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Politiszkos žinios.

Bulkanų pussalis.
Europos viešpatystės nuspren 

dė paskirti į salos Kretos guber
natorius Grekijos sosto įpėdinį, 
kunįgaiksztį Jurgį, bet sultanas 
dar ant to ne sutiko. Jeigu teip 
Europos vieszpatyszczių bus tik
ras sutikimas, tai privers jos sul- 
taną pasiduoti tam nusprendi
mui. Tokiu budu, jeigu ne iš
syk, tai iš palengvo, sala Kreta 
pateks ant galo Grekijai.

Ant Grekijos ir Turkijos rube
žiaus atsitiko smarkus susimuszi- 
mas turkiszkos kariaunos su gre 
kiszkais ukinįkais. Seytullah 
Pasza, su 2000 kareivių ir 2 ka- 
nuolėms atėjo į kaimą Lazarina, 
netoli Trikalės, rinkti mokesezių. 

' Grekiszki ukinįkai pasiprieszino, 
turkai pasinaudojo isz ginklų,ant 
turkų szuvių, szuviais atsiliepė 
irgrekonys. Ant rytojaus mu- 
szis atsinaujino ir nežinia dar 
kaip jis pasibaigė.

Armėnijoj vėl kyla sumiszimai, 
keliose vietose vėl užgimė ar m e- 
nieczių pjovynės, kuriose, kaip 
sak.o, ėmė dalyvumą ir turkiszka 
kariauna. Ant parubežinių ar- 
meniszkų kaimų užpuolė 
plėszikai ir daug kaimų 
no, iszplėszė gyventojų 
Matomai ant pavasario 
vėl Armėnijoj sumiszimai ir pjo
vynės. Kas jas sukelia, sunku 
žinoti: turkai kaltina armenie- 
czius, kurie buk nori iszsiliuosuo- 
ti isz po Turkijos valdžios ir su
tverti skvistovę Armėniją, ar- 
meniecziai vėl kaltina turkus, 
buk tie be priežasties ant jų už
puldinėja, parengia nekaltų žmo
nių skerdynes. Maskoliai kaltina 
Angliją, kuri buk pakeldamo 
ma'sztus Armėnijoj, tuom tikisi 
palengvinti sau darbą Azijoj.

kurdai 
iszdegi- 
turtus. 

rengiasi

Prancūzija.
Įniršimas prancūzų priesz žy

dus dar visai ne iszdilo, su paki
limu nekentimo žydų ir meilė 
prancūzų dėl maskolių sumažėjo. 
Wokiszkas užrubežinių dalykų 
ministeris g irsiai apreiszkė, kad 

1 jeigu, žydas prancuziszkas af.cie- 
ras Dreyfus ir pardavė kokias 
prancuziszkos kariaunos paslap 
tis, tai pardavė jas ne Wokieti- 
jai. Pasirodė, kad jis isz tikro 
pardavė, bet paslaptis tas pirko 
Prancūzijos bendras, Maskolija, 

' ■ "-‘t' ■ 

prancuziszki gi ministeriai, bijo
dami,idant iszsiplatinus teisingai 
žiniai, ne pakiltų Prancūzijoj ne- 
kentimas maskolių, apie tai už
slėpė, bet ką ministeriai slėpė, 
tą apgarsino neprilankus randui 
laikraszcziai ir isz jų prancūzai 
pažino, kokiais yra draugais mas
koliai. Ministeriai baugydamie- 
si, idant dar toliaus savo priešų 
ne erzinti, paliovė rėmę Masko- 
liją priesz Angliją ir priesz Japo 
niją Azijoj.

Tarybos Prancūzijos su A ūgli- 
ja,kaslink valdybų vakarinėj A- 
frikoj, nepasibaigė, bet už tai už 
gimė terp tų vieszpatyszczių 
tuose krasztuose didesni nesuti
kimai, isz kurių gal kalė užgim
ti. Anglijonys sutraukė tuose 
k ra sz tuose 4000 kariaunos ir įsi
veržė į krasztus Nigero paupiuo
se,kuriuos prancūzai laiko už sa 
vo savastį. Prancuziszkų val
dybų gubernatorius sutraukė tei 
posgi isz visų krasztų jam pri- 
klausanczią kariauną ir isztraukė 
į anglijonų užimtus apskriczius. 
Je'gu tikt abiejų viešpaty.-zczių 
kariauna susi'iktų ir susitikusi 
susimusztų, turėtų užgimti isz 
tikro karė terp Prancūzijos ir 
Anglijos, dur vedamos tarytais 
taptų pertrauktos.

Maskolija.
Maskolijos iždo surinkimai ant 

szių metų iszskaityti isz viso ant 
ant 1364458217 rublių, išleidi
mai gi ant 1474049923 rublių, 
taigi išleidimai ant 109591709 

riauna ir kariška laivynė: ant 
kariaunos Maskolija apverezia 
283808664 rub)., ant kariszkos 
laivynės gi 67050000 rublių; už 
tai ant žmonių apszvietimo pa
skirta iš viso,ant 130000000 gy
ventojų,tikt 26440843 rubl.,taigi 
beveik tiek, kiek ant to apver
ezia 3| milijono turintis gyven
tojų miestas Nev York; užlaiky
mas stacziatikiszkų popų ir cerk
vių kasztuos Maskolijai 20374941 
rubl.; užlaikymas ciesoriaus ir jo 
dvaro 12597492 rubl.

Ciecorius Mikalojus,ant baliaus 
aficieru gvardijos Preobražensko 
regimento išsitarė, kad Maskoli
ja turėjo didelius nesutikimus su 
Japonija, bet dabar, sakė cieco
rius, tie nesutikimai praszalinti, 
karės nėra reikalo jau baugytie
si, nors visgi Maskolija siunezia 
daugiaus kariškų laivų prie Chi
nų pakranczių. Isz Juodųjų jūrių 
siuncąia ji 10,000 kareivių, 
ant pervežimo jų per Dardanclių 
pertaką gawo jau daleidimą nuo 
Turkijos sultano. Esanti užimta
me nuo Chinų porte Arthuro 
maskoliszki k&riszki laivai ne 
gal isz jo iszplaukti dėl nodatek- 
liaus anglių. Maskoliszkos ka
riszkos laivynės valdžia bu
vo padariusi kontraktus su japo- 
niszkais anglių prekėjais, bet už
gimus nesutikimams Japonijos su 
Maskolija, japoniecziai anglių ne 
pristatė.

Indijos.
Indijose,maro apimtuose apskri- 

cziuose užgimė sumiszimai, czia- 
buviai pasiprieszino įsakymams 
sveikatos užveizdos komisijos, 
pradėjo užpuldinėti ant sąnarių 
tos komisijos ir ant daktarų. Pre
zidentas komisijos likosi cziabu- 
vių užpultas ir. užmusztas.

Maištai Himalajų kalnų gy
ventojų, rodosi, vėl susidrutino. 
Wirszinįkas angliškos kariaunos, 
jenerolas Westmacott, atsiuntė 
žinią iš Manami, kur stovi da
bar anglijonys, kad ketvirta an
gliškos kariaunos brigada likosi 
netikėtai afridų užpulta ir sumusz- 
ta. Keturi oficierai ir 10 kareivių 
likosi užmuštų, 3 oficieraį 20 ka
reivių sunkiai sužeistų, 17 karei

vių prapuolė, nežinia, ar jie liko
si užmuszti, ar pateko į nelaisvę. 
Mat anglijonys norėjo užkirsti 
sugrįžimo kelią vienam afridų 
pulkeliui. Isz syk ne palikę pasi
priešinimo,ėjo vis gilyn į kalnus, 
bet neatsargiai įėjo į vieną tarp- 
kalnę, kurių kalnai buvo afridų 
užimti. Tie isz pradžių ne stab
dė anglijonų, bet kaip tik visa 
kariauna įėjo į tarpkalnę, pasislė
pę afridai isz visų pusių pradėjo 
szaudyti ir terp anglijonų pasidarė 
sutniszimas, kariaunos eilės likosi 
sulaužytos, gynėsi atskiri pulkai, 
bet ant galo visi likosi isz terp- 
kalnės atg^l iszvyti. Afridai tu
ri gerus ginklus ir užtektinai a- 
municijos, anglijonys kaltina 
Mafckoliją, buk tu maisztinįkams 
ginklus ir amuniciją pristato. 
Gal būt, kad ta-* apkaltinimus ir 
teisingas.

Iszptinija ir Jos valdybos.
At si lankymas amerikon szko 

kariszko laivo “Main”ant Kutas 
daug triukszmo padarė, Ispani
joj darlabiaus pakėlė nepasitikė
jimą ir nekentimą Amerikos, ku- 
baniszkų pasikėlėlių pakėlė dva
sią, Amerikos gi - siundantiems ir 
stumiantiems į karę laikrasz- 
cziamspidavė naują t-iundymui 
medegą. Jeigu Amerikos užru- 
bežiirų dalykų ministeris geidžia 
sutikimą su 1-zpan ja palaikyti, 
tai ji* iszsiuntimj kariško laivo 
į Kubos pakrantes aiškiai paro 
dė, kad mažai apie taktą supran
ta. Iszpanijos landas nusprendė 
atlyginti Amerikai ir aiunezia ka- 

ka-

ant 
po

koe portus, neva dėl pasveikini
mo, bet drauge ant parodymo, 
kad, ką bandys daryti Amerika, 
tuom paežiu jai atlygį* Iszpanija. 
Amerika sutraukė savo karišku.- 
laivus į pietines, areziaus Kubos, 
pakrante?, tąpątį padarė ir Isz- 
panija: iszsiuntė savo laivynę 
ant revijų prie Kanariszkų salų, 
areziaus Amerikos. Amerika pra
dėjo su Iszpanija tarybas kaslink 
muitų, mat tuom nori parodyti 
savo prilankomą Išpanijai. Bet 
visgi iszpanijonai teip nekenezia 
Amerikos, kad net amerikoniszko 
pasiuntinio rūmą reikia su 
riauna saugoti.

Iszpaniszkas virezinįkas 
salos Kubos keliauja dabar 
visokius tos salos krasztus ir kaip 
iszpaniszki laikrasziai praneša, 
gyventojai priima jį gana szir 
dingai. Lankosi jie dabar pro 
v i nei joj Santiago de Cuba. Po 
Macagua atsitiko gana smarkus 
susirėmimas kariaunos jenerolo 
Luque su kubiecziais, kuriame isz- 
panijonys turėjo du aficieru ir 30 
kareivių užmusztų ir pasiautų, 
bet kubieczius isz jų stovyklų isz- 
vijo. Neseniai likosi užmusztas 
vienas isz kubieczių vadovų, 
Arangaran, kurį užtiko pas jo nu
mylėtinę. Aranguran mat liepė 
pakarti vieną isz jenerolo Blaneo 
adjutantų, Ruizą. Ui tai jam da
bar atkerszyjo iszpanijonai.

Nuo Chinų pakranczių.
Kol vien Wokietija draskėChi- 

nų valdybas, Anglija tylėjo, bet 
kaip tikt griebė Maskolija Fortą 
Arihuro ir Talie;i-Wan, Anglija 
pamatė, kad ežia ne štukavoja. 
Ant pasipriešinimo Maskolijai ji 
visur jeszkojo padėtojų, arba, ki 
taip sakant, tokių, kurie norėtų 
ui jos reikalus su Maskolija karę 
pradėti. Isz syk rėdėsi, kad jei
gu ne kas daugiaus, tai nors Ja
ponija bus Anglijos pusėj, bet ant 
galo ir tojė pasitraukė. Anglija 
isz pradi>ų gąsdino, kad ji ne da
leis nė vienai svetimai viešpa
tystei turėti Chinuose daugiaus 
tiesų, dabar gi ir tame nusilenkė. 
ĮtekmėMaskolijosChinuose paėmė 
viršų ir anglijonys matydami, 
kad ežia ne daug jau galima pel

nyti, visgi bandoką nors sau isz- 
derėti. Wokiszki laikrašcziai da
bar pranesza, buk terp Maskoli- 
jos ir Anglijos likosi padaryta su 
tartis: Maskolija užima portus 
Port Arthur ir Talien Wan, už 
tai ji paliauja pfieszinusi pasky
rimui angliszkų .niuitinyczių už
veizėtųjų ChinuoSe.

Ant rubežiaus ivokieczių užim
to Kiao Czeu* apskriezio pulkai 
chinieczių uimu^zė pirmiausiiai 
vieną vokišką jurinįką, Shultzą, 
pastatytą ant surgytas; atėjus 
paskui kitiems Užimti bhnltzo 
vielą, chiniecziaiJr ant tų už 
puolė; susirėmitnl dar du wokisz- 
ki jurinįkai likoel užmuszti; jie, 
besigindami, užfiuszė vienok 
daug chinieczių Wokszkas ran
das jau pireikalavo nubaudimo 
kalt'mįkų ir iszjnbkėjmio didclo 
atlyginimo už uždiusz'us. K><dim- 
gi vienok Chinų i and ui trūksta 
pinįgų, gal būt, kad \Vokietija 
grirlis vėl kokį Chinų valdybų 
šmotą. Nieiiieczianis nusikaltę 

liams pataisymo ko
lonijos.

