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Wokietija.
Vokietija siunezia vis dau

giaus kariaunos į Chinų pakran
tes; dabar vėl iszsiuntė į Kiao 
Czeu 23 oficierus ir 1200 juri- 
nįkų kareivių; atplaukus tiems, 
bus ten jau 4566 kareivių, taigi 
tiek, kiek Vokietija dar niekada 
ne siuntė į kitas žemės dalis. Isz 
to matyt, kad ji rengiasi į karę 
su Chinais ir kad nori ji ant vi
sada palaikyti dabar užimt? krasz- 
tę. Į Kiao Czeu atkako laivynės 
ir kitų vieszpatyszczių 
daboti vokieczius; vokieczių 
laivynės virszinįkas, admiralas 
Diederichs, pasirengęs yra karsz- 
tai prieszintiesi, jeigu kitų krasz 
tų laivynės bandytu kokiu nors 
budu stabdyti jo darb?. Vokisz- 
kas laikrasztis “Koelmsche Ztg” 
spėja, kad siuntimas tvirtos ka
riaunos į Chinų pakrantes turi 
dvigub? mierį: pareikalauti at 
lyginimo už užmuszim? vokisz 
kų misijonierių, toliaus, nori 
mat su visu pasilaikyti Kiao 
Czeu užtak? kaipo anglinę s ta ei - 
j? savo kariszkiems laivams, k? 
Chinai buwo pažadėję už pagel- 
bę, kurios dėl, po paskutinei ka
rei japoniecziai turėjo pasitrauk
ti isz užimto jų tikro Chinų 
vieszpatystės kraszto. Tam galė 
tu prieszintiesi vien Anglija ir 
Japonija, bet kadangi pirmuti
ni turi užtektinai darbo su pa
sikėlusiais Indijų gyventojais, 
Egipte ir Afrikoj, todėl ji ne gal 
prideraneziai prieszintiesi Vo
kietijai; kaslink gi Japonijos, 
ta teiposgi ne drys prieszintiesi 
isz vien einanezioms Vokieti
jai, Maskolijai ir Prancūzijai.

Vokiszkas randas ant dabarti
nio parlamento susiriukimo ren
giasi pareikalauti pirmiausiai 
kreditų ant laivynės sudrutinimo. 
Jeigu parlamentas jų ne pripa 
žys, ciecorius rengiasi paleisti 
parlament? ir apgarsyti naujus 
pasiuntinių rinkimus.

Nesutikimai Vokietijos su Hay- 
ti republika dar vis nepasibaigė. 
Vokiszkas rando laikrasztis, 
“Post”, paduoda, kad jeigu Hay- 
ti prezidentas ne norės atlyginti 
Luedersui už neteising? jo sua 
resztavim?, vokiszka laivynė 
griebsis bombordavimo pakrantė
se ėsanezių miestų.
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Metas V

| mė maisztai. Pragoj czekai pra 
dėjo užpuldinėti ant vokieczių, 
iszdaužė langus vokieczių kliubų, 
net vokiszko universiteto, isz- 
pleszė pardavinyczias. Ant su 
valdymo maisztų reikėjo szauk- 
ti kariauti?; prie suvaldymo 
maisztinįkų policija ir kareiviai 
pasinaudojo isz ginklų, szaudė 
į minias susirinkusių žmonių, 
prie ko buvo ne tikt daug pa 
szautų, bet ir užmųsztų. Kituose 
Czekijos miestuose, kur vokie
czių yra daugiaus, t? patį dnr^ 
vokieczių : daužė jie langus cze- 
kiszkų pardavinyczių, naikino 
jose ėsanezius tavorus. Iki sziol 
skaito jau keliasdeszimlis už 
musztų, sužeistų gi yra keliszim- 
tai. Czekija tapo apgarsinta ant. 
kariszko padėjimo, suimtus už 
dalyvavim? maisztuose sudyja 
kariszki sūdai, nuo kurių nuspren
dimo nėra jau apeliacijos ir tie 
nusprendimai į 24 valandas turi 
būt iszpildyti. Kariszki sūdai 
ne tur laiko wisk? prideraneziai 
isztirti, todėl atsitiks suszaudy- 
mai ir visai ne kaltų žmonių. 
Kol maisztai yra tikt Czekijoj, 
randas dar gal tikėtiesi juos su
valdyti, bet jeigu jie užkils vi
sose slavų apgyventose provin
cijose, rando pajiegos ant suval
dymo jau bus permenkos. Užsto
ję po Badeniui vokiecziai minis- 
teriai, matydami, kad negalės 
valdžios palaikyti, nori su visu 
panaikinti konstituciję, bet tuom 
nenutildys jau slavų; to reikėjo 
priesz vokieczius griebtieji Ba 
deniui, jo baugumas ir pagimdė 
visus tuos maiaztus.

pabaigtas, nėra prideraneziai pri
sirengusi, bet pradeda jau reng 
tiesi. Į Vladivostok? aiunezia 
vis dauginus kariaunos, veža 
amunicij? ir valgio produktus. 
Su miesto San Francisco prekė- 
jais mHskoliszkas randas padarė 
kontraktus ant pri vežimo karei
viams 1200 tonų valgio produk
tų. Japonija teiposgi, kaip įma
nydama, ginkluojasi, drutina sa 
vo kariszk? laivynę, tuom tar
pu ji dirbdina ant syk daugiaus 
kariszkų laivų ir tai dideliu 
plienu apkaustytų, negu kokia 
nors Europos arba Amerikos 
viešpatystė, iszėmus vien Ang
lijos. Daugumas tų laivų bus 
jau ateinantį pava«arį pabaigti. 
Jeigu ji įsiveržus į maskoliszkas 
valdybas Siberijoj ir taptų su- 
muszta, tai gal perkelti karei 
vius ant laivų, o jų silpnesni 
Maskobjos laivynėant jūrių ne 
pergalės. Augliszki laikra-zcziai 
pranesza, buk Maskolija, Pran
cūzija ir Vokietija susitarė drau
ge užkirsti Japonijos augimui 
keli?. Tos viešpatystės susitarė 
mat pakelti karę priesz J a po 
nij? ir sumušus j?, pasidalyti 
Chmų pakrantes. Maskolija už 
imtu rytinę Mandziurijos, Sziau- 
rinę Mongolijos dalį ir Korej?, 
Vokietija vis? kraszt? prie K»ao 
Czeu užtakos, Prancūzija gi pie
tines Chinų provincijia ir sal? 
Formozę, kuria dabar valdo Ja
ponija.

uu<> cukraus: lendrinis cukrus 
nuo Havai salų galės į Ameri 
k? būt gabenamus l>e muito ir da 
rys jis didelę konkutencij^. cuk
rinių lendrių plantatoriams pie 
tin ų sztetų. Kaip t? klausymu 
isz r i hz galutinai kongresas, ‘'su n 
ku dabar įspėti. Prie^zinįkai pla
tinimo valdybų kitose svieto 
dalyse gttzdina, bule treczdalys 
Havai salų gyventojų serga rau 
pais, taigi jie gal būt atvilkti 
į Amerik?. Nauju bilių apsunki
nantį ateivystę įnesz vėl pagar
sėjęs shwo laike Lodge. Kaip 
pirmut nis, teip ir antrass bilius 
turi daug szalinįkų, bet yra ga 
na ir prieszinįkų* Apsunkinimo 
a tei vystės reikalauja ir tūlos
darbinįkiszkos organizacijos. Jei
gu Lodges bilių priims senatas 
ir kongresas, nėra abejonė*, kad 
jo neužprotestuos prezidentas 
McKinley, kadangi jis nuo se
niai žinomas yra kaipo ate'vių 
prieš <8. Tuom tarpu ateivių 
draugai waro smarki? agitaciją, 
ant su* iriu kimų nupeikia rengia 
mus uždraudimus. Katra ežia 
pusi laimės, sunku įspėti. Atsi
darius kongresui, atainaujį* tary
bos su kitoms vieszpatystėms 
kaslink numažinimo muitų ant 
svetimų tavorų ir ant išveža- 
mų isz Amerikos į kitus kraštus.

raszo jis szitokį protokolę: “Dak 
taras St. Matulaitis patsai prisi
pažino, kad jis raszinėja į užrube 
žinius laikraszczius nekaltos į- 
tai|M>8 straipsnius. Asz gi (ežia 
patalpino pravardę vieno vai
kino, kuriam davė po protokolu 
pasirašyti) t? prisipažinim? 
daktaro Matulaiczio patvirtinu. 
Gerai, kad tasai vaikinas pirm 
negu padėjo savo parasz?, per
skaitė protokolę ir jį atmetė (pri
derėjo netikt atmesti, bet teip 
duoti Wonseckiui į snukį, kad t? 
būt turėjęs ilgai atminti), kitaip, 
ant to melagingo protokolo pasi
rėmę, žandarai butu galėję dr? 
Matulaitį suimti.

Czia norėtume žinoti, ar maa- 
koliškos eentraliszkos valdžios 
žino apie tokius bjaurius savo 
žandarų darbus?

Darbas bedarbiams darbi- 
nįkams.

Užstojus žiemai, VVielniujey- 
ra diktai darbinįkų ne turinezių 
darbo, kurie didelį kenezia var 
gę. Idant suteikti tokiems sziokį 
tokį uždarbį, Vilniaus “Darbo 
Namų” užveizda nusprendė duo
ti darbę ir ateinantiems isz mies 
to darbinįkums, žinoma ant tiek, 
ant kiek tų namų turtai isztę 
sės. Tas padtvadyjimas nors 
keli; s dešimtis darbinįkų ap
saugose nuo bado.

BU

Iszpanijn.
Iszpanijoj drutinasi ir organi

zuojasi priešingos randui parti
jos: pirmiausiai karlistai, to
liaus anarchistai. Jeigu tikt Isz- 
panija taptų į karę nors su Ame
rika įtraukta, prieszingos randui 
partijos pakeltu naminę revoliu- 
cij?. Žino apie tai dabartiniai 
ministeriai ir todėl bijosi
kuom nors erzintiesi. Dabartinių 
ministerių laikrasztis, “Et Libe- 
ral”, stengiasi suraminti iszpani 
jonus, sako jis, kad nėra nė jo
kių pamatų baugytiesi, idant 
Suvienytos Wieszpatystės Sz i sū
rinės Amerikos įsikisztų į maisz- 
tus ant Kubos ir idant remtu 
maisztinįkus arba pripažintu juos 
už kariaujanezi? pusę, kadangi 
iszpaniszkas randas savo valdy
boms ant Antiliškų salų pripa
žįsta daugiaus liaosybės negu 
kitos vieszpatystės turinezios 
czia savo kolionijas; jeigu gi, 
nežiūrint ant to, Amerika butu 
priversta atvirai maisztinįkus 
paremti, tęsyk Iszpanija mokės 
apginti savo garbę ir savo rei
kalus. Iszpaniškas pasiuntinys 
Wa8hingtone atsiuntė žinias, kad 
atsiszaukime į kongre-? preziden 
to Mc Ki byo ne užgauta 
Išpamja; dabartiniai ministeriai 
netiki, idant Amerika kisztusi 
atvirai su savo užtarimu už 
maisztinįkus. Naujas Kubos 
virszinįkas, jenerolas Blanco, 
praneszė, kad jis ne reikalauja 
daugiaus kariaunos, bet bandys 
papildyti eiles vietiniais liuosno- 
riais. Pereit? sanvaitę atsitiko 
ant Kubos keletas susirėmimų, 
bet jie ne daug sveria ant maisz- 
tų stovio.

Pasirodo, kad žinios atėjusios 
nuo Filipinų salų apie galutin? 
pergalėjim? maisztų buvo netei
singos, kadangi czia vėl atsiti
ko kruvini susirėmimai, kuriuo
se isz abiejų pusių net keli sz i ni
tai užmusztų ir sužeistų liko ant 
mūšio lauko.

Italija
Italijoj, buvęs ministerių pirm- 

bėdis, Crispj, likosi į »ud? ap
skųstas už sunaudoji m? Imnko pi
nįgų ant palaikymo savo poli
tiszkos įtekmės, per k? bankas 
paskui nusibankrutino. Sūdąs 
vienok atsisakė išduoti kokį 
nors nusprendimę; Crispi gi pa
reikalavo, idant visi ant jo mė
tomi apkaltinimai butu prideran
eziai isztirti. Ant to parlamen
tas iš savo sąnarių paskirs tam 
tikrę komisiję.

Italijos parlamentas atmetė už
manytu? karės ministerio, jene- 
rolo Pelloux, kaslink visokių 
reikalingų pagerinimų kariaunoj. 
Dėlto isz pradžių norėjo pasi
traukti vien jenerolas Pelloux, 
bot paskui nutarė pasitraukti 
nuo savo vielų visi ministeriai, 
Karalius jų dimisij? priėmė ir 
praszė ikišioliszko ministerių 
perdėlinio, markyzo Rudini, pa
rinkti naujus ministerius ir pasi
likti, kaip iki sziol, jų perdėti- 
niu. Wisi iki šioliški ministe
riai, iszėmus vien karės ministe
rio, vėl užims savo vietas.

Italijos randas reikalauja nuo 
Brazilijos didelio pinįgais atly
ginimo . nuskriaustiems i tai i jo
nams laike maištų pietinėj Bra
zilijoj. Brazilijos randas iki sziol 
nesutiko iszpildyti Italijos rei- 
kalavimę, jis teisinasi, buk itali- 
jonai, o ne brazilijonys buvo už
puolikais. Italija iszsiuntė ka- 
rišk? laiv? į Brazilijos pakran
tes. Nėra abejonės, kad besitarian- 
czios vieszpatystės ant galo su 
šitai kys, jeigu tuom tarpu Bra
zilija priešinasi Italijos reika
lavimams, tai tikt todėl,' kad 
tuom nori sziek tiek nuo tų rei- 
kalavimų nuderėti.

Maskolija.
Pasibaigė jau prilankomas cie- 

coriaus Mikalojaus dėl lenkų ir 
dėl katalikų. K? darė dabar Mi
kalojus, tę patį darė ir jo tėvas 
atkakęs po užstojimfi ant sosto 
į Varazav?, bet kai|) tikt iaz jos 
iszvažiavo, maskoliszki laikrasz
cziai pradėjo tuojaus siundymus 
priesz katalikus ir priesz lenkus 
ir tuojaus prasidėjo visoki j>er- 
sekiojimai, nauji uždraudimai. 
Mikalojus mat kaip bezdžionka 
mėgdžioja .avo tėw?. Turbut 
nė lenkai, nl mes, nė kiti ne mas
koliai nieko sau gero nuo caro 
M ikalojaus ne sulauksime. Varsza- 
vos studentai, kurie nupeikė pro
fesorius ne mokslo nesziotojus, liet 
politikierius už garbinanezi? Mu- 
ravjev? telegramę, likosi skau
džiai nubausti: 100 studentų li
kosi iszvi ryti isz universiteto: 
3 ant trijų metų, 7 ant dviejų 
metų, likusi gi ant vienų metų. 
Vyskupui Simonui, už įsakym?, 
idant Baltrusijoj kunįgai prigim
toj žmonių kalboj kalbėtu prie 
pamokinimų, liepė išvažiuoti į 
Odes?. Kaip ilgai atseis ten būti, 
nieko nepasakyta. Tai mat toki 
caro Mikalojaus paliuosavymai.

