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Maskolija ir Korea-
Maskolija nuo seniai stengiasi 

išplatinti sawo valdybas pakran
tėse Didžiojo Ocėano. Neseniai 
ji buwo, be žinios koreaniszkų 
ministerių, kada Koreos karalius, 
bijodamas sawo pavaldinių, gy
veno pas maskoliszkų konsulių, 
iszderėjusi nuo jo vienų isz geriau
sių, neužšalafrtį portų ant staci
jos maskoliszkiem? kariszkiems 
laivams, bet tos sutarties 
ministeriai karaliaus ne už
tvirtino ir tokiu budu ir pinį- 
gai ant karaliaus ir jo artymiau- 
sių tarnų papirkimo iszleisti nu
ėjo ant nieku. Wėliaus wėl 
Maskolija bandė atsiųsti savo ka
riauną neva ant apgynimo atka
kusių ant mokinimo koreanisz- 
kos kariaunos maskoliškų oficie- 
rių, bet priesz tų pakėlė protestu 
Japonija, kuri pagazdino atsiun
timu savo kariaunos, kadangi, pa
gal padarytu terp Japonijos ir 
Maskoli jos sutartį, abi vieszpatys- 
tės pasižadėjo ežia savo kariau
nas nesiųsti. Tokiu budu Japo
nijos įtekmė Koreoj paėmė ant 
maskolių virszų. Japonijų re
mia mat Anglija ir anglijonas 
vyriausias Koreoj ministeris, ku
rio kiti beveik yra tikt tarnais. 
Ant atėmimo Maskolijai progos 
kisztiesi į vidurinius Koreos rei
kalus, prikalbėjo karalių apsigar- 
sinti ciecoriumif kad vėl kada 
nors Maskolijai neužeitų noras 
paimti kokį nors koreaniszkų por
tų, visi geresni portai likosi ati
daryti dėl terptautiszkų susineszi- 
mų, taigi Maskolija jau jų ne ga
lės užimti be karės, bet karės 
tuom tarpu ji dar bauginasi. Ban
dė ji pasiskųsti kitoms Europos 
vieszpatystėma nurodydama ant 
auganezios ežia Japonijos įtek
mės, bet prie sumažinimo tos į- 
tekmės nieks tuom kartu prisi
dėti ne norėjo, ne padėjo jai nė 
Prancūzija, kadangi jai Ma-koli- 
ja teiposgi ne žada pagelbos, jei
gu panorėtų pradėti karę su Wo 
kietija. Dabar neikalauja ji pra- 
szalinimo anglijono ministerio ir 
jo vietoj siūlo maskolių.

Wokietija ir Hayti repu- 
blika.

Netoli Kubos yra sala San Do
mingo, seniaus buvusi prancūzų 
valdyba, bet, dėl nesveiko oro, 
prancūzų apleista. Tų salų uži
ma sziųndien neprigulminga re- 
publika Hayti vadinama. Gy
ventojai, su mažu iszėmimu, yra 
supraneuzėję negrai. Kad ežia 
nėra d dėlės vidurinės tvarkos, 

tų kiekvienas numano. Neseniai, 
republikos 4 sostapilėj, mieste 
Port-au-Prince, likosi suaresztuo- 
tas, be jokios priežasties, woaie- 
tys Linders, kurį vietinis sūdąs 
nusprendė ant užmokėjimo 500 
dol. ir ant metų kalėjimo, nors 
sūdąs kaltės jam darodyti nega
lėjo. Wokiszkas pasiuntinys ban 
dė už Lindersų užstoti, bet kad jo 
užtarimas ne iszdavė vaisiaus, 
alsiszaukė jis į Berlynu užklausda 
mas, kų daryti. 17 d. Spalių, vo- 
kiszkas pasiuntinys, grafas 
Schverin, nuo Hayti republikos 
prezidento, vardu Wokietijos 
ciecoriaus, pareikalavo, už netei
singų laikymų per 20 dienų kali
nyj, Lindersui iszmokėti 1000 dol. 
ir pridūrė, kad už kiekvienų die 
nų laikymo jo ilginus kalinyj, pa 
reikalaus po 5000 dol. viršaus. 
Hayti republikos prezidentas at
sisakė iszpildyti reikalavimų vo
kiško pasiuntinio ir Linders isz- 
buvo dar 6 dienas kalinyj, todėl 
grafas Schverin nuėmė wėlawų 
nuo ambasados namų, pergabeno 
visus rasztus pas Suvienytų 
Wieszpatyszėzių pasiuntinį, per
traukė susineszimų su Hayti le- 
publikos randu ir pasikvietė vo- 
kiszkų kariszkų laivynę, su ku 
rios parama pareikalaus atlygi
nimo nuskriaustam vokiecziui. 
Žinia apie tai kų tikt nepagimdė 
revoliucijos, minios norėjo Lin- 
dereų lynezuoti ir tasai turėjo 
pasislėpti ant laivo. Jeigu Wo- 
kietijos reikalavimo ne iszpildys 
Hayti randas, užgims karė.

Prancūzija ir Anglija.
-Terp Prancūzijos k Anglijos 

užgimė didesni nesutikimai už 
valdybas vakarinėj Afrikoj. 
Tuom tarpu Paryžiuj daromos y- 
ra tarybos terp Anglijos pasiun
tinio ir Prancūzijos užrubežinių 
dalykų ministerio, bet jiems ežia 
besitariant, gal Afrikoj susimuš
ti, o tas jau tarybas padarytų ne
reikalingoms. Pavojus yra tame, 
kad lygiai Anglija, kaip ir Pran
cūzija iszsiuntė tvirtų kariaunų į 
tuos krasztus, kuriuos tiedvi 
vieszpatystės varžosi. Jeigu 
ežia anglijonys su prancūzais su
sitiks, nėra abejonės, kad užgims 
muszis, isz ko gal užgimti karė 
terp Anglijos ir Prancūzijos, į 
kurių taptų įtrauktos ir kitos Eu
ropos vieszpatystės: Maskolija 
juk turėtų paremti Prancuzijų 
ar tai siųsdama karianuų į 
Afrikų, arba užpuldama ant an- 
gliszkų Indiją. Europoj teip 
vieszpatystės viena kitai netiki, 
kad užtenka susimuszti dviem isz 
didelių vieszpatyszczių, o gal 
visoj Europoj karės gaisras už
sidegti.

Nesutikimų vakarinėj Afrikoj 
dar neužtenka: karė terp Anglijos 
ir Prancūzijos gal užgimti ir E- 
gipte. Laikrasztis “Eclair” 
pranesza, kad Prancūzija padarė 
sutartį su derviszais, su kuriais 
dabar kariauja Anglija. Prancūzi
ja pripažino derviszų krasztų už 
neprigulmingų vieszpatystę po 
Turkijos suhano virszinįkyste, 
teip kaip dabar Bulgarija ir kad 
visos didėsės Europos vieszpa
tystės sutarė užlaikyti Turkijos 
valdybas, taigi Prancūzija pasi
rengusi yra ginti ir derviszų 
krasztų, kurį anglijonys nori už
imti. “Eclair” garsina, buk trys 
koliumnos prancuziszkos kariau
nos traukia ant Chartumo, prie 
kurio isz kitos pusės artinasi an 
glijonys.

Balkanų pussalis.
Sandaros terp Turkijos ir Gre- 

kijos dar vi4 nėra. Grekijos sos
tapilėj, mieste Atėnuose, užgimė 
maisztai. Išbadėję gyventojai 
ir buvę laike karės su turkais 
liuosnoriai užpuolė ant krautuvių 
su valgomais daiktais ir su dra
bužiais. Prekėjai gynė savo 
krautuves su revolveriais, bet 
kad baduolių rinkosi via dau 
giaus, o policija neįstengė isz v a? 
kyli, reikėjo paszaukti kariaunų, 
kuri jau tų padarė. Dabar persi
tikrino, kad grekiszkos laivyuės 

torpedai, koki buvo laike su tur
kais karės parengti, buvo ne tikę, 
ne turėjo jie nė padegimo prietai
sų, nė explioduojanczių medegų, 
taigi, jeigu turkai butų bandę 
kur ant grekiszkų krantų užpul
ti, jų su toms Torpedoms, kokius 
randas turėjo, ne buwc galima ap
ginti, kadangi jos negalėjo ex- 
plioduoti. Oficierai Rostopulo 
ir Anastasia, kurie priiminėjo 
tuos to r pėdus, likosi po sudu ati
duoti.

Serbijoj teiposgi rengiasi dide
lės atmainos. Atsisakęs seniai 
nuo sosto, tėvas dabartinio ka
raliaus, Milan, kuriam buvo už
drausta atkakti į Serbijų. kadan
gi jis savo sostų tiesiog už pi nįgus 
buvo pardavęs, dabar ežia sugrį
žo. Tūli laikraszcziai sako, kad 
karalius Aleksandras, Milano sū
nūs, yra nesveikas, turi keliauti 
į užrubežius ant ilgo laiko gydy- 
tiesi. Taigi iszvažiavus karaliui, 
Milan nori pastoti regentu ir 
valdyti krasztų vardu savo ser- 
ganezio sunaus.

Iszpanija ir jos valdybos.
Naujas kariaunos virszinįkas, 

jenerolas Blanco, vieton Weyle- 
rio, jau atkako ant salos Kubos pa
sitraukiantį VVeylerų jo szalinįkai 
lydėjo ir sveikino gana karsztal. 
Ar jenerolui Blanco geriaus pasi
seks maisztussuvaldyti, neužilgio 
pasirodys. Įvedimui paliuosuojan- 
czių vietinius gaivalus reformų 
ant salos Kubos prieszinasi Wey- 
lerio szalinįkai, iszpaniazki urėd- 
nįkai ir kunįgija; maisztinįkai 
teiposgi joms nepasiganėdina, 
kadangi jie tikisi iszkariauti vi
siškų neprigulmystę. Sunku to 
dėl bus naujam virszinįkui kų 
nors padaryti, kadangi jis randa 
daugiaus priesziiiįkų, negu prita- 
rianezių padėtojų. Apie nesuti
kimus terp Iszpanijos ir Suvieny
tų Wieszpatyszczių tiek galima 
pasakyti, kad jie ne pasididino 
nuo paskutinio Iszpanijos rando 
atsakymo, dabar net ameriko 
mszkuose laikraszcziuose siundy- 
mų mažiaus. Gal būt, kad ant 
to atsiliepia Europos laikrasz
cziai, kurių daugumas ragina Eu
ropos vieszpatystės, jeigu užgim
tų karė terp Suvienytų Wiesz- 
patyszczių ir Iszpanijos, padėti 
Iszpanijai.

Gyventojai salos Portoriko (sa
la netoli Kubos) reikalauj i tokių 
jau reformų, kokias dabar nori 
suteikti Kubai. Jeigu iszpanisz- 
kas randas iszpildys tų reikalavi
mų, gal apsisaugoti nuo maisztų 
ant tos salos; kitaip ir ežia priesz 
jų valdžių gal maisztai pakilti.

Indijos-
Maisztai Indijose trankias! to

linus. Angliszka kariauna jene- 
rolo Lockhardo užėmė tarpkalnę 
Sempagnų. Mūšiuose, isz an 
gliszkos pusės, likosi užmusztas 
artilerijos virszinįkas ir majoras 
Handford mirtinai pasta u- 
tas. Maisztinįkai; nors turėjo 
labai drūtas stovyklas, bet jų 
prideraucziai ne gynė. Anglijo
nys tiki* kad maisztinįkų dvasia 
puola ir todėl maisztai neužilgio 
visai pasibaigs. Taigi dabar an 
glijonys turi nors vienų tarpkal
nę, bet svarbiausia isz jų, hhyber 
tarpkalnė, dar maisztinįkų ranko
se. Anglijonys ne turi tiek pa- 
jiegų, idant galėtų visas ant syk 
paveržti. Jeigu vienok žinios 
pueinanezios iš angliško szalti- 
nio yra teisingos, lai rodosi, kad 
anglijonys, nors i»s palengvo, bet 
ima virszų. Jeigu kilos kalnų 
gyventojų gimines prie maiszto 
ne'prisidės, anglijonys neužilgio 
maisztus suvaldys.

Widurin3 Amerika.
Widurinėj Amerikoj maisztai 

nesibaigia, kadangi iszlikro ran
das pats maisztus sukelia savo 
bjauriais darbais. Republikoj Ni- 
caragua randui reikalidgi buvo 
pinįgai, bet kad užrubriinoš 
nieks skolinti nenorėjo, preziden
tas Zelaya sumislyjo priverstinai 
pasiskolinti nuo vielinių prekėjų, 

bet kad ir tie jam geru skolinti 
nenorėjo, uždarė jų pardaviny- 
czias, o paežius sukiszo į kalinį, 
kol pinįgų ne duos.

Republikoj San Salvador suse 
kė sukalbį priesz prezidentų^lui- 
teras. Susikalbėję mat, važiuo
jant geležinkeliu prezidentui, isz- 
varė trūkį isz šėnių, tikėdami, 
kad prie to ras jis galų. Prezi
dentas iszliko, l>et trūkio maszi- 
nistas tapo užmusztas, peczkurys 
gi sunkiai sumankytas.

Ne rūkyk tabako ir nespjaudyk, 
uea tai trumpiau tawo amži.
Jeigu nori atitpra'yt buo tabako ant wieadoe 
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Isz Lietuvos.
Wienas isz maskoliszkų 

paliuosawimų.
Iszvažiavus isz VVarszavos 

eiecoriui, lenkai dar vis laukia 
wi.-okių paliuosavimų už szir- 
dingų. valdono priėmimų ir už 
jų paaukautų milijonų rublių. 
Isztikro, dabar VVarszavos jene 
ral-gubernatorius pradeda dalyti 
tikrai muskoliszkas Lenkijos gy
ventojams, o tame ir musų bro 
liams gy veliantiems Suvalkų gub. 
dovanus. Wiena isz tokių do
vanų—yra paantrintas įsakymas, 
idant urėdnįkai biuruose nė.terp 
savęs, nė su žmonėms ne varto
tų kitokios kalbos, kaip masko
liszkų. Kaip sako, tokį įsakymų ga
vo ir vaitzi. Tat tfiat tokios 'mas
koliai k os kunįgaikszczio I mere ti
no dovanos. Puikiausia vienok 
maskoliszka kalba turės būt musų 
vaitų su žmonėmis! Kalbėti 
maakoliszkai musų 'žmonis val- 
szczių kancel e rijose, mums rodo
si, nė joki Kaukazo kunįsraiksz- 
cziai neprivers. Tegul tikt to 
kiems beproliszkiems įsakymams 
prieszinasi valszczionys.

Lietuwystė ir Pilwi8zkiq 
prabaszczius.

Laikrasztis “Ukinįkas” prane
šiu, buk Pilviszkių (Senapilės 
pav., Suvalkų gub.)prabaszczius, 
kn. Oliakas, teip nekenezia lietu
vystės, kad jis nesidrovi garsiai 
visiems kalbėti, jog gerai daro 
žandarai suiminėdami ir sodyda- 
mi jos platintojus į kalinius. Rei
kėtų, ėsų, visus tokius “bedie 
vius” žandarams iszduoti. No
rėtume žinoti, argi krikszczio- 
niszkas mokslas, kurio juk kunį- 
gai yra mokintojais, liepia veisti 
judoszius iszdavinėjanczius savo 
brolius didžiausiam jų prieszui, 
maskolių žandarams?

Geras darbas.
Wiszakio-Rudoj, Sena pilės pa- 

vietyj, Suvalkų gub., per Szv. 
Baltramiejaus atlaidus kas žin 
kas prilipino pas stebuklingų szu 
linėlį ir pa- žydo krautuvę alsi 
szaukimus į visus brolius lietu
vius, kuriuose rodyja reikalauti 
nuo ma-koliszkų valdžių sugrų 
žinimo lietuviszkos spaudos. Nuo 
szulinėlio kunįgai atsišaukimų 
tuojaus nuplėi-zė, prie žydo gi 
krautuvės jis išbuvo net kelias 
dienas, taigi žmonės turėjo geres
nę progų jį perskaityti. Laik
rasztis “Ukinįkas”, iš kurio tų 
žinių pasėmėme, ragina lietu
vius visur tokius atsi-zaukimus 
prilipinėti: prie kryžių, prie kel
rodžių, ant stulpų, ant tvorų, 
visur, kur tikt žmonės gal skai
tyti.