, Niemeczių už prasižengimą 
dili in*gal teip bausti, kaip ir

• augusių, kadangi nemetis 
nusidėti per nesupratimą nusidė 
jmio; nemetis nusidėjėlis, atskir- 

! tas nuo užkietėjusių piktadarių, 
gal pastoti ir geru žmogumi, pa 
talpintssgi terp tokių jau visada 
piktadariu pasilieka Todėl tai 
visokiuose krasztuose niemeczius 
nusikaltėlius stengiasi nuo pikta 
darių atskirti, rengia jiems tam 
tikras kolionijas, kur už visokius 
nusidėjimus patalpina; tokiose 
kolionijose mokina juos visokių 
darbų ir mokslų. Lenkija 
teiposgi tokias kolionijas 
dzence, Lietuvoj gi jų dar 
todėl Lietuvos niemeczius 
kaltėlius talpinaį kalėjimus drau
ge su suaugusiais; Latvijoj to
kios kolionijos liaosi jau dabar Į, 
parengtos Radenpoise, netoli Ry- Į 
gos; parengė vienok jas ne mas
koliszkas randas, tikt privatiszki 
žmonės.

Ne rūkyk tabako Ir urNftjaudyk, 
nes tai trumpinu tavu umži'.
J<d>tu nori aUlpra>yt ano tabako ant wi^dos 

ir pastoti swrlku. twirtu Ir syllngu. Imk gydyk
is* wsdlnama* 5U-TO-HAC.kuris perdirba tilp 
nūs iinoms In t airius. Daugelis, kurie pamėgino 
salas gydyklas, md-szliau dienu ku swere de- 
szimtsswaru wirsaaus, <0 00(5 Amoniu tapo 
isuydyiaia Pirk NU-T(>BAC nuo aawo aptie 
koriaus. su (waranolja, StbOc, arb/ui 11.00 Ap 
raaiymus Ir prabas gauti dykai. Paraszyk. in: 
Steriiug Remedy Co., CtUBago. arba New York.--—-'4

Lz Lietuvos.

Prigėrė.
Iš Tilžės raszo, kad netoli 

Szirvintos, Prūsų Lietuvoj, vie 

buvo užšalęs, jis, drauge su sa
vo pacsia, prisirišo szėneles ir 
cziuožė prie vietos, kur daugiau
siai lend-ių yra; ant nelaimės 
vienok ledas sunkenybės neisz- 
laikė, įlūžo ir abudu žmonės pa
nėrė po ledu. Nieks tos nelai
mės ne matė, todėl ne buvo kam 
gelbėti ir lygiai wyras, kaip ir jo 
pati, prigėrė. Paliko jie 8 vaikų.

Gaisrai Wilniaii8 gub.
Pirmoje pusėje Gruodžio mė- 

nėsio pereitų metų, Wilniausgųb. 
liuvo isz viso 32 gaisrai. Iš jų: 
7 užgimė nuo neatsargumo paežių 
padegėlių, 4 nuo padegimo ir 21 
nuo nežinomų priežaszczių; terp 
paskutinio gaisrų skaitliaus, be
veik pusę jų galima priskaityti 
prie užgimusių nuo padegimo, ka
dangi, turbut, niekur tiek ant 
keršto ne padega triobų, kaip 
L:etuvoj. Wisuose tuose ateiti 
kiniuose ugnelė pridirbo blėdies 
ant 37172 rublių.

Naujos telegrafo stacijos 
ir užezedyjimo kasos.
Prie paczto stacijų: Leopol, 

Dienos pavietyj. Wilniaus gub. 
ir Duksztuose, Naujo Aleksam 
drovsko pav.,Kauno gub.,likosi 
nuo pradžios szių metų pareng
tas telegrafas. Ant tų stacijų 
parengė ir užezėdyjimo kasas,kur 
žmonės turinti kiek pinįgų, gali 
sudėti ant užezėdyjimo. Nuo su
dėtų pinįgų gauna ir palukus.

Nauja wyskupyste.
Lenkiszkas Kriokavos laik- 

rasztis, “Ozas”, pranesza, buk 
Maskoliszkas randas padarė su 
tartį su popiežiumi ir parengia 
naują Odesos katalikišką vysku
pystę; pirmutiniu tos naujos die
cezijos vyskupu padarė iszsiųstą 
į Odesą vyskupą Simoną.

Jawų prekes Liepojoj.
Pereitą sanvaitę lietuviškų 

javų prekės būvu szitokios Lie 
pojaus porte. Rugiai vidutiniai 
76 — 77 kap. už pūdą, geriausi 
seni 78 kap., szvieži 79 kap.
Kviecziai geri 114 — 117 kap., gerai, kad skaitlius mokslaioni 
geriausi 118 — 119 kap. Avižos dauginasi, jeigu mokslainės mle- 
paprastos 67 — 72 kap., gerea- riai butų tikt platinimas apazvie-

nės 73 — 79 kap., geros 80 — 84 
kap., geriausios 84 — 89 kap. 
Miežiai 64 kap. Žirniai 72| — 74 
kap., geriausi 75 — 78 kap. 
Pupos 67 — 75 kap., geresnės 76 
— 80 kap., geriausios 81 — 82 
kap. Linų sėmens 114 — 118 
kap., geriausi 119—120 kap. 
Kvietinės klynės smulkios 55| 
kap., vidutinės 56 — 57 kap., 
stambios 58 — 59 kap , stam
biausios 60 už pūdą.

Užsidegė garlaiwys.
Pirmą Kalėdų dieną tsz Rygos 

išplaukė į Dundee angliszkas 
garinivys “Caar”. Aut jurtų gar- 
laivya užsidegė iszdcgė kapitono 
kujuta ir pasažiciių ruimas. Prie 
gerinimo sunkini apdegė kapito 
nas ir jo pagelbinįkus; kapitonas 
nuo HĮ>degimų mit ryloj.ius^pasi- 
mirė, jo gi pagelbiiiįkas dar gy- 
wa«, bet nėra didelės vilties, kad 
j s gulėtų iezgyti.

timo. Kad maskoliams nerupi 
lietuvių apszvietimas, geriausiai 
parodo, jog augszcziausi Lietu- 
Vos virszinįkai visai nedgleidžia 
apszvieczianczių žmonių protą 
skaitymų prigimtoj lietuvių kal
boj; kad visoms pajiegoms gau
do apszvieczianczias lietuvių pro 
tfi lietuviszkas knįgas. Kas stab
do apszvietimą prigimtoj žmonių 
kalboj, nors tuom keliu leng
viausiai jį iszplatioti, tas ir per 
rengiamas mokslaines netiek 
i-tengiasi apszvietimą, kiek mas- 
kolystę ir staeziatikystę platinti; 
todėl tui randas lietuviszkame 
krasztedaugiausiai rengia staczia
tikiszkų cerkvinių mokslainių. 
Tegul maskoliai pastatys mokslai 
ne ant kitokių pamatų, tegul ji 
tikt apszvieczia, o ne naikina lie 
tuvystę ir lietuvių tikėjimo, tą
syk psis lietuviai prisidės prie 
dauginimo mokslainių skaitliaus; 
dauginimosi tokių,kokios jos szią 
dien yra, jie geisti negal.

Atkakę j Ameriką pereitą 
metą ateiwiai.

Isz Nev Yorkoateivų užveizdos 
komiteto apgarsintų statistiszkų 
žinių matyt, kad skaitlius atei
vių atkankdnezių į Ameriką nuo- 
latai mažinėsi: Įiereitą metą į 
Nev Yorko portą atkako ateivių, 
taigi pasažierių treczios klasos, 
ant 79944 mažiaus negu 1896 m., 
pereitą metą atkako ežia isz viso 
tikt 172420, 1896 m. 252334. Isz 
atkakus ų pereitą metą ateivių 
buvo: 14660 vokieczių, 15037 
ateiviai isz Austrijos ir Wengri- 
jus, 696 isz Belgijos, 1556 danie- 
cziai, 1975 prancūzai, 1486greko- 
nys, 56808 italijonai, 679 holan- 
diecziai,3872 norvegai, 1555 por- 
tugaliecziai, 629 rumunai, 14581 
isz Masko!ijos( kadangi maskolių į 
Ameriką kraustosi labai mažai, 
tai galima sakyti, kad tą skaitlių 
padaro: lietuviai, latviai, žydai 
ir vokiszki kolionistai isz ryti
nės ir pietinės Maskolijos), 4289 
ateiviai isz maskoliszkos Lenki
jos, 1641 finlandietis, 258 iszpa- 
uijonai, 10906 szvedai, 1365 
šveicarai, 1] 6 isz Europinės Tur
kijos, 4982 angli jonai, 18417 
airių, 1062 szkotai, 956 valijo- 
nys ir 4890 isz kitų nepaminėtų 
Europos kraštų. Isz atkakusių 
likosi atgal sugražinti kaipo betur- 
cziai: 100 austrijokų, 21 vengrą*, 
11 belgijonų, 8 daniecziai, 16 
prancūzų, 108 vokiecziai, 9 gre- 
konys, 409 italijonai, 3 holandie- 
cziai, 5 portugaliecziai, 2 rumu
nai, 109 ateiviai isz Maskolijos,1 
finlandietis, 1 iazpanijonas, 2 
szvedai, 1 szveicaras, 54 anglijo
nys, 42 airiai, 2 valijonys. Isz 
viso gi likosi sugrąžinti 1094 
betureziai, 305 kontraktuoti dar
binį k ai ir 22 ligoniai.

Isz viso atkakusių skaitliaus 
virsz 14 metų amžiaus, nemokė
jo raszyti ir skaityti: 130 ateivių 
isz AVokietijos, daugiausiai lenkų 
isz Poznaniaus provincijos, 5314 
ateivių isz Austrijos ir Wengri- 
jos, 85 ateiviai iš Belgijos, 2 da
niecziai, 66 prancūzai, 124 greko- 
uys, 22811 italijonų, 11 holan- 
dieczių, 24 norvegai, 737 portu
galiecziai, 83 rumunai, 3062 atei
viai isz Maskolijos, daugumoj 
lietuviai, 78 finlandiecziai, 1278 
ateiviai isz Lenkijos, 40 iszpani- 
jonų, 66 szvedai, 8 szveicarai, 
10 turkų, 137 anglijonų, 969 
airių, 24 szkotai ir 53 valijomi.

Kasi ik gi pinįgų, kiek su sa
vim atsigabeno ateiviai, tai jie 
sziteip skirstosi: ant vokieczių 
iszpuolė $571807, ant austrijokų 
$25700, danieczių $30631, pran
cūzų $72580, grekonių $19800, 
italijonų $464547, holendieczių 
$10416, norvegų $44077, portu- 
galieczių $9957, rumunų $7849, 
ant ateivių isz Maskolijos tikt 
$151967, finlandieczių $21070, 
lenkų $36601, iszpanijonų $7008, 
szwedų $187293, šveicarų $46 
543, anglijonų $140073, airių 
$251890, škotų $23202, valijo- 
nų $24261. Isz atkakusių pereitą 
metą į Ameriką ateivių 40,84% 
pasiliko štete Nev York, 14. 
52% iškeliavo į Pennsylvaniją, 
10,65% į Ma&sachusetts, 5,23% 
į Illinois. Nuo 1830 m. iki szių 
metų atkako į Ameriką iš viso 
18169056 ateivių, priskaiezius 
ežia užgimusius jų vaikus, isz- 
puola, kad didesni Amerikos gy- 

„—---- r------------ p—, „„ ventojų dalis yra tai ateviai,
pilno,ar jis buvo iszmintingu, ari arba jų vaikai.

Jeigu jautiesi nesweiku, imk wlenaCASCAR 
ĘTS, o i*xgydy* tawg, už 10 ir 20c.
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per
Apsunkinimai svveti- 
inienis boti nikams.

Maskoliazkos kareiviszkos val
džios iszdavė padavadyjimą, pa 
gal kurį atėjusiems isz svetur su 
botais ar tai Nemunu, ar kitoms 
upėms, jeigu ant žiemos negalėjo 
sugrįžti atgal į užrubežius, ne
valė pasilikti ant boto, jeigu jis 
priszalo ant upės tvirtynių aps- 
krityj, arba prie kitokių karei- 
viszkų įtaisų, bet turi prižiurėįi- 
mą boto pavesti maskoliszkiems 
pavaldiniams; patiems botinį 
kams nevalo gyventi tvirtynių 
teritorijose, taigi antai Kaune, 
arba Aleksote ne vale gyventi 
per žiemą vokiszkiems botinį* 
kams.

Mokslaines Lietuvoj.
Iszėjo maskoliszkoj kalboj knį< 

ga apie pradines mokslaines Lie
tuvoj, paraszyta Makarevskio, 
isz ko matyt, kad maskoliszka i 
randas veisia Lietuvoj dabar 
daugiausiai stacziatikiszkų cerk
vinių mokslainių. Daugiausiai to
kių mokslainių yra Minsko gub., 
nes 185, avietiszkų mokslai, 
nių yra ežia 1203, vaikų gi jai 
lanko isz viso 26474: Witebsko 
gub. cerkvinių mosklainių yra 
157, kitokių 490, lankancziij 
mokslaines vaikų 14149; Grodno 
gub., cerkvinių mokslainių 78t 
kitokių 923 su 24140 vaikų; Wil 
niaus gub. 60 cerkvinių, 496 ki 
tokių su 10266 vaikų; ant galo 
Kauno gub. cerkviuių mokslai
nių 21, kitokių 55 su 1801 vaikų; 
pereitą metą Kauno gub- paren
gė 9 naujas mokslaines. Butų tai

Nuo ko paeina iszinintis 
žmogaus.