Ne rūkyk tabako ir nesRjaudyk, 
neN tai trumpina tavo ani±L
Jeigu nori atatpra'jrt nuo tabako ant wtMtfo* 
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Arbatos ir kavos pardavi- 
nyczios, vietoj kareze- 

in ų.
Lietuvoj, Įvedus czia rando 

degtinės parĮlavinycziaS, pagal 
augszcziausi? dileidimę, pradėjo 
t vertiesi teip vadinami blaivys 
tės komitetai, kurie, vieton 
karezemų, rengia dabar arbatos 
ir kavos pardavinyczia% kaip 
kokiose isz tokių pardaviuyczių 
yra ir maskoliszkr laikraszcziai. 
Dabar vien? isz tokių pardavi- 
nyezių parengė Eisziszkiuose, 
Vilniaus gub., ant ko ir masko- 
liszkas randas pridėjo 200 rubl. 
Į minėtus blaivystės komitetus 
priguli lygiai maskoliai, kaip vie
tiniai Lietuvos dvarponiai ir ku: 
nįgai. Ar gi jie neg ai siųsti į Fe 
terburg? atsakanezius nurody
mus, kad ant apstabdymo gir
tuoklystės terp lietuvių neužtenka 
arbatos pardaviuyczių ir jose ma- 
skoliszkų laikraszczių, bet reikia 
žmonėms suteikti ir daugiaus 
daiktų, kas galėtų sulaikyti nuo 
giituokliavymo. Jeigu dėl ke
lių deszimczių maskolių arbatos 
parda viny ežiose yra maskoliszki 
laikraszcziai, tai dėl kelių tuks- 
tanezių lietuvių reikia reikalauti 
lietuviszkų laikraszczių ir knį- 
gm je’gu maskoliams parengia 
maskoliszkoj kalboj moksliszkus 
skaitymus, musų apszviestunijai, 
musiszkiems blaivyszczių komi
tetų sąnariams priderėtų steng
tiesi rengti tokius skaitymus lie
tuviams lietuviszkoj kalboj. Pats 
randas mums nieko ne duos, jeigu 
mes pats nieko nereikalausime. 
Klabinkime visur, nesigailėkime 
darbo, o su laiku visgi k? nors 
iszgausime. Jeigu isz syk musų 
praszymų neiszklausytu, tai 
praszykime isz naujo ir t? dary
kime tolaik, kol mus neiszklau- 
sys.

Auksiniai pinigai Masko- 
lijoj.

Maskoliszkas randas įveda 
Mabkolijoj auksinius pinigus, vie
ton dabsrtinių popierinių, tokiu 
budu užrubežiuose maskoliszki 
pinįgai, kaipo paremti ant auk
so, turės visada vienoki? ver
tę. Nauji auksiniai pinįgai pa
taikyti prie dabartinės popieri 
nių vertės, taigi turinti popie
rinius, gali juos ant auksinių ap- 
keisti. Iždo min'sterija iszdavė 
kasoms įškym? le:sti terp žmo
nių • kuo mažiausiai popierinių 
penkrublinių ir deszim’.rubliuių, 
vieton tų, leisti naujus auksi
nius pinįgus. Wienok dabarti
niai popieriniai ne žudo savo 
vertės, tikt mat randas, vieton 
popierinių,nori daugiaus paleisti 
terp žmonių auksinių; vertė kaip 
vienų, teip ir kitų bus jau vie
nokia, teip kaip tai yra Amerikoj 
arba kituose krasztuose.

Prūsų miestai reikalauja 
daleldinio kiaulių pre

kystes.
* Tūli parubežiniai Prūsų mies
tai reikalauja, idant randas nu
imtu uždraudim? atgabenimo 
kiaulių isz Maskolijos, kadan
gi dabartinis uždraudimas eina 
ant naudos tikt mažo skaitliaus 
auginanezių kiaules dvarponių, 
kitiems gi pabrangina reikaling? 
maist?. Tokį reikalavim? iszsiun- 
tė į Berlynę ir Karaliauczius.

vidutines mokslainessiekia 25— 
30% ; moteriszkose gi gimnazijo
se nuoszimtis ,žydelkaiczių dar 
didesnis. Antai Lietu viszkamo 
Minske, moteriszkoj gimnazijoj 
žydelkaiczių yra 60%; ne ma
žiaus 50% yra jų Kauno gimna
zijoj. Nežiūrint ant visokių ap
sunkinimų žydams pastoti į Lie
tuvos gimnazijas, nuoszimtis jų 
yra kur k^s didesnis negu nuo
szimtis lietuvių, kurių, nors kaip 
antai Kauno gub., yra 80%, bet 
vaikų lankanezių gimnazijas yra 
tikt 12%. Žydų( mat nė joki ap
sunkinimai ne gal nuo mokini- 
mosi atgrasinti, musiszkių gi, y- 
pacz mergaiezių, nė su botagu 
prie mokslo ne galima privaryti- 
Liūdnas tai labai apsireiškimas. 
Mums reikia apszviestų moterų, 
tuom tarpu musų mergaiezių t&- 
vams užtenka, jeigu jų dukters 
pataiko lėliukę parėdyti. Kiek 
galima užtėmyli, Amerikos lietu- 
viszkose mokslainėse yra ta» 
pats: ir czia labai mažai mergai- 
czių lanko mokslaines. Ar gi lie
tuviai tėvai ne gal suprasti, kad 
mokslas lygiai vyriškiui, kaip 
ir merginai yra reikalingas?

Apwogė walszcziaus kasą.
T d. Lapkriczio, vagiliai nak

tyj, išlaužę duris, įsikraustė į 
Dailidžių (Garteno gub.) valsz- 
cziaus kanceliarrj? ir pavogė kasos 
skrynutę, kurioje buvo 244 rubl. 
63 kap. pinįgais ir trys procenti
niai bilietai Peterburgo- Tūlos 
žemiško* banko po 100 rublių. 
K>t*ę rado sudaužyt? netolimoj 
girioj; vagilių gi nė jokio pėdsa
ko ne susekė.

Isz Lietuvos.

Pasitraukus Austrijoj prilan- 
kiai slavams Badenio ministe
rijai ir jos vietoj paėmus valdži? 
vėl vokiecziams, Czekijoj užgi-

Rytini Azija.
Urnas ir greitas augimas Japo

nijos galybės, kilimas jos įtek
mės ir prekystos visuose krasz 
tuose ant Didžiojo oceano la
biausiai ne patinka Maskolijai, 
kuri visaip stengiasi t? įtekmę 
sumažinti, bet mato gerai, kad be 
karės to ne padarys, o ant karės, 
kol Siberijos geležinkelis dar ne

Suvienytos Vieszpatystės 
Sziaurinės Amerikos.
Likosi jau suszauktas kongre

sas; ant iszkilmių atidarymo 
kongreso bus daugumas pasiunti
nių, net prezidentas Mc Kinley 
apleido lov? savo mirsztanczios 
motinos ir sugrįžo į Washing- 
tonę. Isz svarbiausių darbų, ko
ki bus aut nusprendimo atiduoti, 
yra: priskyrimas prie Amerikoj 
valdybų Havai salų ir naujas bi
lius apsunkinantis svetim? atei
vy stę. Bilius apie priėmim? Ha
vai salų po Amęrikos globa turi 
daug szalinįkų, J be t turi ir daug 
prieszinįkų; prieszingi yra pa 
siuntiniai pietinių Amerikos szte
tų, kurie numano, kad prisky
rimas tų salų numatys pelnę

Bukite atsargiais su 
žandarais!

“Ukinįkas” paduoda, kokių 
prigavyszczių griebiasi masko 
liszki žandarai Lietuvoj: jeigu 
jie nori k? įkasti, paraszo mela
gingus, apekundžianezius proto 
kolus ir duoda kam nors pasiraszy- 
ti. Tie žinoma, nieko pikto neti
kėdami, paairaszo; tuom tarpų 
vėliaus pasirodo, kad į protokolę 
žandarai įbruko apskuudimę ko
kios nors jiems uepalinkanezios 
ypatos. Į protokolę, po kokiu 
liepė pasiraszyti D-rui Vainei- 
kiui, įbruko apskundim? Jono 
Kriaucziuno, buk Vaineikis žinęs, 
kad Kriaucziunas Prūsuose iszlei- 
dinėjo lietuviškus laikraszczius. 
Ant to melagingo protokolo pasi
rėmę, suėmė Kriaucziunę. Pa- 
naszus atsitikimas buvo Ptl- 
viszkiuose: Vonseckis, Senapilės 
žandarų virszinįkas, padarė kra- 
tę Pilviškiuose pas D-rę Sta- 
nislovę Matulaitį, bet nieko ue 
radęs, sumislyjo kitaip atrasti 
progę suimti minėt? daktarę:

Pągawo vagilių bažny- 
czioj.

Kaip kitais metais, teip ir szį 
metę Vilniuje vagiliai daugeliui 
susirinkusių Wisų Szventų dienoj 
į bažnyczias žmonių iszkraustė 
kiszėnius; policijos virszinįkas 
net, perrėdęs kelis policijautus, 
nusiuntė į h ainy ežias gaudyti 
vagilių. Pasisėkė jiems katedros 
bažnyczioj nutverti už rankų 
vagilių Jachimoviczę, kada ta
sai įkiszo rank? į kiszenių be
si meldžianczio Btaukevycziaus.

Užsimuszė.
Wilniuje, ant kiemo namų 

Lenskio, ant Didėsės ulyežios, 
rado nupuolusį nuo antrų lubų 
ukinįkę, Si man? Sz vėl nikę su 
suskilusiu kaukaiiu, jau ne gy- 
vę. Pasirodė, kad Szvelniks a- 
tėjo į tuos namus pas savo pa
žįstam?, Sta islov? Darulį, su 
kuriuom pirma mieste girtuok
liavo ir parėjo puskui į jo namus. 
Szvelnik išėjo isz jo gyvenimo 
laukan ant balkono ir nuo jo no
rėjo trepais nulipti žemyn, bet 
ne tvirtai stovėdamas ant ko-

Isz Suvalkų gub.
Kaip pranesza “Ukiuįkas”, 

Wilkaviszkio pa vieczio daktaras, 
Z. Chlebinskis, pateko po.sudu ir 
apielinkės sūdąs nusudyjo jį ant 
12 metų į rytinę Si beri j? už szel- 
mystas ir suktybes: mat būdamas 
opiekunų nemeczių vaikų tei
posgi nusūdyto buvusio Wilka- 
viszkio gminos gūdžios, Woita- 
vycziaus, prigavingu budu apsi- 
raszė ant savęs naszlaiczių pali- 
varkėlį. Nepasisekė mat poneliui. 
Chlebinskis dar padavė apeliaciję 
ir ne žinia, kaip jį sūdąs galutinai 
nusudys.

Plokšczių gminos sudžia, Pe
tras Kriaucziunas, vien? žandar? 
pasodino į aresztę. Minėtas žan
daras mat gyrėsi aplinkinėse, 
kad ir sudžię paimsę už lietu
viškus dalykus. P. Kriaucziunas 
pasiskundė Suvalkų apskriezio 
žandarų virszinįkui ir tas paso
dino žandarėlį į koz?. Jeigu visi 
teip dręsiai elgtųsi, neszokinėtu 
mums maskolpalaikiai ant spran
do.

Gelgaudiszkio dnaras.
Naumieszczio paviėtyj, Suval

kų gub., ant Nemuno kranto yra 
dvarai Gelgaudiškio. Po Len
kijos padalinimui, kaip žinote, 
Suvalkų gub. pateko Prūsams ir 
jų raudas Gelgaudiszkį padova
nojo vokiecziui, baronui Keude- 
liui; Keudeliai gana ilgai valdė, 
bet por? metų atgal, už 800000 
rub\ pardavė jucs kitos Nemuno 
pus^ lenkams dvarponiams, bet 
kad jie, pirkdami, savo pinįgų 
beveik neturėjo, Keudeliui pri- 
gulinczi? sumę iszmokėjo pasko
lintais isz Kreditinės Draugystės 
pinįgais, todėl reikėjo mokėti di
delius palukus, to negalėjo pa
kelti nauji Gclgaudiszkio savinį- 
kai. Dvarai tie dabar pateko žino
mam Lietuvos didžtureziui, Ko
marui, už 1 milijon? rublių. Gel- 
gaudiszkia susideda isz 27 pali
varkų, turi apie 10000 margų 
girios.

miesto kasas senos 
Ant atlyginimo su
mieštų surinkimų 

Baltgudijos ir Smo- 
masko-

Žemdarbių bendroves.
“Tėvynės Sargas” ^pranesza, 

buk Kauno gubernijos marszalga, 
grafos Zubov, įsteigė Reseiniuose 
žemdarbių bendrovę; toki? jau 
bendrovę rengiasi įsteigti kunį 
gaiksztis Oginski ir Telszių pa- 
vietyj. Užduotė tų bendrovių 
yra: szelpti žemdarbius, rūpin
ti esi apie jų reikalus ir stengtiesi 
pakelti žemdarbystę.

Žydai Lietuvos
nfcse-

Nuoszimtis žydų 
apskiitai imant, yra

Rando paszelpa miestams 
ir blaivystes komite

tams.
Įvedus rando degtinės parda- 

vinyczias, Lietuvos miestai ne
teko pelno už patentus, kokius 
mokėjo į 
k ar c žemos, 
mažėjusių 
Lietuvos,
lensko gub. miestams 
liszkas randus ant 1898 m. pa
skyrė kaipo paszelpę 502125 
rublių. Parengtiems gi szį metę 
blaivystės komitetams Lietuvoj 
ir Balgudijoj randas duoda 257 
125 rublių paszelpos. Tas labai 
gerai, bet prie uždraudimo lie- 
tuviszkų knįgų, nedaleidžiant 
skaitymų lietuviszkoj kalboj, tie 
blaivystės komitetai mažę lietu
viams naud? atgabęn masko
liški laikraszcziai ir skaitymai 
lietuviams nesuprantami.

mokslai*

Lietuvoj, 
13%, tuom

Naujas geležinkelis.
Kaip ąteinanczios isz Peterbur

go žinios paduoda, maskoliszka 
kelių ministerija rengiasi ne užil- 
gio pradėti darbus prie naujojų, paslydo ir nupuolė žemyn ir tarpu skaitlius žydų vaikų, lan- gio pradėti darbus prie naujo 

‘ ‘ . kanezių gimnazijas ir kitokias!geležinkelio. Naujas geležinkelis| užsimuszė ant vietos.
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nieks nežino apie aukso plotus; 
minėtas konsulius sako, kad nors 
rytinėse provincijose tos republi- 
kos gal būt auksas, bet visgi jis 
persergsti lengvatikius ir r<dyja 
į Nicaragu? ne keliauti, kadangi 
kitur lengviaus uždirbs negu 
ežia; ežia dar nieks isz svetur 
atkakęs ne pralobo.

ūžnuodintas šulinys.
Lingsburge, ■ Mich., likosi 

suareszt uotas William Roehm ir 
jo pati. Skundžia juos už nunuo- 
dinimę Johuo Hari mano ir jo pa- 
czios. Daktarai, pjaustydami ku 
nūs, persitikrino, kad likosi nu- 
nuodinti; isz tolesnių tirinėjimų 
pasirodė, kad jie nusinuodiuo nuo 
vandens isz jų paežių szulinio, į 
kurį buvo pripilta nuodų, pri 
pylė gi jų Roehmai.

Nusudyjo žmogžudį.
Nev Yorko sūdąs nusudyjo ui 

muszėj? Thornę, kurisai, su pa- 
gelba akuszerės Nackienės, už- 
muszė vokietį Guldensuppe ir 
paskui supjaustė užmuszto kun? 
ir szmotelius po v i-y a py gardy 
iszmėtė. Thorn likosi nusūdytas 
ant nužudymo su elektriką; taps 
jis nužudytas 10 d. Sausio. Pasa
kė jis, kad tikra jo pravardė yra 
Torszevski, gimęs jis Prūsuose, 
ė*?s katalikas. Advokatai pada
vė apeliacijy, bet turbut, ji Thor- 
no ne iszgelbės, kadangi jis nesi 
gina.

Didelis gaisras.
La Crosse, VVi8. Iszdegė ežia 

du blokai: teip vadinamas Brick 
Pomeroy Block ir Mc Millan 
Opera House Block. Apaczioj 
triobų buvo visokios pardaviny- 
czios, ant antrų lubų biurai, ant 
treczių gi lubų seno teatro halė, 
kurioj dabar buvo sukrauti gink
lai szteto gvardijos, ežia terp 
kitko buvo ir parakas- Kada pri
sigriebė iki ežia ugnis, atsitiko 
baisi parako expliozija Blėdį 
ugnies padaryt y skaito aut 200000 
dol.

Amerikos prezidento motina 
miršta.

Motina prezidento Mc Kinleyo 
sunkiai susirgo; daktrrai netiki, 
idant galėtu pasitaisyti, bei tikt 
stengiasi kaip nors ilgiaus gy
vastį užlaikyti nors ant keliif 
valandų. Prezidentas atkako at
lankyti mirsztancz<? motin?, bet 
ji jau ir savo sunaus ne pažino.

Darbinįkų unijos nupeikia tiesas 
priesz ateivius.

St. Louis, Mo. Ant savo susi
rinkimo, miesto *‘St. Louis Tra 
dės & Labor Union”, 40 balsais 
priesz 5, nupeikė tuos, kurie rei
kalauja tiesų apsunkinauezių sve
tini? ateivystę. 13 d. Gruodžio, 
Nashvillej, Ten.; atsibus konven
cija “American Federation' of 
Labor”, ant kurios bus galutinai 
nusprsta, ar reikalauti tiesų ap- 
sunkinanezių ateivystę ar ne.