Užsikrėtė siberiszku 
maru.

Wilniuje, skurų iszdirbinyczio- 
je Goldfeino, ant pnemieszczio 
Lukiszkių, nuo skurų pastipusių 
galvijų, užsikrėtė siberiszku ma
ru darbinįkas Kazimieras Matei
ka. Daktaras rods spuogų išs
pjovė, bet visgi nežinia, ar dar- 
binįkas iszliks. Ant peržiurėji 
nio dirbtuvės policija pakvietė 
miesto gydytojus, kadangi gal 
ežia užsikrėsti ir daugiaus darbi 
nįkų.

Kalba pradinių mokslai- 
nių Lietuvoj.

“Ukinįkas” paduoda, kad ant 
savo susirinkimo, Plokszczių 
valszczius (Naumieszczio pav., 
Suvalkų gub.). prikalbinėjamas 
rengti moktdaines, nuspręndė, 
kad ant tokių mokslaimų, kokios 
sziųdien yra, kuriose nė tikėjimo 
mokslo, nė lietuviszkos kalbos 
ne mokina, pinįgų ne duos. Žmo
nės atsisakydami Lietuvoj rengti 
grynai maskoliszkas mokslaines, 
gerai daro; tokiu budu jie 
pertikrįs, kad jau nesiduoda 
su prievarta per jų paežių turtais 
užlaikomas mokslaines platinti 
maskolystę. Dabar žmonės reika 
lauja vien tikėjimo mokslo lietu
viškoj kalboj ir mokinimo lietu
viszkos kalbos, bet isztikro, 
pagal augszcziausių paliepimų. 
Lietuvos mokslainėse viskas'turi 
būt lietuviszkai mokinamas, 
kadangi paliepimas A)exandro 
H apie Lenkijos mokslainių surė 
dymų, kas link kalbos, sziteip 
skamba: “Dalykai visose pka- 
dlNESE MOK8LA1NE8E TURI BŪT I8Z-

GULPOMI PRIGIMTOJ KALBOJ 

GYVENTOJU, KURIU VAIKAI LANKO 

MOKSLAINES, KAIP TAI: LENKI8Z- 

KAl, MA8KOLI8ZKAI, LIETUVISZKAI, 
VOK1SZKA1”.

Tokiu budu pasirodo, kad isz 
mokslainių mu->ų kailių išvarė ne 
ciecorių paliepimai, bet vietiniai 
pašlemėkai mokslainių užveizė- 
tojai. Su tais pašlemėkais mes 
privalome be pailsio . kariauti, 
reikalaudami, idant jie ne drystų 
laužyti ciecoriaus užtvirtintų 
tiesų. Nenusilenkklme tikt tiems 
pašlemėkams, o iszgausime, jei
gu jau ne kų daugiaus, tai nors 
tų, kų mums vieszpatystės tiesos 
pripažįsta.

Isz 8uwalkų gubernijom.
“Vienybė” pranesza, kad vai

tams lietuviszkos dalies Suval
kų gub. likosi įsakyta kalbinti 
valszczionis prie parengimo pra
dinių mokslainių; valdžia žadė
jo ant reikalų tokių mokslainių 
duoti medžius per 10 metų ir 
isz sawo pusės mokintojui pu-ę 
algos. Žmonės vienok niekur ne
priėmė tos valdžių pasiūlytos 
ant parengimo naujų mokslai
nių paszelpos. Daugelyj valsz 
ežių atsiliepė, kad ir ėsanezias 
reikia panaikinti, kadangi jos 
ne atsako reikalams musų kraš
to, jose lietuviškai ne mokina. 
Raudonės valszeziuje, ant savo 
susirinkimo, valszczionys pripa
žino apszvietimų, kokį suteikia 
tos maskoliazkos mokslainės už 
pavojingas, kadangi daugybė jas 
laukusių sėdi dabar Kalvarijos ir 
Sena pi lės kaliniuose, jų gi nelau
kusių nieks neužkabinėja. Isztikro 
pagirtina musų vaiszczionių vie
nybė ir supratimas jeigu toks terp 
jųyra; eidami visur teip isz vien, 
isz vien reikalaudami, turėsime 
betuviazkas mokslaines, nediį-i 
mus skriausti ir panezioti masko 
liszkoe valdžios. Laikykimės tikt 
visada krūvoj, vienybėj!

Iš seiliaus už lietuviškus raš
tus nuimtų, vienus ant kaucijų 
paleido, kitus dar laiko; suėmė 
dar vėl daugiaus szviežių. Li 
kosi suareštuotas dabar Wilka- 
viszkio daktaras, Bagdoną vy- 
sz'us, kurį nugabeno į Kalvarijos 
kalėjimų. Priežodis sako, kad 
gaisztantis labiausiai spardosi, 
todėl gal būt, kad ma-kolių tero 
rizavimas lietuvių neužilgio pasi
baigs. Dabartinės jų tironybės, 
aresztavojimai be priežasties per 
daug jau pagarsėjo ne tikt po 
Maskobjų, bet ir užrubežiuo'e. 
Gal pats maskoliszki caro tarnai 
susigės savo bjaurių darbų I

Dar wienas relkalnwima8 
sugrąžinimo lietu- 

wiszkos spaudos.
Laike atsibuvusio* 1895 met. 

Peterburge spaudos dalykų paro
do**, buvoperkratinėjimasir klau 
symas lietuviszkos spaudos loty 
niškoms htaroms. Ats kanezius 
nurodymus apdirbo: profe-orius 
W oi te r, Smilga ir B itrainaitis. 
Darbus tuos karsztai parėmė: pro

fesorius Lamanskyj ir sąnarys Mo
kslo Akademijos Mai ko v.Todėl są
nariai spaudos daly k ų susi w>ižia vi 
mo vienbalsiai nusprendė reika
lauti sugrųžinimo uždraustos Mas- 
kolijoj lietuviszkos spaudos, pra- 
sžyti valdžių peržiūrėti tų klau
symų. Nusprendimas tasai, 30 d. 
Balandžio szių metų, likosi nu
siųstas į maskoliszkų vidurių mi
nisterijų, kur ir dabar yra. Pa
kėlus dabar maskoliszkiems laik- 
raszcziams tų klausymų, kurį 
daugumas geresnių laikrašczių 
paremi h, gal ministerija ant galo 
griebsis jo peržiūrėjimo.

Murawjewo paminklas.
VVilniuje atsibuvo paszventi- 

nimas kampinio akmens statomo 
ežia neva isz privatiškų aukų 
paminklo garsiam Muravjevui 
Korikui. Wisi maskoliszki laik
raszcziai iszgiria į padanges nuo
pelnus Muravjevo dėl Lietuvos. 
Koki tie nuopelnai jo padaryti, ge
riausiai parodo sziųdieninis musų 
tėvynės stovis: ji Muravjevo ir 
jo pasekėjų lik«»si beveik užslo- 
ginta.

Džiowinimas Polesiai!* 
klampynių.

1898m. maskoliszkos valdžios 
nusprendė atlikti tolesnius darbus 
priedžio vinimoPolėeiaus klampy
nių, Grodno ir Minsko gub. Atei
nantį metų žada iszdžiovinti 45 
000 destatinų klampynių pri- 
gulinczių randui ir 15000 desiati- 
nų prigulinezių privatiszkiems 
savinįkams. Tokiu budu, iki pa- 
bnigai ateinanezių metų, bus isz 
Wiso iszdžiovinta 2900000 dės. 
Ateinantį metų per klampynes 
bus nukasta 186 wiorstai kanalų.

Senowiszkų daiktų mažė
jus Kaune.

Prie Kauno miesto rodos likosi 
nuspręsta parengti naujų senovės 
liękanų muzejų. Pulkaunįkas vie
tinės tvirtinęs, Galiezkin, dėl mu 
zejaus aukauja Kauno aplinkinėse 
iszkastas, dirbant , ežia fortus, 
visokias liekanas, daugiausiai 
kaulų priesz tvanų gyvenusių 
ežia žvėrių; tokių daiktų paau
kavo jis isz viso su virszum 
1000. Isz tikro tai gera auka mu- 
zejui ant pradžios. Muzejuj tame 
putdps visokios, kur nors ant 
Lietuvos plotų iszkastas, senovės 
liekanos.

Prekes laukų produktų 
Wilniuje.

Pereitų sanvaitę prekės laukų 
produktų Wilniuje buvo szito- 
kios: už rugius mokėjo po 72 — 
75 kap. už pūdų; avižos po76 — 
77 kap.; miežiai po 60 — 65 
kap., žirniai po 66 — 70 kap.; 
šviežias sviestas 10 rublių sū
dytas 9 rubl. 50 kap.; szienas 28 
— 30 kap.; sziaudai 20 — 25 
kap. už pūdų.

Kiekvienas teip sako:
CASCARETS CANDY CATHARTIC yra Ui 

Atebuklin«lau*io« Rjdjkloa.ilo atuiiaui iatn- 
dlmBoBe, turi Kardu įmoka, gydo lagadnei ir 
tikrai inkstui, kepenis, pilw| ir ozvstyja wlsa 
llueoa pra.aalina p-rizalima, gydo galwoį 
tkandehm% drugy ir utkielejlma widuriu

Pirk deilutf C. C. C. nladien. 10, 25, 50 cen
tu. Randui wisoM aptiekoae-ir iiigydyn>| gwa-

8wetimi Balsai.
Prilaukus mums maskoliszkas 

laikrasztis, “Peterburgskija VVie 
domosli”, Nr. z67, patalpino 
rasztų pono X. Y. Z., kuriame 
raszėjas, užtardamas už lietuvius, 
terp kitko paduoda, buk lietu
viai ukinįkai nieko daugiaus da
bar nuo maskoliszkų valdžių ne- 
praszo, kaip wien to, kad jiems 
daleista būt spaudinti maldaknį 
ges lotyniszkoms litaroms ir 
idant mokslainėse mokytu nors 
pkėjimo mokslo prigimtoj lietu 
vių kalboj. Tas ne tiesa, lietu
viai reikalauja daugiaus ir nepa- 
gigsnėdiiia vien maldaknįsėms ir 
tikėjimo mokslu mokslainėse. Jie 
reikalauja pirmiausiai: visismko 
-ugrųžinimo spaudos tiesų, netei
singai maskolių valdžių paverž
tų. Lotyniškos litero-* lietuviš
koj kall>oj yra tokia jau priva 
tiška lietuvių savastis, kaip, 

Daveikslaii, pinįgai kiekvieno 
lietuvio kiszeniuje; jeigu jų nė 
jokia valdžia, prie sziųdiemnio 
surėdymo, ne turi tiesos ir ne 
drysta paveržti, tuom paežiu ne 
turi ji tiesos kiszti savo nagus į 
privatiszkus lietuviszkos spaudos 
dalykus, neturi tiesos veržti lie
tuviams jų privatiszka savasz- 
ežia ėsanezių iotyniszkų literų; 
gal ji daboti pakraipų lietuviš
kų rasztų per sawo cenzorius,, 
kaip.daboja ir kitų kalbų rasztus, 
bet ne turi tiesos primesti lietu
viams savo literas ir uždrausti 
lietuvių vartojamas nuo amžių, 
taigi nuo seniaus negu jie suėjo 
į pažintį su neteisybėmis masko* 
liszkų valdžių. Jeigu maskolisz- 
kos valdžios ne turi tiesos kisz
tiesi į privatiszkus reikalus len- 
kiszkų, žydiškų, armenrszkų, 
gruziniszkų, totoriszkų, finiszkų, 
szvediszkų, vokiškų arba |«t- 
viszkų rasztų kaslinkjų vartoja
mų litarų, tuom paežiu ne turi 
jos tiesos stabdyti to ir lietu
viams. Kol Maskolijoj yra pri
vatiszka savastis dėl pavienių 
žmonių, ji turi būt pilnai pri- 
pažyta ir tautiszkiems gaiva
lams. Jeigu Maskolija ne turi ga
lybės uždrausti lietuviams terp 
švęs kalbėti lietuviszkai, negal 
ji uždrausti spaudinti knįgų toje 
kalboje su tokioms literoms, ko
kias ta kalba nuo amžių vartojo; 
kiekvienas pasikėsinimas valdžių 
atimti privatiszkų tautos savastį 
turi būt paprastu plėszimu va
dintas. Lietuviai ne gal daleisti, 
idant jų raštai dalytųsi į dvi 
dali: į svietiszkus, spaudinius ma
skoliškoms ir d vasiszkus spaudin
ius lotyniškoms literoms, jeigu 
svietiški bus neteisingai val
džių draudžiami, tuom paežiu jau 
valdžios privers gyventojus 
parsitraukti iszužrubežių uždrau
stus, vis tiek kokios pakraipos 
bus ten iszleidžiaini. Jeigu val
džios neteisingai su lietuviais 
elgsis, jos ne turi tiesos reikalauti, 
idant skriaudžiami užrubežiuose 
jieszkotu prilaukiu skriaudėjams 
raštų, kadangi tokių ir būt ne 
gal. Kad lietuviai ukinįkai ne
pasiganėdina vien mokinimu lie
tuvių ukinįkų savo kasztais už
laikomose mokslainėse tikėjimo 
mokslo, rodo tų Karklinų ir kitų 
valszczių paduoti praszymai mas- 
koliszkoms valdžioms: jie reika
lavo ir kitų mokslų lietuviszkoj 
kalboj ant knįgų spaudintų loty
niszkoms literoms; rodo tų atsisa
kymai lietuvių rengti naujas ma- 
skoliszkas mokslaines. Lietuviai 
supranta reika^maskoliszkos kal
bos, bet reikalauja, idant jų kaš
tais užlaikomose mokslainėse ne 
niekintų lietuviszkos kalbos, 
idant ji tose mokslainėse butų 
mokinama ir tai mokintojų gerai 
jų mokanezių. k 
Tol i aus, jeigu lietuviai nesza ly
gias su maskoliais sunkenybes 
aut vieszpatystės reikalų, reika
lauja ir lygaus nuo vieszpatystės 
atlyginimo, taigi nuėmimo viso
kių uždraudimų, kaip antai' prie 
pirkimo žemės Lietuvoj irjiriėmi- 
m<> lygiai su maskoliais ir lietu
vių ant visų urėdų Lietuvoj. 
Už lygias aut viešpatystės labo 
aukas, jiems priguli ir lygios tie 
sos kiekvienassusiaurinūnastie^ų 
yra jau skriauda, o priesz tas visi 
turi tiesų gintiesi ir Kariauti vis 
tiek ar tas skriaudžianczionis wal 
dz oms patinka, ar ne; net szuva 
drasko kojų savo pono, ji'igu jis 
jam ant uodegos užmina.

Iki šiol maskoliškos valdžios 
vien skriaudė lietuvius per sa
vo netikusius atsiųstus į Lietu- 
vų urėdnįkus. Kų gi iš to pelnė? 
Užsipelnė vien lietuvių nepasi
tikėjimų ir nekentimų, bet jų į 
maskolius ir į prilankius masko- 
lystei ne pavertė, kadangi su 
tais įnagiais, kokius vartojo, to 
padaryti ne galima. Tų supras 
kiekvienas sveiko proto žmogų-, 
gral nesuprasti vien ne dori Lie
tuvos urėdnįkai, kadangi jiems 
naudingas platinti terp žmonių 
nepasitikėjimų ir piktumų negu 
meilę ir tvarkų.



Nuo Redystės.
Ant musų atsiliepimo, dauge

lis gerų ir teisingų lietuvių už- 
B si mokėjo prenumeratę už “Lietu

vą” het dar yra gerokas skait
lius neužsimokėjusių. Taigi pasi
tikime. kad ir kiti nenorės musų 
skriaudos, bet kaipo deri ir tei
singi vyrai ir tikri lietuviai, pri
sius prenumeratę už “Lietuvą”, 
kuri rūpinasi ępie jų gerovę ir 
apszvietimę.