Ant to klausymo kiekvienas 
atsakys, kad nuo smegenų, liet 
i.-ztikro toksai atsakymas dar ne 
iišaiškina viskb. Rods terp 
žmonių juo kuru) smegenys di
desni, juo jis iszmintingesnis, 
l>et jeigu prilyginsime, paveiks- 
lan,slonių prie žmogaus, tai sme
genys sloniaus sveria daugiaus 
ir jie didesni už smegenis žmo
gaus, bet visgi jis už žmogų ne 
Tszmintingesnis. Pracuziszkas 
mokslinczius Gaubė sako, kad 
iszmintis remiasi ant daugumo 
magnezijos ėsanezios smegenyse. 
Smegenys, kaip ir kiti žmogaus 
organai, susideda isz miperalisz- 
kų, organiszkų medegų ir isz 

i vandens, bet kiekvienoj dalyj 
i neatbūtinai turi būt mineralisz- 
kos medegos; ne atsakantis 
smegenyse paskutinių 
paskirstymas, jeigu 
bus per daug, kitų 
tnažai, turi atsiliepti ant visų 
žmogaus smegenų, kaipo organo 
mieslies ir proto. Kaip dakta
ras Gaubė persitikrino, daugu
mas tų mineraliszkų medegų bū
va ne vienodas. Daug sykių 
jis bandė sverti pasilikusius po 
sudeginimui žmogaus smegenų, 
kokius ėmė isz galvų numirusių 
ligonbueziuose, pelenus ir persi
tikrino, kad isz vieno kylogra- 
mo (2$ svaro) sudegintų smege
nų pasilieka vidutiniszkai 5—6 
gramų pelenų, bet kaip kada jų 
būva dar mažiaus, pasitaiko, kad 
lieka tikt vienas gramas pelenų, 
taigi miperaliszkų dalių, dau- 
giaus kaip 7 gramai niekada vie
nok nebūva. Medegos tos vie
nok yra ne vienodos, teip pa
veiksimi, teip vadinama palsza 
smegenų medega isz mineralisz- 
kų medegų turi tikt kalkes ii* 
magueziją, balta gi medega susi
deda isz potažiaus ir sodos. 
Tokiu budu palsza smegenų me
dega turi: magnezijos 0,0357% 
ir 0,0021% kalkių, balta gi me
dega turi magnezijos jau tikt 
0,000212%,kalkių gi 0,000368%. 
Ant magnezijos ėsanezios paisto 
je smegenų medegoj, pagal Gau
ta, ir remiasi žmogaus protas: 
juo jus yra mažiaus, juo protas 
mažesnis. Jeigu tikt, ar tai nuo 
sunkaus smegenų darbo ta svar
biausia užlaikanti protą medega 
sumažėjo, eina silpnyn ir protas. 
Apie tai Gaubė persitikrino tiri- 
nėdamas smegenis numirusių li
gonių lygiai sveikų ant proto ir 
beproezių ir savo tirinėjimais 
teip toli jau nužengė, kad vien 
isz smegenų gali nusprę-ti, ar ta- 
aai, keno jam smegenis suteikė, 
buvo pilno proto žmogus, ar ne 

menko proto, ir tą remia vien ant 
to, kiek randa magnezijos sme
genyse. Ant nusprendimo apie 
protą arba beprotystę ir jos veis
lę gyvų žmonių, Gaubei ne rei
kia ligonio matyti, jis apie tai 
sprendžia isz myžalų, kuriuose y- 
ra sutirpusios, visokių kūno da
lių sunaudotos miiiendiszkos 
medegos.



Nuo lszdawystC8.
Liikrasztis “Lietuva”, redak 

cijos namas, lotas, knįgynas ir 
visas įtaisymas, kas sulygsziol 
buvo savaszczia dviejų “partne
rių:*’ A. Olszevskio ir S- Lelia- 
sziaus, peiėjo į rankas paties vie 
no A. Olszevskio. S. Leliaszius 
isz savo liuoso noro pardavė A. 
OLzevskiui visę sawo dalį, ku 
rię turėjo sziame biznyje, ir nuo 
szios dienos likosi irzleibtojum 
‘•Lietuvos’’ ir locninįku viso tur
to pats vienas A. Olszevskis. 
Persiskyrimas musų atsiliko 31 
Sausio 1898m.gražiausioje ir bro- 
’iszkoje sutikmėje.

A. Olszevskis.
S. Leliaszius.

ziszkų mierų, tai tas ne kitiems 
krasztams; bet Amerikai labiau
siai užkenks,bet to ne gal supras 
ti amerikoniszki politikieriai, 
ba per politikierių malonę 
tekę į valdytojų eiles.

ar-
P®-

Sudege bažuyczia.
Mieste Montreal, Kanadoj, 29 

d. Sausio,užsidegė puiki Szvento 
Jono bažnyczia. sziaurinėj miesto 
dalyj'. Paszaukė ugnagesius, bet 
kada jie atbėgo, degė jau bažny
czios viduriai. Ugnagesių dar- 
bę stabdė didelis szaltis, vanduo 
ezirszkynėse užszalo. Bažnyczia 
ir koplyczia su visu sudegė, 
dį ugnies padarytę skaito 
250000 dol.

BIS 
ant

Kiekvienas teip sako:
CASCARETS CANOY CATHART1C Ui 

•tebukliaMiau.ioa Kydykloa su. ruimus Uir»- 
dtmuoae, turi fardu (moka, rydo latradnei ir 
tikrai iakatua. kepante, pilwg ir ozyatyja wlM 
stelėm^. pra.xahna perazallrof. Kydo ga)wvs 
ukaudejima drugy ir uikietejirua wi<luriu

Pirk dėti utį C. C. C. Mifdien. 1C, 60 cen
tu. Randasi wi«om aptiekoae ir iszgjdymį gwa- 
rantuoja.

Isz Amerikos
Ž.vilas žydą prigavo.

Isz Ne v York ra-zo: žydas 
Bernstein per tūlę laikę drauga
vo su savo vientikiu.Jacobsonu; 
per Jacobsonę susipažino jis su dar 
dviems žydais: Cohnu ir Kop|iel- 
manu. Tie nauji draugai, vienę 
kartę atėję pas Berašte i na, iž 
manė jam pirkti auksinę pieskę, 
kuiię parodė jubilerui ir tas pri
pažino ję isztikro už auk-o pie,kę, 
Žinoma, kad Bernstein panorėjo 
pigiai ję pirkti, savo pinįgų tu
rėjo jis $3000, pasiskolinę* dar 
$10000, už maiszę aukso piesko 
tuos pinįgus ir užmokėjo. Paėmę 
pinįgus draugai dauginus jau ne
pasirodė. Kaip gi paskui Bern
stein nusigando persitikrinęs, 
maisze yra ne auksinė pie-ka, 
varinės druožlėe.

lių. Ohio szteto tiesdarys reika
lauja mat, idant kiekvienas vy
riškis, kurisai sužagė jaunesnę 
ui H metų mergaitę, seserį arba 
dukterį, arba nužiūrėtas tikt už
takį nusidėjnnę, butų paimtas į 
kalinį ant visų metų, ir jeigu per 
tę laikę nepasirodys, kad apkalti 
nimus yra neteisingu, tai turi 
būt iszromytasir putam palei-ta*. 
Isz to užmanymo jau matyt, kad 
tiesdarių rinkimai Amerikoj atsi
būva teip, kaip Lietuvoj vaitų 
arba sta razinų, kaip ežia, teip ir 
ten iszrenka ne doriausius ir isz- 
vintingiausius, bet tokius, *u ku
riais nežipo kę dauginus daryti. 
Toki tiesdariai, jeigu tikt rastų 
pritarimę, urnai nustumtų garsi? 
liuosybės žemę į takias sanlygas, 
kokios Europoj buwo viduramži- 
nėj gadynėj.

Netatine ant geležiukelio.
Oldloson, Me. Grei'asis gele

žinkelio trūkis, teip vadinamas 
“Pruvicial Ex presą”, netoli Orono 
Basin Mills iszszoko isz rėlių. Piie 
t«» szcszi vagonai, o teip tų ir 
pasažierinis rūkantiems vagom s 
su visu susidaužė. Trys pasažieriai 
likosi užmuszti, sužeistų gi yra 
per 20; terp tų yra dar ir mirti
nai -užeisi i.

kad 
bet

>Žemes drebėjimai.
Helme, Ark. 28 d. Sausio, apie 

7 vai. vakare, buvo ežia gana 
smarkus žemės drebėjimas, prie 
to davėsi girdėt ir smarkus 
griausmai kaip nuo expliozijos. 
Pre-bitei ijonų bažnyczioj buvo 
tękart dievmaldysta, kada baž- 
nyczia nuo žemės drebėjimo pra
dėjo szvkinėti, ant maldos susi
rinkę persigando ir ant syk szoko 
prie durų; susigrndime daug 
žmonių likosi sužeistų. Žemės 
drebėjimai buvo ir kituose Ar- 
kanso krasztuose.

Pirkimas balMti.
Amerikoj rod* augszisusius u- 

rėdnįkus renka neva žmonių bal- 
s-ais, liet isz tikro tų žmonių bal
sai yra perkami už pinįgus,perka 
juos arba patsai kandidatas, arlia 
jį peistucziusi partija. Tokiu bu 
du, žinoma, balsuojantiems ne 
tiek rupi visų gerovė ir gerovė 
viso kraszlo, kiek tas, kad už sa
vo balsę kuo daugiaus'ai pelnyti. 
Dabar antai mieste Columbu*, O. 
rinko senatorius, iszrinko ežia žy 
dę McHannę, bet kaip dabar pasi
rodo, iszrinko jį per papii kimus.
\\ ienas sąnarys liesdarių buto O-i rkjkAlav4a tumsuu ib dabb»xc«c wttu »r 
.. . _ , .* . i- . • I merginu keliauti po Chlcart ir aplinkinei ir pr»-hlo szte O daliai* apskundė rink!- daa.neu t*»orn tū^otoa tirmoi.G»u.»a,ooint 

. . .. . , , . ; menesio ir eipeniui. Darbai ant wtaadoa. Turi
IDU komitetą, ils sako, kad UŽ daot per* rekomendacija. Raizyklt angliuku 

r * indedami mwo adreaf ir marke ant atsakymo,baisavimę ant Ilannos Vienam Adreiai: The Dominion Co.,Dept. V. Chloogo. 

rinkėjui užmokėjo 1750 j 
dol. ir žadėjo dar pridėti 10000 
doL Žinoma, tokiu budu iszrink-' 
tam patekusį urėdę rupi vien, i-j 
dantsivo pinįgus ant rinkimų 
i-zleistus atgal su dideliais pro
centais atgauti galėtų. Tokiu1 
budu pas baigus rinkimams, prn-; 
s deda bjauri urėdų prekysta, ant 
urėdų patenka ne doriausi žmo
nės, bet arba už urėdę mokanti, 
arba užsitarnavę prie rinkimų. 
Kraszto gerovė liekasi szalyj.

Isz darbo lauko.

Iszvežimas isz Amerikos.
Per visę pereitę metę Amerika 

iszgabeno į svetimus krasztus 
109909328 buszelių kvieczių,

T Pereitę i-anvaitę buvo Su- 
vienyto-e Wieszpatystėse Sziauri- 
nės Amerikos iszvisj 342 nusi 
bankrutinimai, pereitę gi metę, 
tę pacz;ę sanvititę, buvo jų 331. 
Knuadoj pereitę sanvaitę buvo 
jų 34, pereitę gi metę 57. Duno 
agentūra apie darbo ir prekystes 
sanlygas per pirmę szių metų mė
nesį paduoda, kad prekysta rods 
pasididino, bet prekės nepakito 
teip, kaip laukė. Geležinkelių 
surinkimai szį metę ant 11,2% 
didesni negu geriausiame mėne-

tis krautuvę valgomų daiktų; 
nusibankrutiuimas paeina ne nuo 
žmonių neužmokėjimo, bet nuo 
to, kad biznierius norėjo per daug 
suūvaryti pinįgų į kiszen ų, kę 
parodo sekanti faktai, atėjus 
agentams rinkti užmokestį už 
paimtus produktus. Įieiuviezkas 
biznierius M. mokėdavo “cze 
kivis” it-z b<nkos kurioj jau 
nebuvo tiek įdėtų pinįgų. kiek 
ant czekių stovėjo Antras, 
mintydamas bunkruiyli. pradėjo 
visokius daiktus, !sz krautuvės 
nesziot' į privatiszkus gyveni 
mus; tę susekė kompanija ir pa
davė netekingę biznierių |h> gu
du,kitę, už netikrus“czekius” isz- 
duotus agentam*, ajiekundė ban
kas ir už tas szelmyntas musų biz
nierius pateko ant metų į Pols- 
villes. Pa. kalėjimę. Dabar jau 
neduoda kompanijos nė vienam 
musų biznieriui ant Irusio, o. biz
nieriai žmonėms neduoda ant 
knįguczių, liet už pinįgus reikia 
nusipirkti. Wargas, kad musųbiz 
nieriai biznį remia ant prigavysz- 
czių ir tuom gadina lietuvių 
vardę: dabar lietuviam* ang 
lijonys iszmėtinėja už tokius mu
sų b znierių darbus.