Nelaime ant geležinkelio.
m Titusville, Pa. Ant “Titusville 
Traction Company” geležinkelio 
“netoli Eeast Titusville”, atsitiko 
baisi garinio katilo expliozija, 
kurios keturi žmonės likosi sun
kiai sužeisti, o isz jų du sužeisti 
mirtinai. Maszinistas Miller ir jo 
sūnūs, Charles, teip baisiai likosi 
nuplikyti, kad nuo to turės jie 
mirti.

Buffalo, N. Y. Laike smar
kios audros keli lenkiszki darbi- 
nįkai, ant apsisaugojimo' nuo 
lytaus, palindo po stovineziais ant 
geležinkelio rėlių vagonais.Tuom 
tarpu renkanti vagonus lokomo
tyvą sudavė į vagonę, po ku- 
riuom sėdėjo darbinįkai i* jį 
smarkiai pastūmė; ratai vien? isz 
darbinįkų beveik pusiau perpjo
vė, kitus gi tris sunkiai sužeidė.

Detroit, Mich. Ant elek- 
triszko geležinkelio terp Detroito 
ir Ashlando susimuszė du greitai 
bėganti karai, kuriuose važiavo 
40 pasažierių. Prie susimuszimo 
trys žmonės likosi užmuszti, sun
kiai sužeistų yra 20, terp kurių 
10 sužeisti labai sunkiai, gal 
mirtinai.

Netoli Blackfort, ant Great 
Northern geležinkelio, Monta
noj, pereitos s ubą tos dien? isz 
szoko isz rėlių paaažierinis trūkis. 
Abudu trūkio maszinistai ir 
peczkurys likosi užmuszti; su
žeistų pasažierių yra daug,x terp 
kurių yra ir mirtinai sužeisti.

prasidės nuo VVilniaus, bėgs ant 
Wilkmergės, tolinus,per Panevė
žį, Bausk?—į Ryg?. Kelias tas 
bėgs paraleliškai su paczto ke
liu,perkirs jis turtingiausius Kau
lio gub. pavieczius. Nėra abejo
nės, kad nauja rengiamo dabar 
geležinkelio linija pakels dar 
labiaus Lietuvos sostapilę, mies
tu Wi!nių, kurisai dar smarkiaus 
pradės augti.

• Maskoliškas randas iszaisz- 
kino pa rūbe žiu muitinyczioms, 
kad visokį siuntiniai, atėję isz už 
rubežių ir ne atimti,dėl kokių nors 
priežaszczių, adresantų, ne gal 
būt suaresztuoti arba isznaikinti, 
bet turbut atgal į užrubežius su
grąžyti. P ag a 1 I ę i s z p u o- 
1 a, kad maskoliszkas pacztas ir 
lietuviszkų knįgų ne turi tiesos 
konfiskuoti, jeigu jos per paczt? 
atsiųstos, tikt, jeigu jų adresau- 
tui ne iszduoda, tai turbut atgal į 
užrubežius sugrąžytos.

• Netoli Pernovo, Latvijoj, 
kaime Podis, kasdami žemę prie 
sodinimo medžių, iszkasė puod? 
su senais miesto Rygos 
szvedi-szkais, Eželio vyskupo ir 
lenkiszkais pinįgais 16 szimtme- 
czio. Savinįkas dvaro Podis pa
dovanojo tuos pinįgus senovės 
daiktų muzejui mieste Pernove.

* Maskoliszkas randas nuo 
ateinanczių metų rengiasi numa
žinti prekę siutinėjimo laiszkų 
per paczt? Maskolijoj. Jeigu už
manymas taps galutinai priimtas, 
tai siuncziant laiszk? reiks ant jo 
prilipyti markę tikt už 6 kap., 
u ne už 7 kap., kaip dabar yra.

* Isz miesto Wilniaus szį metę 
paėmė į kariumenę72 krikszczionis 
ir 40 žydų.

Jeigu jauti**! ne»weiku, imk wieujCASCAB 
ETS, o i*zgyd>* Uwj, ui 10 ir 20c.Isz Amerikos.
Nekentimas ateiviu ir godumas.

Teip vadinami natyvi-tai, per 
savo laikraszczius, reikalauja ap 
sunkinimo ateivystės į Suvieny
tas Wiszpatystes. Dar ėsant pre
zidentu Clevelandui buvo kon
greso ir senato užgirtas bilius, ap
dirbtas senatorių Lodge ir Corlis 
so,pagal kurį ne vale butų atkak
ti ant darbų į Amerik? svetimiems 
ateiviams, ant dirbtuvių, kurios 
tokiems duotų darbę, buvo pa
skirta bausmė po 500 dol. Dabar 
tie senatoriai vėl rengiasi paduo 
ti ant apsvarstymo t? savo bilių. 
Kadangi jis vienok skaudžiausiai 
butų užgavę* atkankanczius ant 
darbų kanadieczius, todėl atkakę 
ant tarybų kaslink žvejo
nės ant Beringo jūrių Kanados 
delegatui apreiszkė Washingtoue, 
kad, jeigu toksai bilius taptų isz 
duotas, Kanados valdžios atlygį* 
tuom paežių amerikoniszkiems 
aukso jieszkotojams Klondikėj, 
kadangi tie plotai priguli Kana
dai. Na ir k? sakyti, potam net 
pas senatorius Lodge ir Corlisse 
išnyko nekentimas kanadiszkų 
darbinįkų. Mat tiekenczianti atei
vių senatoriai siundo priesz atei
vius, reikalauja visokių priesz 
juos tiesų, bet kaip tikt kas pa- 
gazdina atlyginimu tuom paežiu 
amerikonams, jau tie ne drysta to 
liaus siundyti ;antai dabar Europos 
vieszpatystės tariasi, už didelius 
muitus užkrautus ant jų tavorų 
atgabenamų į Amerik?, jai tuom 
paežiu atlyginti. Jeigu tikt besi
tarianti susitaikys, nėra abejonės, 
kad pats Amerikos randas pradės 
taisyti Dingleyo muitųdarifę.

Sudege dirbtuve.
St. Louis, Mo. Sudegė ežia 

dirtuvė Savyer & Co. ant Locust 
etr.; ugnis pagadino ir aplinki
nes triobas. Blėdį ugnies padary
ty skaito ant 100000 dol., bet 
viskas buvo užasekuruota tikt 
ant 75000 dol. Nuo >ko užgimė 
ugnis—tikrai nežinia. Dirbtuvėj 
dirbo 100 darbinįkų, tie vos spė
jo iszbėgti, daugelio sudegė dra
bužiai.

Persergęjiuias aukso jieszkoto- 
jams.

Amerikos laikraszcziai pradėjo 
ganyti apie Naujus neiszpasaky- 
4ai turtingus aukso plotus at
rastus republikoj Nicaragua, 
Widurinėj Amerikoj. Tonm tarpu 
Suvienytų Wieszpatyszczių kon
sulus isz San Juan sako, kad ten

Aukos nesaužintszku užveizetoju.
Galupots, Oh. " Nuomarium 

mirsztanczių namuose apsirgo 
250 ligonių; jie mat užsinuodino 
nuo netikusių ir negerai pritaisytų 
valgių ir vaistų; lygiai valgį, 
kaip ir vaistus duodavo jiems tų 
namų užveizėtojai pagedusius,kad 
tikt isz to turėti sau kokį nors už
darbį. Dabar daugelis nuomarium 
mirsztanczių namuose tarnaujan- 
czių likosi nuo vietų praszalin- 
tų, bet, rodosi, juos priderėjo 
sunkinus nubausti ir laikyti už 
paprastus žmonių nuodintojue.

40 mokintiniu be mažo ne už
troško.

KodoMO, Ixd. 40 mokintinių 
“Grange Hali” mokslainėa be 
mažo ne užtroszko nuo garų su 
degusio prie žibinimo gazo; dau
gelis jų dar ir dabar sunkiai ser
ga. Mokintojai užtėmyje pavojų 
tikt t?syk, kada daugelis vaikų 
nupuolė nuo savo sėdynių; t?syk 
tikt liepė jie atidarinėti langus.

t Ant laivo “Trojm Prince”, 
atplaukusio isz Italijos portų į 
Nev York? atkako 1008 italiszkų 
ateivių, daugiausiai moterų ir 
mažų vaikų.

Pamėtyk deiut# CASCARET8 ui 10a., ge
riau*!* *ut*l*ytoj* pkuctlu Ir wUu *idurlu.

Isz darbo lauko.
Londono ir Birminghamo 

laikraszcziai pranesza, buk ame- 
rikoniszka kompanija, į kuri? 
priguli ir Andrev Carnegie, ga
vo nuo koreaniszko rando kon- 
cesij? padirbti naujas Korėjoj 
geležinkelio linijas, kurios jung
sis su linija, kokia dabar dirba 
amerikonrszkas inžinierius James 
N?orsi. Reikalingęmedeg? padirbs 
amerikoniszkos dirbtuvės.

5 Chicaoo. Darbų komisija 
nusprendė laike žiemos duoti 
darb? 9000 žmonių prie išveži
mo isz miesto sniego. Ikisziol ji 
iszdalino jau 500 ženklelių ir to
liau* dalys po 1000 kasdien?. 
Priderėtu neturintiems darbo lie
tuviams pasiskubinti iszgauti 
ženklelius ant darbo.

5 Bernon, Tkx. Trūksta ežia 
tarnaiezių; per tarpinįkystę dar
bo užveizdos biuro mieste St. 
Louis isz ežia praszo atsiųti 
ant syk daug merginų, kurios 
galėtų užimti tirnaiezių vietas; 
kaip sako, reikia net kelių szimtų 
tarnaiezių ant syk, o ant vietos 
jų nėra.

5 W įsuose rytiniuose sztetuo- 
se ėsanezios drukui popieros dirb
tuvės rengiasi susijungti į trust?. 
Jeigu tas atsitiks, trustas gal už
muszti visas nepr.gulinczitis prie 
jo vakarinių sztetų dirbtuves.

5 Knįgų apdirbėjai Nev Yor- 
ke reikalauja 8 valandų darbo 
ant dienos, subatomis gi nori 
dirbti tikt iki pietų. Jeigu darb
daviai ant to ne sutiktu, žada 
sztraikę pakelti.

5 Buffalo N. Y. Kompanija 
“Steel Storage” perkelia savo 
dirbtuves isz Connersville, Ind. 
į Buffalo; prasidės jose darbai 
nuo pradžios ateinanczių metų.

5 Per Ontario paviėtį, Kana
doj, žada dirbdinti nauj? gele
žinkelį; reikaling? medeg? pa
rų pys Carnegie dirbtuvės Pitts- 
burge, Pa. »

•[ Won8OCKet, N. J. Medvil
nės verpi nyežia “Ray Cotton Co” 
likosi uždaryta; 200 darbinkų ne
teko per tai darbo.

CASCARETS •udruUna kepenis, lukšto* Ir 
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ISZ
Lietuwiszku dirwu

Ant wisko reikalinga mie- 
ra.

Kiekvienas isz skaitytojų žino, 
kad ir gero reikia mier? užlai
kyti. Kasgi būt, paveikslan, jei
gu mes, vieton dirbti, vis? lai
kę ant maldos apverstame? At
sakymas lengvas: netektume 
duonos ir ant galo reiktu mums 
badu numirti. Tas aiszkiai pa
rado, kad žmogui maldas 
ir bažnyczios neužtenka, bet 
jo gyvenime reikalingi ir kito
kį daiktai; tikt t?syk bus gerai, 
jeigu pastengsime visus lygiai at
likti, jeigu tikt katr? ir tokių 
reikalų apleisime, atiduodami

pirmutinystę kitam, musų gy
venimas liks isz normaliszkų vė
žių iszstumtas. Jeigu rūpinsimės 
vien spie tautystę, tai ant galo, 
priesz uis krikszczioniszkę moks- 
I?, pradėsime kitų nekęsti, teip 
kaip tas apsireiszkia terp ameri
konų. Iki sziol geriausiai pas 
mus aprūpinti tikejimiszki rei 
kalai, visas savo spėkas mes 
apvertėme ant aprūpinimo tų 
reikalų, turime savo bįžnycziaa, 
turime savo kunįgus, rodosi, nie-, 
ko daugiaus ne reikia; tuom 
tarpu doriškai mes stovime 
žemiau* už kitus mažius apie 
tuos reikalus beeirupinanczius, 
kaip kokiuose atsitikimuose ma 
tyt, kad net mm»ų vadovams 
trūksta prideranezio doros su
pratimo. Krikszczioniszkas moks
las mus mokina: “mylėsi artym? 
kaipo pats sawę”, tuom tarpu 
musų mokintojui skirsto žmonis 
į skyrius, vienus priskiria prie 
tokių, kurie gal būt už artym? 
pripažinti, kiti gi ne. Ar szio- 
ki? ar toki? gyvenimo dalį paim
sime, jeigu rūpinsimės tikt apie 
vienos paskirtos dalies reikalus, 
užaugysime vienpusiszkus, fana- 
tiszkus tos dalies apgynėjus, ne
sirūpindami apie kitus reikalus, 
visgi nieko gero ne sulauksime. 
Nė mokslas -pats, nė turtai, nė 
tikėjimas ne pakels prideran- 
cziai žmogaus, keliant gi visk? 
sistematiszkai, drauge iaz syk, 
užganėdiname daug reikalų ir to
kiu budu daug lengviaus galė
sime pakelti, pagerinti visus 
žmonių jausmus. Iki sziol mes 
isz dalies aprūpinome jau tikėji- 
miszkue reikalus, žinoma pagal 
savo išgalėjim?; tur.me lietu
vi sakas bažnyczias, tikėjimo
mokintojus, bet kadangi apleis
ti užtai visi kiti musų reikalai, 
ne turime iki sziol nė vienos 
kam nors tinkanezios mokslai n ės, 
nė jokios įtaiso* tikrai kam nors 
vertos, kuri stengtųsi mus ma- 
terijaliszkai pakelti, arba užlai
kyti aut doraus kelio, taigi to 
liaus priderėtu jau pasirūpinti 
apie tas apleistas, nors prie to 
atseitu atsižadėti statymo nau
jų bažnyczių, kol kitų reikalų 
ne pastatysime ant te paties 
virbalo. Kol apleistų iš
kalų prideraneziai ne aprūpinsi
me, ir pati bažnyczia ne įstengs 
užganėdinaneziai atlikti visų sa
vo prideryszczių.Kol neparupinai- 
me musų žmonėms geres
nių pasilinksminimo irapsiszvie 
timo vietų, jie i? po dailiau
siam pamokslui bažnyežioj rink
sis į saliunue, praleis laik? ir 
sunkiai uždirbtus pinįgus prie 
sZinkoriaus baro. Supraskime t? 
syki nors mes, tautos vadovai, 
o t?syk. ir terp mus mažiaus 
bus nesutikimų, geriau* ir hu 
didesne pasekme galėsime dirb
ti ant brolių ir tėvynės labo. Pa- 
liaukkime sykį dairęsi vien ant 
savo asabiszko ir savo draugu 
pelno, o pradėkime dirbti ant 
apszvietimo tamsesnių brolių. 
Iki sziol visi musų darbai yra, 
teip sakant, tikt musų par
tijų bizniai,’ dėl brolių mažai 
k? mes te padarėme.

BK . *
ScrantoiiOjJ’a. wakarini 

mokslalne.
• Scrantone, kaip paduoda “Vie

nybė”, užsidėjo vakarini moks- 
lainė, kur lietuviai gali pasimo
kyti angliszkos ir lietuviszkos 
kalbos. Mokintojumi jos yra p. 
Margaitis. Pirm? vakar? susirin* 
ko 13 norinezių pasimokinti; mo
kinimas- traukiasi nuo 7 iki 9 v. 
vakare. Ant susirinkimo likosi 
nutarta mokėti po $1.25 ant mė
nesio, isz ko bus nusamdytas na
mas, apmokėtas žiburys ir suszil- 
dymas ruimo, likusiejie gi pinį- 
gai eis ant naudos mokintojaus 
už jo trius?. Knįgas mokintiniai 
turi pats nusipirkti. Nors isz 
pradžių ne daug atsirado norin
ezių pasimokyti, bet toliaus gal 
atsiras tokių daugiaus.

