriausę praktikę ir dėl to galiu 
viską padirbt pigiau ir geriau ne
gu kiti fabrikai.

8d guodone
W. SLOMIN8KA, 670 MILWAUKEE AV., CHICAGO, 1LL.

Xaw Fluetm. • Saros,
Kada mus vaikas b«wo troju Dieta, a u pae
ini saivoa ir pristDusas, daktarai sake kad

nosį ir kankino Ji kas šatra diena Gy4« ji keli 
daktarai per B metus, bet viskas bavo ui n !• ks.

jau ia laukus ir bovyjall su Valkais b* Jokios 
ba lasąs; jaa dabar par • and ritas a«tarejo m»- 
Atausto lito* utaaw)mo Jeigu dar nieks nepa
tyrė stebuklingo gerumo ssitaa gyd/ktos. reik

ZWy ’ P. J HAVORKA.

TWT7 I VG*»» ki*kwriita» w*rtinn ksjrg*- 

minėtu Ky! viriu, ktan pri-

Salos tydycKM yra Įsirautos Kunigo Koa- 
ata na Fort Wayne, Ind. 1878 turtuose Ir dabar 
yra issdaodamoe po Jo pritinau per

Koenlr Med. Co. Chicago, IU. 
60 H. Franklin St.

Dideles bonkos po B1.7B. flbonkoe oi 10
Galima Jas gaut Ir •‘LtETVVOS” redakcijoj

“Lietuvos” Agentas.

M. 1

Kėliaujatfeziu *‘Lietuvo8”. • agentu 
yra Motiejus Damijonaitis. JU 
sai ežioms dienoms atlankys mies- 
4ę Pittston, Penrisylvania priimi
nėdamas preuumeratę nuo senų 
skaitytojų ir uŽnasziuės naujus 
skaitytojus. Dėltogi meldžiame 
wisų tenykttezių lietuvių, kur 
musų agentas • teilankys, užmo
kėti jam pinįgus už “Lietuvę”, 
o tokiu būda uiezėdysite sau 
kasztus prisiuntimo. M. Damijo
naitis yra tikra “Lietuvos” agen
tu, visi galite jam užsimokėti 
preuumeratę už “Lietuvę”, o pi
nigai bus mums gražiai priduoti. 
Mes už jį atsakome. Teiposgi 
galite gaut pas jį visokių koįgų 
pirkti, kas tik kokių norit A

Lietuvos iszdavtste.
i 1 t . t » » *. A I % I

—* Zofia Krakauskyzė, 21m. ant MazvelL ui. -i 
amžinus, gyvenanti su ekvb nMt<« 
na YVojtaleviczio lamuose, ponu. 
550 Nobltf str.*; ’’ kad greicziatis 
anglj& įsidegtu, užpylė į pecrių 
truputį gizėtnios, gazoil'Ja ant 
syk expiiudawo it nuo to už^t- U**bar vvienok su pinjgRiH 
, V ’ - !< ■*'• > žlraku. BfHBiHbnv 11*4 -nffib jdegė njergipps ^abužiat .t Deojaai^ 
mergini^ kadangi naųii^je uę ^u- 
wo kam gelbėti, nubėgo 'įj 
žemyn ir per Wojtaleviczio sa-

ZANIEWSK1S.
“ ! “ 924 Mrd str.,

UutaviszkHs 
krianežius. 
Pigau šia dra

panų krautuvė. 
Parauiada viso
kius drabužius 
kuo no pigiau- 
aiat,» Tdtyoagi 
dirba ant orde
rio ui pigesnę 
prekMcaip Wi- 
aur. Wlengen- 
etiai,. prastom

perai U k rysite..

Geriause Užeiga dėl Darbtayku
pas

J. Daniseviczin,
768 Bank ir BĮ ver Side Sts.

laterbnry, Conn.
Užlaiko geriausius gerymus; szalta 

Alų, seniausias Arielkas, Llkiefiu« Ir 
kwepeacrins CiffarM- $žlcwie«zta w(Bim 
atsiknkyIi. Juozas IMaulaevieziua.

Antros Puikios Dovanos
“Lietuvos” Skaitytojams.