22 d. Sausio buvo susirinkimas 
“Susi v.” kuopo*, ant- kurio 
susirinko a|He 40 vyrų. 
Buvo kaliais apie “Susiv. L A.” 
Atidaiė mitingę kun. W. Mstulai- 
tis pm szkindamas p* iežastis, dėl 
kurių tapo »uszauktas susirinki
mas ir tt. Kalbėjo p. M. J. Dami
jonai lis, kurisai trumpai siszkino 
apie “Su*iv. L.A."vertę, polam 
kalliėjo p. T. Astramskas, jo 
ba labui užėmė kl.-<u-ytojus.
galo kalliėjo p. K. Draugelis 
rodydamas dėl ko iki sziol
“Susiv.” buvo silpnas ir tikt da
bar pradėjo augti ir daugiaus ga
li darbuotiesi ant tautiszkos dir
vos. Attf to susirinkimo į“Susiv.” 
prisirašė 5 nauji sanariai ir likosi 
iszrinktas naujas Kuopos komite 
tas: p. T. Astramskas, pateko į 
Kuopos virsz., J. Ramanauskę 
išrinko sekretorium.

Brolis.

kai
Ant
nu-
VIS

taigi aut 26000000 daugiaus negujsyj pereitų metų. Fabrikuose dar-
1896 m. ir ant 43000000 buszelių bai pas;gerino, tūli dirba dienę ir
daugiaus negu 1895 m. Kvietinių naktį, plieno ; dibtuvės pradeda 
miltų iszvežė ant 2000000 busze- dirbti jau ir nedėldieniais. Nuo 1 
lių daugiaus negu 1896 m. Komų d- Balandžio, viduriniuose sate- 
iszvežė 189127570 buszelių, tai- tuose 200000 anglių kasėjų lieka-

dirbti jau ir nedėldieniais. Nuo 1

iszvežė 189127570 buszelių, tai- tuose 200000 anglių kasėjų lieka- 
gi ant 57000000 buszelių dau- si pakeltas ant 10% jų uždarbis, 
giaus negu 1896 m.

kame YVilkesbarres sude. Spėja, į gudę statome augszcsiaus už 
kad trakais vienę sanvaitę ar denuncijac'jas: besiskundžiantis, 
gal ilgiaus. Lz pusės užmusztų 
giminių ir pnszautų Lattimero 
skerdynėse stoja advokatai: 
Martin, Garmau, ir Mc G^hrin.

jeigu jaucz|asi nuskriaustu, krei
piasi atvirai į sudę, denuncijan- 
tas gi stengiasi įkasti savo prie- 
szę pasislėpęs.

Isz visur.

Pesztynės saliune.
Pereitos s u būtos vakare, Maha- 

noy Cityje, viename šaitanesusi- 
peszė keli girtuokliai. Saliuninį- 
kas, negalėdamas kitaippesztynių 
apstaldyti, iszmetė peštukus 
laukan; užtai jie iszdaužė visus 
saliuno langus, bet juos sugavo 
ir tiek davė į kailį, kad to ilgai 
neužmirsz. lt

Perkūnas niusže in bažnyezią.
Pereito panedėlio ryt? perkū

nas trenkė į boksztę Szventos 
Filomenos bažnyczios mieste Cin- 
cinnati, Oh.Susirinkę ant miszių į 
bažnyczię mokslainės vaikai per
sigando ir szoko ant syk prie du
rų, bet minyszkoms pasisekė juos 
sulaikyti ir iszgelbėti nuo di
desnės nelaimės. Žaibas perėjo 
elektriszkais dratais į bažnyczię, 
sudegino vargonų motorę, bet 
paežių vargonų ne užgriebė.

Paskendo laivas.
Isz Seattle, Wash., pranesza, 

kad 25 d. Sausio, iszplaukęs isz 
ežia su pasažieriais ir valgio pro
duktais į Alaskę, garlaivy 8 
“Corona,"susidaužė ir paskendo; 
pasažierius ir garlaivio tarnus ir 
jurinįkus iszgelbėjo garlaivys 
“Danube”, bet visi tavorai pra
žuvo. Kits plaukiantis į Alaskę 
garlaivys, “Coųuittar”, teiposgi 
be maž nepaskendo: užbėgo jis 
ant sudūmos ir likosi drueziai pa- 
gadytas.

Nelaime kastynese.
Nanticoke, Pa. Szaftoje No. 2 

Alden kastynių atsitiko smarki 
dujų expliozija, kurios szeszi dar 
binįkai likosi gana sunkiai apde
ginti. Terp apdegusių yra ir trys 
lenkui ar lietuviai, tikt jų pra
vardžių dar nežino.

Amerikonu Szoviniznias.
Jau pereitę metę Amerikoj bu

vo perkratinėjamas klausymas a- 
pie įvedimę į Amerikę prancu- 
ziszkų mierų, kokias vartoja jau 
beveik visos civilizuotos musų 
žemės tautos; tasai klausymas 
tapo pavestas specijaliszham ko
mitetui, į kurį prigulėjo žymesni 
Amerikos fabrikantai irprekėjai; 
tie pripažino prancuziszkas m ie
vas ui geriausias ir nusprendė at
siliepti, idant jos nuo 1901 metų 
Amerikoj taptų įvestos. Komi
teto nusprendimas tapo pavestas 
teip vadinamai rezoliucijų ko
misijai, bet jau neiszmanantiems 
apie naudę prancuziszkų mierų 
sąnariams tos komisijos jos ne pa
tinka, kadangi jos ne ameriko- 
uiszkus ir ne angliszkos. ;Perdė 
<inis komisijos, John Corvers isz 
Penosykanijos visaip prieszina- 
ei įvedimui naujų mierų, jis sako, 
kad jeigu jas ir priėmė visos ci
vilizuotos tautos, tai tas dar nie
ko ne įeiszkia, kadangi, pagal jo 
nuomonę, civilizacija kitų tautų 
visgi žeminus stovi už Amerikos 
tiuiubugierių civilizac ję. Jei
gu Amerika ir ne priims prancu-

Sudegino paezią.
Alleoheny, Pa. Užsidegė ežia 

namai lenko, Mikolo Ruminskio. 
Atliėgę.prie gesinimo ugnagesiai 
rado Kum nskių gyvenimę užra- 
kytę, iszmuszę duris, miegbutyj 
rado jau suanglėju-į kunęRumin- 
skienės; raktę nuo durų r. do 
vėl aus jos vyro kiszeniuje, kurį 
policija suėmė mieste. Nuo ko 
užgimė ugnis, tikrai nežinia, bet 
sprendžia, kad užrakinęs pacz’ę, 
Ruminski, pats juos padegė, ka 
daugi jis jau paskui namon ne 
giįžo. Du metai atgal jis buvo 
suaresztuolas ir apskųstas už 
nužudymę siwo penkių mėnesių 
kudykio, bet tę-yk likosi jis sūdo 
išteisintas. Ar ir dabar pasiseks 
jam iszsiteisinti, suuku įspėt*. 
Ruminski ežia gero vardo netu 
rėjo.

Siiilege dirbtuve.

Mahanoy City, Pa. 25 d. Sau
sio, szių metų, sudegė ežia mezgi
mo paneziakų dirbtuvė, “boiler 
house” ir kompanijos biurai. 
Wėtra buvo dideli, todėl ugnį 
neezė ant kitų triohų. Subėgę 
ugnagesiai gana turėjo darbo: 
deganez oj trioboj buvo keli de- 
sėtkai merginų darbinįkių, 
ugnagesiai pirmiausiai turėjo 
jss gelbėti.

Juokingas tiesu dirbėjas.

Reprezentantų bute szteto O- 
hio,pasiuutinys8ingle padavė ant 
nusprendimo savo ui manytę bi-

Chicaoo. Ant susivažiavi
mo kalnakasių ir kastyuių savi- 
nįkų, atsibuvusio Chcagoj, likosi 
nutarta nuo 1 d. Sėjos mėnesio 
anglių kastynėse įvesti 8 valan
dų darbo laikę. Darbinįkų uždar
bis nuo 1 d. Balandžio liekasi pa
keltas ant 10<£. už tonę iszkastų 
anglių, bet tę priėmė tikt kauty
nių savinįkai Illinois szteto. Kon
traktai su darbinįkais likosi pa
daryti ant visų metų, taigi nuo 
Balandžio 1898 iki Balandžiui 
1899 m.

Springfield, IlL. Savinį
kai Hilasboro anglių kastynių už
darė kastynes, kadangi darbinį- 
kai pareikalavo tokio užmokes- 
nio, koks likosi užgirtas 
Springfielde, kastynių gi savinį
kai ne nori tiek mokėti.

T Brooklyn, N.Y. 250 sziau- 
ežių dirbtuvėje Thomas & Co. pa
kėlė sztraikę. Jie pareikalavo 
pakėlimo uždarbio po 3c. už bak- 
sę pasiutų czeverykų, ant ko 
kompanija nesutinka. Bakse yra 
72 czeverykai.

5 Lorain, Oh. Darbinįkai dir
binti dokuose pareikalavo, idant 
nedėlioms jie butų paliuosuoti 
nuodaiboir idant nereikalautu 
nakties darbo. Darbdaviai ant to 
priversti buvo sutikti.

Mubsillon, O. Molinių puo
dų dirbtuvėj numažino darbinį 
kų uždarbį ant 15% ; dabar 
na jie tikt 95c ant dienos.

Mt tarmei, Pa.
Žmonės pas mus iszsiraitę ant 

daug pusių, bet daug gero terp 
jų negalima rasti, prie skaitymo 
sunku prikalbinti. Jieme geriaus 
aut linksmybių perleisti laikę, bet 
ir tos ant galo pabosta, neužtenka 
vien saliunų barus alkūnėms trin
ti. Asz noriu dar apie nauję už
manymą Mt Carmelio vaikinų 
praneszti. Apie 10 vyrų susitarė, 
pasisamdė salę ir mokinasi szokti. 
Nieko tame peiktino nėra:szokiai 
visgi geresni už praleidimę lai
ko Biliūnuose. Mes tikimėsi, kad 
tie vyrukai nepasiganėdys vien 
szokiais, bet griebsis toliaus ir 
skaitymo naudingų knįgų ir laik- 
raszczių. Kitur žmonės rengia da
bar knįgynus, susirenka ant pasi
skaitymo, isz ko įgauna daug 
naudingų žinių, lavina protę ir 
ramiai laikę praleidžia. Mes tiki
me, kad ir Mt Carmelio lietu
viai, kada jiems szokiai nusiims, 
griebsis skaitymo. Laikraszcziai 
ant metų kasztuoja po du dolia- 
rus, o ant szokių už salę reikia 
mokėti po 2 dol. ant sanvaitės.

Wargužis.

Lietuwių protestai priesz 
Lodges bilių.

Tuluoe Amerikos krasztuote 
apsigyvenę lietuviai darė mitin 
gus, ant kurių nusprendė protes
tuoti priesz užmanytus senato 
riaus Lodges apsunkinimus atei
viams, kadangi tie apsunktaioiai 
krepiaJ ir priesz lietuvius.Elisa 
bethe, N. J., likosi suszauktas lie
tuvių mass-mitinga*, ant kurio 
nusprendė pakelti protestę priesz 
Lodges bilių ir siųsti jį į VVa 
stanginu o &enalę (senatas jau 
priėmė bilių, todėl ežia protestas 
nieko negelliė’) ir į kongresę. 
“Vienybė” pranesza ' apie tokį 
jau pt oi estę Plymoutho, Pu. Lie
tuvių Ukėsų Kliubo ir apie pro- 
testę Wilkerbarres, Pa. Lietu
viško Kliubo. Chicagojyra, ro
dosi, daugiaus lietuvių negu Ply- 
inouthe, Elisabethe.arba IVilkes- 
barro, yra ežia ir kelios deczimtys 
hetuviszkų draugyszcziu, yra po- 
litiszki Khiib.ii, liet apie jų pro
testus n'eko negirdėti. Matomai 
nieks ežia lietuvių prie to nera
gina. Tūlos lietuviszkos draugys
tes virszinįkas, vieton traukti 
lietuvius į vienybę, savo neisz 
mintingais erzinimęis, paslėp
toms ir atviroms denuncijaci- 
joms, vieton vienyti, tikt skir
sto; jam draugystė yra vien 
įnagiu dėl pasiekimo savo asa- 
biszkų mierių, jis neturi laiko 
rapintiesi apie brolių gerovę. 
Mes, turėdami vienę tokį netikusį 
vadovę,negalime nieko gero nu
veikti, kadangi jo darbai atsi
liepia ant sąnarių ir kitų draugy- 
szczių.