Mes kiekvienam užsimokan- 
cziam duodame puikias dovanas: 

f kas užsimoka $1,00,gauna dova
nų knįgelę už 25c., o kas utsimo- 
ka $2.00, gauna dovanų knįgelę 
už 50c. Knįgeles gali iszsirinkti 

* isz musų katalidgo,kas kokias no
ri. Kas neturi musų kataliogo, 
tegul atsiszaukia, o prisiusime 
jam dykai.

Raszydarni ir pinįgus prisius- 
darni, visada uždėkite szitokį a- 
dresą:

A. Olszewskis,
924 33rd St. CHICAGH, ILL.

CASCARETS todrutlna kr penia, inkstus ir 
pilwa. Niekad neskauda. 10c. 

_________ tIsz Amerikos.
Beszirdis laivo kapitonas.

Pas angliszkę konsulių Phila- 
delphioj atėjo penki jurinjkai 
angliszko laivo “Queen Adelai 
de” ir pasiskundė, kad jie tarna
vo ant minėto laivo per 18 mėne
sių ir nė vien? kartę savo algos 
ne gavo teip, kad dabar jiems 
prigulėjo jau 440 dol, Kapitonas, 
ne norėdams tų pinįgų iszmokėti,
nūs untė minėtus jurmįkus antįooo.
kranto ir kaip tikt jie ten pri- Warsaw, Ind. Iszdegė ežia dė- 
plaukė, su savo laivu nuplaukė £ių dirbtuvė; blėdį ugies padarv- 
ant jūrių, anuos paliko tę skaito ant $20000.
be jokio muisto. Jie gi, neturėda
mi pinįgų, baisų vargę kentė, kol 
dasigavo į Philadelphię. Kaip 
jie pasakoja, ant iszsiteisinimo, 
kapitonas sugrįžęs į Angliję ap
skųs juos kaipo pabėgėlius ir 
tokiu budu atims jiems galėjimę 
jieszkoti atlyginimo už neteisin- 
gę nuskriaudimę.

Priszalę laivai.
Atkakęs į San Franci sco isz 

Sziaurinių Ledinių jūrių, kapito
nas Cugon pasakaja, kad įtakoj 
upės McKenzie priszalo žvejų lai
vai: Beluga, Crampus, Jiarvhal, 
ir Mari D. Rame. Laivas Jean- 
nie, iszsiųstas ant atgabenimo
priszalūšių laivų žvejams mais
to, pats priszalo. Teiposgi pri- 
szalo ant jūrių ir ne gal iszsiliuo- 
suoti laivai: Teorleon, Nevport, 
Jessie Freeman, Belveder, Wan- 
derer, Rosario. Ant tų laivų y- 
ra apie 1000 žmonių. Jeigu jiems 
pasiseks isz ledų iszsiliuosuoti ir 
atplaukti į Point Barrovs, tai ne 
truks jiems maisto, kitaip gi visi 
gal, dėl nedatekliaus maisto, pra
žūti.

Troksztanezioms vyro mergi
noms.

Koksai L. M. Kerną n isz Dli,
Pietinėj Dakotoj, užmanė parū
pinti Klondikės aukeo jieszkoto- 
j ims paezias. Rengiasi jis atei
nantį pavasarį atgabenti į Klon- 
dikę 300 jaunų merginų, taigi 
aukso jieszkotojamsbus isz ko pa
sirinkti; kasat us kelionės mergi
nų jis ima ant savęs. Kiekvie
na mergina, norinti su Kernano 
pagelba rasti vyrę, turi priesz 
iszkeliausiant duoti pažadėjimę, 
kad ji ne apleis laivo, kol sau 
jieszkomo vyro ne ras.

Negal nusūdyti užinuszęjo.
Kansas City, Mo. Sūdąs per

kratinėjo ežia provę D-ro God- 
dardo, apskųsto už užmuszimę 
Frederiko Jacksono, bet ne gal 
iszduoli nusprendimo, kadangi 
prisaikintiejie sudžios niekaip ne 
gal susitaikyti. Prova ta jau 6 
kartus buvo perkratinėj^ma, bet 
vibgi iki sziol nėra nmprendimo. 
Mat D-ras Goddurd ne priguli 
prie beturezių, Amerikos gi sūdai 
tikt su tais, su negrais ir sve- 
timtaueziais didelių ceremonijų 
nedaro.

Plotai liuosos žemes Suvienytose 
Wieszpatystese.

Generaliszkas žemiszkas komi- 
sorius Suvienytų VVieszpatysz- 
czių apgarsino žin*as apie plotus 
liuobos, dar neužimtos kolionistų, 
žemės. Tokios žemės yra isz viso 
dar663063670milijonų akrų,arba 
10360000 ketvirtainių augliszkų 
mylių. Daugumas vienok tokios 
žemės yra tokiose vietose, kur 
žemd;>rby>-tė negal būt veda
ma: 362529600 akrų liuosos 
žemės yra Alaskoj, kur apdirbi
mas žetpės, dėl szalto tų krasztų 
oro, n» apsimoka; Alabamoj ir 
Nevądoj yra 105978797 akrų, 
MonUuojJ 71432917, Idahojj 45

-.................. . .JM
962855, Utahoj 44205700 ir 49
341558 akrų Wyomii^ė. Tie visi
plotai žemdarbystei ne tinka; 
jeigu galima juos Sunaudoti, tai 
vien ant galvijų auginimo ir tai 
ne visur.

Nelaime kastynese.
Scranton, Pa. Storcho szaftoje, 

Scrantono anglių kastynėse, už
gimė ugnis ir perkirto dirban
tiems darbinįkams iszėjimo kelię; 
6 darbinįkai užtroszko nuo du
rnų, septintam gi pasisekė prirė
plioti į kita szaftę, kur oras buvo 
geresnis; tę iszgelbėjo dar gyvę.

Apvirto paczto vežimas.
Denver, Col. Ant kelio, ties 

Grand Encampment, Wy. apvir
to paczto vežimas su 18 juom wa- 
žiuojanczių pasažierių. Isz va- 
žiuojanczių: 3 apsikulė mirtinai, 
tuos nugabeno į Wolfo hotelį 
Saratogoj ir paszaukė gydytojus, 
bet nėra vilties juos nuo mirties 
iszgelbėti; teip apkultų yra 12.

iszdege.
St, Louis, Mo. Iszdegė ežia 

biurai Wabash geležinkelio ir 
keli aplinkiniai namai ir krautu
vės. Blėdį ugnies padarytu ska! 
to ant pusės milijono doliarų. 
Geležinkelio biuruose sudegė tek 
posgi didelės vertės rasztai ir 
planai.

Quincy, III. Sudegė ežia ka
kalių (peczių) dirbtuvė; blėdį 
ugnies padarytę skaito ant $100

Alexandria, Min. 15 mylių 
nuo ežia su visu iszdegė farma 
Johno Kuehno; ugnyje pražuvo 
ir 2 farmerio vaikai. Užsidegus 
namams, tėvai su didesniais vai
kais buvo lauke prie darbo.

Lynczuotas.
Clifton, Ariz. Prie vario 

kastynių Worenei, netoli Clifton, 
rado pakelėj kunę vieno meksi- 
kouiszko darbiu į ko; kaukalis jo 
buvo perszautas, galva gi sutru
pinta. Koksai Madera likosi 
kaipo nužiūrėtas užmuszėjassuim
tas ir pasūdytas į kalinį. Meksi- 
koniszki vienok darbinįkai, nepa
sitikėdami Suvienytų Wieszpa-
tyszczių sudams, įsiveržė į kalinį 
ir užmuszė nužiurėtę žmogžudį.

Tvanu isznaikyta apygarda.
Ateinanczios isz Meksiko ži

nios pranesza apie didelius tva
nus sztete Chihuahua, Meksike, 
Kaime Ahumeda ne iszliko nė 
vieni namai, visus vanduo isz- 
griovė. Kaime tame buvo isz 
viso 1200 žmonių ir jų visi tur
tai pražuvo, ne turi jie nė mai 
sto, nė pastogės. Blėdį tvano pa
daryt ę skaito su virszumi, ant 
milijono doliarų vertės.

Numirė vienas isz Ne v Yorko 
ant bulmistro kandidatu.

Mieste Nev Yorke netikėtai 
numirė vienas isz kandidatų de- 
mokrat isz k o s partijos a >t mies
to bulmistro, Henry George. 
George buvo teiposgi garsus 
ra*zėjas, jo rasztai apie iszriszi- 
mę socijaliszko klausymo yra 
iazversti beveik į visas civili 
zuotų tautų kalbas. Isz visų 
Amerikos raszėjų: Bellamy, 
Betcher Stove, Cooper ir George 
yra placziausiai svetur pažysta
mi. i .*

Susimusze laivai.
Amerikoniszkas kariszkas lai

vas “Yantic”, iszplaukęs isz 
porto Quebec. Kanadoj, ties Si l 
lery susimuazė su kanadiszku 
garlaiviu “La Cenadienne”, ku
rį dik>ai pagadino. “Yantic” 
yra medinis, jeigu gi jis butų 
plieninis, tai butu garlaivį per 
skėlęs pusiau ir paskandinęs. 
Prie susimusztmo prapuolė vie
nas isz jurinįkų nuo “La Cana- 
dienne”.

Ateiviai.
Per pirmus tris mėnesius szių 

metų, taigi per Liepos, Rugpju- 
czio ir Rugsėjo mėnesius, atkako 
į Amerikę isz viso 49298 sve
timi ateiviai, arba ant 11500 
mažiaus negu per tokį jau lai
kę pereitų metų. Kiek tame a- 
teivių skaitliuje buvo lietuvių, 
ne žinia.

Geras radinys.
Clinton, la. 16 metų Ądolf 

Johnson, jieszkodamas sliekų ant 
Beaver Island, pietinėj miesto 
dalyj, bekasdimas žemę, su špa
tu pasiekė kokį ton kietę meta
linį daiktę, kurį atkasė ir pasi-

rodė, kad tai yra geležini skry
nia; viduryj skrynios buvo 50
000 dol. auksinių ir popierinių 
pinįgų. Kas juos ežia užkasė, 
nežinia.

Amerikos kartszkos pąjlegos.
San Francikco. Stovintis 

czionykszcziame porte Ameri
kos kariszkas kreiseris “Balti- 
more” gavo įsakymu plaukti 
prie Havai salų; priesz iszplau- 
kimę vienok nuo jo pradėjo bė 
gioti jurinįkai, isz viso per vie- 
nę dienę pabėgo 20 jurinįkų; 
jeigu gi eis teip toliaus, reiks, 
ant suteikimo stovintiems ant 
Didžiojo oceano kariszkiems lai
vams gabenti jurinįkus isz ry
tinių poetų. Jeigu jurinįkai pabė
ga laike sandaros, kasgi būt, 
jeigu užgimtų karė, tęsyk galėtu 
laivynė visai pasilikti l>e žmo
nių.

Wirszinįkas žemiszkos kariau
nos, jenerolas Milės, reikalauja 
padauginimo kariaunos iki 70 
000 kareivių, bet kad neatsi
randa tiek norinezių tarnauti 
samdinįkų, atsirado užmanymas 
atiduoti į kaiiaunę sėdinezius 
kaliniuose kriminalistus. Jeigu 
tas užmanymas liktųsi priimtu, 
jau visai ne atsirastu norinezių 
su kriminalistais tarnauti, laike 
gi karės kriminalistai p įsi rody
tu, žinoma, ne geriausiais karei
viais, jie iszbėgiotu ir Amerika 
atsirastu visai be apginėjų. ;

Isz Alaskos.
Laivai isz&iųsti su valgio pro-, 

dūktais dėl auksojieszkotojų ant 
Yukon upės, Alaskoj, ne gali ten 
prisigriebti, kadangi ne tikt upė 
užszalo, bet priszaloir pats lai vai 
teip, kad ne gal ne atgal plaukti, 
nė toliaus keliauti; todėl aukso 
jieszkotojus tiesiog laukia badas, 
kadangi privežti žeme teiposgi 
negalima, vėjai užpustė • visas 
tarpkalnes.

Nauja garlaiviu linija.
Hamburgo garlaivių kompanija 

padarė sutartį su Amerikos Grand 
Trunk geležinkeliu. Hamburgo 
kompanija žada sykį ant mėnesio 
siuntinėti savo geriausius garlai
vius terp Hamburgo ir Portland, 
Me.

Pavogė numirėlio kūną.
Indianopolis, Ind. Pereitos san- 

vaitės ketverge, ant farmos Han
cock pavietyj pasimirė 73 metų 
senelė, Marie Field, kurię perei
tos nedėlios dienę palaidojo. 28 
d. Spalių, ant kapinių atėjo duk
tė numirusios ir užtėmyjo, kad 
kapas szviežiai buvo kasinėja
mas; liepė jį su visu atkasti, isz- 
ėmė skrynię, kurioje buvo grabas 
su numirėle, bet grsbę ati
darius pasirodė-, kad kūno nėra. 
Praneszė apie tai į policiję, bet 
ir ta nė jokio kunę pavogusių
pėdsako ne surado. i

Kokia ukes dalis didžiausią Ame
rikai atgabena naudą.

1896m. visose Amerikos ei 
dabro kastynėse iszkasė cidabro 
už $72OOOOO(*, aukso už $46000 
000. Wcrtė auginamų avių siekė 
$65167725. Wilnų tas avių 
skaitlius davė 272474708 svarų, 
skaitant vidutiniszkai po 14c. 
svarę, iszpuola $38146450 už 
vilnas. Tę patį metę auginamos 
visztos padėjo 1100000000 kiau- 
szinių vertės $165000000. Tę metę 
ant mėsos visztųaugytojai parda
vė wisztų už $125000000, taigi 
auginimas tų paukszczių atgabeno 
isz viso $290000000, daugiaus 
negu vertė iazkasto aukso ir ci
dabro |»er tuos metus, daugiaus 
negu vertė visų aginamų avių ir 
nuo jų vilnų, daugiaus uegu 
vertė nuo laukų surinktų rugių, 
miežių, bulvių, kvieczių, med
vilnės arba kitokių žemės vaisių. 
Teip, paveikslan, 1896m. Ame
rikoj surinko.
tabako už............... $ 35574229
bulvių „ .... „ 78984901
avižų ,, .... ,, 165655988
vertė visų kiaulių ,, 186524745

,, surinktų kvie
czių ........... „ 237938988

„ medvilnės 258164670 
nauda isz auginimo ,,

naminių pauk
szczių ......... .. „ 290000000

Ne bereikalo todėl “Rytas”, 
ragindamas prie parengimo koo 
peratyviszkų farmų, rody j o ant 
jų naminius paukszczius auginti, 
kadangi, kaip matote, isz visokių 
ūkių veislių paukszczių auginimas 
didžiausię amerikonams pelnę at
gabena. Wienok ir prie pauksz-

LIETUVA
ežių auginimo reikia atsakanezio 
mokslo. Deszimts metų atgal ir 
amerikonai tokio pelno ne turėjo, 
jų auginamų paukszczių ant vie
tinių reikalų neužteko, reikėjo 
isz svetur parsigabenti, sziędien 
gi yra jau jų ir ant iszvežimo.

Keliavo kaipo siuntinyM.
Seattle, Wash. Ant czionyk- 

szczio geležinkėlio likosi atiduo
ta ant persiuntimo į Bostonę, 
ant vardo “įves Pond Piano 
Company” dideli skrynia. Skry
nię tę įdėjo į tavorinį 
vagonę, drauge su kitais tavo- 
rais. Geležinkelio klerkas 
Meckstroth, peržiūrėdama siunti
nius, užtėmyjo isz pamestos skry
nios tekantį vandenį, todėl ję 
atidarė ir viduryj, vieton muzi 
kaliszko instrumento, rado beveik 
visai nuogus: vyriszkį ir moterį. 
Pasirodė, kad tai yra Tyler ir jo 
moteris; jie teisinosi, kad į Seat
tle atkako isz rytų, isz Exeter, 
N. H., bet kad Seattlej dabar 
viskas pabrango, o darbo nėra, 
jie mat norėjo atgal į rytinius 
sztetus prisigriebti, bot kad ant 
kelionės pinįgų ne turėjo, nu
sprendė keliauti kaipo sjuntinys. 
Skrynioj buvo maisto užtektinai 
ant visos kelionės, turėjo su savim 
bertainaitį vandens, kuri su i mat 
juos ir iazdavė.