Psgsr6iQd&midowanksąDgli8zkolaikracxio“TheNationalRecorder”,užtemy- 
jome, kad nedaug lietuvių randasi, kurie gates padaryti anglisakoje kalboje 
reikalauta žodžių saraszą, idant iaimBti pas! uite tas dovanas; deltogf mes isz sa
vo putes paskyrSjoe antras,nors mažesnes, bet lengviau įgyjamas, dovanas.

“Lietuva” paszveotė iszdowano;i savo skaitytojams $160,00.
Pirma dovana Pinigate.:. . ............
Antra dovana Pinigais..A....J.....
O 20 dovanu Knygamte, po $3,00 kiekviena .

Wiso bus tezdovanota

$75,00.
$25,00.
$00.00. ■

r Darbi n į kė lietu vrezka mergina 
22 metų, apturėjusi po smert sa
vo brolio puik i ę tarmę, psjieez- 
ko doro jaunikaiezio su 1,000— 
2,000 dol. sau už wyrę ir dėl 
vedimo ūkės. Adresas:

Mias Aggie Smart, . , 
Pearl River, N. Y.

(28—11) •

Gera farrna ant pardavi
mo.

Duenveg, Mo. Jasper (Jo., pi
giai ant pardavimo gera farrna, 
turinti 100 akrų žemės; nauja 
stuba ir tvartas, prie pat upės; 
prie stubos yra szaltinis sveiko 
vandens. 40 akrų iszdirbtų, o 60 
akrų girios. Parduoda pigiai. 
Adresuokit teip:

John Blonske, 
Duenveg, Jasper Co., Mo.

(3-12)

IIILLE’S FOTOGRAFAS,
• i,,, 34SS 8. Hslsted ui ...t
NsJtaM puikinsi gotogranjaa, ui tarias. Ūktai

$2.00
Aa weaelta ir kitokiu reikahi e ujimą Fotams 

fijas kopSlk salei.

Dr. Marija Doriatt, Lietuve.
Paeinanti in Kauno Gubernijoa. , 

838 W. 18lh Str.
Priima Ncoatai adynoK: nao 9 iki lt priMt piet 

lt a»o • Vakar*. , * TetopboaM; ę*BAl 78 <, 
----------------- --------------------------------------------------

4, f Pirmutinis Uetniiuhs Saitams
LIUDWIK0 NAW1KO,

j; 8prla< Valley, Illinota.
atd lertts lmo8 ir Spaldinęįul.

Užlaiko geriausius gėry mus: 
szalta Alų, seniausias Arielkas, 
Likierius ir kvepencziuaCigHrus. 
Užlaiko Unijos Alų, stiklai dideli. 
UAkwtecziawlKUfl atsilaukytL(l7-l)

I' f
— Geriause lietuvi stkafl-Ien ki

nka Aptieks Juozo Leszczynsko, 
po nr. 3315 Laurai aL, kuri užlai
ko geriausias gydyklas czionyksz- 
czias ir isz Europos ir teisingiau 
sei iszpildo receptus, p prekes 
pigesnes kaip kitur. A pliekoje 
randasi D-ras pone Marija Do- 
viatt 1 »■ nedelioms, i ir ketwer- 
gais nuo 12 iki 2 valandai vi- 
du,rdienio,o D ras W. Statkevr- 
czius randasi kožname laike. Ant 

1 pareikalavimo gali paszauklie in 
aptieka per telefoną kiekviena 
daktara, koky kas nori ir koinoje 
valandoje. Teipogi ant pareikala
vimo iszsiunczeme yvairias gy- 
diklas visur, atsakome laiszkus 
yvairiose kalbose ir gydome )y 
gae per laiszkus.

O teip—gi parduodu laivakor
tes (Steamship tivkets) ant ge
riausių ir greieziausių laivų va
žiuojantiems įi.' Europę ir isz 
Europos; iszsjiįuczių^ipį^us į 

1 'visus svieto krasztus ir viskę 
atlieku pigiausiai ir greieziaosiai.