Straipsnyje “Kardo”, po antgal- 
viu “Terp tautieczių”,p. V. V. sa
ko, buk pagal “Lietuvę,” mus la
biausiai trudostoka kapitalistų mi 
lijonierių, kurie rengdami dirbtu
ves, suteiktu lietuviams darbus. 
Autorius “Lietuvai” nepripažįsta 
tų tiesų”. Taigi kokių tiesų? Mums 
rodosi, kad “Lietuva” nė jokių 
ypat szkų tiesų nesisavina. Jeigu 
p. V. V. būt visę jo perkratinė 
jamę “Lietuvos” straipsnį per
skaitęs, tai butų radęs, kad mes 
ne tę musų trukdymų priežastį 
suradome, bet visai kitokię. Jei
gu mes galime geisti turėti ko
kias nors sau tiesas, tai vien, 
idant musų oponentai neperkrai- 
pinėtų prasmės mu*ę žodžių ir 
idant polemizuotu saužiniszkai, 
ne teip kaip Lietuvys-Katalikas. 
Ant polemikų nereikia skolinti nė 
sakinių isz “Garso”. Teip jau per 
kraipinėti ir kiti musų straips
niai. Jeigu musų prieszinįkas suū
ži n iszk i aus Lutų pasielgęssu musų 
straipsniais; isz kurių priveda ir 
ištrauktus atskyrus perjodus, 
tai to visko,kę mums užmeta, bu
tu neradęs. Elgkimės tikt sauži- 
niszkiaus su kitokias turineziais 
nuomones, ogreieziaus į susipra- 
timę suėisime; nereiks ant to nė 
sziurkszczių žodžių, nė kaltinimų. 
Sziurkštus žodžiai, apkaltinimai 
be pamato dar n'ekur vienybės 
nenutvėrė, negal jie jos sutverti 
ir terp mus; jie nesudrutys lietu
vystės pamatų, tikt ir tas menkas 
pajiegas gal iszskirstyti. Jeigu 
mes sziędien terp savęs nesutin
kame, tai jau tame ne vienos pu
sės kaltė, tikt kaltė mus visų, 
kaltė musų terp savęs besiėdan- 
czių partijų.

| Anglijonai savo koiionijas 
laiko tikt už melžiamę karvę, 
angliszki urėdnįkai kolionijose 
elgiasi beveik teip, kaip masko- 
liszki Lietuvoj, jie teiposgi sten
giasi ant savo naudos iszsurbti 
krasztę, kuo greieziausiai pats 
pralobti. Sztai kę raszo dabar isz 
vienos angliszkos kolionijos Au
stralijoj, vadinamos Queensland. 
Pabaigoj septinto deszimtmeczio 
szio amžiaus mieste Brisbane, tos 
kolionijos sostapilėj, randas pa
rengė bankę neva ant apsaugo
jimo gyventojų nuo exploatacijos 
privatiszkų bankierių; bankas 
tas stovėjo po užžiura kolinijos 
iždo ministerio. Kad ne viekas isz- 
pradžiu ėjo tame banke teip, kaip 
pridera, nuo seniai žinojo, kadan
gi atsiszaukusiems su paskolini
mais, jeigu ne buvo ministerio 
draugais, pinįgų niekad neprite- 
ko. Wiskas pasirodė tikt pasimi
rus banko direktoriui ir pasitrau
kus ir iszvažiavus į kitus krasz- 
tus iždo minieteriui Mc Ivrai- 
th’ui: nauji banko wirszinįkai, 
apėmę savo vietas, tirinėdami 
knįgas, persitikrino, kad bankas 
tarnavo vien jo užveižėtojams, 
papildytos vagystes siekia, kiek 
dabar isztyrė, 18 milijonų dolia- 
rų, isz ko buvęs iždo ministeris 
griebė nemažiaus kaip 2350000 
doliarų, pasimiręs direktorius 
325000 dol.; griebė isz banko ir 
dabar dar ežia tarnaujanti mini- 
steriai ir visoki augsztesni urėd
nįkai. Pagriebę daugiausiai isz 
koliomjos iszsineszdino į kitus 
kruszlus, matomai pajutę, kad 
vagystes iszeis į viražų, bet sve
tur jie vargo nekęs, kadangi į- 
trumpę laikę teip savo kisze^ius 
banko pinįgais prikimszo, kad 
jų ant ilgo užteks. Nedateklių 
banke reiks uždengti nieko isz jo 
negavusiems kolinijos gyvento
jams.

gau-

ISZ
Lietuwiszliū dirwa

Isz Minersrilles, Pa.
Darbai musų miestelyje jau 

nuo kelių mėnesių silpnai juda: 
paprastai dirba po 3| dienos ant 
sanvaitės. Parapijos reikalai nei
na augsztyn, bet stovi ant vietos. 
Didžiausias sujudėjimas yra terp 
biznierių ir saliuninįkų; jie,norėds - 
mi per daug sirinkti,turi darbo su 
lojeriais. Neperseniai nusibankru- 
tino ežia vienas iietuvys laikan-

Isz Krehs, Ind. Ter.
Užsidėjo ežia tikrai tautiszka 

draugystė po vardu Szv. Juo
zapo. Uždėtojaia jos yra F. Kra
žius ir Juozas Lopeta. Į virszinį 
kus likosi Išrinkti szitie lietu
viai :prezidentu—Juozas Lopeta, 
jo pagelbinįkakas—Antinas Kau
nas, sekretorius—F. Kruzius, ka
si erių m—M.Wirbila, kasos užvei- 
zėtojai: S. Kemerziunas ir L. 
Kuklinskas. 27 d. Wasariaus atsi
bus musų draugystės susirinkimas 
mokslainės salėj, pas bažnyczię, 
ant kurio užprassome brolius isz 
Hartshorno ir Aldersono, kurie 
dar į musų draugystę nepriguli, 
idant pribūtų ir prisiraszytų. 
Riszkitėsi broliai į draugystes ar
ba į visdkius susivienijimus, isz- 
siraszykito laikraszezius, koki 
kam patinka ir visokias knįgas, 
o lęšy k atsidarys jūsų akys, galė
site atskirti gėrę nuo blogo!

Draugystės sekretorius.

Prowa žmogžudžio Mar
tino.

Prova žmogžudžio sserifo 
Martino ir 80 jo psgelbinįkų pra
sidėjo 1 Wasario, kriminalus-

Nauja lietuwiszka drau
gyste.

Baltimore, Md., 16 d. Sausio 
1898, užsidėjo nauja lietuvisz- 
ka Draugystė po vardu Kun. Kei- 
stuczio, kurios virszinįkai yra 
sekanti: S. M arty na i lis—prez., K. 
Dzenkauskas—kasier, W. Kve- 
deras—prot sek r., P. Krukau
skas—fm. sekr.

Susirinkimus laiko kas nedėlię 
po pietų po nr. 402 So. Paca str. 
Įstojimas į draugystę tikt 50c. 
Dėltogi užpraszo visus norin- 
czius prigulėti į szię draugystę, 
idant pasiskubintu, pakol įstoji
mas yra pigus, nes nuo 13 Kowo 
szių metų. įstojimas bus pakeltas 
ir nuo tos dienos mitingai bus 
laikomi tikt sykį ant mėnesio.

Užpraszo, Komitetas.

CASCARETS tadrutln* kepenis, inkstas 
pilwa. Niekad neskauda. lOo.

Musų atsakymai.
“Tėvynės Sargas”, nr. 

korespondencijoj isz Amerikos, 
aprėžydamas provę Atrioiziaus 
su ‘ Garsu”, terp kitko priduria: 
“Lietuva” pagailestaudama tęsy- 
ma*i lietuvių po sudus, raszo, 
kad Ali iosziaus bylę pagimdė kle 
rikalai dulkiami negėrę paveizdį 
apskundimu “Saulės”. Kas tikrai 
apskundė “Saulės” redaktorių, 
ar skundėjas klerikalas ar ne, [nes 
to nežinome, bet peikėme vien 
laikraszezius pagirianezius denun- 
cijacijas, kurios visur terp dorų 
žmonių yra paniekintos. Argi 
tikt terp mus jos butų už gėrę ir 
tinkantį ginklę pripažintos? Ko
voje už nuomones godojanti sa 
vę prieszinįkai kovoja argu
mentais, bet neapskundimais, ne 
paslėptoms denuncijacijoms; kas 
joms pasinaudoja, vis tiek į ko- 
kię partiję neprigulėtu ir kokius 
mierius norėtu pasiekti, daro ne 
gerai. Kaslink bylų D-ro Szliupo, 
mes atsisakome apie jas spręsti, 
kadangi nebūdami tękart Ameri
koj, tikrai nežinome kenoezia kal
tė; būvant toli* 1
szkų apraszymų ne visada galima 
remtieai. Kaip ten vienok isz tikro 
nebūtų, mes visgi pasiskundimus

12,

kUDigUS.
ant wi.opu.i- diensduo

t “Rytas”, straipsny j po 
galviu ‘<Chicago Lietuva 
gina valnamaniauti”, bara mus 
už musų iszsitarimę, kad nauji 
Maskolijos vyskupai, dėk a w oda- 
mi maskoliškam carui, per daug 
nusižemino, kadangi nėra už kę 
carai dėkavoti. Rytas sako:

“Kad panaszus iszsitarimai su 
pamokinimais vyskupų, kunįgų 
ir paties Tėvo Szvento visai ne 
madoje terp tikinezių katalikų, 
o szioje gadynėje visados esti 
blėdingi pavogai szventos bažny
czios”.

Mes neprisipažįstame kalti ėsę: 
dogmatų katalikiszkos bažny
czios, kurių yra dabotojais vys
kupai, mes niekada neužgauna- 
me;kaslink gi kitų vyskupųdar- 
bų—jie toki jau žmonės kaip ir ki
ti, jeigu kiti gal klysti, gal klyfte 
ir vyskupai kaipo žmonės. Už ne- 
naudingę darbęmes laikome ir pa- 
dėkavonę carui, kadangi jis savo 
darbais ant padėkavonės neužsi 
pelnė, Ijo neva paliuosavymai 
katalikams yra tikt forinaliszki, 
be tiktos naudos, dėka vedami 
gi už neėsanezias geradėjystes, 
mes juk parodome, kad mus už 
ganėdifta caro ir jo tarnų skriau
dos. Kadangi mus jos neužganė
dina, t(>dėl mes ir protestuojame. 
Kiek mes žinome, ne visada tyli 
ir tikinti. “Rytas” gal atmena, 
kokį triukszmę pakėlė patilpę 
“Lietuvoj” rasztai Samaritono 
priesz p. Didinsko praszymę, 
rasztuose tuose patilpo ir apkalti
nimai kunįgų, sziędien gi Sama- 
ritonasl persikeitė jau į ’Lietuvį-ka- 
talikę”! dėl apkaltinimų kitos pu 
sės. Mums rodosi, kad kiekvienas 
turi ti^a pagal savo nuomones 
piktę piktu, gėrę gi geru vadinti, 
vis tiek, kur tas piktas apsireisz- 
kė. Jeigu mes kada nors 
ant to jpamato pastatysime mūsų 
partiszkus nesutikimus, isz- 
nyks nesutikimai terp kunįgų ir 
ne kunįgų, peiksime tęsyk ne
gerai darantį kunįgę, o ne visus 
kunįgus už kaltęvieno arba ir ke
lių.Drausdami kalbėti apie dvasi
škųjų nusidėjimus, mes netikt jų 
neapginsime, bet prieszingai, 
paskiratysime tikt žmonis į dvi 
neužsikenezianezias ir viena kitę 
apkaltinanczias dalis: kunįgai 
peiks it kaltįs ne kunįgus, tų gi 
nekentjmss kreipsis priesz visus 
* . Waisiai to jau ir szię

įodasi matyti.

rlauaia

ant
inė-

d«*atf OASCABKTS ui Ite., 
■toja plauctiv ir *ira widuriu.

|| Maskoliszkas laikrasztis “Ni- 
žegorodskyj Listok” paduoda,kad 
visiems pradinių mokslainių 
mokintojams Wasilevo pavietyj, 
Nižnenovgorodo gub., likosi įsa
kyta, idant wisi sektantų vaikai 
nenorinti pildyti prideryszczių 
stacziatikiszko tikėjimo butų tuo- 
jaus isz mokslainių praszalinti. 
Mat ežia mokslainių virszinį- 
kams rodosi, kad netikt mokslai- 
nės, bet viskas yra savaszczia 
maskolių staeziatikių, visos tie
sos tikt jiems priguli, kas kuom 
nors nuo maskolystės ir nuo sta- 
cziatikystėe skiriasi, jau tuom pa
ežiu nužudo visas žmagiszkas tie
sas. Daili mat dora ir nuomonės 
maskoliszkų virszinįkų! Nemas- 
koliai ir nestaeziatikiai turi mat 
vien tiesę pinįgus ant staeziatikių 
reikalų mokėti. Laimė dar žmo
nių, kad Dievas tiems virezinį- 
kams nedaug davė proto, kitaip 
jie visę svietę isznaikinti galėtu.

|] Mieste Charkove, į drabužių 
pardavinyczię įsikraustė vagi
liai, iszmuszę sienoj skylę, isz 
ežia, teiposgi pramuszę sienoj 
j-kylę, įsikraustė į skrandų krau
tuvę Truleskio, sudaužė geležinę 
kasę, isz kurio* paėmė 35000 rubl. 
gatavais pinįgais ir vekseliais, 
ant 1000 rublių premijinių popie- 
rų, auksinius daiktus, isz parda- 
vinyczioe griebė 40 brangiausių 
ūdrų apikaklių vertės 6000 rubl. 
Nuo ežia vėl,iszardę sienoj skylę, 
prisigriebė į auksinių ir deiman
tinių daiktų pardavinyczię Sze 
klejevo, kur teiposgi paėmė daug 
daiktų. Wekeelius ir kailius rado 
paskui ant ulyczios pamestus. 
Wagiliai ežia, kaip spėja, darba
vosi per dvi naktis, pasinaudo
dami isz svenezių, kada tos parda- 
vinyczios per tris dienas ne buvo 
atidaromos.

| Praucuziszkas lai k ras zt i
“Gautais” pranesza isz Albanijos, 
Turkijoj, kad ežia 32 czieli alba- 
niszki kaimai pametėstaeziatikys- 
tę ir perėjo į katalikystę. Drau
ge su visais savo parapijonais ir 
popas Hermanos priėmė teipoe- 
gi katalikiszkę tikėj<mę. Kę gi 
ant to pasakys maskoliszkas ca
ras, kurisai netikt Maskolijo*, 
bet viso svieto staeziatikių laiko 
savę už virezinįkę? Ar iszaiųs 
teip baisiai nusidėjusius į Si beri
ję? Jeigu tas butų Maskolijoj atfi 
tikęs, žinoma, kad visus butų 
kaipo piktadarius, į Siberiję hz-
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NUO KEDYSTES.

|| Tūluose Turkijos krasztuose, 
o tame ir Konstantinopoliuje, bu
vo smarkus žemės drebėjimai.

|| Per Austrijos sostapilę, mies
tu VVindobonę, perėjo baisi vė
tra, kuri daug mieste biėdies pri
dirbo. N uneszė daug stogų, isz 
daužė langus, silpnesnes triobas 
su visu sugriovė.