Isz Scranton, Pa.
25 d. Lapkriczio atsibuvo ežia 

paszventinimas slovakų bažny
czios; iszkilmėse ėmė dalyvum? 
ir lietuviszkos Szv. Juozapo, Szv 
Kazimiero ir Szv. Stanislovo 
Dr-tėa apar tų, buvo viena vo- 
kiszka draugystė ir penkios slo- 
vakiszkos. Į teip trump? Ikik? 
mažas slovakų būrelis pastatė 
puiki? bažoyczi? ir klebonij?, 
lietuvių gi bažnyczia visgi telpa

skiepe ir nežinia kada ji liks pa
baigta, nors j? seniaus pradėjo 
statyti negu slovakišk?. Dabar 
turime mes kunįg? ger? ir tei- 
sing?, isz ko žmonės labai džiau 
giasi.

P. I.

Nauja Lietuwiszkai-Len- 
kiszka Draugyste.

Lenkiszki la'krąszcziai paduo
da. kad Nev Yorke, 25 d. Lapkri- 
auo, susitvėrė “Lietuwiszkai- 
Lenkiška Namų statymui Pasko
linimo Draugystė”. Prezidentu 
naujos draugystės likosi išrink
tas Dvorzecki, vice prezidentu 
M. Tvarovski,sekretorium ir ka
sterint Kucharski. Isz to viso 
matyt, kad ežia vardas “Lietu- 
viszkai” įlindo teip, kaip Pilotas 
į Credo: isz iszrinktų virazinįkių 
matyt, kad draugystė yra grynai 
lenkiszka, taigi ji tokia jau, kaip 
ir antai žydų užlaikomi bankai 
“Polsko—Litevskie”, kuriems 
wien lietuvių pinįgai reikalingi.

Per degtinę galą gawo.
Scranton, Pa. 3 d. Gruodžio, 

vienas lietavys, Kazys Waiva 
da, gerai pasigėręs, atėjo į szaft? 
ant naktinio darbo, bet bosas, 
matydamas, kad tas per daug 
girtas, sugręžino jį atgal. Waiva 
da eidamas namon, užėjo ant 
geležinkelio rėlių, ant kurių bėgo 
vakarinis karas, kurisai sugriebė 
einantį ir užmuszė ant vietos. 
Waivada neprigulėjo nė į joki? 
draugystę, palaidojimu užsiėmė 
jo broliai; likosi jis palaidotas 5 
d. Gruodžio. Buvo jis dar ne we 
dęs, 33m. amžiaus, paėjo isz Kau
no gub., Reseinių pav.

M. J. D.

rado ant Sziaurinų Ledinių jūrių 
gilum? 3500—4000 pėdų, taigi ne 
galima tikėti, idant į 60 mylių 
jūrių dugnas teip galėtu iszkilli, 
kad prie polių butų kitžemis; to 
dėl draugas Nanseno, S ved rup, 
kapitonas laivo “Fram”, ant ku
rio Nansen atliko savo kelionę, 
sprendžia, kad poliaus vietoj tu 
ri būt jūrės ir prie jo ne sunku 
bus Makarovui su sujung
tais ledų laužytojais laivais ten 
prisigriebti. Jeigu tikt sykį pasi
seks pasiekti sziaurinį polių, 
nėra abejonės, kad to paties bu
do griebsis prie tirinėjimų pieti
nių kraštų; nors ten ledai stu 
resni, bet su laiku pagerys ant 
tiek ir tuos ledų laužytojus, kad 
jie galės perpjauti storiausius tų 
krasztų ledus.

Kiekvienas teip sako:
CASCARETS CAN'DY CATHART1C yr* UI 
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Užrubežiui Maskoliuos 
prekyba.

Maskolijos muitinycztos apgar
sino žinias apie užruliežinę Mas 
kolijos prekyb? už pereitus me
tus. Už muitas nuo atgabentų 
svetimų tavorų muitinyczios 
surinko 193065000 rublių. Wertė 
iszgabentų isz Maskdlijus ir į j? at 
gabentų svetimų tavorų siekė 
1279000000 popierinių rublių, 
arba 852000000 auksinių rublių; 
iszgabenta ant 100000000 popie
rinių rublių daugiaus negu atga
benta svetimų. Isz iszgabentų per 
Europos rubežių visgi pirm? 
viet? užima valgio produktai 
(57% viso iszvežimo), toliaus 
eina žali produktai, jų iszvežė 
38j%, iszdirbimai gi padaro vos 
2%. Imant vis? iszvežim?, gru
dai duoda 48%, jų iszvežimas 
vienok isz Baltiszkų jūrių portų 
sumažėjo, bet užtai žymiai pasi
daugino isz Juodmario ir Azo- 
viszkų jūrių portų.Rugių Masko
lijoj nuo laukų surenka dukart 
daugiaus negu kvieczių, į užru
bežius vienok jų iszgabeno du
kart mažiaus; miežių iszvežė 1| 
syk daugiaus negu avižų, o su
rinko jų dusyk mažiaus; iszve- 
žimas miežių dar wis didinasi; 
pasidaugino ir išvežimas kiau
šinių: jų pereit? met? iszgabeno 
už 22000000 rublių; už tiek jau 
iszgabeno į svetimus kraštus ir 
cukraus. Isz pusiau apdirbtų pro
duktų, kaip ir seniaus, pirm? 
užima viet? linų valakuos ir pa 
kulos, jų iszgabeno į užrubežius 
už 63000000 rublių, linų sėmenų 
iszvežė už 35000000 rublių, to
liaus eina kerosinas, kurio iszga
beno už 28500000 rublių, kana
pių už 14500000 rublių. Isz nami
nių gyvulių žymiai pasididino 
iszvežimas naminių paukszczių, 
isz iszdirbimų—gutaperkos, isz 
metalių—platinos. Prekyba azija- 
tiszkų portų žimiausiai pasididi
no, teip, paveikslan, 1885m. 
VVIadivostoko porte ji siekė vos 
745000 rublių vertės, 1896m. ji 
buvo 24555000 rublių vertės; 
pabaigus Si beri jos geležinkelį, ji 
dar žymiaus pakils.

Maskoliszkų pavaldinių (žino 
ma tikt su gubernatorių iszduotais 
užrubežmiais pasportais) pereit? 
met? iszkeliavo į užrubežius ant 
27084 žmonių daugiaus, negu 
sugrįžo; svetimų gi krasztų pa
valdinių atkako į Maskolij? ant 
6906 galvų daugiaus, negu isz 
jos iszvažiavo.

Naujas užmanymas prisi
griebti prie sziaurinio 

žemes galo.
Prisigriebti prie musų žemės 

galų, arba polių iki sziol nė jo
kiam dr?suoliui dar nepasisekė; 
pereit? vasar? iszlėkęs ant oriai 
vio Andree dingo, nežinia ar 
jam pasisekė ten prisigriebti, ar 
jis ir jo draugai dar gyvi, ar žuvo 
kur jūrių gelmėse, arba ant ne ap
gyventų tų kraštų salų. Nepasi
sekimai vienų ne atima dręsos 
kitiems, atsiranda vis nauji už 
manymai, kaip į tuos nežinomus 
krasztus prisigriebti. Dabar tnas- 
koliszkos laivynės viceadmira- 
las,Makarov, užmanė į tuos krasz- 
tus prisigriebti su pagelba tam 
tikrų laivų paskirtų ant laužymo 
ledų. Jis užmanė padirbti keturis 
tokius laivus nuo 8-10 tukstan- 
ežių tonų, maszinos turi tu
rėti 53000 arklių pajiegų; su to
kiu laivu galima bnt prasimuszti 
per led? 12 pėdų stor? ir dar 
plaukti priszakio po pusę musisz 
kės mylios kas valand?. Makarov 
vienok užmanė taip tokius 
laivus pritaisyti, kad jie butu du 
drauge sujungti ir tokių budu jų 
laužanti ledus pajiega butu dvi
guba. T? užmanym? dabar per- 
kratinėja tam tikslui paskirta ko
misija; jeigu ji nuspręs padirbti 
visus keturis, isz jų du jau už 
steliuoti Amerikoj, tai Makarov 
su tais rengiasi dar szi? žiem? 
iszplaukti prie Spicbergo salos, 
ant Ledinių jūrių ir jeigu bus 
galima, tai ir toliaus, nors iki 
pats šiauriniam poliui.

Kaip sakėme, kiekvienas isz 
rengiamų tam tikslui laivų gal 
perpjauti paprast? upių ir jūrių 
led? 12 pėdų stor?; poliariszkų 
jūrių ledai, kaip isztyrė garsus 
norvegietis, Nansen, Rugpjuczio 
mėnesyj dusyk silpnesni negu 
paprastas ledas. Žiem? vidutini 
storuma ledo tuose krasztuose 
yra 4 metrai arba 13,2 pėdų, va
sar? gi jų nutirpsta 1 metras ir 
Rugpjuczio mėnesyj storuma jo 
tikt ne su visų 10 pėdų, o tokį 
su pagelb? dviejų sujungtų dau
žymui ledų laivų ne sunkų pra- 
muszti; todėl, jeigu tikt prie po
lių nėra kietžemio, galima bus 
iki jam priplaukti. Paskutinėj sa
vo kelionėj poliariszkuose krasz
tuose, po 86c sziaurinėa geogra- 
fiszkos platumos, taigi tik 4% 
arba 60 mūsiškų mylių nuo po
liaus, iki kur prisigriebė Nansen, 

nasi sultanas ir taikosi prie jų 
norų: isz visų Turkijos tautų, 
albaniecziai turi didžiausi? įtek
mę ir galybę ir tai tikt pertai, 
kad jie nesidalina į partijas vie
na priesz kitę kariaujanezias: sa
vitarpinę kov? palieka tolesniems 
laikams, kada bus iszkariautos 
visos tautiszkos tiesos.

-*zi?diea jie jau ne pasiganėdi- 
na kalnais ir girioms savo tėvy
nės Albanijos, bet platina savo 
k ai b? ir tautystę lygiai į aziau- 
rius, kaip ir į rytus. Albaniszka 
kalba iszsiplatino jau per Plov?, 
Gusm'je iki Hercegovinos rube
žių, užėmė apskritį Govi Bsgos, 
perėjo į prigulinczi? Austrijai 
Hercegovinę ir toliaus į pietinę 
Serbiję. Apskriczlus Kurszumle ir 
Prozople sziędien jau galima lai
kyti už grynai alhaniszkus. Plati
nime savo tautystės Macedonijoj 
ir kitose Turkijos provicijuse 
niekur ne patinka pasiprieszini- 
mo. 1878m. jie sutvėrė i*z alba- 
nieczių lygiui Turkijoj, kaip ir 
Italijoj ir kitur gyvenaezių gar
si? savo laike “Albaniszkę lygę”, 
aut apgynimo tautos reikalų.Lyga 
ta neva likosi 1883m. turkų isz- 
skirstyta, betisztikro ji kaip buvo, 
teip ir yra; jos centraliszki virši- 
tiįkai persikraustė į užrubežius, 
jos įsakymus Albanijoj atlieka 
vietiniai komiteta'i.Centraliszkais 
virszinįkais yra svietiszki ap- 
šviestunai, daugiausiai gi per- 
dėtiuių vietinių komitetų yra 
dvasiszkiejie, taigi kunįgai, po
pai ir mullos; ne buvo vienok 
dar atsitikimo, idant kada nors 
dvasiszkiejie visokių tikėjimų 
butu atsisakę pildyti prisakymų 
svietiszkų virszinįkų, arba kad 
kada nors terp vietinių perdėti- 
nių visokių tikėjimų butų užgi
mę nesutikimai. Užduotė Lygos 
yra kariauti tikt už tautystę, 
reikalauti visur albamszkų moks- 
lainių, albanieczių urėdnįkų,todėl 
kariautojai,nekliudydami tikėjimo 
reikalų ir gal jungti į vien? būrį 
išpažintojus visokių tikėjimų. 
Teip susijungę albaniecziai turi 
didelę pajiegę, su savo reikalą- 
vymais jie dręsiai kreipiasi ne 
tikt prie Turkijos rando, bet tari 
susinešimus ir su randais kitų Eu 
ropos vieszpatyszczių. Nėra terp 
jų iszdavėjų, kadangi tokius 
prašalina nuo kelio, nėra ne 
varžymosi ir kovos už įtekmę, 
bet yra vien kariaujanti už tau- 
tiszkus reikalus.

Kada terp mus užgims toks 
jau supratimas, kada mes 
paliausime terp savęs ėdėsi 
už įiekmę ir už nuomones? Mes 
iki sziol savo pajiegas apver- 
cziame ant savitarpiu^ kovės, 
todėl nieko gero ne galime iszka- 
riauti dėl savo tautos.

Nauja pabudusi isz miego 
tauta.

Adrijatiszkų jūrių pakrantėse, 
Turkijoj, gyvena albaniecziai, 
teip kaip ir lietuviai, neprigulin
ti nė į vien? isz trijų didelių Eu
ropos tautiszkų giminių, jie, kaip 
lietuviai su latviais, kaip airiai 
su bretonais, arba baskai tveria 
visai atskir? tautiszk? giminę. 
Isz viso yra jų tiek jau, kaip ir 
lietuvių, taigi apie 3 milijonai 
galvų. Kaip lietuviai, teip ir 
albaniecziai iszpažįsta ne vien? 
tikėjim?, yra jų katalikų, maho
metonų ir staeziatikių, bet isz 
tikėjimiszkų priežaszczių nėra 
terp jų nesutikimų; nors vieti
niais vadovais yra dvasiszkija 
tų trijų tikėjimų, bet jie nekliu
dydami tikėjimo, stengiasi vie i 
kariauti už tautiszkas tiesas, už 
albantszk? kai b? ir tautystę ir 
tokiu budu, ^iraszalinę vien? 
priežastį galinezi? gimdyti nesu
tikimus, sujungė visus vienos 
tautos vaikus į wien? szeimyn?; 
jų pajiegos, juo toliaus, juo 
labiaus auga teip, kad jų baugi

Laikas atsibusti.
Žmogus, kurs neskaito nė jokio 

laikraszczio, yra nuo amerikonų 
ir kitų apszviestų žmonių pa
skaitytas už gyvulį. Apszviestas 
svietas szalinasi nuo tokio žmo
gaus iš tolo ir nenori su juom nė 
jokių reikalų turėti, bosai ir darb
daviai tokius žmonis, kurie ne 
skaito laikrasr.czių, nenori į dar
bus priimti. Taigi ar ne laikas 
jau butų mums atsibusti ir imtiesi 
už skaitymo, idant galėtume nors 
kiek apsiszviesti, ir pasimokyti 
žmoniškumo, idant nesibaidytų 
musų svetimi žmonės ir ne
stumdytų daugiaus kaipo never- 
cziausius sutvėrimus ant svieto. 
Užsiraszykite “Lietuvę’*, o skai
tydami ję su atyda, apsišviesite, 
iszmoksite žmoniszkumo, o kada 
mokėsite žmoniezkai elgtiesi, busi- 
te nuo svieto godojami ir visi 
bus jūsų draugais.

Laikrasztis “Lietuva” kaštuo
ja ant metų tik $2,00, o kas abu 
doliaru ant syk užsimoka, gauna 
už 50c. knįgelę dovanų. 
Knįgelę gali iszsirinkti sau iš 
musų Kataliogo, kjs koki? nori. 
Kas neturi musų Kataliogo, te
gul atsišaukia, o prisiusime dy
kai.

Pinįgus galite prisiųsti regi
struotose gromatose, arba per mo- 
ney orderį ąrba czekį, kaip kam 
geriau.

Prisiųsdami pinįgus uždėkite 
szi tok į adresę:

A. , OL8ZEV8KI8, 
Sub-Sta. No. 60., Chicago, III.

— D-ras W. Statkievicz ap- 
laikė viet? gydytojaus ir rodų 
davėjo prie centrai Muthual Life 
Insurance ass. Yra tai vieta, 
kurioje geras pelnas ir gera garbė
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vyriszkiai klykė kiek tikt nasrai 
daleido teip, kad t? klyksm? isz 
tolo buvo girdėt. M--»t ne tikt 
Maskolijoj tamsius žmonis isz- 
gazdina lekiantis oriai vys, yra 
dar mat krasztai ir apszvies'oj 
^Vokietijoj, kur to bauginasi kai- 
miecziai.