Suvažinėjo mericiną persiredžiu- 
- Nią už vaikiną.

Lancamter. Pa. Netoli stacijos 
atbėgęs geležinkelio tavorinis 
trūkis suvažinėjo žmogų. Užtė- 
myję tę nelaimingę atsitikimę 
geležinkelio tarnai su žiburiais 
nuėjo jieszkoti suvažinėto ir isz- 
tikro ant szėnių rado sumaltę ku
nę. Pasirodė, kad gulintis ant 
szėnių kūnas, aprėdytas vyrisz- 
kuose drabužiuose, yra tai kūnas 
jaunos, 20 metų merginos. Rasztų 
nė jokių prie kūno ne rado, bet 
sprendžia, kad tai buwo Anuie 
Spenee, kuri sanvaitę atgal pa-, 
bėgo nuo savo tėvų.

. Susimušimas su indĮjonais.
Fort Di chesne, UTAH.Parube- 

žiuose prie indijonų teritorijos 
atsitiko kruvinas susimuszimas 
terp indijonų ir baltveidiių, 
kuriame trys indijonai likosi 
užmuszti. Dabar ant vie
tos tų musztynių atėjo 300 indi
jonų ant atkerszyjimo savo bro
lių užmuBzėjams. Randas iszsiun- 
tė miliciję ant iszvarymo indijonų 
į jų teritoriję. Kas musztynėms 
pradžię padarė, tikrai nežinia, 
bet, nesibijant apsirikimo, galima 
spręsti, kad jas baltveidžiai pa
gimdyti turėjo,

Nelaime ant geležinkelio.
Glasoov, Mont. Ant geležin

kelio, prieszais Hinsdale, susimu- 
szė isz 60 vagonų susidedantis ta
vorinis trūkis su trukiu vežaneziu 
galvijus. Prie to du žmonės 
likosi užmuszti, sunkiai apkultų 
yra daug. ,

Pamėtyk deiute CASCARETS oi 10b., ge- 
rlaMl* •otelaytoja plouoziu Ir wi«u widuriu.

Isz darbo lanko.
5 Grape Creek, III. Per- 

sergszcziu brolius lietuvius 
norinezius atkeliauti darbu jiesz
koti, kad nekeliautu, kadangi 
be reikalo tikt ant kelionės 
praleistu kelis doliarus. Nė 
vienas ne prigulintis į uuiję ežia 
darbo gauti negal, prisiraszymas 
gi į ję kasztuoja 5 dol., bet ir 
prisiraszimas nieko ne gelbėtu, 
kadangi visos vietos užimtos, nau
jai atkakęs negal tikėtiesi darbę 
gauti. Jeigu kas gauna užkvieti- 
mus, tai tie užkvietimai yra ne 
nuo dorų žmonių velijanezių gero 
savo broliams, bet yra tai darbas 
besmegenių, kurie nieko apie 
mainas neiszmano, bet tyczią 
kvieczia žmonis dėl padidinimo 
savo biznio. »

J. Naujoka.
N Pereitę sanvaitę buvo Su

vienytose VVieszpatystėse 219 
nusibankrutinimų; pereitę metę, 
per tę paczię sanvaitę, buvo jų 
270; Kanadoj buvo ių 25, pe
reitę gi metę 40. Iszvežimas 
Amerikos tavorų truputi suma
žėjo, ant to atsiliepia ir rengiami 
Europoj didesni muitai ant A- 
merikos tavorų. Wien Prancū
zija tuom tarpu numažino mui
tus ant atgabenamos isz Ameri
kos kiaulienos nuo 80 frankų 
aut 25 fr. už tonę. Žymiausiai su
mažėjo darbai dirbtuvėse vilno
nių iszdirbimų; pasimažino pir
kėjai ant plieno ir geležies isz
dirbimų.

Chicago. Ant susirinkimo 
sąnarių mokslainių užveizdos li
kosi užgirta, idant prie visokių 
darbų dėl mokslainių kon t rak to
riai priiminėtų vien darbinįkus 
prigulinezius į unijas; kontrakto- 
nų, kurie to pildyti ne norės, nu- 
tarta ne priimti. Lietuviai jau 
rodosi galėjo pats persitikrinti, 
kad juo toliaus. juo sunkiaus yra 
darbę gauti darbinįkui neprigu- 
lincziam į darbinįkiszkas organi
zacijas, kad tokių visur neken- 
cziajuos visaip darbdaviai 
skriaudžia. Tegul todėl visi ra- 
szosi į unijas ir isz vien su visais 
darbinįkais kariauja už savo tie
sas.

Aliance, On.Czionykszcziai 
kalnakasiai nesutiko priimti už
virtę ant konvencijos mieste 
Columbus, Oh. užmokesnio už 
darbę normę ir isz naujo pakėlė 
sztraikę reikalaudami įm) 65c. už 
tonę iszkastų anglių. Ant tarybų, 
atsibuvusių 21 d. Spalių, darbda
viai pažadėjo jiems po 63}c. ant 
ko darbinįkai sutiko ir dabar 
grįžta prie darbo.

Wienas isz skaitytojų rasZo 
isz West Superior, Wis, kad gi- 

ųiose West Superior ir Duluth, 
Wis. yra darbo užtektinai. Dar- 
binįkams moka nuo $20 iki 
$30 ant mėnesio, o mieste 
Superior ir Duluth moka nuo 
$1.50 iki $3 ant dienos. Kiek
vienas norintis, gali ežia darbę 
gauti.

1 Pittsba'rg, Pa. Jonės ir 
Langhlins rengiasi pastatyti 150 
naujų koklinių peczių, kurie bus 
gatavi jau pradžioj ateinanezių 
metų.

Nashville, Ten. 300 kalna
kasių czionykszczių kastynių pa
kėlė vėl sztraikę, kadangi kasty
nių savinįkai ne pildė pirmiaus 
padarytos sutarties. •

5 Coal City, III. Kastynėse 
“Star Coal Company” prasidėjo 
darbai. 350 darbinįkų gauna jose 
darbę. Žada pradėti darbus ir 
kitose aplinkinėso kastynėse.

5 Dirbanti ant parengimo paro
dos Omahoj prie kontraktorių 
Goldie & Bros dailidės pakėlė 
sztraikę,

5 Ecorse. Mich. Rengia ežia 
didelę dirbtuvę potažiaus, kur 
ras darbę 7000 darbinįkų.

ISZ
Lietuwiszku dirwu

Musų tautiszka wienyb6.
Kad teq> mus nėra vienybės, 

nė solidariszkumo, tę, rodosi, gal 
kiekvienas mato; užtenka sueiti 
kur nors didesniam lietuvių pul
keliui, pirmiausiai jie pasiskirsto į 
dvi partijas: dievotų ir bedievių 
ne užkenezianezių viena kitos. 
Tas dwi partijas lengviausiai pa- 
tėmyti -Amerikoj. Europoj ne 
geriaus: apart vietinių, tankiai 
asabiszkų neužsikentimų, galima 
užtėmyti, kad suvalkiecziai ne 
moka ar ne nori susiartinti su 
lietuviais kitos Nemuno pusės, 
150 arba gal 200000 Prūsų lietu
vių nė ne bando susiartinti su 
lietuviais kitų krasztų, nors tas 
mažas skaitlius, be atsirėmimo 
ant maskoliszkų lietuvių, turi 
isznykti, jie szalindamiesi nuo 
kitų lietuvių ne gal gintiesi nuo 
vokiszkos vilnies, 'kuri juos ant 
galo iszneszios po vokietystės jū
res. Prūsų lietuviai, rodosi, ne 
nori nieko girdėt apie darbus 
kitų krasztų lietuvių. Kad teip 
yra, rodo tę tas, kad nė viena isz 
prusiszkų lietuviszkų redakcijų 
ne siunezia savo laikraszczio nė 
vienam amerikoniszkam, jų 
redaktoriai visai ne atsiliepia 
ant musų laiszkų. Nesakome ežia 
apie vokieczių iszleidžiamus: 
‘"Keleivį” arba “Nauję Lietu- 
viazkę Ceitungę”, norą ir ežia 
juk turi būt lietuviai redaktoriai, 
bet turime kaltinti laikraszczius 
lietuvių iszleidžiamus, kurie tei
posgi nuo musų szalinasi. Beįeiki
me toliaus. Amerikos lietuviai 
sutvėrė draugystę “Tėvynės 
Mylėtojų”, kurios mieriai yra isz- 
leidiuėti lietuviszkas knįgas ir 
dalyti jas Lietuvoj gyvenan
tiems broliams; Lietuvos inteli
gentai, vieton dirbti isz vien ir 
kuo skaitlingiausiai prie susi
tvėrusios draugystės pristoti ir 
ję szelpti, kaipi ant persergėjimo 
lietuvių, iszleido savo ataiszau- 
kimę, kuriame kalbina prie aukų 
dėl tų paežių mierių. bet atskirai 
nuo T. M. D. Czia mes nesikėsi
name apginti minėtę draugystę, 
ji teiposgi nusidėjusi priesz Euro
pos brolius, ji ne tikt tų nekvie

tė darbuotiesi isz vien, bet bandė 
stabdyti tokį europieczių pa- 
kvietimę, nors ji savo vien spė
koms niekaip ne galės mierfy 
iszpildyti. Tas geriausiai 
parodo, kad mes ne mokame 
dirbti isz vien, dalinamės! į ma
žus pulkelius, kurie, būdami silp
nais, nieko svarbesnio nuveikti 
ne gal, todėl mes niekaip ne 
galime pasikelti, bet vis skęstame 
tamsybėse ir nesupratime. Lai
kas, rodosi, jau mums labiaus 
susiartinti ir pradėti darbuotiesi 
isz wien, vis tiek kas darbę pra
deda!

Isz So. Bostono, Mas.
Draugystė D. L. K. Witauto 

(389 Rroadvay), 24 d. Spalių 
laikė savo mitingę, ant kurio nu
tarė atidaryti savo rumę dėl 
wisų Bostono lietuvių ir pavesti 
visiems ant pasiskaiktymo dykai 
savo lakraszczius ir knįgas. Todėl 
užpraszome visus Bostono lie
tuvius, vieton tranky tiesi po 
galiūnus, ateiti į draugystės rumę 
snt pasiskaitymo, ypacz gi sere- 
dus vakarais, kadangi tę dienę 
bus laikomi moksliszki ir kitokį 
praneszimai, kurie prasidės nuo 
7 v. 45 m. ir trauksis iki 9 vai. 
vakare. Mokytesni lietuviai už- 
praszomi yra ateiti ir prakalbėti 
apie kę nors ant musų seredos 
vakarinių susirinkimų; užpraszo
me ir tuos, kurie atvažiuotu į 
Bostonę isz kitų miestų atsilan
kyti ant musų salės. 3 d. Lapkri 
ežio, seredos vakare, kalbės kunį- 
gas Gricius. Pirmas isz tokių 
musų draugystėj pasikalbėjimų 
atsibuvo pereitos sanvaitės sere- 
doj; kalbėjo p. K. Burnett, apie 
pagerinimę lietuvių būvio Ame
rikoj. Kalbėtojas ragino lietu
vius pradėti kitaip gyventi, su 
tverti vienę isz lietuvių drau 
gystę, rengti kooperatyviszkas 
dirbtuves ir pardavinyczias, 
kadangi mes iki sziol vien sveti
mus penėjone, laikas dabar jau 
rupintiesi apie savo sąnarius; iki 
sziol mes buvome avetimtauezių 
vergais. Ponas Burnett ragino ne 
tikt Bostono lietuvius, bet visos 
Amerikos susijungti į vienę 
materijaliszkus mierius turinezię 
draugystę, rengti kooperatyvisz
kas pardavinyczias isz kurių lietu
viai pirktu jiems reikalingus 
daiktus, uždarbis dalytųsi terp 
susidraugavusių ir jis ne tektų 
svetimiems. Dabar p. Burnett 
suraszinėja vardus norinezių 
pristoti prie tokios draugystės ir 
kaip tikt susirinks atsakantis 
skaitlius, bus suszauktas mitingus 
ir gal mums pasiseks tokię drau
gystę sutverti. Kada bus viskas 
surėdyta, lęšy k bus apgarsyta po 
laikraszius, ir bus paduota naujos 
draugystės konstitucija ir jos 
vardas.

Draugyste.

Puiki istorijos pažintis.
Lenkiszkame laikrasztyj “Pa

triotą”, “litvinai”: Stefanovicz 
ir Koreivo smarkiai protestuoja 
priesz kalbę kunįgo Žilinsko, 
kalbėtę laike atsibuvusio szį metę 
S. L. Seimo; kunįgas mat dryso 
peikti braci polakov (lenkai gal 
būt broliais maskolių, kadangi 
paeina isz to paties slaviszko 
kelmo, broliais gi neprierulinczių 
prie slavų lietuvių būti jau ne 
gal). Toliaus protestuojanti sako: 
“Žinome, kad Lietuva buvo 
galinga iki 1475m., bet kad pa
skui sutraukė ryszius su Lenkija, 
skriausdama ję, nužudė jos pa- 
gelbę ir todėl daug savo žemių 
nužudė, pakol ant galo 1499m. 
priversta buvo vėl antru kartu 
su Lenkija susiriszti (zkęd taka 
pyszna chronologija?)”. Galima 
turėti visokias nuomones, bet ne 
daleista remtiesi ant mokslo, 
jeigu kas apie jį supratimo ne 
tur; istorija yra mokslas, todėl 
isz jos parodijos daryti ne galima.

\

Per degtinę galą gawo.
“Saulė” paduoda, kad Scran- 

tone, Pa. lietuvys, Jonas Dubu- 
lis, rado sau galę. Po pėdei isz- 
ėjo jis pas savo draugę ir czia 
pasigėręs ėjo namon, bet namų 
negalėjo atrasti, atsigulė į pele 
nūs ir czia jį ant rytojaus rado 
jau negyvę. Dabulis atkako į 
Amerikę pirmę pereitų Welykų 
dienę. Lietuvoj paliko paczię 
ir vienę vaikę. Paėjo isz Su
valkų gub., Rudaminos parapi
jos, Wirbalo kaimo.

Nauja lietuwiszka drau
gyste.

“Vienybė” paduoda, buk She- 
nandoah, Pa. susitvėrė nauja lie
tu viszka draugystė po vardu: 
“Laisvės Lietuvių”. Įsiraszy- 
mas kasztuoja tikt vienę doliarę^ 
Numirus sąnariui pati draugystė 
iszrinks tam tikrus delegatus, 
kurie užsiims palaidojimu kūno. 
Parodų ir apvaikszcziojimų ne
darys, ne neszios ženklelių, už ti- 
kėjimę nesivaidys.

. --------------- .
“Garmąs”, “Klaidų atitaisyme”, 

sako:” raszydami pirm kelių 
sanvaiezių apie lietuviszkas 
mokslą i nes, pasiremdami ant 
“Lietuvos”(kuri mat pamelavo?) 
ir kitų laikraszczių, paminėjome, 
kad į Chicagos parapijinę mok- 
siainę tapo partrauktos už moky
tojas penkios lenk^zkos minysz- 
kos. Dabar dasižinojome, kad 
minyszkų yra tenai ne penkios, 
bet keturius, isz kurių viena 
airiszi,likosios lietuvaitės (gal gi
musios Lietuvoj? Lenkai tokias 
“litvinkoms”vadina, nors ne mo
kėtu lietuviszkai)”. Gaila labai, 
kad mes tokio jau klaidų atitai
symo patalpinti ne galime: 
kaslink skaitiiaus minyszkų, pa
taisomo jį ant keturių, kitos gi 
dalies pataisai visgi ne galime.