H Baisios vėtros Odesos 
skrityj, pietinėj Maskolijoj, 
isz pa šaky tai daug pridirbo 
dies. Wėtra sugriovė ir nunešė 
su visų daugybę czielų kaimų; 
ant Juodųjų jūrių daug la vų su
daužė. Kiek prie to žmonių pra 
žuvo, dar nežinia, liet skaitlius 
pražuvjusiu nemsias.

140 Prtxowi* Antoni 
258 Hemui Frtdrich
“ _ ____ -T.
<71 Ruano* Kanmer 
m Ru.tina F»rd. 
<78 Ryika Jum! ■ 
2K8 Demran A n na 
<M Simo n Jooef
886 8kankewira Ka«per

ap- 
ne- 
blė

pradėjo “markiai
plauczių uždegi-

siuntę; Turkijoj vienok jau ca 
ras tokios valdžios neturi. Tokių 
būdų stacziatikystė nužudė 3000 
savo iszpažintojų.

U Doniszkų Kozokų Žemėj szį 
metę yra jau dabar kaip kur ba
das. Jawai laukuose neužderėjo, 
žmonėms trūksta duonos, tūli 
kazokai pardawinėja paskutinius 
sawo gywulius, idant už gautus 
pinįgus nusipirkti jawų ant duo
nos, gyw’ulių nėra kuom maityti. 
Į miestus kasdienę sugabena tiek 
gywulių ant pardavimo, kad jų 
nėra kam pirkti, prekės nupuolė 
ant ketvirtos dalies vasaros pre
kių. Mat maskolius kas metę kan
kina wisokios nelaimės, kaipi Die
vo bausmė uitai, kad jie kenczia 
netikusiu caro ir jo tarnų waldžię.

|| Mieste Baku, ant Kaukazo, 
Maskolijoj, užsidegė kerosinosau
liniai ir rezerwoarai, sudegė ir 
apie milijonas pūdų kerosino. Prie 
to sudegė daug žmonių. Ugnies 
dar negalėjo užgesinti, ji užima 
wis daugiaus kerosino szulinių.

|| Kaip maskoliai yra tamsus, 
' geimūšiai parodo szitas atsitiki

mas: ant priemieszczio miesto 
Kijevo, vadinamo Salomenka, 
gyveno pusiau beprotis žmogus, 
kurį priemieszczio gyventojai 
laikė už prana«zę. Jis iszprana- 
szavo, kad dienoje maskoliszkų 
Naujų Metų wisę priemiestį prarys 
žemė; tam pranaszawimui dau
gumas patikėjo ir ant apsisaugoji
mo, pradėjo kraustytiesi iszsavo 
namų į kitas miesto dalis. Žino
ma, kad pranaszavimas neiszsi- 
pildė, žemė priemieszczio nepra
rijo.

Į| Angliszkose kolionijose Aus
tralijoj dabar neiszpasakyti karsz- 

<*ziai, kokių ten gyvenanti kolio- 
nis tai ne atmena.Užtenka pasaky
ti, kad szeszelyj termometras ro
do 124 Fshrenheito, ant saulės 
gi net 165° F. Kolionijol Vic- 
toria iszdegė szimtai tukstanezių 
akrų laukų; prie to pražuvo ir 
daug žmonių; kas spėjo įnerti į 
vandenį, arba ant bicyklio per
bėgti per deganezius plotus, tas 
išsigelbėjo, kAi didelių plotų 
kolionistai pražuvo ugnyje. Nau
jų Metų dienoje,per miestę Perth, 
Wakarinėj Australijoj, perėjo bai
si vėtra, kuri teiposgi daug blė- 
dies pridirbo.

Peterburge vagiliai apvogė 
policijos dalį; vagystę poltcijan- 
tai užtėmyjo tikt vakare. Pavo
gė mat nuo policijos virszinį- 
kc> stalo gana sunkia kasę 
su 16000 rublių.Nors policija yra 
ant dabojimo, idant vagiliai ne 
vogtų žmonių turtų, bet caro 
sostapilės policija ne moka nė sa
vęs nuo apvogimo apsaugoti. Ji 
mat, jieszkodama politiškai ne 
isztikimų, negarbinanczių carų ir 
jo vienvaldystės, ne turi jau lai
ko saugoti netikt gyventujus, 
bet ir save nuo vagilių.

Naujausi iszradimai.
Į| Wienas inžinierius iszWarsza- 

vos iszrado budę,kaip isz sziaudų 
padirbti akmenį. Iszradėjas su 
dratu surisza sziaudus ir surisztus 
pundus sukemsza į katilę, kuria
me pripilta skystimo; isz ko yra 
tas skystimas, to iszradėjas ne sa
ko. Sziaudus teip ilgai virina, 
kol jie ne persigeria to skystimo; 
paskui iszėmę juos drucziai pre- 
soj suspaudžia ir suteikia tokię 
plytų formę, kokios kas nori. To
kios isz sziaudų padirbtos plytos 
ne dega, drūtesnės už medį, o 
daug už jį pigesnės, kietos jos 
kaip ir akmuo.

|| Profesorius Gabriel Lippruan 
iszrado budę nuiminėti parvuo- 
tas fotografijas; prabas savo dar
bo parodė ant susirinkimo Kara- 
liszkos Fotografiszkos draugystėj 
Londone, bu v o nuiminėti paveiks
lai visokių vietų, kvietkų žolių 
ir tt. Kaip iszradėjas iszaiszki 
no, purvuoti paveikslai ne kaš
tuoja branginus už paprastas fo
tografijas.

U Aptiekorius Kempei isz Wie- 
da, Prūsuose, iszrado nauję pa
rakę, kurį tai h-zradimę nuo jo 
tuojaus nupirko VVokietijos karei- 
viszkos valdžios. Naujas parakas 
prie szovimo neiszduoda su visu 
durnų, szuvis nemusza atgal, 
o kits svarbiausia, kad naujo pa
rako pajiega dusyk didesni negu 
kur nors sziędien kariaunos var
tojamo.

U Maskoliszka vidurių minis
terija nusprendė ant szių metų 
duoti isz iždo paszelpę tiems žy
dams, kalmukams ir kirgyzams, 
kurie priims stacziatiszkę tikėji- 
mę, taigi mat paskiria pinįgus 
ant pirkimo duszių. Jeigu ta 
stacziatikystė butų teip gera, tai 
juk ne butų reikalo pirkinėti nau
jų prozelitų, liet visi griebtųsi 
to carų tikėjimo; jeigu masko 
liai pirkte perka naujus 
isžpažintojus, tai, turbut, pats ne
pasitiki gerumui stacziatikystės.

Nuo ateinanczių mokslo metų 
tampa atidarytos Maskolijoj dvi 
augsztesnėspolitechniszkos moks- 
lainės;Warszavoj ir Kijeve. Ant 
pirmo kurso tų naujų mokslainių 
priiminės norinczius į jas pas
toti nuo Pjutės mėnesio szių me
tų. Iš syk, kadangi iki tam 
laikui negalima tam tikrų triobų 
pastatyti, mokslainės patilps pa
samdytuose namuose.

| Siberijoj, Tomsko gub ,terp 
galvijų 
siausti
mas, nuo ko, kaip kokiuose ap- 
skricziose iszstipo visi naminiai 
galvijai; liga ta apėmė jau 72 

, apekriczius gubernijoj. Spalių 
mėnesyj pereitų metų pastipo 500 
galvijų.

Draugyszczių rekalai.
Ketvirtas Balius!

Chicago, draugystė Szw. Jur
gio turės sawo ketwirtę balių 
Nedėlioj, 13 Wasariaus, 1898, 
czekiszkoj salėj, 585 Centre avė. 
kertė 18tos ui. Prasidės 6 walan- 
dę wakare. Įženga wyro su mo- 
tere 25c.

Draugystė Szwento Jurgio turi 
sau už garbę užkwiesti wisas Chi 
cagos lietuwiszkas Draugystes ir 
wisus lietuwius ir lietuvaites ant 
savo ketvirto baliaus, nes jau 
praėjo geras laikas nuo paskuti
nio baliaus, taigi szitas bus su
rengtas gana iszkilmingai. G?ajys 
puiki muzika, bus szokiai ir szeip 
j >u gražus pasilinksminimai. 
Dėltogi meldžiame visus nepasi- 
didžiuoti, bet atsilankyti, o busi
te kuogražiausiai priimti.

Su guod., Dr-te Szv. Jurgio.
(11—0

Dr—tė Liuosybės perkėlė savo 
susirinkimus isz vokiszkos salės į 
lietuviszkę salę L. Ažuko, po nr. 
3301 Auburn Avė. Chicagoj ir 
laikys savo mėnesinį susirinkimę 
Nedėlioj, 6 Wasariaus, 1898, tuo
jaus po 12 valandai vidurdienio, 
ant kurio bus apsvarstomi labai 
svarbus dalykai. Dėltogi ant to 
susirinkimo privalo pribūti visi 
tos Dr-tės sanariai. Teiposgi ir 
kiti dori žmonės lietuviai, kurie 
misbnat pristoti prie tos Dr-lės, 
tegul pasiskubina ant prisirašy
mo, pakol dar pigus įstojimas, nes 
trumpame laike bus pakeltas pa
gal konstituciję.

Su guodone, Dr-te Liuosybės.

Sabaioj, 5 Wašarinus, 1898, 8 
vai. vakare, salėje Pulaskio, rui
mas 34, 800 S. Ashland avė. Liet. 
Republ. Kliubis 9tos wardos lai
kys savo metinį su-irinkimę, ant 
kurio užkvieczia visus lietuvius 
arba sąnarius 9tos vardos Kliubo 
kuo skaitlingiausiai subrinkti, 
o atėję nes’gailė.*.

Su guodone, Komitetas.

Subatoj, 5 Wasariaus, 1898, 7 
valandę vakare, salėje Pulaskio, 
800 S. Ashland avė.. Liet. Dr—tė 
Teisybės Mylėtojų laikys savo 
mėnesinį susirinkimę, ant kurio 
užprašo V’su* sąnarius ir norin
czius pristoti; įstojimas$1.00.

Su guodone, Dr-te T. M.

Ant ko remiasi lytis turin 
ežio užgimti kūdikio.
Neseniai mes pagarsinome 

“Lietuvoj”, kad Windobonoa uni
versiteto profesorius, Schenk, su
rado budę, kaip galima priversti 
motinę gimdyti tokios lyties vai
kus, kokios kas nori. Ant tos dir
vos j iu priesz Schenkę darėexpe 
r i mentus ir tirinėjitnusSzveicari- 
jos mokslinczius, Tūry, tulipran 
cuziszki ir amerikoniszki moksliu- 
ežiai. Amerikoj jau seniaus suse
kė, bet tikt kaslink vabalų, kaip 
antai kaslink biezių ir širszių, 
kad jeigu biezių pataitę (lietuviai 
ję bitinų vadina) gersi maityti,tai 
isz jos padėtų kiauszinių užgema 
moteriszkos lyties vaisius, tas pa ta 
pasirodė ir su tūlais naminiais gy
vuliais. Ant vaisiaus, apart mo 
tinos maisto, turi . dar įtekmę 
szaltis ir sziluiua: jeigu, paveik
čiau, kumelė bus szaltoje vietoje 
ir jeigu ję maitinti ne maitingu 
maistu, tai ji gimdo kumelį, jei
gu gi ji bus sziltoje vietoje Jr 
jeigu gerai bus maityta, gimdo 
kumelaites. Aut to paties pamato 
perkeitimę lyties remia ir Windo- 
bonos profesorius Schenk, pritai
kydamas tę prie žmonių. Experi- 
mentai jo’darytidvylikoj atsitiki
mų su žmonėms,teip jo paties szei- 
mynoj,kaip terp paiįštamų,pasise 
kė kuo geriausiai; nepasekmingo 
atsitikimo, kokius tikt per 20 me
tų darė lygiai ant žmonių, kaip ir 
ant gyvulių, nebuvo nė vieno: 
visada užgimė tokios lyties vai
sius, kokį pirma nusprendė pro 
fesorius. Kokį vienok maiši ę 
duoda jis motinai ant to, idant ji 
pagimdytų reikalaujamos lyties 
vaisių, apie tai Schenk dar ne 
garsina. Apie visus savo ant to« 
dirbos tirinėjimus raszo jis daliai* 
knįgę. už kurię vokiszki knįgų 
iszleistojai užmoka jam 20000 
guldenų, liet jie neturi tiesos 
pradėti pardavinėti, kol pa
našaus sutarimo Schenk nepada
rys su iszleistojais kitų krasztų, 
kadangi kitaip, paveikslan, ame
rikoniszki iszleistojai galėtu isz- 
versti į angliszkę kalbę vokiszkę 
iszleidimę ir isz to Schenkui ne
būtu nė jokios naudos. Laikrasz- 
cziai praneša, kad rankrasztis 
vokiszkoj kalboj jau iszsiųstas 
vokiszksm iszleistojui, todėl knį 
ga turės jau neužilgio iszeiti, o 
tęsyk pamatysime, ko reikia ant 
privertimo motinos gimdyti to
kios lyties k ūdyk į, kokios kas no
ri. Profesorius Schenk Europoj 
pažįstamas yra gana placziai kai
po tikras mokslinczius, ne humbu- 
gierius. Jis užgimęs Wengrijoj, 
turi 57 metus.