Isz wisur.
H Ant jomarko į miest? Char 

kow^, Mažrusijoj, atk iko prekė- 
jas isz Pawlogn?do ir apsistojo 
viename hotelyj; szale prekėjo 
kambario, kitame numeryje, apsi 
stojo studentas Kijevos universi
teto. Paskutinis, suėję* su drau 
gaiš, studentais Charkovo uiti 
wersiteto, teip linksmas pirgiįžo 
namon, kad ne pataikė į savo 
kambarį ir į*ikraustė į prekėjo 
kambarį, kurisai miegojo lovoj. 
Studentas tamsoj nusirėdė ir atsi
gulė į low?, bet radęs jau gulin’į 
kunę, persigando, girtumas isz 
syk prapuolė. Tuom tarpu pabu
do ir prekėjas ir pajutę* svetimu 
žmogų lovoje, dar lab aus negu 
studentas persigando. Aut syk 
abudu paszoko isz lovos ir pakė
lė baisų riksm?, ant kurio subėgo 
kotelio tarnai. Rods viskas pa
skui iszsiaiszkino, bet nuo isz- 
g^szczio prekėjas į por? valandų 
pražilo.

|| Maskoliszkas laikrasztis 
“Russkyj Trud” pranesza, kad 
Buzuluko pavietyj naktims važi
nėja stanoviejie pristavai po kai
mus sektantų molokanųapgyven
tus ir veržia nuo tėwų vaikus, 
kuriuos nežinia kur iszgabena, 
sako, buk juos iszgabena į staezia- 
tikiszkus kliosztorius. Ir teip da
ro pabaigoj 19 amžiaus caro Mi 
kalojaus tarnai! argi caras Mika
lojus nori nustumti Maskoliję ant 
19 amžių atgal megždžiodamas 
pasielgim? karaliaus Herodo? 
Bereikalo todėl maskoliezki laik 
raszcziai gėrisi maskoliszka kultū
ra ir stengiasi ją suteikti ir ne 
maskoliams. Ką verta ta jų ci
vilizacija, parodo kasdieniniai 
atsitikimai.

--------------------- i—
P Pereitę samvaitę Anglijos pa

krantėse siautė wėl smarki vėtra, 
kuri daug blėJie* pridirbo; gar
biniai terp Prancūzuos ir Angli
jo*, taigi terp C Jai* ir Dover, 
turėjo nustoti plaukę. Ties Mor- 
gate, Angį joj, susidaužė gelbėto
jų laivas; isz 14 ant jo buvusių 
žmonių, 10 prigėrė, 4 gi iszsi- 
gelliėjo. Laivas tas mat užplaukė 
gelbėti pavojoj atsiradurį itiv? 
“Persian Empire”, bet pats susi
daužė; “Persiku Empire” likosi 
vėliaus į portę atvilktas.

|| Ant Bremos garlaivio 
“D-irmsiadt”, ant kurio gal ne 
vienas lietuwya į Amerik? kelia 
vo, stovinezio Bremerhaveno 
porte, atsitiko smarki expliozija, 
kurios 14 ant jo tarnaujanezių 
jurinįkų ir tarnų likosi sunkiai 
sužeistų; terp sužeistų yra ir su
žeisti mirtinai. Sužeistus nugabe
no į ligonbutį mieste Bremerha- 
vene.

Į| Italijos pakrantėse . siautė 
baisi vėtra, kuri daug blėdies 
pridirbo. Neapoliaus užtakoj su
sidaužė ir paskendo 17 laivų su 
visais ant jų buvusiais žmonėms. 
Ateina žinios apie daugybę laivų 
susidaužusių prie Sardinijos ir 
Korsikos krantų.

Naujausi iszradimai.
|| Italijonas Corello ir Prancū

zas Lemieux, kaip pranesza laik- 
raszt is “Electrotechiiischer Anzei- 
ger”, užmanė apszviesti Atlan 
t isz k? ocean? terp Europos ir A- 
inerikos. Jie nori mat aut laivų 
kelio, kas 50 angliszkų mylių, 
parengti eiles plaukinėjanczių 
elektriezkų jūrių žiburių ant 
augsztų plaukinėjanczių bokszlų. 
Įkunyjimas to užmanymo kasz 
tuos 300—400 mil’jonų markių, 
užlaikymas gi žiburių kasztuolų 
apie 15 milijonų markių kas me
tas. Dzpildyti t? užmanymu rods 
hutų ne sunku, bet ar jis lygi? 
kaaztams naud? atgabentų, tai 
jam kits klausymas: szi?dien juk 
laivai ir tamsoj, nors ant oceano 
nėra žiburių, nepaklysta, vis pa
taiko, kur reikia nuplaukti.

t Amerikoniszki laikraszcziai 
pranesza apie nauj?, iszrast? 
Charleso Haas isz Top«ka, Kas. 
lakiojimui prietai*?. Nauja prie
taisu turi paukazczio pavidal?, 
12 pėdų ilgio. Prie darytų ban- 
davouių ji lengvai pasikėlė į 
or?. Kad ji gal pasikelti, nėra 
abejonės, tikt galima abejoti, ar 
su ja galima lėkti pagal lakioto- 
jms uor?. Isz apraszymo jos, ji 
rodosi, niekuom nesiskiria 
iszrastos Berlyne jau seniai 
lienthalo prietaiso*.

|| Beszirdziai, besaužiniszki 
žydai prekėjai jau per drpsiai 
pradėjo vesti mergų prekys
tę, kurias pristato į viso svie
to didesnių miestų paleistuvys
tės namus ir į mahometoniszkus 
haremus. Žydai agentai, viso
kiais______
merginas, daugiausiai į jų kil
pas patenka neapszviestų Lie
tuvos, Lenkuos ir Galicijos mer
ginų. Ta biauri mergų prekysta 

* net atkreipė atydp maskoliszko 
rando, kurisai pradėjo tarybas 
su kitoms vieszpatystėms. Ne- 
užilgio į Berlynp bus suszaukta 
konferencija, ant kurios visos 
civilizuotos vieszpatystės atsiųs 
delegatus aut apkalbėjimo, kaip 
tai mergų prekystai užkirsti 
keli?.

miesteU Ant salos Kubos, 
Jarucco, turineziame apie 10000 
gyventojų, užgimė baisus gais
ras; ugnis isznaikino 110 namų 
su visais gyventojų turtais; už 
gimė gaisras nuo neatsargumo 
vienų namų gyventojų.

nuo
Li-

Draugyszczių reikalai.
Ant apsvarstymo apie užma- 

nyt? Lietuviszk? Tauthzk? Susi- 
vienyjim?, ant apkalbėjimo kaip 
galima terp Lietuvių pakelti ap- 
szvietim? ir pagerinti materija 
liszk? jų buwį, administracijos 
grynai tautiszkų lietuvi<zkų 
draugyszczių Chicagoj, tai yra: 
jų pirmsėdžiai, pagelbinįkai ir 
rasztinįkai laikys susirinkim? Pu- 
laskio sdėj, rūme 34, 800 S. Ash 
land Avė., Chicagoj, 12 d. Gruo
džio, 1897 m. 3 waland? po pie
tų.

Komitetas.0 Londono laikrnsztis “Pall 
Mali Gazette” apgarsino isz 
Rymo apturėt? telegram? apie 
susirgrm? popiežiaus. D-ras Lap- 

pažadėjimai*, suvilioja poni uždraudė jum priiminėti 
atkakusius į Rym? pelegriinus.

H Belgijos pakrantėse susidau
žė norvegiszkas laivas “Adele” 
ir paskendo; 10 jurinįkų nuo jo 
prigėrė, kiti gi prisigriebė kranto 
ir iszsigelbėjo.

II Kastynėse Kaiser-lautern,ne
toli Frankenholz, ^Vokietijoj,atsi
tiko baisi dujų expliozija, kurios 
37 kalnakasiai likosi ant vietos 
užmuszti, o 40 yra sužaistų.

U Peterburgo mediciniszkas 
departamentas užgyrė iszleiszti 
totoriszkoj kalboj, bet maskolisz- 
koms Ii taroms,broaziurp apie raup
les ir dalyti jp dykai terp 
rių. Totoriai vartoja dėl 
raszto arabiszkas literas, 
maskoliai, syki pabandę 
wius apdovanoti savo literoms, 
ant to ne apsistoja, dabar grie
biasi jau totorių, toliaus griebsis 
gal armenieczių, gruzinų, finų, 
žydų ir tt. Užtenka mat sykį 
kiaulę įsileisti į savo daržp, jau 
ji pasistengs ir būt? savo smir- 
dincziu kvapu užterszti. Laikas, 
rodosi, visiems maskolių skriau
džiamiems susijungti ir iszvyti 
besotę kiaulę isz savo namų.

toto- 
savo 
Mat 

lietu-

H Isz italiszko perto Genuos 
rengėsi iszplaukti į Braziliją 
garlaivy* “Gordat”, ant jo buvo 
1600 iszeivių, jiems iszdalino 
pusryczius ir laivas nuplaukė į 
vietp, kur laukė daktarai, ant 
peržiūrėjimo ar visi keliaujanti 
yra sveiki. Laike to peržiūrėji
mo ant syk iszeiviai pradėjo 
skųstiesi ant pilvo skaudėjimo, 
daugumas puolė ant žemės, raitė 
si ir rėkė. Daktarai nusprendė, 
kad jie užsinuodino nuo ne svei
kų pagedusių valgių. 345 iszei- 
vius turėjo tuojau* gabenti į Ii- 
gonbuezius; nežinia ar pasiseks 
visus nuo mirties iszgelbėti.

g Isz Berlyno paleido orlaivį, 
kurisai atlėkęs ties vienu kaimu, 
netoli Scheefel, neiszpasakytai 
iszgazdino jo gyventojus, nieka
da savo amiyj nemacziusius orlai
vio. Wieni tikėjo, kad tai yra 
užgesęs mėnulis, kurisai sumisly- 
jo nupulti ant žemės, kiti klykė, 
kad atėjo svieto pabaiga. Kas tikt 
gyvas buvo: vaikai, moterys ir

Elektriszki ir anglinis ku
riami pecziai.

Bostono laikrasztis “Trans- 
ori pi” patalpino straipsnį apie 
iszti rimus profesoriaus Johno 
Price Jacksono kaslink kasztų vi
rimo, apkurimo ir prie skalbimo 
vartojant elektriszkas prietaisas 
ir kuriamas anglimis. Profeso- 
sius pritaisė virtuvę ir pecziusuž- 
tenkanezius ant aprūpinimo szei- 
mynos susidedanezios isz 6 ypa
tų ir per kelias sanvaites teip 
prie virimo, kaip ir prie namų 
suszildymo vartojo elektrik?; 
paskui t? patį darė vartodamas 
ant to vien anglis ir tokių bu- 
du surado skirtum? kasztų var
tojant elektrik? ir anglis. Isz isz- 
skaitymų profesoriaus iszpuolė, 
kad iszvirimas pietų dėl 6 ypa
tų, priskaiezius prie to ir už
virini? vandenį ant stotkų maz
gojimo, kasztuoja vidutiniszkai 
16,6 c.; tas pats ant paprastos, 
kuriamos anglimis virinyczios 
kasztuoja tikt 3,15 c. Taigi var
tojant anglis kasztai siekia vos 
19% to, k? kasztuoja vartojant 
elektrik?, arba kitaip sakant, vi
rimas su elektriką kasztuoja su 
virszum 5 syk daugiaus. Ma
žesnis jau skirtumas iszpuola 
vartojant elektrik? ir anglis prie 
žluginimo. Czia tas pats darbas 
su elektriszku szildymu kasztuo
ja 22,7c.; vartojant giS anglis 
iszpuola 12,25 c., taigi kuriant 
su anglimis iszpuola 54% kasz
tų elektrikos prie to paties dar
bo pritaikytos, taigi prie žlugi
nimo jau elektriką nekasztuoja 
ne dusyk tiek, kiek vartojant 
anglis. Apskritai imant, nors 
vartoti elektrik? prie kuro ir 
virimo yra daug parankiau*, bet 
užtai ii/daug brangiau*.

Paįieszkojimai.
Pajieszkau sawo auaiedą, Juozapo 

Izidoriaus Baužią, isz Pelčdynfis kaimo, 
(arba Gedeliszkės) Szileifts parap. Kau
no g □ b.. Reseinų paw., Juozapas 8 tn. 
kaip gyvena Amerikoj, Izidorius 12 m. 
Pirmiau gy wego Chicagoj, potam įsi
važiavo į Philadelphią, Pa., dabar ne
žinau kur. Tunu į juos labai svarbą 
reikalu. Deltogi meldžiu szirdingai atsi- 
szaukti, arba kas kits teiksis man duot 
žini^ ant szio adreso:

Peter Gedeikis, 
3346 Fisk Str. Ohicago, III.

ir
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miestas yra 
prie Sierra

“Lietuvos” Agentas.
“Lietuvos” keliaujaneziu agen

tu yra Wincaa Kudaraurfkae. Ji
sai ežiose dienose aiUilankys 
Nev Yorke ir Brooklyufę priimi
nėt prenumeral? nuo senų skai
tytojų ir užraszinėt naujusskaity 
tojus. Deltogi meldžiame wisų 
tėnykszczių lietuvių, kaip senų, 
teip ir naujų skaitytojų, pas ku
riuos musų agentas atsilankys, 
užsimokėti prenumeratą agentui, 
tokiu Hudu uiezėdysit sau laik? 
ir kasztus priaiuntimo, o pinįgai 
wisi bus gražiai mums priduoti. 
Wincas Kudarauskas yra tikru 
“Lietuvos” agentu ir nieks nepri
valo bijotis jam pinįgus duoti, 
mes už jį atsakome. Teiposgi ga 
lite gaut pas jį visokių knįgų ir 
kitokių daiktų pirkti.

“Lietuvos” Iszdavyste.

Kontestas “Lietuvos” do- 
wanų.

Su sziuomi numeriu jau užsida
ro Konteata* “Lietuvos” dowanų. 
Kas sulygsziol ne prisiuntė su- 
rasso žodžių, jau dabar yra per 
wėlu. Prisiųsti suraszai bus 
apswarstyti laiko szių 8 dienų ir 
kiekvienas gaus dovana* pagal 
wertę suraszymo žodžių.

A. Olszewskis, Iszleitojas.

ant paczto. *
678 Nalcoiz Aatoni 
661 Norwila» Mateuse 
666 Pakovuka Barbara 
686 Patrli Jon 
681 Ptpkevic Joaef 
603 Piaavczyk Pranai. 
6W Raoinowaky Frank 
72# Skonleckl Leon 

782 8merdie F.
736 Staponanczni M. 
78S Stirbis Malk
740 Szimkut A n ton
741 Szymanzlrl Andrzy
742 Tadorawiki St.
760 Walk Formanek 
762 Wale|ra 8tanl«law 

_ _________ _ _____ 763 Vanoata Joaef 
652 KrumlowikiVojt»«h 766 WawrMn>oe Mlgala 
663 Kutkievlcz Joztaaa 766 V’atrola Franoiazek 
*66 Machalltzkv Katty 770 Zlwotkow»kl Joaef 
6SS Ma>wak» M. 773 Zmuda Ignaz 
870 Matojeek F ra ne____ 773 Zulie Martin
671 Marsz»'wzkl Woioiech776 Zydorvlcz Y.
673 Markoiki Ignac 778 ZydorviM Frazt

Laiszkai
662 Andranunany F. 
668 Andr«ejew»kl Jaa
666 Antkruarck Jom!
667 Aatranaklo Jon
660 BaneiUeny L.
661 B*mbou*ek Jom f 
664 Haron D.
666 Bazula Mary auna
676 C’hwierut And-m y 
M8 Dialedorv Wm.
612 Grokow»ky Adam 
622 Janlga Jan 
624 Jankow.ki» K.
62* Jochyn Joeef 
682 Kapan Auna 
636 Kapryan Adam 
661 Krfkowakt Frani

deda daugumoj isz indijonų paeinanezių nuo augsztai kul- 
turiszkai stovėjusių Azteku, kurie buvo ežia sutverę ge
rai suorganizuotu civilizuotu vieszpatystę, bet ją užkaria
vę fanatiszki iszpanijonys, isznaikino seną aztekų civili
zaciją ir juos paežius į nuožmius vėl pavertė; apart indi- 
jonų yra ežia dar maiszyti gaivalai, teip vadinami metisai 
paeinanti isz susimaiszymo indijonų ir baltveidžių ir kreo- 
liai, paeinanti nuo iszpanijonų. Kalba kraszfo yra iszpa- 
niszka. , *

Prie Meksiko priguli dar du pussaliai: Sena Kalifor
nija ir Yukatan, pirmutinis siauras, ilgas, traukiasi para- 
leliszkai prie pakranezių Didžiojo oceano; yra tai nuola
tos, neturintis užtektinai vandens, sausas krasztas, apgy
ventas indijonų. Antras yra pratęsimu Meksiko; pietry
tiniuose krasztuosę turi daug puikių girių duodanezių 
brangius medžius, szeip tveria ne augsztai iszkilusį isz- 
kilimą, mažai turintį vandens, todėl tai savinįkai turin- 
czių vandenį szulinių yra ežia kaipi aristokratais.