Telefonas Yard 709 
Lictuviazkas* Daktaras

M. P. KOSSAKAU8KAS
Priima ligonius kasdien nuolOlos 
iki,. 12 adynos priešą pietos. ;, 
3242 No. Morgan (Laurel) str.,

Geriausia užeiga Scran- 
tone.

FKANC18ZKU jKOONB, 
106 Lodoou'anna Avenue.

Yra tai wieta arti wisų geležinkelių 
Įiteciju, kur kiekvieno *twBŽlKę» in 
•Zitą miestą gali, <wuti gerą nakvy* 
nią, Steltą alų ir kvrępencaiu* cigarus, 
* Kas ia SoriDtui sUteltaaait.

Tai >mKooii i visky ir»«tlt:
’ 0 !«-*)•

Preke p|n(gq.
Kulkas rublis po..'...........53c.
Prusiezkos markės po.......... 24|c.

Prie kiekwieno pin|gų siunti
nio reikia pridėti 25c aut paczto 
kasziu.

“Lietuvos” A gentas.
“Lietuvos” keliaujancziu agen

tu yra Wincas Kudarauskas. ,Ji 
sai ateilankys Sp. Bostone, if, ap- , , 
linkiniuose mierteliuosu priimi? AR REIKALAUJI LAIKRODĖLIO? 
nėt preuumeratę nuo sonų skai- mva *•* juo* uodam. P*r

Kn nS^hmXl/k*rogtta<' be“ ta‘1-

W SS* Tarnus *1at>hia gataakta
, B«t paminėsime Ūktai du *

»a<| 41/07 hjuiI
r, t f i L ■ .■ V1 ,< h f y «i

Juokui. > 
ifll*4qA» eini į'galiūnę istoigerti? 
Szjędiėnnsę I - >L

lunę iszOėgo laukan aut ulyczioa, gėryinuą p: 
Pamatę deganczię merginę tl rauge gėr

) -audkszjų nė neturiu-7 i A
— Tm ka^gi užmokės už g< ry- 

mssžįimiiriAzi
— Nesirupyk, asz užmokėti už 

islieku visada tam, kas 
rauge gėrė.

tojus. Deltogi meldi i įme wi*ų 
tėnykžzcžių lietuvių, kaip senų' 
teip ir’naujų skaninių, pni ku ’ 
riuos ’inu.-ų agentas aisilmiky-, 
užsimokėti preuumeratęjig^ntii^. 1 
tokiu badu užezėdysit sau laikįi 1 
ir kasztus pi isiuntimo, o |Mnįg<i’i J 
wiif fius graliui mums priduoti. ‘ 1 
yVIncae KutiaHiuskaH 1 *Jrra tikni1' ■ 
“ LtetovLs” agoetii iir n ielte įtopri Id 
Valo i>ij tis jMmrpinįguž duoti»i 
mes.už jį atsakomo, ga
lite gHMt jį V*woklų > kirįgų ir 
.kitokiųdąįktų pįfti. : , •<»

r‘l»IETtjy03” l82pAW.T«TK.
• f , J

__ _r_, _ ___ ,-,ta»ku. , 
Bnt pamiDMint* Ūktai du: 
Klu.no arba Walt1

Chas. Baltrukonis.
67 N. Leonard Str., Waterb<iry, 

Conn.
Pristatau i Draugystėms viso

kius raikslingus daiktus, tai yra:. 
Špilkas,Kokardas, Juostas, Karu- 
natir visus kitokius dėl DraugyeZ- 
czių reikalingus daiktus. Prekės 
pigesnės kaip visur. Kas ko rėi- 
kalauja, atsiszaukite pas manę, o 
priduosiu jums prekes dykai. . 
Adresuokite teipų . (> v

Chaa. Baltrukonig, i » >
67 N. Lieonard Htr.. Waterbury,

-..s-:; p m.. . f' , Conn. 36”’ 
m i.t i-, ?r.Į.:Uv

Kas norite, kad igz^iųati ,j
».... ..... Pinigui ,g«r«i ir gwUI »-

vaikucg.ulii,], s-iukils.tjuoa per .
ln.^1.7. , "Lieluvoa" red,ke>j,, c greicuau-..
'TuKIUmI. ■' ■ ' -1“1 — t.
s.UJMur'ia?!