Prasidėjus naujiems metams, 
jau yra laikas kiekvienam skaity
tojui užsimokėti už laikrasztį, kę 
yra skolingu ir apsisteliuoti jį ant 
sekanezio meto. Yra daugybė to
kių, kurie užsiraszė sau laikrasztį 
nuo agento ir jau pusė metų kaip 
skaito, apie užmokėsiu nė nemi- 
slyja. Dėltogi meldžiame visų tų, 
kurie yra užsiraszę laikrasztį pas 
agentus ir wi&ua kitus skolingus, 
idant teiktųsi prisiųsti prenume- 
ratę arba užmokesnį. Kas neuž
simokės sulyg Imos dienos Ko
vo (March) 1898, tam lai 
krasztis bus sulaikytas.

Laikrasztis ‘*L;etuva” kasztuo- 
ja ant metų tik $2.00, o kas abu 
doliaru ant syk užsimoka, gauna 
už 50c. knįgelę dovanų. Knįgelę 
gali iszsirinkti sau iš musų kati- 
liogo, kas kokię nori. Kas neturi 
musų kataliogo,tegul atsiszaukia, 
o prisiusime dykai.

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

Prisiųsdami pinįgus, uždėkite 
šitokį adresę:

A. Olszevskis, 
Sub Sta. No. 60., Chicago, 11).
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MOKSLAS APIE ŽEME
(Tįsa).

Sziaurinis diržas apima Siberijų pereinanezių per po- 
lariszkų ratų, uždengtų nuo rytų, pietų ir vakarų gana aug- 
sztais kalnais neprileidžiancziais šiltų ir drėgnų vėjų; vi
sas tas plotas pasilenkęs prie visada szaltų Sziaurinių Ledi
nių jūrių, nuo kur vėjai daugiaus atgabena szalczio negu 
drėgnumo; todėl tai klimatas ežia turi būt kontinentalisz 
kas, ypacz labiaus iškilusio j rytinėj daly j; ežia yra teip 
vadinamas Szalczio polius, taigi vieta, kur didžiausi žie
mos laike būvaszaležiai, vidutiniszkai —60® C.; už tai ir 
vasaros laike būva ežia neiszpasakyti karszcziai siekianti 
40° C. ir daugiaus; tokiu budu skirtumas terp vasaros ir 
žiemos temperatūros siekia ežia 100° C.; tokio skirtumo nie
kur daugiaus ant visos musų žemės nėra.

Dėl didelių szalczių sziaurinėj Siberijoj ne auga jau 
girios, bet traukiasi tikt užszalusių tundrių plotai; tun
dros vasaros laike nutirpsta tikt ant kokių 2-3 pėdų, gi
liaus gi ir vasarų žemė užszalusi. Isz gyvų sutvėrimų gy
vena sziaurinėj Siberijoj nepakenezianti szilumos elniai 
renais vadinami, teiposgi žvėrys suteikianti žmonėms bran
gius ant skrandu kailius: upėse yra daugybė visokių žu- 
viu.

Vidutinis diržo* apima Didyjį Azijos Iškilimų, Turą- 
nų ir Arabijų. Kalnai apskriejanti tų diržų ne daleidžia 
drėgnų puczianczių nuo jūrių vėjų—todėl klimatas ežia ne- 
iszpasakytai sausas, girių nėra, tikt stepai arba sausi tirai; 
ant kalnų linija amžino sniego Įiasikelia augęzcziaus negu 
kur nors kitur ant viso muši} žemės ploto. Neiszpasaky- 
tai sausas klimatas, didelis skirtumas terp žiemos ir vasa
ros temperatūros atsiliepia ant nuogų uolų, kurios nuo to 
trupa, nutrupėjusias dalis iszneszioja vėjai, sunesza į įdu
bimus ir tokiu budu lygina visokias žemės pavirsziaus ne
lygumas. Kaslink temperatūros, tai iszkilimas Rytinės 
Azijos ir Turanas panaszus į Siberijų, likusi gi dalis, y- 
pacz gi Arabija į Afrikos Sacharų; ežia tai yra karszcziau- 
sios ant žemes vietos, krasztai vienok areziaus Viduržeminių 
jūrių neturi jau teip didelių karszczių, ant to atsiliepia 
tų jūrių įtekmė, yra ežia daugiaus drėgnumo ir lytaus. 
Sausumas klimato tų krasztų atsiliepia ir ant auganezių 
ežia augmenų: sausuose tiruose auga žolės be jokių skysti
mų teip, kad jos suduotos sutrupa kaip stiklas ir kaip stiklas 
asztrios; ant Rytinės Azijos iszkilimo renka žinomų aptie- 
koše rabarbarą, szaknis ginseng, chinieczių vartojamas kai
po vaistas nuo visokių ligų. Ant Vakarinės Azijos iszkili
mo auga augmenys panaszus į Afrikos augmenis: pradedant 
nuo upės Indo į vakarui auga datelini paima. Isz žvėrių 
ant tų plotų gyvena dideli pulkai laukinių ožkų antilopėms 
vadinamų, isz naminių gyvulių augina arklius. Ant Ry
tinio iszkilimo, ypacz gi Tibete gyvena jautis Yak vadina
mi, kuris neszioja tavoms ir duoda labai minksztų ir bran
gia vilnų; dvikupris kupranugaris auginamas ant iszkilimo 
Rytinės Azijos ir Turano, ne mažiaus žmogui naudingas 
kaip vienkupris auginamas Scharos gyventojų; ant iszkili
mo Vakarinės Azijos augina vienkuprį kupranugarį. Dau
gelis musų augmenų vaisinių medžių ir javų isz ežia paei
na, kadangi juos atsigabeno atkakę isz Azijos musų prose
niai.

Diržas pietrytinis apima jiakrantes nuo Indostano iki 
įtakai upės Amūro, taigi iki pietinių Siberijos rubežių 
drauge su salomis. Temperatūra, žinoma ant tų plotų ne 
gal būt visur vienoda, kadangi ji paeina, apart kit ko, 
ir nuo geografiszkos platumos kokios nors vietos; bet tuo
se krasztuose puczia vėjai musonais vadinami,kurie vasa
ra puczia nuo jūrių, taigi Indi jose nuo pietvakarų ir nuo 
pietų, kituose gi diržo krasztuose nuo pietrytų; žiemų gi 
prieszingai-nuo kietžemio jūrių link, taigi Indijose nuo 
sziaurrytų ir nuo sziaurių,kituose gi krasztuose nuo šziaur- 
vakarų; taigi vasarų atgabena jie tiems krasztams daug 
drėgnumo ir lytaus, žiemų gi jie sausi, džiovinanti. Pieti
nėj to diržo daly j auga palmos, kurios ant salų auga iki 
Japonijai. Isz auginamų augmenų didžiausių vertę turi 
ryžiai vienaitinis beveik maistas daugumo Chinų viešpa
tystės ir Jajionijos gyventojų ir medvilne, kurių augina 
Chinuose ir Japonijoj. Isz gyvų sutvėrimų yra pietinėj 
dalyj sloniai, nosaragiai,, krokodiliai, tigrai, beždžionkos, 
kurios pasitaiko iki Japonijai, tigrai gi gyvena didesnėj 
Azijos dalyj, pradedant nuo pietų iki Siberijos rubežių ir 
iki Kaspiszkų jųrių.

Pagal gyventojų skaitlių, Azija užima pirmutinę vietų 
teip kaip ir pagal savo didumų. Gyvenasi! virszum 800 
milijonų žmonių.

Vidutinis tirštumas apgyveninio iszpuola po 1000 
galvų ant vienos ketvirtainės geografiškos mylios, isz vi
sų musu žemės dalių tikt vien Europa tirazeziaus apgyven
ta, bet ne visos Azijos dalys vienodai tirštai apgyventos, 
tirszcziausiai musonų diržas, recziausiai giSiberijos tundros; 
tūluose Chinų viešpatystės krasztuose išpuola po 10000 
gyventojų ant ketvirtainės mylios, Sziaurinėj Siberijoj ant 
10 mylių iszpuola vienas.

Pirmutiniai Azijos gyventojai priguli prie trijų rasų: 
Mongoliszkos, Viduržemines ir Malajiszkos; apart tų yra 
ežia dar likucziai kitokių rasų, kurios užsiliko neprieina
muos© kalnuose. Isz tų trijų rasų, į malajiszkų priguli 
mažiausiai žmonių; jos apgyventos salos Malajiszko archi
pelago, arba teip vadinama Australazija ir pussalis Malak- 
ka. Skaitlingiausia yra mongoliszka rasa, jos apgyventi 
sziauriniai, rytiniai ir pietrytiniai krasztai Azijos iki upei 
Brahmaputra, Himalajų kalnų ir Sziaurinių rubežių Irano 
iszkilimo. Dalis mongolų gyvena Turane, jie priguli prie 
Turkiszko kelmo; turkai gyvena ant Ąnatolijoe pussalio. 
Likusi Azijos, taigi pietvakarini dalis apgyventa Vidurže- 
minės rasos, kaip antai: indo europenu arba arijonu, prie jų 
priguli indiecziai ir iraniecziai; Semitai, prie jų priguli 
arabai ir žydai-

Kaslink gyvenimo budo ir kulturiszko, laipsnio patin
kame ežia kuo didžiausių yvairumų: Siberijos giriose ir 
prie didelių upių patinkame tautiszkus gaivalus mintan- 
czius isz medžiojimo ir žvejojimo; viduriniame Stepų dirže 
arba juostoj, išėmus vien tyczia padirbtus per iškasimų 
kanalų ir atvedima vandens žemdarbiškus oazus, gyvena 
piemenys bandų ganytojai; Beniaus, negalėdami išmisti bu 
savo bandomis ant tų mažai vaisingų plotų, nuo iškilimo 
dideliais pulkais nusileido į apatines vaisingas žemu
mas; ant pietinių vaisingų žemumų, ypacz gi pietrytiniuo
se musonų krasztuose, turineziuose užtektinai lytaus, apsi
gyveno nuo seniausių laikų žemdarbiai, tie kraštai yra 
tai vieta seniausios ant musų žemės civilizacijos; tos se
niausios civilizacijos, kadangi sunkus buvo žmonėms suai-

imas su kitais kraštais, augo savistoviai, viena ant ki
tos ne turėjo nė jokios įtekmės, todėl tai tų kraštų civili
zacijos, arba kultūros, nors jos Beniaus užgimė negu Euro
poj, pakilusios kiek, apsistojo, Europoj gi savitarpini tau
tų konkurencija ne duoda kilimui apsistoti, viena pakilusi 
augšeziaus, priverezia ir kita tauta keitiesi augštyn, kas 
ne suspėja, puola žemyn, tampa kitų pamintu. Azijoj to
kios konkurencijos ne buvo, kiekviena tauta vystėsi ir kė
lėsi savistoviai, jeigu kultūriškas laipsnis atsakė tautos 
reikalams, jeigu jis geid^yimus užganėdino, tauta savo ki
lime apsistojo, išbuvo ‘ant vieno laipsnio per daugelį 
szimtmeczių, teip antai kaip civilizacijos Chinų ir Indijų; 
kaip kitas išnaikino nusileidę bandų ganytojai, paveržę tuos 
vaisingus krasztus, iszaikino seniaus ežia gyvenusias ci
vilizuotas tautas ir tokiu budu nupuldė kultūrą viso kraš
to.

Europeiszka kolionizacija ir civilizacija pradėjo pla- 
tintiesi Azijoj naujų amžių gadynėj dviem keliais: nuo 
pietinės Afrikos, iš kur atkako portugaliecziai pirmiausiai, 
paskui holandiecziai, anglijonys, prancūzai, vien iszpanijo- 
nys atkako jau iš Amerikosjkitas kelias platinimosi europe- 
iškos kolionizacijos buvo per kietžemį, nuo Uraliaus kal
nų, per kur atėjo maskoliai ir apėmė sziaurinių žemumų 
diržų. Savistoviu pasiliko tikt vidurinis iszkilimo diržas, 
Chinų žemuma ir Japonija. Daugiausiai krasztų apėmė 
Maskolija ir Anglija; pirmutini nuo sziaurių platina savo 
valdybas į pietus, stengiasi vis didesnius plotus jūrių pa- 
kranezių užimti ;antroji gi platinasi nuo pietinių pakranezių 
vis toliaus į šiaurius, prisigriebia vis giliaus į kietžemio 
vidurius,per Afganistanu jau tų vieszpatyšczių valdybų 
rubežiai beveik susidurė;tokiu budu tiedvi Europos vieszpa- 
tystės vis daugiaus praryja Azijos savistovių viešpatysz- 
czių; nors sziųdien Europos vieszpatystės, kaip antai Mas
kolija ir Vokietija pradėjo Chinus draskyti, bet isz Azijos 
savistovių vieszĮiatyšczių tikt turinti 400 milijonų su vir
szum gyventojų Chinai ir Japonija, daranti į urnų laikų 
milžiniszkus žingsnius kultūriškame kilime, turi ateitį; ki
tas prarys Europos tautos, nors gal ne vienai be ryjant 
atseis užspringt!.