Meksikas, kaip ir Suvienytos Vieszpatystės Sziarinės 
Amerikos, susideda isz atskirų vieszpatyszczių arba sztetų; 
tokių vieszpatyszczių yra Meksike 28 ir apart to distrik- 
tas Meksiko, kuriame yra kraszto sostapilė miestas Mek
siko turintis apie 350000 gyventojų. Vera Cruz, prie Mek- 
sikoniszkos užtakos, geriausias Meksiko portas, bet turi 
labai ne sveiką klimatą. Gua:taxuato netoli labai turtin
gų aukso kastynių.

Vidurini Amerika, pagal savo geografiszką padėji
mą, pagal pavirsziaus pavidalą, klimatą, augmenis ir gy
ventojus panaszi į Meksiką; tuom ji už Meksiką augsz- 
cziaus stovi, kad tveria siaurą terpjurį terp dviejų oceanų, 
turi daugiaus gerų portų ir daugiaus drėgnumo. Krasztus 
tuos lanko tžmkus žemės drebėjimai, kurie naikina czielus 
miestus ir neduoda pasikelti; apart žemės drebėjimų, nai
kina krasztus vidurinės Amerikos tankios revoliucijos, 
kurios naikina tą, kas iszliekanuo žemės drebėjimų. Ka
dangi, kaip sakėme, vidurinę Ameriką tveria siauras 
terpjuris, todėl žmonės stengiasi tą terpjurį perkasti giliu 
kanalu ir sujungti abudu oceanu teip, kad didžiausi jū
rių laivai galėtu juom isz vieno į kitą oceaną pereiti; pran
cūzai buvo pralieję kasti tokį kanalą per Panamos terpju- 
rį, terp Aspinvall ir Panamos, bet pradėjusi darbą kompa
nija nusibankrutino ir per tai darbai apsistojo, bet pran- 
euzisžkas randas nuo republikos Kolumbijos, kuriai tie 
krasztai priguli, iszderėjo pailginimą koncesijos; taigi gal 
būt, kad tasai kanalas taps iszkastas, o tąsyk jūrių lai
vams liks sutrumpytas kelias isz Europos prie vakarinių 
Amerikos pakranezių, o isz dalies ir į Oceaniją; laivai, vie
ton plaukti aplink visą Ameriką, galės isz Atlantiko per
plaukti į Didyjį oceaną per dirbamą Panamos kanalą. Pa
sinaudoti isz tokio kelio sutrumpinimo bandė seniai isz- • 
panijonys, kuriems tąkart prigulėjo didesni Amerikos da
lis: jie gabendavo Peru kastynėse iszkastą auksą į Pana
mą, perveždavo jį vežimais per siaurą terpjurį ir kitoj pu
sėj sukraudavo ant kitų laivų, kurie jį gabendavo tiesiog 
į Iszpaniją, bet kad paskui ant Karaibiszkų jūrių priviso 
daug jūrių plėszikų piratais arba flibustierais vadinamų, 
kurie užpuldinėdavo ant laivų gabenanezių auksą, iszpa
nijonys paliovė naudojęsi isz to trumpesnio kelio. Atra
dus Kalifornijoj turtingas aukso kastynes, teiposgi pa
sidauginus skaitliui gyventojų vakarinėse Suvienytų 
Vieszpatyszczių pakrantėse, vėl pajuto reikalą sutrumpi
nimo • kelio, todėl amerikonai padirbo geležinkelį per ki
tą vidurinės Amerikos siaurumą, kuriuom ne tikt per
veža. tavoms isz Didžiojo oceano į kitą pusę, bet tyczia 
pritaisytos platformos perveža ir czielus tavorų prikrau
tus laivus. Tas vienok būdas visgi gana painus; jeigu isz- 
kas kada pradėtą kanalą, visi tie vidurinės Amerikos 
krasztai urnai pakils, labiausiai gi pakils miestas Pana
ma. nuo kurio prasideda minėtas kanalas.

Vidurinėj Amerikoj yra szitos republikos:
1. Gvatemala, prie Meksikos rubežių, terp Didžiojo 

oceano ir Karaibiszkų jūrių; susitvėrė kaipo neprigul- 
minga vieszpatystė 1839 m.; gyventojų turi 1| milijono 
Kraszto sostapilė yra miestas Santiago de Gvatemala,.

2. San Salvador, į pietus nuo pirmutinės, prie Di
džiojo oceano, isz kitos pusės turi republiką Hondūras. 
Gyventojų turi pusę milijono. Kraszto sostapilė yra mies
tas Nueva San Salvador.

3. Nicaragua, į pietus nuo pirmiaus paminėtos, isz 
vienos pusės atsiremia į Didyjį oceaną, isz kitos į Kara- 
biszkas jūres, kurios jungiasi su Atlantiku. Gyventojų tu
ri apie 400000. Kraszto sostapilė yra miestas Managua.

J>. Hondūras, terp Guatemales, San Salvador, Nica- 
raguos; vienas rytinis krasztas atsiremia į Karaibiszkas 
jūres. Gyventojų turi apie 300000. Kraszto soątapilė yra 
miestas Comayagua.

5. Casto Rica, gulinti toliausiai į pietus vidurinės A- 
merikos republiką, terp Didžiojo oceano ir Karaibiszkų 
jūrių. Gyventojų turi 250000. Kraszto sostapilė yra mies
tas San Jose.

. Widurinės Amerikos republikos neva susijungė į vie
ną teip pramintą Didelę Vidurinės Amerikos Republiką, 
bet tuojaus po susijungimui užgimė terp susijungusių da
lių nesutikimai ir kruvinos revoliucijos teip, kad galima 
sakyti, kad terp jų nėra tikro susijungimo.

Apart minėtų republikų, ant Yukatan pussalio yra 
anglifezka valdyba vadinama Briiiszkas Hondūras, Žy
miausiais miestas yra Belize. Tame kraszte auga girios 
brangių medžių, kuriuos isz ežia gabena į Europą ir į A- 
meriką. Gyventojų ant viso tos angliszkos valdybos plo
to, užimanezio 15500 angliszkų mylių, yra tikt 50000, tai
gi mažiaus negu Kaune. —

Archipelagas Vakarinių Indijų. Vardą tokį gavo 
jis nuo klaidžios Kulumbo nuomonės, kurisai pirmiau
siai ant tų salų atkakęs, tikėjo, kad jis, plaukdamas į va-> 
karus, ant galo prisigriebė Rytinių Indijų, ėsanezių Azi
joj. Archipelagas tasai traukiasi pusraeziu nuo Floridos 
pussalio iki įtakai upės Orinoko. Daugelyj vietų, prie sa
lų pakranezių traukiasi koraliniai rifai su siaurais, pavo
jingais laivams įėjimams, tos uždengtos rifais salos 17 
szimtmetyj buvo tai vietos, kuriose užsilaikė jūrių plė- 
szikai arba flibustierai (teip praminti nuo lengvų valtelių 
fly boots vadinamų). Tie plėszikai užpuldinėdavo ne tikt 
ant plaukianczių laivų, bet ir ant pajūrių miestų Meksi- 
koniszkos užtakos ir Karaibiszkų jūrių. Salas tas lanko 
tankiai baisus huraganai (vėtros), kurie iszgriauja czielus 
miestus, nunesza su viskuom farmas, todėl tai farmeriai 
prie savo namų kasa gilias kelnores, kuriose pasislepia 
vėtrai užkilus. Daugumas isz tų salų yra kalnuotos, ant 
tūlų yra ir vulkanai. Klimatas karsztas, drėgnas, todėl 
daugumas salų neiszpasakytai vaisingos, bet ne sveikos, 
lanko jas tankiai drugiai ir karsztligės. Europeiszki kolio- 
nistai turi ežia dideles plantacijas cukrinių- lendrių, ka
vos, tabako, prie apdirbimo kurių parsigabeno negrus 
vergus, cziabuvius gi indi jonus karaimais vadinamus, ka
dangi jie pasirodė ne tinkaneziais prie sunkių darbų ant 
plantacijų, iszpanijonai isznaikino; todėl ir sziądien, nors 
vergų jau nėra, didesni ant tų salų gyventojų dalis susi
deda isz negrų ir isz mulatų.

Pajieszkau savo szvogerio, Antano 
Macaiulkos, isz Altoniszkių, kaimo 
Zapyszkio parap. Su valką gub.Pirmiaus 
gyveno Forest City. Pa., o dabar neži
nau kur. Jis pats, ar kas kitas, teiksis man 
duot žinią ant sxito adreso:

A- Szeszevicze-
103 Metropolitan Avė., Brooklya, N. Y.

(Tąsa).
4. Vidurines ^ieszpatystes, terp upes Mi^sissippi ir Uoli* 

niu kalnu, užima savanų arba prerijų plotus, jie dalinasi
i augsztuB ir į žemus; žemi krasztai yra paupiuose, tie la
bai vaisingi, bet turi nesveiką klimatą dėl daugelio di
delių klampynių, augszti plotai neturi nė girių, < nė už
tektinai vandens ir drėgnumo, apžėlę augszta žole, laike 
vasaros, dėl nedatekUaus drėgnumo, žolė teip iszdziusta, 
kad reikia mažos kibirksztėlės, o užsidega iszdziuvusi žolė, 
gaisras į ūmą laiką užima neiszpasakytai didelius plotus. 
Ant prerijų minta dar pulkai užsilikusių bizonu, bet 
skaitlius jų nuolatai mažinasi. Baltveidžiai kolionistai vis 
giliaus veržiasi į tuos plotus ir paverezia prerijas į dir
bamus laukus, sausiems krasztams, per irrigaciją, su
teikia reikalingą drėgnumą; besiplatinant baltveidžių 
kolionijoms, dar užsilikę bizonai ir cziabuviai tų krasztų 
indijonai traukiasi vis toliaus į vikarus, baltveidžiai 
veržia jiems ruimą ir žemę.

Czia priguli vieszpatystės: Ddkotos, Nebraska, Han
sas, Arkansas, Indijonų Territorija; svarbiausia vienok 
yra Missouri, prieįpuolimo upės to paties vardo į Missi- 
ssippi. Didžiausias miestas vieszpatystės yra St Louis, tu
rintis apie 600000 gyventojų, yra jis, teip sakant, ant su
sidūrimo vandeninių kelių į visus krasztus.

5. Vieszpatystės prie Kordilieru kalnu užima kalnus 
iraugsztus iszkilimus; jos žemdarbystei ne labai tinka, 
bet užtai kalnuose yra daug mineraliszkų turtų, 
ant tų plotų ‘ yra aukso ir sidabro kastynes. Kalnuo
se gyvena dar likucziai beveik neprigulmingų indijonų, 
kaip antai Komanczai, Apasziai, Siouaai.

Czia priguli vieszpatystės: Montana, Wyoming, Co- 
lorado, Naujos Meksikos, Arizona, Utah, daugpaezių mor
monų sutverta, kurie per atvedimą vandens, pavertė ne
vaisingus plotus į vaisingą žemę. Didžiausi; 
Salt Lake City. Vieszi>atystės Idaho ir Neva 
Nevada ir Kaskadinių kalnų.

6. Vieszpatystėspakranezių Didžiojo oceano, arba Pa- 
cifiko užima visą pakranezių diržą terp Sierra Nevada ir 
Kaskadinių kalnų. Puikus, sveikas ir sziltas klimatas pie
tinėj daly j, drėgnas sziaurinėj. Prie Didžiojo oceano 
prekysta su Chinais ir Japonija kyla ir didinasi, pabai
gus gi dirbti didyjį Siberijos geležinkelį, tie krasztai dar 
labiaus i>akil8. Kalnuose yra turtingiausios aukso kasty- 
nės, teiposgi kastynes gyvojo sidabro, žemė vaisinga, 
Kalifornijos ir Oregono kalnuose yra girios didžiausių ant 
musų žemės medžių vadinamų Seguoia arba Wellingtonia. 
Auksą atrado czia tikt 1848 m., pirmiaus nieks tų krasztų 
ne brangino: nė iszpanijonys, kuriems jie prigulėjo, - nė 
maskoliai, kurie per tulą laiką valdė krasztus prie San 
Francisco užtakos ne norėjo ją palaikyti, nesuprasdami 
vertės, juos apleido, Atradus turtingus aukso plotus 
czia pradėjo keliauti ateiviai isz visų svieto krasztų, at
keliavo ir daug chiniecžių, kurie isz czia i ’ rstė jau 
po kitas vieszpatystės, pasiganėdindami u uždarbiu, 
darė konkurenciją vietiniems darbiiųnaiiis teip, kad ant 
tų reikalavimo VVashingtono kongreso likosi užgirtos tie
sos uždradžanezios su visu atkeliavimą į Suvienytas Viesz- 
patystes chinieuziams. Miestas San Francisco, isz ma
žo miestelio, į 50 metų teip pakilo, kad sziądien turi 
jau netoli pusę milijono gyventojų.

Didžiojo oceano pakrantėse yra szitos vieszpatystės: 
Kalifornija tirszcziausiai apgyventa, turinti geriausią že
mę, sziltą klimatą, turtingiausias aukso kautynes; czia 
yra ir didžiausias prie Didžiojo oceano Amerikos miestas 
San Francisco. Į sziaurius nuo Kalifornijos yra vieszpa- 
tystė Oregon. Czia nuo ne seniai pradėjo traukti kolio- 
jiistai, kurie užsiima sodaunįkyste ir kvieczių auginimu. 
Dar labiaus į sziaurius, prie rubežių Britiszkos Kolumbi
jos, yra vieszpatystė Washington, kuri ne seniai isz teri
torijos pastojo vieszpatystė. Geriausias portinis miestas 
toje vieszpatystėje yra Tacoma, į kurį atplaukia nuota
kai japoniszki tavoriniai ir pasažieriniai garlaiviai; mies
tas tas auga dabar labai smarkiai.