Stoniai vidurinės Afrikos.
Wienas belgiszkas moks Ii u- 

czius iszskaitė, buk viduriuose 
Afrikos, krasztuose prie ekva
toriaus, gyvena isz viso 7000000 
slonių, taigi iszpuola po vienę 
ant 10 hektarų (1 hektaras ly
gus beveik vienai desiatinai, 
arba 2 margams) 70 milionų 
hektarų girių ėsanezių tuose 
krasztuose, kur žvėrys minta 
jaunomis medžių atžalomis, la-' 
pais ir vaisiais. Wienas slonius 
duoda 10 svarų brangaus kau
lo, taigi isz viso (brangus tik 
ilczių kaulai) bus 70 mi
lijonų svarų. Widutini prekė 
svaro sloniaus ilczių yri $1.50, 
taigi vertė visų tuose krasztuo
se gyvenanezių slonių ilczių 
bus $100000000.

Naujas Pacztas.
“Lietuvos” redakcijoj yra da

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

Teiposgi užpraszome savo 
skaitytojų, kurie prisiuneziate 
prenumerstę už“Lietuvę”,arba pi
nįgus ant knįgų ar ant kitokių 
daiktų, visada raszykite money 
orderius ant Sub-Station No. 60, 
tai mes nereikalausime važinėti 
į didyjį phcztę, bet paimsime pi
nįgus isz savo kasos.

Su guodone.
A. Olszevskis, Paczto Užveizėto- 
jas.

924 33rd Str., Sub-Sta. No. 60 
Chicago, III.

Didelis Balius.
Chicagoj, 7 d. Lapkriczio, 

salėje po nr. 988-990 W. 19th 
str., kertė Leavitt., Liet Republ. 
Kliubas lOtos v ardos laikys savo 
pirmutinį balių, ant kurio ui- 
praszo tari sus lietu viszkus kli ubus 
ir visus kitus lietuvius ir lietu
vaites kuo skaitlingiausiai susi
rinkti, nes tai bus didžiausias ir 
gražiunsias balius, grajys pui
kiausia muzika. Balius prasidės 
pusiau 7tę valandę vakare. Į- 
žen^a vyro su pana 25c.

Galima privažiuoti prie pat 
salės durių karas 18tos ui.

Užpraszo, Komitetas.

“Lietuvos” Agentas.
“Lietuvos” keliaujaneziu agen

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

“Lietuvos” Iszdavyste.



L IETU V A

Isz wisur. H Kaime Kuzneek, netoli Sara
tovo, rytinėj Maskolijoj, pasimi
rė jauna moteriszkė. Wyras pa- 
szaukė popą atlikti maldas priesz 
palaidojant Laike maldų, gulinti 
grabe moteriszkė atgijo, pakilo isz 
grabo ir netikėtai apsikabino po
pui ant kaklo. Susirinkę giminės 
iszbaimės iszbėgiojo; tuom tarpu 
atgijusi moteriszkė pagimdė vai- 
ką. Moteriszkė. ir vaikas dabar 
jau sveiki, bet isz baimės popo 
galva pražilo.

|| Nuo katalikiszkų misijonie-

|! Į Berlyno universitetą liko
si paskirtas naujas ekonomijos 
profesorius, Dr. Reinhold isz 
Wisbadeno. Savo pirmoje lekci
joje profesorius nupeikė visus, 
kurie soc jalizmą vadina vien 
meazlynų agitacija, kurią liepia 
su pagelba kariaunos suvaldy
ti. Tokia yra nuomonė trumpa- 
maezių egoistų. Socijalizmas rei- 
szkia kovą dvasins priesz dva
sią. Darbinįkai kovoja už savo
laisve, o kova tokia sutinka su rių prancuziszkoae valdybose 
progresu ir civilizacija. Kalbą Kochinchinoj, Užgangesinėse In
tą priėmė visi su rankų ploji dijose, 22 d. Spalių, siautė bai- 

socijalizmą ne sus taifūnas, kulisai daugybę
• kaimų suvisu iszgriovė, Prie ko 

pražuvo ir daug žmonių.

|| Bavarijos sostapylėj, mies
te Muenchene, ką tikt pasibai
gė terptautiszka kaczių paroda, 
ant kurios suvežė 77 kates vi
sokių veislių. Isz svetimų

... .Į krasztų atgabeno savo katestą, likusius 70 milijonų stengia- . ? ..? . * .. I parodyti vien Austrija,si paversti j savo vergus, jiems | r 
tarnauja ir neva žmonių balsais į 
iszrinkti augszcziausi urėdnįkai, dimiro 
jie vien mynioja ant visų labo 
iszduotos tiesos, tikt jų nuvar
ginti darbinįkai bando prieszin- 
tiesi, Toksai surėdymas gal isz 
tikro nupuldyti visą krasztą, 
gal pagimdyti didelius kraujo 
praliejimus. Keuo bus virszus 
kovoje kopitalo su darbu, mums 
rodosi, nieks ne gal abejot.: mi
lijonai darbinįkų juk ne nusi
lenks priesz kelis szinitus kapi
talistų, nors už juos užstotų ir 
valdžios.

progresu ir

mais. Isztikro, 
kas kitas pagimdė, kaip kapi
talistai: jų neteisinga exploa- 
tacija dirbanezių luomų turėjo 
pagimdyti pasiprieszinimą ex 
ploatuojamų- Niekur kapitaliz
mas teip giliai szaknų ne įleido 
kaip Amerikoj: ežia keli szim- 
tai milijonierių valdo visą krasz-

U 30 d. Rugsėjo, po wisą Japo
niją siautė neiszpasakytai smar
kios audros ir lytus, kurie padir
bo daug blėdies po wisą krasztą. 
Geležinkelio linija terp Hodoga- 
ya ir Kambor likosi keliose vie
tose vandens pragraužta. Dalis 
iszkasto per kalną tunelio terp 
llodogaya ir Tutsuka sugriuvo 
ant bėganezio per jį tavorinio 
trūkio ir sudaužė penkis paskuti
nius vagonus. Miestas Akaozi 
yra vandens užlietas, tvanas 'ežia 
nuneszė 7 namus, o daug jų pa
gadino, nuneszė daugybę tiltų. 
Pagal rando apgarsytas žinias, 
Aiyagi apskrityj 40 vietų su 
10000 namų yra vsndens apsem
tų; daug namų yra užlietų ap- 
skrieziuose: Kaito, Kaasav, No 
kaszima ir Hagvai, Bandas da
bar turi maityti 60000 žmonių, 
kurių visus turtus vanduo nu
neszė. Prigėrė ir daug žmonių. 
Blėdį vien ryžių laukuose, tvanų 
padarytą, skaito ant 12 milijonų 
doliarų.

|| Laike Sevastopolines karės, 
1855 m., gabenant pinįgus, pra
puolė skrynia su 70000 ’ rubl. 
auksinių pinįgų. Nužiūrėti likosi 
du kareiviai konvojuojanti auksą. 
Juos ir nusudyjo į katorgą (prie 
sunkių darbų). Laike varymo 
į Siberiją, vienas isz nusūdytų 
prisipažino savo draugui ir paša 
kė, kur pinįgai užkasti. Žinią 
apie užkastus pinįgus tėvai mir
dami pavesdavo vaikams ir teip 
traukėsi iki dabar. Wienas isz 
palaikėjų tos žinios dabar atėjo 
pas Astrachaniaus kriauezių Gur 
ką ir apie vietą užkastų pinįgų 
papasakojo, susitarė drauge, pa
davė gubernatoriui praszymą da- 
leisti tų pinįgų jieszkoti. Guber
natorius daleido ir jie isztikroųu- 
rodytoj vietoj rado visus 70000 
rublių auksiniais pinįgais.

|| Atkakęs į Christiamją nor- 
vegiszkas žvejų laivas atgabeno 
žinią, kad netoli salos Bardoe, ant 
Sziaurinių Ledinių jūrių, jis pati
ko jūrių vilnių nesziojamą orlai
vį mokslincziaus Andrees, kuri- 
sai pradžioj Liepos mėnesio bu
vo iszlėkęs ant moksliszkų tiri- 
nėjimų ant sziaurinio žemės po
liaus. Kapitonas Sverdrup ren
giasi tuojaus plaukti į tuos krgsz- 
tus jieszkoti to orlaivio, o gal ant 
neapgyventų tų krasztų salų pa
sisekė profesoriui Audree iszlip- 
ti, arb£ gal būt, kad jis su savo 
draugais prigėrė.

Islandijos parlamentas nu
sprendė nutiesti ant jūrių dugno 
telegrafo liniją nuo salų Feroer, 
taigi sujungti salą telegrafu su 
Europos kietžemiu, kadangi nuo 
salų Feroer yra jau telegrafas. 
Jūrių dugnas, ant visos tolumos, 
taigi ant 280 mylių, jau išmatuo
tas. Widutim jūrių giluma ant 
to kelio yra 300 sieksnių, tikt 
vienoj vietoj yra giluma 680 
sieksnių, taigi netoli vienos ąn- 
gliszkos mylios.

taifūnas, kulisai daugybę

U Oriechovo-W:isiljeve, Wla 
i gub., medvilnės 

dirbtuvių darbinįkai pakėlė 
sztraiką, padegė dirbtuvių t riobas 
sudegino geležinę kasą ir 50000 
rublių popierinių pinįgų.

U Ant Halle Kothbus geležin
kelio linijos, netoli Leipcigo, 
susimuszė pasažierinis trūkis su 
bėganezia lokomotyvą. 
29 pasažieriai likosi 
apkulti, o isz tų 6 yra 
mirtinai.

Prie to 
sunkiai 
apkulti

U Iszpanijos sostapilėj, mieste 
Madride, pakėlė sztraiką'thionke- 
piai. Mieste negalima buvo nie
kur gaut duonos. Karės minis- 
teris atsiuntė duonkepius karei
vius ir liepė jiems kepti duoną; 
miltus perka pats miestas.

|| Berlyne smarkiai pradėjo 
siausti liga grippa arba influenca 
wadinama; tukstancziai Įmonių 
apsirgo.

Jeigu Jeutieei netwelku. Imk wlen|CA8£AR 
ETS, o Užgydys tawg, ui 10 ir 20c.

Naujausi iszradimai.
Mieste Auklande, ant Naujos 

Zelandijos, darė dabar bandawo- 
nes su nauju iszradimu paskirtu 
ant naikinimo prieszo laiwų lai
ke karės- Tasai iszradimas yra 
tai inžinieriaus Pirkinso powan- 
denini torpedų twirtinė. Pati 
twirtynėyra krante iszkasta, bet 
po wandeniu teip, kad joje ėsan- 
czių Įmonių prieszas, nors ir ži
notų, kurioje wietoje yra ta twir- 
tynė, sawo kanuolių szuvviais ne 
gal užgauti, jie gi su elektrikos 
pagelba, iazleidę torpedas ant su
draskymo prieszų laiwų, gal jas 
teip kėrawyti, kad jos pro szalį 
nepraeis. Kur tokios twirtynės 
bus parengtos, nė joks prieszas 
□e drįs su sawo laiwais prie kran
to prisiartyti, kadangi isz twirty- 
nės paleisti torpedai lengwai juos 
gal sudraskyti, laiwynės gi szu- 
wiai pritaisytos po wandeniu 
twirtynės pasiekti ne gal. An- 
gliszka kariszka laiwynė rengia
si nuo Pirkikso nupirkti tą iszra- 
dimą.

|| Mieste Portsmouth, Angli
joj, darė dabar bandawones su 
nauja prietaisa, apsaugojanezia 
ugnagesius prie ugnies gesinimo 
nuo karszczio ir nuo durnų. Nuo 
karszczio kūną apsaugoja drabu 
žiai isz asbesto, taigi isz teip 
wadinamų kasamų isz žemės linų, 
nuo durnų, taigi nuo užtroszki- 
mo, apsaugoja tam tikra kepu
rė uždengianti ne tikt galwą, 
bet ir burną. Orą ežia ne puczta 
nuolatai dūdomis isz lauko, ka
dangi, toms pradegus, ėsantis ug
nyje galėtu oro ne tekti ir ui 
troksztų, bet paezioj kepurėj 
yra prietaisa su sutirsztintu oru, 
kurio užtenka ant wienos valan
dos. Sunaudotas oras žmogaus 
kvėpavimo pajiegos liekasi su
varytas paskui į apaezią. Apsi
rėdę-* su asbestiniaia drabužiais 
ir užsidėjęs minėtą kepurę, žmo
gus gal liuobai dirbti per tūlą 
laiką lygiai karszcziausioje liep
snoje, kaip ir tirszcziausiuose 
durnuose.

t Kapitonas brazdijaniszkos 
lai vyiiės,Boiteux, darė dabar ban 
davones nuiminėti fotografisz- 
kus paveikslus po vandeniu. 
Ant to reikia vien, idant butu 
užtektinai szviesos ir kad vanduo 
negalėtu prisigriebti prie fotd- 
grafiszko aparato. Szwiesą duoda 
elektriszka lampa pritaisyta prie 
kepurės nusileidusio aut jūrių

dugno, apeirėdžiusio su narų dra
bužiais žmogaus; fotografiszkas 
gi aparatas įdėtas į stiklinę skry- 
nę teip, kad prie jo vanduo ne 
prisigriebia, bet liuosai dasigau- 
na szviesa. Jūrių dugnas, visoki 
jūrėse gyvenanti sutvėrimai, kaip 
ir viskas, kas tikt vandenyj yra, 
ant 10 žingsnių nuo fotografiszko 
aparato visai aiszkiai atsimusza. 
Tasai naujas iszradimas turi di
delę vertę prie tirinėjimo jūrių, 
visokių jose j gyvenanezių su
tvėrimų, teiposgi laike karės, ant 
sujieszkojimo prieszo padėtų ant 
dugno torpedų, kadangi nuo 'jo 
nieks nepasislėps, kas po vande
niu yra.

H VVokiszkaslaikrasztis,“Deut
sche Medizinische Wochen- 
schrift”, paduoda, kad D-ras Eich 
hoff, vyriausias gydytojas 
Elberfeldo ligonbuezio, iszrado 
tikrą vaistą ant apsaugojimo nuo 
iszpuolimo plaukų, taigi nuo pli
kumo. Tokių vaistų rods daug 
telpa laikraszczių apgarsinimuose, 
bet paprastai pats jų iszradėjai 
yra pliki; vartojant juos kitiems, 
plikės teiposgi neapželia plau
kais, visi tie apgarsinimai yra 
vien ant iszviliojimo pinįgų nuo 
lengvatikių. D-ro Eichhoffo vai
tas likosi jo pramintas “Captbl”, 
dirba jį parvų dirbtuvė Fr. 
Bayero & (Jo. Elberfelde; jis yra 
isz toninos. D-ras Eichhoff var
toja tą vaistą sumaiszytą su spi
ritu, su kuriuom mazgoja galvą 
plikių kas rytą ir kas vakarą ir 
kaip sako, vaistas tasai tikrai 
saugoja plaukus nuo iszpuolimo.

| Mieste Washingtone darė 
dabar tolesnes badavones su di
namitinėms kanuolėms Guthman- 
no. Pirmos bandavonės nepasi
sekė, dinamitas suplėszė kanuolę, 
bet Guthmann pasakoja, kad tas 
atsitiko vien per artilerijos ofi 
cierių kaltę, kurie prie dinamito 
pritaikė kitokią, o ne jo iszrastą 
padegimo prietaisą. Dabar darė 
bandavonės tikt su mažesnėms 
kanuolėms, kurias, vieton parako, 
užprovijo su dinamitu. Szuviai 
mažų kanuolių neszė po 5 an- 
gliszkas mylias, taigi vieną mu- 
siszkę. Szuviai didelių kanuolių, 
žinoma, pasieks daug toliaus.