. .
_________ ^ri«ari-|si<ijSUWiMks»ezios. Ui greit Mirę ir, 

£feša&ri________ i i tetsiugviiję kafd en aptuiima/z iu-!,
’ZrL’l--------padėkawooju uuo lięU»wių

>■;—— wį*ų Amerikos kresnų,teiposgi ir 
ui^erumę azif ko regių pus mus »*»<■

nubitMew^ta, luk.r- [nrktų, u«8 mpe-UM^iuie- g^riujU-, 
lįmj.^ aiMil^wwi4.8.dįp-1i 

ir: pjg Ui Am j«, .
C»į|..ww»i ę^jduvdamę,

l'ili' 'H!H|

_______ 
kjii•iHrtMtirtiĮUo.

Adresai: Tbs Dominion Co., Dept. Y. Chicago. 83-4 Dearborn St., CHIC-AGO. 
I

kodkbo^d.-užmokėk T“ ' • »T
1 paą 1 >

_ ________________ P):isių8d*M»kpįĮfįuųa Akt ęztftoprp t
Mr • *wt 4^’I r 

tfįfcį’t, visada uidėkiift szM4tį adresą
. A * 4 Is ..Vrs ts-nir f .* fsufana

RJ«i<« nratils aMclkksI J te

y«ysr;i3.dA'»
.iii <u ui

924 33 rd St., Chtcngo, III

$1BO,OO.
Budas kaip įgyti augąacziau minėtas dowanas yra labai prastas. Reilį pa

daryti isx kiekwiepp8 1 i taros, nindanesiosi žodyje Lietuva, kuodaugiausiai 
žodžių, tai /ra reik pirmiause! daryti žodžius isz literos L. paskui Isz i, paskui 
isz e, tir teip iki p&akutiuial literai a. Kas dangiautei padarys žodžių isz lite
rų randančius! indyje Lietuvą, tas gaus aogszoziaaaių dowanę 175,00; antras 
gaus *25,00; kiti 20 ypatų gaus knįgomis po <3,00. Žodžiai turi būt suraszy- 
ti pagal alfabet|,gra£iai,aolumnose; žodžiuose newąlewartoti jokių wardų: kai
po žmonių, mteetų, upių irtt. turi būti žodžiai Sszdirbft’ tet paežių -vreikamažo- 
diių Mr daikUbdilų. -n;., n ,.«/ ;n - o 'i-a-« - j • t

Kiekwienas, kuris užsimokės pilnai prenum^ėatę oi “Lietuva” t2;lK) ptiaąM 
sime jam pamokinimu kaip daryti žo&tius fr kwit| duodanezia tiesą imti daly- 
wumą szitame Konteste. Kontestas užsidarys 15 dieną Gruodžio, 1897, ir kurie 
iszgrajys dowąnaa gaus jaa ant EalSdų. Kurių prenumerata yra jau apmoksta, 
tei už tuoa 12,00,siusime jam “Lietuva” per iaztisa meta po iszaibaigimui seno
sios prenumeratos.

• Dettogi pasiskubinkite pisi naudoti isz tokios paikios progos, nes raszy- 
dami žodžius iszmokalte gerai raazyti, turSaite “Lietuva ant pasiskaitymo per 
užtiną metą ir prie te galite įgyti puikias dpwana& Mes sziasdowanaa duoda
me dėlto, idant placziaus pagarsinti wardi

Kurie yra geriau apeipažiną sn i w
gaus Liętuwą tr The National Recorder ir tiesą imti <teUywvmą Konteste dide
lių dowanų kaipo parodytą aname apgarsinime, t olo ,į

Užairaszydami “Lietuvą ' ir prisiųsdami prenumeratą wisada uždekite azi
tokį adresą: ų

A. 018zewsklH, 924 33rd 8t., CHICAGO, III.
Pennsylvanijoj, kur atsilankys musų agentas Franciszkus Serafinawicziua, 

galite prenumerata-jam užsimokėti ir jisai iszduos jumis kantas ir ant to kitus 
reikalingus paaisikinimns. ' '- -l .

irarda “Lietuvos”.
angliszka kalbę tegul užsimoka 82,50, tai

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

nueina, bežgztai mano laik- 
rbdelis tei vis eina, kaip inži- 
nas. > i

F renk: Ai, ai koka gražus! Na 
kur jy pirkai?