Meksikas traukiasi terp upės Rio dėl Norte ir Mek- 
sikoniszkos užtakos isz vienos pusės ir terp Kalifornisz- 
kos užtakos ir Didžiojo oceano isz kitos; į pietus užsisuka 
paveiksle rago į Yukatam pussalį. Toksai padėjimas terp 
dviejų oceanų, rodosi, turėtu pakelti prekybą ir apskri
tai atsiliepti ant kulturiszko kilimo, tuom tarpu nė pre
kystėj, nė kultūroj, nė turtingumu savo gyventojų Mek
sikas ne atsižymi; priežastis to yra ta, kad pakrantėse nė
ra gerų portų, esanti yra labai ne sveikuose krasztuosę, 
susineszimai vidurių su pakrantėmis sunkus. Meksikas 
užima Meksikoniszka arba Anahuac iszkilimą pasiekiantį 
2000 metrų augszcziaus jūrių vandenųpavirsziaus, iszkili- 
mą ląisz abiejų jo krasztų apsiauezia kalnai: rytuose Ry
tiniai Kordilierai pertraukti upe Rio dėl Norte, isz vaka
rų Vakariniai Kordilierai, kurie toj savo dalyj vadinasi 
Sierra Madre, juose yra daug sidabro kastynių. Pietinėj 
dalyj abidvi kalnų eilės susibėga ir czia tai yra augszcziau- 
sios jų vulkaniszkos virszunės, isz kurių Orizaba ir Po- 
pokatepetl turi 5500 metrų arba su virszum 18000 pėdų 
augszczio. Klimatas czia ne vienodas, todėl ne vienoki 
yra ir augmenys. Ant žemų pakranezių, vadinamų Tierras 
Calientes, klimatas drėgnas, su tankiais lytums, karsztas; 
czia žmonis kankina drugiai ir karsztligės. auga augme
nys karsztų krasztų, kaip palmos. cukrines lendres, kakao, 
vanilia; ant trepu vedanezių ant virszaus iszkiiimo klima
tas vidutiniszkas, czia yra kavos plantacijos, teiposgi au
ga turkiszki kviecziai (komai); ant virszaus iszkiiimo kli
matas vėsus, czia augina musų krasztų javus, giriose au
ga eglės ir kitokį spygliniai medžiai; bet ir tas vėsus mek- 
sikoniszkas klimatas yra dar sziltesnis už klimatą musų 
tėvynės. Iszkilimas ne tikt kad turi vėsesni klimatą, bet ir 
sausesni negu pakrantėse, kadangi lytus pasitaiko tikt at- 
sakaneziose metų dalyse, joms perėjus tuose krasztuosę ne 
lyja, užstoja sausmetis; todėl tai Jant virszaus iszkiiimo 
augmenys ne tarpus, girių mažai; auga czia ant augsztai 
iszkilusių lygumų kuktusai. kokius musų krasztuosę gyve
nimuose ant langų laiko, kurie savo storuose lapuose isz 
laiko daug drėgnumo ir todėl gal pakęsti ilgus Bausme- 
ežius; ant kaktusų gyvena vabalai koszenila vadinami, 
duodanti puikiai raudoną parvą. Jeigu ant to iszkiiimo 
nėra tarpių augmenų, tai užtai yra czia daug visokių mi
neralų, ypacz gi turtingos yra ant iszkiiimo sidabro kau
tynės. Kratere vulkano Popokatepetl yra sieros kastynes, 
kuriose dirba indijonai; kastynes tos yra ant 5400 metrų 
augszcziaus jūrių pavirsziaus; yra tai augszciausia ant mu
sų žemės vieta, kur žmonės dar gyvena. Gyventojai susi-
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— Priesz Kalėdas ir Europos 
dideliuose miestuose pasidaugina 
vagystos ir plėszimai, bet niekur 
jų tiek nėra kaip Chicagoj, net 
miestuose turineziuose dusyk tiek 
gyventojų nėra tiek p^lėszikų, ne 
atsitinka tiek ir teip drąsių už
puolimų kaip pas mus. Užpuo
limų ant ulyczių jau ne minėsi
me, bet atsitinka įsiveržimai į gy 
venimusir iszplė>zimai namųakise 
visų namiszkių. Sztai iszplė-zimai 
gyvenimų vieufi tikt dienę ir tai 
vienoje tikt pietinėj miesto daly j, 
lenkų ir lietuvių apgyvento}. Po 
nr. 47 Front ui., apie 10 wal. va 
kare, į saliunęt žydo Levino atėjo 
trys plėszikai, pagriebė žydji >r 
nuvilko jį į kitę kambarį, su
risto, užkimszo burnę, paėmė isz 
kasos 14 dol. 400 cigarų ir viso
kių likierų irisžbėgo.

Naktyj, paczię dienę, už 
puolė ant szluojanczio trotuaru 
priesz savo paliūnę eziukoriaua, 
lenko Jagla, trys plėszikai ir su 
revolveriu privertė pakelti ran
kas, paėmė isz kiszeniaus 9 dol. 
ir pabėgo.

Į pardavinyczię . Magnuso 
Paulsen, po ur. 102 Sedgvick 
str., užėjo trys plėszkai. Buvo ežia 
tęsyk pats Pauhen ir du darbi- 
nįkai szvedai. Paulsenui pasisekė 
iszbėgti per užpakalines duris, 
darbinįkų wienog ifzkraustė plė
szikai kiszenius ir radę 8 dol., su 
pinįga s pabėgo.

— A. C Mc. Coy, redaktorius 
“Minnesota Union Advocate”, at
važiavęs isz St. Paul į Chicagę, 
su savo dėde, Godfreyu, užėjo į 
vienę saliunęant kertės Harrison 
str. ir Wabash avė. iszgėrė alų ir 
ant užmokėjimo iszsit raukė 
masznelę ir isz jos iazėmė pundelį 
popierinių pinįgų..Matė tę koksai 
vyriszkis stovintis prie baro. 
Užmokėjęs, Mc Coy iszėjo su sa
vo dėde isz saliuno, paskui juos 
iszsekė ir ansai vyriszkis; ant 
ulyczios pripuolė prie Mc. Coyaus, 
su viena ranka užkimszo burnę, 
su kita isztraukė isz kiszeniaus 
masznelę, kurioje buwo 130 dol. 
Godfrey norėjo ateiti į pagelbę, 
bet gavo su kumszczia į akį teip, 
kad parpuolė ant ulyczios. Už
puolikas su pinįgais pabėgo, nieks 
jo ne sulaikė.

— Preilos sanvaitės ket
verge, nutruko telegrafo dratas 
ant kertės Milvaukee ir .Ch cngo 
avė. ir užkrito ant nutiesto į po 
linijos staciję telefono drato ir ant 
drato elektriszko geležinkelio. 
Nuo to ant policijos stacijos tele
fono aparatas ant syk užsidegė, 
policijantas Killeen, kurisai tę-yk 
stovėjo prie telefono, likosi tolyn 
atmestas ir vuolė ant policijanto 
Ryano, o tasai persigandęs, iszszo- 
ko laukan per langę. Seržantas 
Krueger, kurisai tęsyk sėdėjo prie 
stalo ir raszė, likosi nuo kėdės 
numestas.

— Chicagoj nežinomi vagiliai 
pradėjo vogti numirėlius isz 
morguos (numirėlių sudėjimo 
vietos) Duniage. Policija suėmė 
vienę tose vagystose dalyvawu 
sį velėję, Luedersę, kurisai pa
pasakojo, kad du nepažįstami 
vyriszkiai liepė numirėlius su
dėti į nupirktas ant Milvaukee 
avė. skrynias ir paskui nu
vežti ant geležinkelio, kęjis ir pa
darė. Kas do vieni tie vyriszkiai, 
kur jie iszsiuntė tuos numirė
lius, kam jie buvo reikalingi, 
Lueders nežino.

— Tavorinis garlaivys “E. 
W. Morley”, prigulintis “Hog- 
vood Transportation Co”. isz 
Clevelando, Oh. ant ažero, netoli 
Chicagos, sudegė iki vandens pa- 
virsziui ir paskui paskendo. 
Degantį laivę užtėmyje skęstan- 
czių gelbėtojai Evanstone ir at
plaukė ant pagelbos. VVisus ant 
sudegusio laivo buvusius žmo
nis iszgelbėjo.

— Konduktorius kybanezio 
• geležinkelio, Whalen, paslydo nuo 
platformos bėganezio trūkio ir 
nupuolė ant ulyczios ties 39 ui. 
Susidaužė galva ir nuo te į porę 
minutų pasimirė.

Pigiai aut partlawimo geras 
saliunas mieste Pittston, Pa. 
Geras biznis, aplink visur lietu
vių apgyventa, prie pat lietu- 
viszko sztorb. Atsiszaukite pas 
T. Zarnauskę, 179 N'. Main Str.

(10—12) i

ateina ant 15 ulyczios terp Jeffer- 
8on ir Canal, po nr. 68 W. 15tos 
S t, o gaus geriausię sznapsę ant 
pardawinėjimoantszwentėsuž pu
sę prekės. Kiekvienas pardavinė
dama musų gėrymus gali ui 
pelnyt nuo $3.00 iki $4.00 ant 
dienos. Csia yra geriausia proga 
ant padarymo pinigų. Adresas:

R. J. Cohen; 68 W. 15th St.
(24-12)
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Reik dywytis. 4.
Nav Pbasuz. Minu., Sijos, 18M.

Kada mua waika» buwo trefa metu, nupuo
la aut galwo« ir prialmuiM, daktarai anke kad 
Jau yra negjriraa: wl«nok a tai peikejo, ate turėjo 
įraukima ■*nariu <8pa*ma), kurte kaimetdldl- 
n<tel ir kankino Ji ka* antra diena. Gydė JI keli 

•laktarai per S įgetu*. bet wl»ka* buwo ui t teka, 
o kad per S menui u* pradėjome duoti Jau ..Ku
nigo Ko-nlg'» Narve Tomo •. jo turnikais pa»i- 
geriuo tr gywenlma« ataimalno; dabar Itaeli a 
Jau ia lauku* ir bowyje«| «u valkai* be jokia* 
baime*: jau dabar per 6 nedalia* neturėjo ma- 
iiauiio ilgo* u*cawimo. Jeigu dar niek* nepa
tyrė itebukllngo gerumo izito* gydyklos, reik 
uvytio. *

P. J. HAVORKA.

W. SLOMINSKA,
CHICAGO ILL.

J Dirbtuve tapo
Apdovanota Xžįąjg^žs^X.

679 Mtlwa<ikee Avenue.
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DVIEMS MEDALIAIS 
ant Kosciusekos Paro
do* ui rūpestingu, tei
sini * *
dirbimą.
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Stebuklingos gydyklos.
Gydyklos D-ro Ham’o ant 

Czystyjimo Kraujo ir Sudrutini- 
mo Nervų susideda isz žolelių ir 
szaknelių, kurios padaugina 
žmoguje kiekybę kraujo ir su- 
drutina nervas. Gydo jos, pa- 
gręžindamas gyvybės sokus, ku
rie tapo isznaikinti ligoms, vi
durių užkietėjimų, persidirbimu, 
nuliudimu, neužoilaikymu ir o- 
nonizmu. Atgaivina jus tuojaus 
apmirusį krauję,smagenis, ir nėr 
was, priduodamos jiems reika
lingų dalelių, prilaiko nuo nai- 
ki n i mosi . organizmo, atnaujina 
sunykusias organizme kamarų- 
kias tuom patim budu, kokiu 
sunaikintos tapo. Pripildo pul
sus czystu ir tvyrtu krauju, pei
kę žmogus pastoja lyg isznaujo 
atgimęs, nes visa sistema nau
jai atsibudavoja. Szios gydyk
los susideda isz czystų žoiėlių ir 
szaknelių, be damaiszymo jokių 
trucyznų, arba alkoholių, o ant 
darodymo to, įdedame ežia pa- 
tvirtinimę Eiliot’o H. Haag 
pharmaceto-Chemiko, kuris, kai
po expertas preparatuose medi
cinos, aplaikė gėrę reputaciję 
už teisyngę analizavimę che
mikalų ir maisto produktų.
$t&teof Ohio, l a a
Lucas County. J

Personally came before methe sub- 
scriber, a Notary Public, vithin an tor 
said County. Elliot H. Haag, vho being 
firatduly svorn, deposeth and zays that 
he is a Pharmaceutical Che mist, and 
haa analized tbe preparation knovn aa 
“Dr. Ham’a Blood Purifler and Nerve 
Tonic”.Finds that it contains roota and 
herbą in their pure etate, and that they 
vėre gathered at the proper seazon, and 
represent the true medical properties of 
the drugs, and further, this preparation 
contains no alcohol for stimuiation or 
preserving purposes.8 r E. H. Haag, Ph. C.

Svorn to and subscribed in my pre- 
sence this 1 day of Oetober,1897.

Grant Williams, Notary Public, 
Lucas Co., Ohio.

Padėkawtnės.
A. R., South River, N. J. raszo: “Gal

va skaudet nustojo, taigi neapsakytai 
esiu dėkingas D-rui Hamui už iszgydy- 

1 mę. Neturėjau vilties iszgijimo ir jau 
mislyjau, kad liksiu ligoniu ant viso 
amžiaus, bet po pamėginlmui gydyklų 
D-ro Ham’o, skausmas mano organizmę 
apleido ir jaueziuosi dabar tvirtu ir 
sveiku. Welyju visiems kentanteims 

' kreiptis prie D-ro Ham’o, o užtiesę isz-
> gydys”.

Jan Bęk isz Hazleton. Pa. raszo prie 
D-ro Ham’o:— “Ant Jnsų klausymoda- 
neszu, kad mano pati pasveiko nuo Ju- 
.ų gydyklų. Kiti daktarai viliojo po 

i biskuti pinįgus, bet tas kasetsvo labai 
. brangiai, o nieko negelbėjo; rodžias kad 

jiem rūpėjo tik. idant mano pati ko 11- 
1 giau sirgtų, o jie galėtų vis pinįgus
> plėszti. Jūsų gydyklos isz karto mano 
, paezę pagelbėjo, už kę siuneziu Jumis

szirdlngiauslę tezių”.
Stan. Sobotka, isz Nev Britain, Conn. 

raszo prie D-ro Ham’o:— Prisiuncziu 
Ponui resztę pinįjtuAiž gydyklas ir szir- 
dingai dėkavoju už iFzirydymę mano 
paezios. Ji mėgino visokias gydyklai 
jau per daugel metų, bet nė vienos jos 
negelbėjo. Wienok Jūsų gydyklomis 
tapo iszgydyta, ir liga daugiau ne past- 

l rodė.
J. Urban. ŽOPearl St. Nev Britain, 

■ Conn.. raazo:”Nedėle laiko kaip pradė
jau imti Jūsų gydyklas ir jau yra man 
daug geriau, bet nenžllgio gydyklos 
baigsis, taigi prisiuncziu pinįgus ant 
daugiau”.

Tukstanczius turime tokiu 
padėkavonių nuo geru pacijen- 
tu , bet dėl stokos vietos ne ga- 
lime ju visu patai pyti.

DR. C. B. HAM
Gydo wyru», moterį* ir waiku*.
Jeigu daktarai negalėjo pažint tavo 

ligos, arba jeigu negalėjo tavęs iszgyti, 
tai raszyk tuojaus pas D-rę Ham’ę, o 
jis duos tau rodę dykai. Jeigu D-ras 
atrastų, kad tavo liga neiszgydoma, tai 
pinįgus tau sugražins ir nereikalauji 
nieko žudyti. D-ras Ham’as yra teisin
gu ir atsakaneziu, o ligoniais apieka- 
vojasi — kaipo tėvas savo, vaikais. 
Žmonės, kurie ant tuszczio jlėstkojo ro
dos visokių daktarų, kurie aeliolikę 
metų iszkentėjo ligas ligonbueziuose* 
lyg per stebuklus tapo iszgydyti per 
D-rę Ham’ę. Nekalbame tę pasigirda
mi, bet tiktai sakome tikrę tiesę. Ne- 
vilkinkit savo ligos, nes ga*i stotis ne
iszgydoma. Tuojaus raszyk prie D-ro 
Ham’o.

Gydyklų D-ro Ham’o negalimę gauti 
jokioje aptiekoje, a nė grosernėje, a nė 
karėzemoje, nė pas ped)torių. Kas no
ri gaut czystas ir sveikas gydyklas, tur 
staeziai raszyti prie D-ro Ham’o. Bon- 
kelė gydyklų kasztuoja tik SI,00, sze- 
szios bonkelėi S5.00. Iszraszant gydy
klas, reik apraszyt savo ligę Ir įdėt 
gromatę pinįgus, arba money orderį, ar 
czekį. .Gydyklas ir pamokinimę kaip 
gydytis iszsiųsime atgale paczta. Prl- 
siųsk pacztinę markę ant atsakymo. 
Adresas toks:

DR. C. B. HAM,
708-709 Katonai Union Bnildlng.

TOLEDO, O.

T\T7T7 I TO»«» ktekwten*« varlinu Irnjrge-I V K A 11J• »prM»anoxta apte nerwl»ikM II J I\. H j litrą*, ir ant pabandymo bonk*lj* wlr*z minėtu gydyklų, kurt pri!
*iun* *awo adrvof Baturcziai ligoniai taipgi 
gan* tziaa gydykla* dykai.

Szio* gydvaioa yra i*zr»*to* Kunigo Koe- 
nig l«z Fort Wayne, Ind 187B metuote & dabar 
yra Ikzduodamo* po Jo priiiura per

Koenig Med. Co. Chicago, III. i 
H. ICranklIn H t.

A pttalTOM galima gaut bonkeif azin gydyklų 
□ž|l trba 0 bonkete* ui 15.

Dldete* bonkot po *1.75. S beako* ui V.
Galima Jai gaut Ir “LIETUVOS-' redakcijoj

KARŪNŲ, 8ZARFŲ, 
KUK ARDŲ, ROŽĖTŲ, 
BERLŲ, MARSZAL- 
KlNIŲ LAZDŲ Ir tt.

“Lietuvos” Agentas.

NI. l>aixi(jonaitia 
Keliaujancziu “Lietuvon” agentu 
yra Motiejus Damijonaitis. Ji
sai ežioms dienoms atlankys mies
tę Scrairton Pennsylvania priimi
nėdamas prenumeratę nuo senų 
skaitytojų ir užraszinės naujus 
skaitytojus. Dėl to g i meldžiame 
visų tenykszczių lietuvių, kur 
musų agentas atsilankys, užmo 
kėti jam pinįgus už “Lietuvę”, 
o tokiu budu užezėdysite sau 
kasztus prisiuntimo. M. Damijo
naitis yra tikru “Lietuvos” agen
tu, wisi galite jam užsimokėti 
prenumeratę* už “Lietuvę”, o pi
nįgai bus mums gražiai priduoti. 
Mes už jį atsakome. Teiposgi 
galite gaut pas jį visokių knįgų 
pirkti, kas tik kokių norite.