Ponai Gin ir Leleux iszsidirbo 
sau patentą fabrikiniu budu dirb
ti tikrus rubinus. Rubinai yra 
tai brangus raudoni akmenėliai, 
jeigu jie turi dailiai raudoną par- 
vą, tai už deimantą brangesni. Pa
minėti ponai daro juos elektrisz- 
kame pecziuje isz molio ir chro- 
moxydo, kur varo paskui drėg. 
ną orą. Tokiu budu ežia pasidaro 
didesni ir smulkesni rubinų krisz- 
talai- Smulkius, kaip jau pir- 
miaus paminėjomė, galima sujung
ti ir isz daugelio mažų, padaryti 
vieną didelį. Budą sujungimo 
iszrado prancūzas Moisson.

D Kubut & Dessler isz Berlyno 
iszrado naują, labai parankią ir 
pigią prietaisą ant durnų sude
ginimo. Darytos visur banda
vonės iszdavė kuogeriausius 
vaisius, vartojant tą prietaisą 
ne tikt kad durnai ne rūksta 
isz kamino, bet ir jų sudegini
mas eina ant naudos, reikia ma- 
žiaus kuro. Wokiszka kariszka 
laivynė rengiasi ant visų laivų 
pritaisyti naują durnų sudegini 
mui prietaisą.

Naudokitės lietuiai!
Kas norito turėti gerus ir gra

žius sidabrinius szauksztus, pei
lius, videlcius ir szauksztukus ir 
visokius daiktus prie stalo su 
gvarancija ant 40 metų, teipoėgi 
auksinių laikrodėlių, žiedų, špil
kų ir lt., atsiszaukite ant žemtaus 
padėto adreso.

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

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

“Lietuvos” Agentas 
Chicagoje.

Karoliu Wilkonis yra nauju 
“Lietuvos” Agentu Chicagoje ir 
So. Chicagoje. Wisi galite jam 
mokėti pinįgus ui “Lietuvą”, mes 
ui ji atsakome.

“Lurruvos” Iszdawystk.

Elizabbthport, N. J. Simonas 
Mack persikėlė isz po nr. 82 
Band St. po nr. 2141 st Str., kas 
turi prie jo kokius reikalus, tegul 
dabar atsiazaukia po nauju adresu.

GEOGRAFIJA 
ARBA 

MOKSLAS APIE ŽEME.
II DALIS.

... (Tįsa).
Krasztai Venezuebisku pakranezių kalnu. Rytinė atža

la Kordilierų nuo Kolumbijos užsisuka ežia į rytus ir tę
siasi iszilgai Karaibiszkų jūrių pakranezių iki salai Tri- 
nidad. Seniai prie tos atžalos bėgo dar toliaus į szianrius 
kita paraleliszka atžala, bet ji likosi jūrių vandenų užlie
ta, isz kurio didesnių iszkilimų užsiliko tikt iszmėtytos 
paraleliszkai su krantais salos. Tuose krasztuose yra daug 
karszto vandens szaltinių, būva tankus žemės drebėjimai, 
kurie naikina kaimus ir miestus. Klimatas karsztas ir 
drėgnas, kadangi sziaur rytiniai vėjai atgabena daug van
dens garų, todėl žemė vaisinga, auga didelės girios, klo- 
nyse augina kavų, kakao, cukrines lendres,

Toliaus į pietus bėga lygumos Lianosais vadinamos, 
apimanezios žemumų upės Orinoko. Krasztai tie turi lytus 
tikt laike vasaros, laike gi žiemos viskas iszdziusta; laike 
žiemos sausmeczio dideli driežai kaimanais vadinami, 
teiposgi kirmėlės boa įsikasa į dumblų, užmiega kaip mu
sų krasztų meszkos žiemos laike ir laukia vasaros lytų, 
kurie užlieja neiszjiasakytus lygumų plotus. Krasztai tie 
apžėlę tarpia žole, ganosi ežia pavirtusių į laukinius ark
lių ir galvijų bandos.

Upė Orinoko teka isz pietinio szono Guyanos iszkili- 
mo; teka į vakarus, dalį savo vandenų atsiskyrusia Cassi- 
(įuiare uj>e siunezia į Rio Negro, įpuolanczių į Amazon- 
kų, pati gi plaukia toliaus, apskrieja Guyanos iszkilimų; 
įplaukdama į Atlantikų, Orinoko j>adaro gana didelę del
tų. Upėmis keliavo pirmutiniai atkakę į Amerikų kolionis- 
tai į vidurius kietžemio; isz tų kelių pasinaudoja ir czia- 
buviai indi jonai. Upėj Orinoko yra daug želvių, kurios 
deda kiauszinius ant ėsanezių ant upės salų; gyventojai 
renka tuos kiauszinius ir dirba isz jų aliejų.

Venezuela. Krasztus Venezuelės kalnų ir Lianosų užima 
dabar republika Venezuela vadinama. Rubežiai jos nuo 
sziaurių yra Karaibiszkos jūres, į rytusGuyana, į pietus Bra
zilija, į vakarus gi Kolumbija. Didžiausi miestai yra klony- 
se kalnuotoj daly j; kraszto sostapilėyra miestas Caro- 
cas, tankiai naikinamas smarkių žemės drebėjimų; Valen- 
cya, prie ažero to paties vardo; ažeras tasai seniaus jun- 
gėsi su Orinoko* dabar gi, pasimažinus jame vandenims, 
jau nesijungia, ‘ vanduo jame sūrokas. Miestai gulinti 
toliaus nuo jūrių jungiasi geležinkeliais su portais prie 
Karaibiszkų jūrių: Caracas jungiasi su portu La Guay- 
ra, Valencya gi — su Porto kabelio. Lianosų dalyj yra 
miestas Angostura ir Bolivar, ant Orinoko, isz ežia gabena 
mėsų ir kitokius gyvulių augintojų produktus.

Guyanos iszkUiinas turi karsztų ir drėgnų klimatų, to
dėl kalnų szonai, ypacz gi areziaus jūrių pakranezių, yra 
didelėms girioms apžėlę; auga ežia medžiai duodanti pui
kias ir brangias parvas; oras vienok ne sveikas, ežia yra 
vieta, kur drugiai ir karsztligės niekada nesiliauja. Vi
durio giriose gyvena indijonų likucziai ir pabėgę nuo 
plantatorių negrai, jūrių gi pakrantėse europiecziai, ku
rie parengė plantacijas karsztų krasztų augmenų; ant 
plantacijų dirba atgabenti ežia chiniszki darbinįkai. Prie 
pakranezių yra žmonių nupilti damai ir iszkasinėti gi
lus kanalai ant apsaugojimo krantų nuo jūrių užliejimo. 
Guyana priguli sziųdien trims viespatystėms:

1. Vakarinę ir tai didžiausių dalį užima Britiszka Gu
yana. Žymiausias miestas yra Demerara.

2. Vidurį užima Holandiska Guyana. Žymiausias 
miestas yra Yaramarlbo.

3. Rytinį gi krasztų užima- Prancuziszku Guyana. Isz 
visų dalių, prancuziszkoji turi nesveikiausių klimatų; todėl 
prancūzai pavertė tų savo kalionijų į nusikaltėlių kolio- 
nijų, kur gabena didžiausius nusikaltėlius, teip sakant, 
ant prapulties, kadangi retai kuriam pasiseka ilgiaus isz- 
buti. Žeme labai vaisinga, isz čia gabena į visus krasztus 
daugiausiai raudonųjų pipirų; nuo to tai ir {>aeina prie
žodis: “iszvyti kų ten, kur pipirai auga”, isz kurių iszvy
tas retai sugrįžta. Žymiausias miestas toj prancuziszkoj 
valdyboj yra Vayenne.

kirvio ir peilio ne gal į girių įeiti. Apaczioj po medžiais 
veisiasi daugybė vabalų, kirmėlių, balose ir ažeruose 
auga puiki vikioria regia, kurios lapai teip dideli plau- 
kinėja ant vandens, kad net žmogų pakelia. Vienaiti- 
niai tuose krasztuose keliai, kuriais žmogus gal keliauti 
yra upės. Brazilijos girios suteikia' kauezuką.

Upė Amazonka yra viena isz didžiausių musų žemės 
upių, daugiausiai turinti vandens, prasideda Kordilierų 
kalnuose, 10 mylių nuo Didžiojo Oceano, bet užsisuka ir 
teka į rytus į Atlantikų, įpuldama pasidalina į dvi alkū
nes, isz kurių sziaurinė turi 12 mylių ploęzio. Nors Ąma- 
zonka pasidalina į alkūnes, bet ji ne daro deltos prie į- 
puolimo į oceanų; sala esanti jos įtakoj ne upės yra pa
dirbta. Isz upių įpuolanczių į Amazonkų žymiausia yra 
isz kairės pusės Rio Negro (juoda upė) ir Madeira isz 
deszinės. Rio Negro, per Cassiąuiare, jungiasi su Orinoko, 
Madeira gi lytų laike jungiasi su sistema La Platos. Ama
zonka su jos sistemos upėmis palengvino portugaliecziams 
kolionizavojimų vidurių kietžemio. Amazonka yra gili, 
laivai gali ja plaukti iki Kordilierų.

Į Pietus nuo selvasų traukiasi Brazilijos iszkilimas. 
Pakrantės ir netoli jų bėganti kalnai turi daug lytaus, 
apžėlę giriomis, oras ežia nesveikas, tankiai pasi
rodo geltonasis drugys, jos vienok tirszcziaus apgyven
tos negu kiti krasztai. Yra ežia didelės plantacijos cuk
riniu lendrių, medvilnes, tabako, kavos. Gyventojai Brazili
jos yra tai portugaliszki kolionistai; pietinėj dalyj, kur 
oras ne teip karsztas, apie Porto Allegre, yra daug vokie- 
czių kolionistų; yra ežia diktai ir lenkų, bet jie labai var
gingų veda gyvenimų. Viduriai Brazilijos iszkilimo žole 
apžėlę,, girios yra tikt upių klonyse, iszkilimuose auga 
tikt krūmai, girių nėra. Giriose gyvena likucziai indijo
nų botokudu, bet jie, pasidauginus baltveidžiams kolio- 
nistams, smarkiai pradėjo nykti; botokudai kanibaliai 
(žmogėdžiai); su jais valkiojasi ir pabėgę nuo plantacijų 
negrai, buvę vergai; žole apžėlę iszkilimų stepai apgy
venti retai galvijų augytojų. Tirszcziaus apgyventi tikt 
tie vidurių Brazilijos krasztai, kur yra kastinės aukso ir 
deimantų, kaip antai sztete Minas Geraes. Sztete Parana 
apie miestų Kuritybų, gyvena daug lenkų. Visas Brazi- 
lij°8 gyventojų skaitlius siekia 12 milijonų galvų. Bra
zilija iki neseniai buvo ciecorystė, bet dabar yra repu
blika, kaip ir visos Amerikos vieszpatystės; Brazilijoj mo
narchija ilgiausiai užsiliko. Kraszto sostapilė yra mies
tas Rio Janeiro, turintis su virszum pusę milijono gyven
tojų, vienas isz gražiausių ir didžiausių miestų pietinės 
Amerikos. Fortai Bahia ir Pernambuco turi po 150000 gy
ventojų. Iki neseniai isz Brazilijos gabendavo daugiau
siai deimantų, bet dabar tame jau jų pralenkė pietini 
Afrika.

Republika Paragvay, tarpe Brazilijos ir Argentinos. 
Užima ji pietinę dalį brazrtijoniszko iszkilimo, terp upių 
Paranos ir Paragvajaus. Vieszpatystę tų iki neseniai val
dė kunįgai, dabar gi ji tokia jau republika kaip ir kitos. 
Žemė ežia vaisinga. Isz Paragvajaus gabena daugiausiai 
teip vadinamu paragvaiszkų arbatų. Gyventojai, kurių 
ežia yra lj milijono, susimaiszę — iszpanijonys ir portu- 
galiecziai, augina daug naminių gyvulių. Kraszto sos- 
tapile yra miestas Asuncion.

Pampasai. Toliaus į pietus nuo Brazilijos traukiasi 
lygumos apžėlusios puikia žole, Pampasais vadinamos. Plo
tai tie užima upės La Platos žemumų; rubežiai jos isz 
vakarų yra Kordilierų kalnai, rytuose Brazilijos iszkili
mas, į pietus Atlantiszkas oceanas. Apart vietinių gyvu
lių, kaip antai guanaku, negalinezių lakioti pulkų ameri. 
koniszkų sztrausų, rea vadinamų, ganosi ežia didelės ban
dos pavirtusių į laukinius jauezių, arklių, avių, kurių 
saugoja raiti piemens gauchas (iszsitaria gauezos), paei
nanti isz susimaiszymo iszpanijonų su indijonais; nėra gal 
ant svieto geresnių raitelių ir strielczių kaip gauchai.

Dėl nedatekliaus girių ir anglių, o pigumo arklių,mies
tai ežia sujungti geležinkeliais, kurių trukius traukia 
arkliai. Seniaus isz ežia gabendavo į kitus krasztus tikt 
skuras, lajų, vilnų, sziųdien gi gabena tyczia suszaldytų 
mėsų net į Europų.

Ant Pampasų plotų yra dvi neprigulmingos repu- 
blikos:

PavelksfolU W.

Brazilija rubežiuoja nuo sziaurių su Kolumbija, 
Venezuela, Guyanomis, Atlantiszkas oceanas plauja jų 
nuo sziaurių ir rytų, į pietus yra republika Urugvay, į 
vakarus Ąrgentina, Paragvay, Bolivija, Peru ir Ekvador.

Sziaurinę Brazilijos dalį užima žemuma Selvasais va
dinama, traukiasi jie nuo Atlantiko iki Kordilierų, nuo 
kūnų tekanti vandens įpuola į Amazonkų. Rytiniai vė
jai atgabena daug vandens garų, todėl oras ežia drėgnas, 
augmenys labai tarpus, girios tankios ir didelės; girios 
padaugina drėgnumų ir mažina karsztį. Dėl daugybės gi
rių tuos sziabrinius Brazilijos krasztus vadina selvasais 
(nuo silva=giria). Giriose ant medžių apsiviniojusios riete
nos {lianai), kurios ežia teip susipynusios, kad žmogus be

1. Argentina, turinti nuo pietų Patagonijų ir Atlan- 
tiszkų oceanų, isz rytų, republikas: Urugvay. Brazilijų, 
Paragvay,' nuo sziaurių Bolivijų, isz vakarų Chili. Isz mies
tų didžiausias yra Buenos Ayres, įtakoj upės La Platos, 
turintis 600000 gyventojų. Kalba vieszpataujanti yra 
iszpaniszka, bet kolionistų yra isz visokių tautų, yra ežia 
gana ir lietuvių, tikt apie juos nieko ne girdėt, nežinia, 
kaip ežia jiems sekasi; apart iszpanijonų ir iųdijonų yra 
ežia daugiausiai italijonų ir vokieczių. Isz viso ta repub
lika turi į 2 ir pusę milijono gyventojų.

2. Uruyvay, maža republika, gulinti tarpe Argenti
nos ir Brazilijos, nuo pietų turi Atlantiszkų oceanų, Gy
ventojų turi vos pusę milijono. Žymiausias miestas yra 
Montevideo, turintis apie 250000 gyventojų, prie įtakos 
upės La Platos.

Pietinę pampasų dalį, Patagonijos parubežiuose, uži
ma krasztai Gran Chaco vadinami, apgyventi nuožmių, 
neprigulmingų indijonų.

Isz upių tų krasztų reikia paminėti La Platų, pra
sideda ji Brazilijos iszkilimo kalnuose kaipo Parana, ne
toli Atlantiko; isz deszinės pusės įpuola į jų Paragvay^ 
isz kairės gi pusės teka į jų Urugvay. Įpuolaji į Atlantikų.