"Malka: 8y, Mistery,! Ar tu tik ' 
niadiena isr. kontres, kad • » 
dar nežinai apei Kelpsch, No- 
reiko&Co., kurie turi ge- '* 
riausius taworus dėl liem-;įtį 
viu.

Frenk: No brolau, kurtas tai 
dar ne eau. Beczerlaif jau ne 
nuo vieno girdejavųkAdžmo- (

-'"■nis džiaugias! «u dulkt Ale •
, , pirktais nuoKelpach.Noreiko 

&Co. Jau pora metų atgal ir 
aaz norėjau pirk nuo ju bėk- -

. . rodely, bet.poszimtariipkiu,Y darbo kaip nebuvo, teųPne- •» u'~
,ijb|iwo( Bet ginai jau prade- 

jome geriau dirbt, ir nors 
ant byro ne cento netiktu, Si

.t,užsiorderiuosių aut pėdės j 
wiepa isz tu su aukso kwiet‘- , • 
komis, tai stibytis tawajy. it - J ,. 

.Ngųjn katalioga gavau. 
RkSzyk tetų po Adresu Ke ach.'Noreiko 
<aųaį dykai.

Maijca: Ne toks bosas tu esi, kaip tu mialyji, taigi asz jau jy parsinesziau vakar
‘ ’ Im paAirtoa. ta nauja liet b visiką kataboga. Neakaicziau jy dar. nes vaikai 

pradėjo binfcet, ir boba panorėjo miego, nes Jau vėlu buwo, bet sziadiena tei 
skaitysiu, reiks sau koky letclugely partftriukt ‘!?,t ,i< ■

Frenk: Na aasdaririioda mu u žsi orderi uosiu, tai kaip merguže tea pamatys, tai 
asz j u ir atsigint negalėsiu. Gud bai, Malke, eisiu namon.

Maika: Gud bal, gud bai/ į <.)? ■
Pritiask savo adresą, o gausi dykai nauja didžiauay lietuviszka. katalioga 

iviete. >
Adresuokite teip: ' Kelpsch, Noreikoj Ce. 66 Fifth Avė.

CHICAGO, ILL.

DOWANO8 DEL WISU.

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

, i j )X Dirba, taiso ir parduoda:
'. laikrodžius, Laikrodėlius, 

LenclugelIus, Žiedns, Špilkas, Auskaras ir Lt.
-L

Kiekwiena?ą kuria pas mane pirks taboro 
gaus prezeuta kertes ilOO;’ kas

’pMp už >fv,Ld— gaus prezeuta vertes 11,307 *OT’ptrtr7)ž 115,00 
— gaus prezeuta vertės|2.00; o Iras pirks už IŽ5.00 — gaus pu-*., 
zehta vertės >3,00.' Kiek vifetiiA, kas par mane pi^rks kad iriai ma- 
žiaase prekę, gaus prezeata pagal vertos pirkinip,.. . t

Szltūbiniai Žiedai jhis mane 56 ir 72 praboj nuo 43.00 iki |6,00. 
Sidabriniai Elgino Laįkrodęliai pd t^OO.’’ Isžczystyjimas laikro-' 
delio 50c.; Sprendzina 5(iv. Stiklui ir Rodyktei Htahb ttosluine^ 
rfams dykai. WLkė gVarantu^u aut nrielų.;^ n

•»<< Kks tik iro reikalaujate, ataikjto p« ų, pirksiu ,w hka 
pigia iii kai kitur.,’; E ovud ph j; „12- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - —- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

•’ an ša pjn 
y

OflstSM USflleSt.,R«!nis-M0.6jsan>ms:IW logKtia irt Ashltirt Ive
ii iftn. IrvuiMrif FSrHi»>-<rr?Jniž-«L^ ei-tvfr . .. i.J

Atlieka prowas »<»»u<»se sudultų n*,. .
aokųaj^atua^ ęj^pspi r pžnu-
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