Lietuvos ibzdavyste.

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

838 W. 181h Si r.
Priima ligoniu* adjnoae: nuo 8 iki lt priett plot 

tr nuo S vakare. Tctepbona*: Canal 7S

“Lietuvos” Agentai: 
Kellzuiancziaia “Lietuvos” agentais y. 

ra: Vincas Kudarauckaa ir Motiejus 
Damijonaitis.

Wietinials Agentais sale: 
BALTIMORE. M D. 

Bonavent. Mažeika, 118 Dover St.

MT CARMEL, PA.
Petras Bieliauskai.

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

BROOKLYN, N. Y. ‘ 
Petras Abraitis, 800 Myrtle avė.

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

PH1LADELPH1A, PA. 
Juozas Butkus, 1112 Cyperss St.

GRAND RAPIDS, MICH.
F. Bidoras, 344 Hamilton Bt.

Szitų miestų lietuviai, norėdami 
sisteliuoti “Lietuvę”,gal i kreipties! prie 
augszcziaus minėtų agentų, o jie goria 
iszpildys jų reikalus.

*P-

HILLE’S FOTOGRAFAS,
3452 8. Halsted ui.

NuJIma puikia*.Fotografija*, ui tuziną tiktai

S2.00
tu waaeliu Ir kitokiu reikalu n u Ji na Fotocra 

fija* kopų Ik auael.

AR REIKALAUJI LAIKRODĖLIO?
Me* juo* parduodam, par- 

duodam teip pigiai, kad tu 
• VĮ negali waig«zozlot be tei- 

l trodello.
Turime wi*okiu gatunku. 
Bet paminealme tiktai du : 
Mini no arlm AA’nlt- 
hntno I.nikr<><l«-liH.

«eriau»< iK viduriui, dute-i-

ĮroWffW.'inllW ri ’■ k u
-tono Mik.i'a.

ŪWI.izi*.. y» l»» 
sBSlIčSSlMter EBU vnazkiir moterl»zkl. 
■apKclKiA JCT f’nduok adreta oprluuM 

n”' tau jy aut peržiu-ejlmo. 
Jeigu nebus toks kaip ežia 
,.ar<xl Vtas. nigrailnk jy at 

t»i> nbko uekabžtuos 
1jis tau tinka, uimo- 

kek ex preso kaiztus Ir 
8H.5O, Ir tawo wl«kas.

A ftt ^^NSTSS I>ubltAewcU« lukav 
Flitra «**« tma Kaiki-odeliM gražiai 
ai IwyCnrfnzkwletkuota*. gerlauael* wl-
II Z^^uMgduriai*, dideli ir maii. (torai
** luksvti (14 k )-iazrodo kaip

ui (40.00 auksinis laikrodėli*, 
alka rodo gerai. Atsiunme 

gu jie tau daboje*!, uimokek 

pasiimk sau telkrodeli.
■l”'KU mumi» už*itike*i ir isz wtrszau.«,

Į > sawo kaizto Ir dar pridekime
taugraiu lenciūge!! dowanu.

Royil ManutactorlngCo.
834 Dearbom Ht„ C HIC AGO.

Padekawone.
Chicago, III. Dr-tė Si m. Dau

kanto isztaria szirdingę aeziu lie
tu viszkiems muzikantams, kurie 
dėl labo lietuvystės teikėsi už 
dyk? gražiai pagrajyti ant musų 
metinio apvaikszcziojimo, laiky
ta 21 d. Lapkriczio, 1897.

Su guodone.
' Dr-te S. Daukanto.

Turiu už garbę apreikszti guo- III j|
(lotiniems Ku’nįgams ir guodotin. ■ $>/ JQ,^
Draugystėmis, kad asz dirbu wi- 
sus augszcziaus paminėtus daig- '
tus Piglauaei, TeDingiausel ySEti 
tr Geriaukei, nes per 30 metų Ld t \
uiti imdama Iszdlrbimais įgijau Įų] /T 
geriausę praktikę ir dėl to galiu ™ H M JB 
viskę padirbt pigiau ir geriau ne- fflį IILaV/ £
gu kiti fabrikai. įtfj

Bu guodone ■ I
W. SLOMENSKA, 679 MILWAUKEE A V., CHICAGO, ILL.

ANDY CATtIAPTIC

^^CURE C0H5TIPAT10M
10 < L J JL JUĮ-lILlj J J

25 < so ♦
ABSOLUTELY GUARAMTEED fe;
pte m4 taofcM fry. AS. CTKRI.1NB BKMEDY (O.. Chicago, B«atreal. C*».. or N«w York. ait.i

ALL 
DRUGGI5TS

DOWANO8 DEL WI8U.

®
Ben. Hatowskis,

627 S. Ganai kerte Judi oi., Chicago, III.
Dirba, taiso ir parduoda:

LAIKRODŽIUS, LAIKRODEIJUS, 
Lenclugelius, Žiedus, Špilkas, Auskarus ir Lt.

Kiekvienas, kuria pas mane pirks tavoro 
už $5,00, gaus prezenta vertbs $100; kas 

pirks už $10,LO— gaus prezenta vertes $1,50; kas pirks už $15,00 
■ — gaus prezenta vertes $2,00; o kas pirks už $25.00 — gaus pre

zenta vertės $3,00. Kiekvienas, kas pas mane pirks kad ir už ma- 
žiause prekę, gaus prezenta pagal vertes pirkinio.
. Sziiubiniai Žiedai pas mane 56 ir 72 prabos nuo $3,00 iki $6,00. 
Sidabriniai Elgino Laikrodėliai po $7,00. Iszczystyjimas laikro
dėlio 50c.; Sprendzina 50c. Stiklai ir Rodyklei mano kostume- 
riams dykni. Wiskii gvarantuoju aut metų.

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

Naudokitės 
isz Progos.
Turiu dėl jaunuo

menes juokinga 
I kwietka, kuri no- J -
I tytl t ryk si U i n a- 

kis wanduo ir daug juoko padaro. Kasx- 
tuoja tik 35c. Turiu teipgi monu kniga, 
kokios dar lietuwiszkoje kalboje niekad 
oebuwo, talpinąs! joje daugiau kaip 
sxlmtM wisokiu sztuku ir sekretu. Kas 
nori daaižinot kytrumua swieto. tegul 
ja nusiperka, o daug kytrumo iszgaua, 
ios preke 11.50. ir prie to duodu dowanu 
Cuburkaite, au kuriai galėsi Gurintiems 

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

Turiu gražiausiu popieru gromatums 
au kwietkoma ir drukuotoms pawincze- 
wonemis; turiu mMzinuklu drukavoji- 
mui gromatu. Turiu wiwklu knygų: 
maldaknygių Ir istorijų. Kas nori dasi- 
iinot apie vrisoklus. daiktus, tegul,’ 
prisiunezia ui 2c. marke, o gaus kata- 
lioga wisu tu daiktu Adresas mano toks: 

Joncpli Matutis,
287 Wythe AVe., Brooklyn, N.Y.

Geriausia užeiga Scran- 
’ tope.

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

105 Lockowanna Avenue.
Yra tai vieta arti visų geležinkelių 

stacijų, kur kiekvienas atvažiavęs in 
szitę miestę gali gauti gera nakvy- 
nię, szaltę alų- ir kvepeneziuę cigarus, 

Ku fa Scranta* atkeliauilt.- 
Tai pa* Kooai'a wl*k| n»aall:

Alau* gero ir Clirara.
P.raakwoi ir rodf gerj. (1 | Z.B8)

Geriause Uteiga dėl Darbinyku
pas

J. Danisewicziu,
768 BankirRiverSideSts.

Waterbury, Conn.
Užlaiko geriausius gėry mus; szalta 

Alų, seniausias Arielkaa, Likierius ir 
kvepencziusCigarus. Uikwieczia visus 
atsilankyti. Juozas Daniseviczius.

— Geriause lietuviszkai-lenki- 
8 z k a Aptieka Juozo Leszczynsko, 
po nr. 3315 Laurel st., kuri užlai
ko geriausias gydyklas czionyksz- 
czias ir isz Europos ir teisingiau 
sei iazpildo receptus, o prekes 
pigesnes kaip kitur. A pliekoje 
randasi D-ras pone Marija Do- 
viatt nedelioms, ir ketver- 
gais nuo 12 iki 2 valandai vi
durdienio, o D ras W. Statkewi- 
czius randasi kožname laike. Ant 
pareikalavimo gali paszauklie in 
aptieka per telefoną kiekviena 
daktara, koky kas nori ir kožnoje 
valandoje. Teipogi ant pareikala
vimo iszsiunczeme y vairias gy- 
diklas visur, atsakome laiszkus 
yvairioee kalbose ir gydome Jy 
gae per laiszkus.

O teip-gi parduodu laivakor
tes (Steamship tickets) ant ge
riausių ir greieziausių laivų va
žiuojantiems į Europę ir isz 
Europos; iszsiuncziu pinįgus į 
visus svieto krasztus ir wiskę 
atlieku pigiausiai irgreieziausiai.

Telefonas Yard 709
Lietuviszkas Daktaras

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

<17—»)

E. ZAN1EWSK1S.
_ JUM ffc 924 33rd str., 

Lietuviszkas 
krlauczius.
Pigausia dra- 

¥anų krautuvė.
‘arauoda viso

kius drabužius 
kuo no pigiau
siai. Teiposgi 
dirba ant orde
rio už pigesnę 
preke kaip vi
sur. Wiengen- 
cziai, praszom 

atsilankyt, o 
peraitikrysite.

— Kas norite, kad iszsiųsti į 
krajų pi n įg a i gerai ir greitai su- 
vaikszcziotu, siųskite juos per 
“Lietuvos” redakciją, o greicziau- 
šiai su vaikszczios. Už greitumu ir 
teisingumu kasdien apturime atim
tus padėkavonių nuo lietuvių isz 
visų Amerikos k rasztų, teiposgi ir 
užgerumę szifkorczių pas mus isz- 
pirktų, nes mes laikome geriau
sias linijas, ant kurių į 8 die
nas pervažiuoja per marias; 
ant prastų ir pigių linijų szifkar- 
ežių visai neparduodame. Kas 
nori pigių, tegul perka pas žydus. 
Prisiųsdami pinįgus ant szifkor
czių ar ant iszsiuntimo j krajų, 
visada uždėkite szitokį adresę:

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

RznuLauja nutsoc i* Dannazczic tryni ar 
merginu keliauti po Cbicart ir aplinkine* ir pra- 
darnneti taworm begoto* Urmo*.Gan*gtt.ooaat 
menesio ir expensu*. I>arba» ant wi*ado*. Turi 
daot gera rekomendacija. Rasiyklt angllszkai 
indedami *a*o adreM ir mark* ant atsakymo 
Adresas: Tbe Dominion Co., Dept Y. Chicago.

Pirmutinis Metniukas Saliniu
LIUDVIKO NAVIKO,

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

U ii ai ko geriausius gėry mus: 
szalta Alų, seniausias Arielka s, 
Likierius ir kvepenczius Cigarus. 
Užlaiko Unijos Alų, stiklai dideli. 
Utkwiecria visus atsilankyti. (17-1

“LIETUVA”
Nedelinis Laikrasztis

Išeina Chicagoje kas pėtnyczia ir paduoda žmonėms 
SVARBIAUSIAS IR TEISINGIAUSIAS ŽINIAS 

isz Amerikos, Lietuwos ir wiso pasrrieczio.

“Lietuva” kaaztuoja ant metų tik $2. Kas abu do- 
liarus užsimoka isz virszaus, gauna puikę knįffelę, vertės 50c.» 
dovanų. Kas užsimoka $1, gauna knįsrelę už 25c. Knįgelę gali 
sau iszsirinkt isz musų kataliogo kas kokię nori, kad tik nebran
gesnę per 50c. o prisiusime dykai.

“Lietuva” yra labjausiai iszaiplatinus po wisa Ame
rika, dellogi biznieriams geriausiai užsimoka joje apeigarsinti.

“Lietuvos” spaustuvė spausdina visokias knįgas- 
konstitucijas ir visus kitus drukus: .lietuviszkai, lenkiszkai ir an- 
gliszkai. Darba padaro gražiai, greitai ir pigiai, nes savo locname 
name turi* kuopuikiausiai įrengta wisę spaustuvę.

“Lietuvos” Redakcija parduoda szifkortes ant ge
riausių laivų, siuuczia pinįgus į Lietuvę ir visas dalis svieto. 
Pinįgai per mus iszsiųsti greicziau si ai su vaikszczioja kaip isz visų 
kitų agentų. Mes teipgi parduodame lotus ir namus aplink lietu- 
viszkę bažnyczię ir atliekame visokius lietuvių rei kalus gerai, grei
tai ir teisingai.

“Lietuvos” Redakcijoj tai pinasi Stacija Chica
gos Paczto po wardu:

Sub-Station No. 60.
Kurioje yra iszduodami ir iszmokami paczto 

Money Orderej; registruojasi gromatos, siuneziasi 
wisoki siuntiniai: k n j gos, fotografijos ir tt.; parsi
duoda markės, postal-kortės, kopertai ir tt. Kiek
vienas kas reikalaujate money orderio, arba norite 
gaut pinigus už prisiųsta jums money orderi, atei
kit | “Lietuvos” Redakcija ir gausite sawo pinigus 
be jokio kiapato.

Rnszant į mus su bent kokiu reikalu, arba pinįgus prisiun- 
cziant, visada uždėkite szitokį adresę: 1

Knįgelę gali

8ub-8tation No. 60, CHICAGO, ILL.
Pinįgus siųskite registruotose gromatose arba per “money order”, tai nie

kada ne pražus. Iszpirkę “money order” nelaikykite jį keszeniuje, bet tuojaus 
prislųskite mums: siuneziant ‘tmoney orderį”, gromatą registruoti nereikia, 
prislusk i te prastoje gromatoje, nes ant jo nieks, be mus, pinįgų isz paczto ne- 
iszims.

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

' Europiecziai gali gaut “Lietuvę” Prūsuose, Tilžėje pas Jurgį Lapinę už 
S2,oo arba 4 rubliu ant metų.

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

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

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

Maika: Sy, Mistery! Ar tu tik 
sztadiena isz kontres, kad 
dar nežinai apei Kelpsch, No- 
reiko&Co., kurie turi ge
riausius taworus dėl lietu-

Frenk: No brolau, kurtas tai 
dar ne esu. Beczerlaif jau ne 
nuo vieno girdėjau,kad žmo
nis džiaugiasi su daiktais 
pirktais nuoKelpsch.Noreiko 
ACo. Jau pora metų atgal ir 
asz norėjau pirk nuo ju laik
rodėly, bet.poszimta pipkiu, 
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 kviet- 
komiž, Ui subytis tavajy. 
Nauja katalioga gavau!
Raszyk ir tu po adresu Ke sch.Noreiko & Co., 56 Fifth Avė., Chicago, III,, o 
gausi dykai.

Maika: Ne toks bosas tu esi, kaip tu mislyji, taięi asz jau jy parsinesziau vakar ” 
isz pacztos, ta nauja lietuviszka kaUlioga. Neskaicziau jy dar, nes vaikai j* 
pradejo-.birbet, ir boba panorėjo miego, nes jau vėlu buvo, bet sziadiena tai 
skaitysiu, reiks sau koky letciugely parsitraukt.

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

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

sviete.
Adresuokite teip: Kelpsch, Noreikoj Co. 545Fifth Avė.

CHICAGO, ILL.

N. L. PIOTROWSKI, 
Advokatas augsztesniu sudu ir Notary Public. 
Ofisas 84 US&lIe St.,Ruimas 62O.Gywennmas: 199 Augusta St arti Ashland Aie,

Atlieka provas visuose suduose, iszdirba visokias rjpieras —• 
dokumentus; olabjausei užsiima provomis už sužeidimą ir užmu- 
szima geležinkeliu, fabnsuose ir Lt. Kiekvienas turintis koki 
reikalą, tegul pirmi&usei pas jy rodos pasiklausė.

Gali sueiszneket lenkiukai.
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