Patagonija. Į pietus nuo Argentinos ir apskritai nuo 
krasztų pampasais vadinamų, traukiasi akmeningas, ne vai
singas krasztas Patagonija vadinamas, gana augsztai isz- 
kilęs, isz vakarų tęsiasi Kordilierų kalnai, isz kurių 
teka paraleliszkai viena nuo kitos gana gilios upės, kaip 
antai: Ria Negro, Chaput, St. Cruz įpuolanczios į dides
nius Atlantiko įsigraužimus. Upės tos yra tai vienaiti- 
niai keliai vedanti nuo Atlantiko prie Kordilierų kalnų. 
Argentina laiko Patagonijų už savo savastį, bet isztikro 
ji jos niekada ne užėmė. Patagonija yra neprigulmingų 
indijonų tekudezu apgyventa; ta indijonų giminė pagar
sėjusi savo dideliu ugiu; tehuclczus laiko už augalo- 
cziausius isz visų musų žemės gyventojų: jie medžiotojai, 
laukų apdirbimu ne užsiima, ne turi nė kaimų, nė mies
tų, bet traukia isz vietos į vietų medžiodami ant guanaku 
ir ant reu\ kaip kada prisigriebia per rubežių į Argen- 
tinų ir paveržia parubežių gyventojams jų gyvulių ban
das.

Salos. Į pietus nuo Patagonijos, nuo kietžemio ati
dalytos Magellano pertaka, yra salos Ugnines Žemes (Ter
ra dėl Puego). Vardų tokį toins saloms jų atradėjai davė 
todėl, kad gyventojai, traukdami isz vietos į vietų, neszio- 
ja deganezius nedėgulius, kadangi prie drėgno tų salų 
oro, neturint nė skiltuvų, nė briežiukų, ugnį padaryti la
bai sunku. Gyventojai tų salų petezeręsai minta isz žve
jojimo, lankų ne apdirba.

(Toliaus bus)
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Wietines Žinios. Pajieszkojimai.
Pajieszkau savo draugų: Jurgio 

Szuksztos ir Antano Mikalausko, isz 
Kauno gub., Panevėžio paw., isz Lin- 
kavos miestelio. Pirmiau gyveno Balti- 
morėf, o dabar nežinau kur. Jie patys,

— Ant policijos stacijos prie 
Harrison ul.,du policijantai atvedė 
Marę Dunroven, gy venanezię po &r kas kitas, teiksis duoti žinią ant szio 
nr. 574 W. 76 ui. ir trejatę jos i adreso: 
vaikų, 4, 7 ir 11 met ų, kurie buvo ! 
wos givi nuo bado. Pusę 
jnetų atgal apleido Marę vyras,

los Misevicz, 
Box 130, Westville. III.

— Kas norite, kad tszsiųsti į
kurisai nežinia kur tszkeliawo; įrajų pinįgai gerai ir greitai su

gulėjo, waikszcziotn, siųskite juos per 
vaikų, “Lietuvos” redakciję, ogreieziau- 
mažai i 8’a* suvaikszczios. Užgreitumę ir 
kitam teisinguinękasd en apturime szira- 

parda- Amerikos krasztų,teiposgi ir 
jau ne užgerumę szifkorczių pas rnut^sz- 

pirktų, nes me* lai korte geriau
sias linijas, ant kurių į 8 die
nas pervažiuoja per marias; 
ant prastų ir pigių linijų szifkar- 
czių visai neparduodame. Kas 
nori pigių, tegul perka pas žydus. 
Prisiųsdami pinįgus ant szifkor
czių ar ant iszsiuntimo į krajų, 
visada uždėkite sz tolšį adresę:

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

ji isz pradžių dirbo, kaip 
ant iszmaitinimo savęs ir 
bet to uždarbio buvo per 
todėl reikėjo vienę po 
ėsanezius namieje daiktus 
winėti, ant galo nie^o 
buwo, ne buwo nė duonos. Poli | 
cijantai apie teip didelį vargę 
dažinoję, nuvedė iszatyusię szei 
mynę ant policijos stacijos.

— Apie 9 wal. vakare, į cigarų 
pardavinyczię Lilienfeldo & Co., 
ant Dearborn ui., kada klerkas Į 
ant valandėlės prasiszalino į 
kelnorę atsineszti daugiaus ci
garų, užėjo koksai negras, kurisai 
tuojaus užėmė klerko vietę ir 
pardavinėjo cigarus kaip sawo ir 
žinoma, pinįgus kawojo į savo 
kiszenių. Atbėgęs klerkas sudavė 
su cigarų baxu negrui į galvoj 
tas leidosi bėgti, bet terpduryj 
susitiko su kitu grįžtaneziu isz 
aptiekos klerku, kurisai norėjo j 
negrę sulaikyti. Praeiviai, tikė
dami, kad ežia teip tikt stumdo
si, padėjo negrui isztrukti; jis 
pabėgo, bet toliaus sulaikė jį po 
Įleistas.

— Neseniai mes praneszėme 
savo skaitytojams, kad turintis 
sktilbinyczią ant Ha.lsted str. 
Chov Lee, chinietis, suviliojęs 
13 m. mergaitę, Hundersonytę. 
kas vakarę liepdavo jai pas save 
ateiti ir laikė už savo numylėtinę. 
Dabar pasibaigė jo prova. Chov 
Lee nemoka angliszkai, todėl sū
dė už vertėję buvo chinielis, 
studentas Norihvestern universi 
teto. Apkaltintas bandė užsiginti, 
bet pasirodė, kad jis isztikro bu
vo kaltu. Sūdąs jį nusprendė ant 
30 metų kalėjimo.

— Luetgerto, garsaus deszrų 
fabrikanto prova traukėsi ilgai 
todėl, kad tas yra gana turtin 
gas; pro vos apskųstų varguolių 
paprastai baigiasi greitai. 24 d. 
Liepos, negrai Stetson ir Demp- 
80n, susitikę ant kertės Polk ir 
Clark ui., susibarė, Stetson Užsi
traukė revolverį ir nuszovė Dein- 
sonę. Likosi jis suimtas ir pasūdy
tas į kalinį. Prova Prasidėjo 28 d. 
Spalių ir į 4 valandas pasibaigė; 
Stetson likosi nuspręstas ant 12 
metų kalėjimo.

— Alex Barry, eidama namon, 
užtėmyjo, kad ant kertės 38 ui. ir 
Emerald avė. du plėszikai nžpuo 
lė praeinanczię moteriszkę. Barry 
atbėgo į pagelbę užpultai, bet 
kaip tikt plėszikai jį pamatė, pa
leido moteriszkę, kuri tuojaus 
pabėgo ir szuko aut jo. 
isz plėezikų drožė su 
per žandę ii islmuszė porę dan
tų, paskui iszkraustė 
kur lado 17 dol. ir su 
gaiš pabėgo.

— Du vaikyszcziai: 12 
Wm Tayler ir 13 metų 
Morton pabėgo nuo tėvų ir 
nia kur prapuolė. Neseniai jie sa
vo draugams pasakojo, kdd 
rengiasi keliauti į Klonelikę aukso 
jieszkoti. Netoli, turbut, jie nuke
liaus be pinįgų.

Wienas 
kumszczia

kiszenius, 
tais pinį-

metų 
La r y 
neži

Mitingas.
Subatoj, 6 Lapkriczio, 8 

landę vakare, Pulaskio Halėj, 8j0 
S- Ashland avė., K imas 34, 
Dr-tė Teisybės Mylėtojų laikys 
pusmetinį milingę, ant kurio ui- 
praszo pribūti wisus sąnarius ir 
norinczius pristoti. Pasarga: 
mitingai bus laikomi per isztisus 
metus Pulaskio Halėj Subalomis, 
visada po pirmai kiekvieno mė
nesio, tę paczię valandę.

Su guodone.
J. K. Chmelauskas, skr.

va

Nedėlioj, 7 Lapkriczio, 4 wa 
landę po pietų, vokiškoj salėj 
Frilzo Szlejero, 632 So. Canal »ir. 
Dr-tė Liuosybės laikys savo su
sirinkimu, ant kurio užkvieczia 
wisu8 sąnarius ir kitus dorus 
žmonis pribūti ir prisirasžyti prie 
draugystės.

A. Kudauskas, sekr.

Laiszkai ant paczto
1002 Antkowieckt Jozef
1003 Askeous Mr.
1007 Bzllun Mike
1198 Barotko Georg
1009 Berausi Jose f
1017 Brabee Jose/
<0*1 B!azewloz Justya _______________ _
1<M7 G*lieoowski Piutrielltl Pietruszuk Vincas
10*8 Galus Arnais
1064 Itsckaoowitz D.
1U7Z Katoun Duboj ________________
1079 Kat-lziniki Lu<lwig 1106 Szymeryk Jon
1088 Kad utis Kazimer į-—— ■— -

1090 Leszynski Jo*ef 
Uul Miztu* And ra w 
1108 Miku- Adu* 
1103 Mizutojorink C. 
1106 Mažeiuo Junef - 
1115 Ost'owskn Mar. 
1118 Pwow*kl Jobo
1123 Rabinonoe Simop 
1131 Rubica Aliu* * 
1133 Saiubruski Ignaci

Zz.-
1169 Tubi«i«wtcz Alez.

teisi ilgu mękasden apturime salin
tus padėka vonių nuo lietuvių isz

AR REIKALAUJI LAIKRODĖLIO?
STTO Mes juos parduodam, par- 

«.eo duodam teip pigiai, kad tu 
»tn negali valkszcziot be iai- 

k rodei 1°.
’* «.»•1 Turime visokiu gatunku. 

Bet paminėsime tiktai du: 
Kleino arba 'YValt- 
liamo Lrftikrotielia, 

geriauseia viduriai*, dubel- 
i*nil iuksztai*. gerai laika 
rodo, gražiai iszkvietkuota* 
. Dueber“, storai auktyta* 
išlaikyt tavo gyvenimui. 
IVyriazki ir moteriazki.

Prlduok adresa oprieiuai- 
metaujvant peržiūrėjimo. 
Jeigu ik-Lub-toki, kaip ežia 

o parodyta*. tĮigraiink jy at- 
?v^»l. tau u lėlio nekaaztuo*. 

Ag Jeigu ji* tau tinka, užmo- 
® kek »-xpre*o kautu* ir 

$6.BO, ir tawo viskas.
luksz- 

c*»« lai* I.<iiikro<leliM gražiai
• zk w reik uotas, geriausei* Vi
lūnai*, dideli ir maži, storai 

ngaukayti (Ii k. >-iszrodo kaip 
ui I4U.00 auksinis laikrodėlis, 
laika rodo gerai. Atsiusime 
tau ant expre»o pamatyti. Jei
gu ji* tau daboje*!, užmokėk 
ąU.tl.’S irezpreso kasstu* ir 
pa-iimk sau laikrodėli.

Jeigu mumis užsilikęs! ir 
prisiusi pinigus Isz virszaus. 
įneš iszsiuaimo laikrodėly ant 

;*.hwo ka.z o ir dar pridėsi Ine 
tau gražu ieneiugeli <lowauu.

nu/ai Manafacturing Co.
IIU-I Denrlrarn Si,, <?HIC-AG-O.

Naudokitės 
isz Progos.
Turiu dėl jnunuo- 

•nenes juokinga 
cvietka, kuri no- 
rineziam ja pauos
tyti trykszta i n a-

kis vanduo ir daug juoko padaro. Kasz- 
tuoja tik 25c. Turiu teipgi monu kniga, 
kokios dar lietuviszkoje kalboje niekad 
nebuvo, talpinasi joje dauginu kaip 
szimtas visokiu sztuku ir sekretu. Kas 
nori dasižinot kytrumus svieto, tegul 
ja nusiperka, o daug kytrumo iszgaus, 
jos preke SI,50. ir prie to duodu dovanu 
Kuburkaite, su kuriai galėsi žiūrintiems 
akis apmonyl. Turiu teipgi ir daugybe 
kitu reikalingu prietaisu prie monu.

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

Joseph Matutis,
287 Wythe Avė., Brooklyn, N.Y.

Geriause Užeiga dėl Darbinyku
pas

J. Danisewicziu,
768 Bank ir River SideSts.

Waterbury, Conn.
Užlaiko geriausius gėry mus; szalta 

Alų, seniausias Arielkas, Likierius ir 
kvepenezius Cigarus. Užkwieczia wisus 
atsilankyti. Juozas Daniseviržius.

Geriausia užeiga Serali- 
tone.
..........P“............

FRANCISZKU KOONS,
105 Lockowanna Avenue.

Yra tai vieta arti visų geležinkelių 
stacijų, kur kiekvienas atvažiavęs in 
szitą miestą gali gauti gerą 
nią, szaltą alų ir kvepenezius

Kas in Scrantui atkeliauiit.
Tai pasKoons’a viskį gausit:

Alaus gero irCiffarį.
Pernakvot ir rodį gėrį.

nakvy- 
cigaruj,

(1 | 2.98)

Darbinįkė lietuviszka mergina 
22 metų, apturėjusi posmert sa
vo brolio puikię farmę, pajiesz- 
ko doro jaunikaiczio su l,0u0— 
2.000 dol. sau už vyrę ir <’ 
vedimo ūkė-. Adre-as:

Miss Aggie Smart, 
Pearl River, N. Y.

(2»—11)

dė!

Teip daug ant dienos. 8 
BauiruTT, Ul., Sujos m.VC.

Asx pradėjau imti “Kunigo Koenig’s Nerve 
Tonio" mėnesyj Gruodžio '96 ir nuo to laiko pa
sijutau sveikesniu. Per ssluos 6 menesius asu 
neturėjau tiek epileptlsiku uigawimu klek plr- Į 
miau turėdavau per viena diena.

I. G. CARICO.
Poni Hanning rasto is* Huntingburg, Ind., 

kad jos sūnūs, kuris sirgo nuomtriniu, po su
naudojimo dvieju boakeliu “Kunigo Koenig’s 
NerveTonio“, niekad dauglaus neapmirs.

Poni Laughlin. 226 Blue Island Avė., Chicago, 
sako, kad moteriszkę,kurios vyras tapo istgydy- 
tai nuo epileptijos gydyklomis,.Kunigo Koemg's 
Nerve Tonio1* velijo ir >1 mėginti tūlas rydy- 
klas, kurias pamėginus pajautė didely oaleng- 
vinima nuo epileptijoe ir tclrdies skaudėjimo, 
vist tie ligoniai, kurie jas mėgino, yra labai už
ganėdinti.

nUT7 I YGaus kiekvienas wertingį knyge- 
| | Y K A |lf. apraszanerla apie nervisakaa 1/ 1 linili>(ai». Ir ant pabandymo bonkele 

virti minėtu gydyklų, kurs pri
siūtu savo adresa. Beturczlai ligoniai teipgi 
gaus szias gydyklas dykai.

Salos gydyklos yra iazrastos Kunigo Koe- 
nig isz Fort Wayne, Ind. 1876 metuose ir dabar 
yra iszduodamoa po jo prižiūra per

Koenig Med. Co. Chicago, III. 
B. H’i-ftnhlin H t.

A pliekose galima gaut bonkele aziu gydyklų 
už |1 arba 6 bonkelea už |6.

Dideles bonkoe po f 1.76. 6 traukos už 19
Galima jas gaut Ir “LIETUVOS“ redakcijoj.

“Lietuvos” Agentui:
Keliaujancziais "Lietuvos" agentais y- 

ra: Wincas Kudarauckas ir Motiejus 
Damijonaitis.

WietinialN Agentais ašie: 
BALTIMORE, M D.

Bonavent. Mažeika, 519Columbia Avė.

MT CARMEL, PA.
Petras Bieliauskas.

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

BROOKLYN, 
Petras Abraitis, 800 M

8CRANTON. . . 
Juozas Petrykis, 1514

PHILADELPHIA, PA, 
Juozas Butkus, 1112 Cypt*ras Si.

GRAND RAPIDS. MICH.
F. Sidoras, 344 Hamilton Si.

Sz-itų miestų lietuviai, norėdami 
sisteliuoti "Lietuvą”.gali kreipties! prie 
augszcziaus minėtų agentų, o jie noria 
iszpildys jų reikalus.

“Lietuvos” Agentas.

■■i

“P-

>1. Danujonaitis 

Keliaujaneziu “Lietuvos” agentu 
yra Motiejus Damijonaitis. Ji
sai szioms dienoms atlankys mjps- 
tę Pittston, Pennsylvania pi^ni- 
nėdamas prenumeratą nuo senų 
skaitytojų ir užraszinės naujus 
skaitytojus. Dėltogi meldžiame 
wi»ų tenykszczių lietuvių, kur 
musų agentas atsilankys, užmo
kėti jam pinįgug už “Lietuvą”, 
o tokiu budu užezėdysite sau 
kasztus prisiuntimo. M. Damijo
naitis yra tikru “Lietuvos” agen
tu, wisi galite jam užsimokėti 
prenumeratą už “Lietuvą”, o pi
nigai bus mums gražiai priduoti. 
Mes už jį atsakome- Teiposgi 
galite gaut pas jį visokių knįgų 
pirkti, kas tik kokių norite.

Lietuvos iszdavyste.

Antros Puikios Dowanos
“Lietuvos” Skaitytojams.
Pagarsindami dovanas angįiszko laikraczio“TheNationalRecorder”,užtėmy- 

jome, kad nedaug lietuvių randasi, kurie galės padaryti angliszkoje kalboje 
reikalauta žodžių suraszą, idant laimėti pasiulintas dovanas; deltogi mes isz sa
vo pusės paaky rėme antras, nors mažesnes, bet lengviau įgyjamas, dovanas.

“Lietuva” paszwęntė iszdovanoti savo skaitytojams $100,00.
Pirma dovana Pinigais ................................  $70,00.
Antra dovana Pinigais ..................................................................$20,00.
O 20 dovanu Knygomis, po $3,00 kiekviena ... ..................$00,00.

Wiso bus iszdovanota...................$lo7K7T?T?
Budas kaip įgyti augszcziau minėtas dovanas yra labai prastas. Reik pa

daryti isz kiekvienos Ii ta ros, randaneziosi žodyje Lietuva, kuodaugiausiai 
žodžių, tai yra reik pirmiausei daryti žodžius isz Ii taros L, paskui isz i, paskui 
isz e, t ir teip Iki paskutiniai litarai a. Kas daugiausei padarys žodžių isz lite
rų randaneziusi žodj’je Lietuva, tas gaus augsz.cziausia dovaną t75,00; antras 
gaus S25,00; kiti 20 ypatų gaus knįgomis po 13,00. žodžiai turi bul suraszy- 
ti pagal alfabetą.gražiai.kolumnose; žodžiuose ne vale vartoti jokių vardų: kai
po žmonių, miestų, upių ir tt. turi būti žodžiai iszdirbti isz paežių veiksmažo
džių ir daiktžod'ių.

Kiekvienas, kuris užsimokės pilnai prenumeratą už “Lietuvą" 12,00 prisiu
sime jam pamokinimą kaip daryti žodžius ir kvitą duodanezia tiesą imti daly- 
wumą szitame Konteste. Kontestas užsidarys 15 dieną Gruodžio, 1897, ir kurie 
iszgrajys dovanas gaus jas ant Kalėdų. Kurių prenumerata yra jau apmokėta, 
tai už tuosM2,00 siusime jam "Lietuva" per isztisa meta po iszsibaigimui seno
sios prenumeratos.

Deltogi pasiskubinkite pasinaudoti isz tokios puikios progos, nes rašky
dami žodžius iszmoksite gerai raszyti, turėsite "Lietuva ant pasiskaitymo per 
isztisa metą ir prie to galite įgyti puikias dovanas. Mes szias dovanas duoda
me dėlto, idant placziaus pagarsinti vardą “Lietuvos”.

Kurie yra geriau apsipažinę su angliszka kalbą tegul užsimoka 52,50, tai 
gaus Lietuvą ir The National Recorder Ir tiesą imti dalyvumą Konteste dide
lių dovanų kaipo parodytą aname apgarsinime.

Užsiraszydami “Lietuvą” ir prisiųsdami prenumeratą visada uždėkite szi- 
tokį adresa:

A. oisseirskis, 924 33rd ŠL, CHICAGO, III.
Pennsylvanijoj, kur atsilankys musų agentas Franciszkus Serafinaviczius, 

galite prenumerata jam užsimokėti ir jisai iszduos jumis kvitas ir ant to kitus 
reikalingus imaiszkinimus.
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W. SLOMINSKA,
679 Mtlwaukee Avenue, CHICAGO, ILL. 

Mano Dirbtume tapo 
Apdoroanota 

DVIEMS MEDALIAIS 
ant Kosciusekos Paro
dos už rūpestingą, tei
singa ir artistiszką isz- 
dirbimą.

fTITMM

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

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

Su guodone
W. SLOMINSKA, 670 MILWAUKEE AV., CHICAGO, ILL.

LAIKRODĖLIS IR LENCIUGELIS DYKAI!
Idant gauti naujus kostumerius ant rudens, mes paskyretne szias didės dovanas.

,uH0KaUs h igszte^n u u1u ir Notary Public, 
t.. 199 Augusta St arti Ashland Are.

prowafe visuose suduose, iszdirba visokias njpieras — 
dokumentus; o labjausei užsiima provomis už sužeidimą ir užmu 
szima geležinkeliu, fabrikuose ir t.t. Kiekvienas turintis kok 
reikalą, tegul pirmiausei pas jy rodos pasiklaupė.

Gali sueiszneket lenkiszkai.

Didelis ir Pigus Iszpardawimas pas

B. WARTELSKY’S
Dep’t Store. 3641,3643,3645 S. Halsted St.

Mes prisiusime tau viena 
box’a mus Henry Clay Ciga
ru pilno didumo ir ewariimo ir viena už 95.00 ui- 
kėliny, ant 5 szluv»lu, palicmoniszka, gražu Re
volvery 32 arba S8 S. A W patronu ir viaiszlraj 
dykai prisiusime »u tawo pirmu orderiu vyriszka 
laikrodėly ausuke užsukama, su aukso pleitytu 
ienciugeliu ir kompasu. Laikrodėlio luksztai yra 
padirbti isz vokiszko cidabro ir paauksuoti su 14 
karatu auksu isz lauko ir vidaus, gražiai iszkviet- 
kuotl, iMzlAikyas ant tano amžiaus, o 
Iszrodo kaip auksinis 450.00 laikrodėlis, nikeli
niai geri viduriai su visais reikalingais akine 
nais. Prie kožno laikrodėlio duodame gvaranctja 

______ ant 10 metu. Szita wisa pa k i prisiusime ant ex- 
preso dėl perezaminavojimo ir jeigu tau pasida

bos, užmokėk agentm $ 1,44/1 už atvežimą, o jis tau atiduos vi»a paka. Mes tikimės, kad ga
vės szita parodysi »awo prfeteliams ir gau.-i dėl mus daugiau orderiu Szitos yra didžiausios do
vanos kokes mes duodame. Jeigu per toli gyveni nuo ezpreso. tai prisiusk mūras 96.00. o mes 
prisiusime tau szita tawora per paczta. Užtlkrinam kad busi užganėdintas. ADRESUOK: 
Insurance Merchantlise Co., 1G7-1HD Dearborn .Street, Chicago, III 

.S—ioi

ANDY CATilARTIC

Gelumbes, Karpėte!, Kloakai, Czewerykal, Pecziai 
Mebliai, Lempos, Wyru, Waiku ir Kūdi

kiu Drabužiai, Cortinos ir tt.
PANEDELYJ ir UTARNYKE, LAPKRICZIO 8 ir 9,1897.

CURtCOHSTIPATIOM
10 < 

23* 50 ♦ _______
1R0AT TTTRI Y nniRIVTRPB to curT *ayea**»f eoxtipati*e. Csaearets are th» Įdėsi Laxs- i iDOULUlLLI UUAnABiLLU tire, serer sripor rripe-bst easse essynstsralresoit*. Eav- 
plsasd booklet free. žž. KTERLING KENEDY CO.. Chicsro. Nostreal. Caa.. arNev York. Sll.i i

ALL 
DRUGGLST3

50 moteriškų pliu- 
Rziniu Keipu, su siil- 
kiuiais Įiamuszalais, 
futrele apwadžiotos, 
puikiai iszsiuwine- 
tos, wertos po 115,00, 
dabar tik

$8.69

K&s nori t&pt locninyku Aukso Mainu, Alaskoje, tegul perka Akcijas nuo

The Klondyke & Stewart River Mining Co.
Szita Kompanija yra Inkorporuota Illinojyj.

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

Perkanti akcijas moka visus pinigus isz virszaus, |H>tani jokiu 
kitu mokesti! nėra.

Ateite szios Kompanijos yra:
Žema kapitalizacija, ir gerai mokantis gaspa<ioriawinias.

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

The Klondyke & Stewart River Mining Co.
Ruimas 314 Roanoke B’ld’g,, Cgicago, III. Agentu teipgi reikalanja. (5-11)

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

838 W. 18ih Str.
Priima ligoniu, ndynose: nuo 9 iki 12 prieaa plot 

ir nuo 6 vakare. Telepbonas: Canal 78

HILLE’S FOTOGRAFAS,
3452 8. Halsted ui.

Nujima puikiai'Fotografijai, ui tuziną tiktai 
$2.00

▲n waMlin Ir kitokiu reikalu nujima Fotogra 
t i jas kopuik ausei.

Preke pinįgų.
Ruskas rublis po.  .......... 52|c.
Prusiszkos markės po.......... 24|c.

Prie kiekvieno pinįgų siunti
nio reikia pridėti 25c ant paežio 
kausiu.

— Geriause lietuwHzkai-Ienki- 
szka Aptieka Juozo Leszczyusko, 
po nr. 3315 Laurel st., kuri užlai
ko geriausias gydyklas czionyksz- 
czias ir isz Europos ir teiaiogiau 
sei iszpildo receptus, o prekes 
pigesnes kaip kitur. A pliekoje 
randasi D-ras pone Marija Do- 
wiatt nedelioms, ir ketwer- 
gaia nuo 12 iki 2 waland*i wi- 
durdienio, o D ras W. Siatkewi 
ežius randasi kožnatne laike. Ant 
pareikalawimo gali paszauktie in 
aptieka per telefoną kiekwiena 
daktara, koky kas nori ir kožnoje 
walandoje. Teipogi ant pareikala- ‘ 
wimo iszsiunczeme yvrairiaa gy- 
diklas wi8ur, atsakome laiszkus 
ywairio6e kalbose ir gydome Jy 
gas per htiszkus.

O tei|>—gi parduodu laiwakor- 
tes (Steamsh p tiekėte) ant ge
riausių ir greicziausių laiwų wa 
žiuojantiems į Europę ir isz 
Europos; iszsiuncziu pinįgus į 
wisus swieto kraszlus ir wiskę 
atlieku pigiau>iai ir gre;cziausiai. | 

Telefonas Yard 70M
Lietuwiszkas Daktaras

M. P. K088AKAU8KAS
Priima ligonius kasdien nuo lOtos 
iki 12 adynos priesz piei us. 
3242 So. Morgan (Laurel) str.

Specijaliszkas iszpardawimas 
gražiu wyriszku Siutu 

ir Overkotu.
50 gražiu wyriszku Siutu, juodu, 

importuotu gelumbių, Mik 
wisokiu stilių, wertiW*^l 
po 115,00, szioms die-A /I . 1 
noms tik........................................Wl

50 gražiu wyriszku “Beaver” Over
kotu, werti nuo f 12,00 iki 115,00, 

$9.95.tik po

Wanted-An Idea S-S 
Protect your ideaa; they m»y brtng you srraltk. 
WrtU JOHN VKDDBKBUŪr A CO.. Pateat Atįpr. 
»į Vaablncton. D. C, for tbrtr 81JOO prt»« offw 

Itotol OM tkooMUMi iBTMttiouz w*ataA.

Pirmutinis Lietuviszbs Sallunas *
LIUBVVIKO NAWIK0,

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

Užlaiko geriausius gėry mus: 
szalta Alų. seniausias Arielkas, 
Likierius ir kwepencziusCigarus. 
Už'aiko Un;jos Alų, stiklai dideli. 
Uikvvieczia wtsus atsilankyti.(17-1^

Chas. Baltrukonis.
37 N. Ia*onard Str., Waterbury, 

Conn.
Pristatau Draugystėms viso

kius reikalingus daiktus, tai yra: 
Špilkas,.Kokardas, Juostas, Karū
nas ir visus kitokius dėl Draugysz- 
czių reikalingus daiktus. Prekės 
pigesnės kaip visur. Kas ko rei
kalauja, atsiszaukite pas manę, o 
priduosiu jums prekes dykai. 
Adresuokite teip.

Chas. Baltrukonis, .
67 N. Leonard Str.. Waterbnry,

Conn.
> (»-ii)

mergina keliauti po Cblcag(irapUnkiiM«ir pra- 
davineti tawoni« bagotoe tlrmoe.Oao* ĮflS.ooaat 
menesio ir eipeusss. Darbas ant vtsadoi. Turi 
duot sm rekoaendacljį. Rassykit anRliaskai 
iadedaml «swo adresį ir marke ant ateakymo

E. ZAN1EWSKIS.
924 33rd str., 
Lietuvviszkas 

kriauezius.
Pigausia dra

panų krautuvė. 
Parduoda w i šo
kius drabužius 
kuo no pigiau
siai. Teiposgi 
dirba ant orde
rio už pigesnę 
preke kaip vi
sur. tVifengen- 
cziai, pnaszom 

atsilankyt, o 
persi tik rysi te.

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

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

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

Maika: 8y, Mistery! Ar tu tik 
sziadiena isz kontres, kad 
dar nežinai apei Kelpsch, No- 
reiko&Co., kurie turi ge- 

. riausius tavorus dėl lietu
viu.

Frenk: No brolau, kurtas tai 
dar ne esu. Beczerlaif jau ne 
nuo vieno girdėjau,kad žmo
nis džiaugiasi su daiktais 
pirktais nuoKelpsch.Noreiko 
<fcCo. Jau pora metų atgal ir 
asz norėjau pirk nuo j u laik
rodėly, bet.poszimta pipkiti, 
darbo kaip nebuvo, teip ne
buvo. Bet sztai jau pradė
jome geriau dirbt, ir nors 
ant byro ne cento neliktu, 
užsiorderiuosiu ant pėdės 
viena isz tu su aukso kwiet- 
komis, tai subytis tavajy. 
Nauja katalioga gavau.
Raszyk ir tu po adresu: Kelpsch,Noreiko & Co., 50 Fifth Avė., Chicago, 111,, o 
gausi dykai.

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

Frenk: Na asz dar iržieda sau užsiorderiuosiu. tai kaip mergužėles pamatys, tai 
asz ju ir atsigint negalėsiu. Gud bai, Maike. eisiu namon.

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

sviete.
Adresuokite teip: Kelpwh, Noreiko& Co. 56 FitYh Avė.

CHICAGO, ILL.

DOWANOS DEL WISU.

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

Dirba, taiso ir parduoda:
LAIKRODŽIUS, LAIKRODĖLIUS, 

Lenciugelius, Žiedus, Špilkas, Auskarus ir t.t.

Kiekvienus, kuriu pas mane pirks taworo 
už 15,00, gaus prezenta vertes |1.00; kas

pirks uz >1v,lu— gaus prezenta vertes |1.50; kas pirks už 115,00 
— gaus prezenta wertes |2,00; o kas pirks už $25.00 — gaus pre
zenta vertės $3,00. Kiekvienas, kas pas mane pirks kad ir už ma
žiaus prekę, gaus prezenta pūgai vertes pirkinio.

Pigiai ant pardawimo Groaeme 
ir Buczernė, geroje vietoje, ap
link daug lietuvių gy wena. 
Geras biznis dėl lietuvio. At 
siszaukite po nr. 4602 Atlantic 
Str., Chicago.

(5-H)

Szliuhiniai Žiedai pus mane 56 ir 72 prabos nuo $3.00 iki $6 00 
Sidabriniai Elgino Laikrodėliai po 17.00. Iszczystyjimas laikro
dėlio 5<>c-; Sprendzina 50c. Stiklai ir Rodyklai mano kostume- 
riams dykai. Wi*ka gvarantuoju ant metų.

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