Atskiri Azijos krasztai ir wieszpatystės.
Atskiri Azijos krasztai turi žymesnius gamtisztus ru- 

bežius, vieszpatystės tvireziaus terp tokių rubežių laikosi 
negu Afrikoj.

Arabijos pussalis prasidedaimo Viduržeminių jūrių, 
atidalytas nuo Afrikos Suezo terpjtiriu, toliaus į pietus 
traukiasi terp Raudonųjų jūrių ir Persiszkos užtakos. Pie
tinėj savo dalyj Arabija labiaus prisiartina prie abiejų 
kietžemių, taigi prie Azijos iš rytų ir prie Afrikos isz va, 
karų; prie Azijos kietžemio, prie Persijos, Arabijos pussa
lis prisiartina per siaurų Ormuz pertakų, prie Afrikos tei
posgi per susisiaurinimų Raudonųjų jūrių, vadinamų Ba- 
belmandeb pertakų. Tie prisiartinimai Arabijos prie kitų 
kietžemių palengvino arabams prisigriebimų į kitus kraš
tus ir ten apsigyventi: per Suezo terpjurį prisigriebė jie į 
Sziaurinę Adfrikų ir jų apvaldė, per Babelmandeb pertakų pe
rėjo ant Abisinijos iszkilimo ir nuo ežia iszsiskyrstė po vidu
rinę Afrikų; per Ormuz pertakų jie prisigriebė Irano pa
kranezių. Arabija susideda isz dviejų dalių: pietines arba 
Tikrosios Arabijos ir sziaurines arba Sirijos irMezapatamijos; 
vienų nuo kitos atskiria linija nuvesta nuo Suezo užtakos 
per įtakų Szat-el-Arabo ant Persiszkos užtakos.

Tikroji Arabija yra keturkampi, labiaus iszsiskėtusi 
pietinėj dalyj, iszėmus šiaurinį szonų, isz kitų pusių jūrių 
aplieta. Plaujanti rytinius Arabijos krantus Persiška 
užtaka su užtaka Oman ir iš Vakarų Raudonosios jūrės 
su užtaka Aden turi pavidalų prikimšto maiszo perriszto 
per vidurį, tokiais perriszimais arba susisiaurinimais 
yra jiertakos Ormuz ant Persiszkos užtakos ir Babelman» 
deb, ant Raudonųjų jūrių. Arabijos pakrantės beveik vie
nodos; tikt pietrytinėj dalyj yra mažas Oman pussalis, • 
sziau r vakarinėj gi dalyj trikampis Sinai pussalis, terp už- 
takų Raudonųjų jūrių Suez ir Akaba. Sinai pussalis yra 
ant rubežiaus terp pietinės ir sziaurines Arabijos.

Sziaurini Arabijos dalis arba Sirija ir Mezapotamija 
turi trikampį pavidalų; vakarinį jos szonų plauja Vidurže- 
minės jūrės, rytinį gi tveria briauna Irano iszkilimo, sziau- 
rinį gi szonų briauna iszkilimo Armėnijos ir Anatolijos.

Visa Arabija, taigi lygiai sziaurini kaip ir pietini jos 
dalis, teip kaip antai Afrika, tveria iškilimų su labiaus 
iszkilusiais kraštais arba briaunomis, nusileidžianczioms 
prie kranto pavidale trepu arba, kitaip sakant, terasomis, 
už kurių yra siaura žemumų juosta. Ta krasztini žemu
mų juosta turi truputį daugiaus drėgnumo negu patsai 
iszkilimas, ant tos juostos būva lytus, todėl ji vaisinga, 
iszkilimo gi viduriai tveria pieskinius tirus, ant kurių kaip 
kur yra kalnai ir vaisingos žemės oazai, kur auga datelini 
paima. Tokiais yra Arabijos viduriai, kuriuose yra kal
nuotas krasztas Nedžed vadinamas. Gyventojai, pagal vie
tų apsigyvenimo, turi ne vienodų užsiėmimų: nevaisinguo
se viduriuose gyvena arabai beduinai bandų ganytojai, 
vaisinguose gi pakranezių krasztuose žemdarbiai fellahai. 
Vidurių Arabijos beduinai augina geriausius ant svieto 
arklius, kupranugarius, su bandomis traukia isz vietos į 
vietų, didinasi į daug szakų, kurios veda terp savęs kruvi
nas kares už vandens szaltinius ir už ganyklas; kaip kada 
tikt, atsiradus pavojui, jungia terp savės nesutinkanezius 
vienas tikėjimas. Czia pradžioj vidurinių amžių gadynės 
užgimė mahometoniszkas tikėjimas, kuris isz syk sujungė 
visus Arabijos tautiškus gaivalus. Tikėjimas tas iš czia 
iszsiplatįno į visus kraštus: į rytus iki salų Malajiško ar- 
chipelagb, į vakarus gi pasiekia Morokko, per tūlų laikų 
tvirtai laikėsi ir pietinėj Išpanijoj, į sziurius iki Siberijos, 
į pietus iki Mozambiko pakranezių; dabartiniame szimtme- 
tyj, Arabijos viduriuose susitvėrė nauja mahometoniszka 
sekta vehabitu, kuri teiposgi išplatino savo tikėjimų ir pa
muše diktai kraštų. Viduriai Arabijos visai neprigul- 
mingi, savistoviai, tikt pakrantės, išėmus vien pietines ir 
pietrytine*,priguli Turkijai; iš vakarų, per Suezo terpjurį, 
į A rabi jų pereina ir Egipto valdybos.

Arabija dalinasi įszituos krasztus: >
1) Vdkarines pakrantes. Sziaurini jų dalįs, Hed- 

žas vadinama, yra tai mahometonų už šventų žemę laiko
ma, czia yra šventi jų miestai: Mekka, prie vienaitinio szi- 
tame kraszte szaltinio Zem-Zem Czia užgimė uždėtojas 
mahometoniszto tikėjimo, kitaip islamu vadinamo, Maho
metas; sueipa czia kas metų didelės mahometonų kompa
nijos iš vigų svieto kraštų; kompanijos tos palaiko mies
to turtinguknų, pakelia jo prekystų. Yra czia mahometo- 
niška žinyėzia Kaaba ir joje juodas akmuo, kaip maho- 
metonys ti^i, Dievo iš dangaus atsiųstas, kadangi isztik- 
ro jis yra tai nupuolęs ant žemės meteoras. Mahometonys 
tiki, kad vanduo szaltinio Zem-Zem turi galybę atleisti 
nuodėmės tam. kas jame rankas nusimazgoja, jis gydo vi
sokias ligas, iš tikro vienok jis suterštas, greieziaus gal 
ligų pagimdyti, negu jų iszgydyti, mazgojanti jame rankas 
ligoniai grųicziaus gal ligų ir sveikiems užkrėsti.

(Toliaus bus)
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Augsztesnės ukin(kų 
mokslalnes Danijoj.

Danija, pagal laipsnį, ant ko
kio stovi žmonių apszvietimas, 
stovi pirmose eilėse: netikt ran
do ir valszczių parengtos moks- 
lainės suteikia žmonėms elemen- 
tariszkę apšzvietimę, bet yra ežia 
gana teip vadinamų ukinįkams 
akademijų, kurios terp danieczių 
platina pažintį augsztesnių moks
lų ir meilę szviesos ir savo tėvy
nės. Ukinįkų akademijas lanko 
ežia, ant 2 milijonų viso danie
czių skaitlius, su virszum 100J0 
jaunų nuo 18—25 m. vyriszkių 
ir moterų. Akademijas tas sutvė
rė protestoniszkas vyskupas 
Gruntvig ir užtai jis Danijoj to 
kię įgijo meilę ir godonę, kad 
nėra ežia beveik namų, ku
riuose nekybotų ant sienos jo pa
veikslas; jis buvo mat pirmuti
niu augsztesnių mokslų platinto
ju terp kaimieczių; pagal jo su 
tvertę pirmę tokię akademiją, 
tvėrėsi kitos po visus Danijos 
krasztus. Akademijos tos neduo 
da nė jokių tiesų, nė diplomų, 
lanko jas kaimiecziai vien idant 
mokslę pažinti, tiesos visų ly 
gios. Areziaus gyvenanti ateina 
tiesiog isz namų, kiti gi gyvena 
pas direktorių arba pas mokinto
jus. Prie tokių akademijų yra bi
bliotekos turinezios porę tukstan- 
czių knįgų, bet prie mokinimosi 
retai pasinaudoja isz knįgų, vis
kas remiasi ant pasikalbėjimų; 
kiekvienas mokintinis turi tiesę 
davinėti klausymus,iszreikszti sa
vų nuomųnę. Wisų mokslų, apart 
sziędieninio jų stovio, profesoriai 
iszreiszkia mokintiniams istoriję 
tų mokslų, taigi jų evoliuciję, 
kilimę. Taigi mokina ežia netikt 
geografiję, matematikę, chemi- 
ję, fizilqi>4>etjj istoriję tų moks
lų. Prie to prisideda politiszki, 
socijaliszki ir moksliszki pasikal
bėjimai.

Apart ukinįkų akademijų, be
veik kiekviename kaime yra ežia 
teip vadinami “Susirinkimų na
mai,” kurie kelia toliaus apszvie- 

- timę terp kaimieczių, prie kiek
vienos parapijos tokiuose “Susi
rinkimų namuose'’ nors vieuę 
kartę aut >anwaitės būva mok
sliszki skaitymai. Moterys netikt 
kad nesiszalma nuo akademijų ir 
“Susirinkimų namų”, bet apsi- 
szvielim^ir apszvietime tam
sesnių lygų su vyriszkiais ima 

- - da'y vumę, susirinkimuose ir jos 
laiko moksliszkus skaitymus; 
skaitymus neretai laiko ir kaimų 
ukinįkai. Reikia dar pridurti, kad 
daugumę provincijonaliszkų ir 
populariszskai—moksliszkų laik- 
raszczių iszleidžia ukinįkų drau
gystės, tankiai patys kaimiecziai 
yra ir jų svarbiausiais sandarbi- 
nįfcais.

Argi žingeidu todėl, jeigu da- 
niecziai visur yra pagodojami, 
jeigu jie ir Amerikoj geriausias 
užima vietas! Norėkime tikt eiti 
ir mes danieczių numintais ta
kais kaslink praplatinimo ap- 
szvietimo terp žmonių,o gal jis ir 
terp mus labiaus prasiplatįs. Pa
rengti moksliszkus skaitymus nors 
sykį ant sanvaitės ne butų teip 
sunku, jeigu tikt mes patys jų ne
stabdytume. Mes varžydamiesi ir 
kovodami už įtekmę ant 
žmonių, edamėsi terp savęs, už 
tai žmonės tamsybėse skęsta; ėda- 
mėsi pats, sėjame nesutikimų 
sėklę ir terp tamsesnių,skirstome 
juos į nesikenezianezias terp sa 
vęs partijas. Isz tokių darbų ne
galime gerų sulaukti vaisių. Kas 
sėja vėję, sako priežodis, tas 
renka audrę. Mes neturime tokių 
lietuvystės mylėtojų, kaip pro
testoniszkas vyskupas Gruntvig 
Tame tai visa musų nelaimė.

Po 3 valandas. 6.
Eobt Smith, Aiui., Sajos, 1W6.

A. Rnben buwo apimtas Sz. VitoSzoklu teip 
balsei, kad traukimai ja kankydawo per S 
valandas, nuo tu traukimu jos sanarlai susisuk
davo teip, kad pastowet negalėdavo. Ji dejuo
davo balsei; bet kaip tik pradėjo imti „Kunigo 
Koenlg’a Nerve Tonjo“ kankinimai pasiliovė.

Rev. P. ZVYSIGG.
G. Elng, Isz Humlock, O., raszo, kad jo sū

nūs buvo gydytas per kelis daktarus nuo nuo- 
mirinio, bet nieks negelbėjo; jn vieta geryn, 
kas karts ėjo blogyn pakol nepradėjo lmtl„Ksni
go Koenlg’s Nerve Tonio“, nuo to laiko nuoml- 
nnys ji apleido Ir jau dabar gali iszeit pats vis 
naš visur.

DR. C. B. HAM, 
Gydo wyrus, moteris ir waiku«. 
Jeigu daktarai negalėjo pažint tawo llgoe, ar

ba jeigu negalėjo tawga Užgydyti, tai raezyk Uio- 
jaue pas D-rf Hau'f, o jie duos tau rod| dykai. 
Jeigu D-ras atrastu, kad tawo liga neužgydoma, 
tai pinigus tau sugražins ir nereikalauji nieko 
žudyti. D-ras Ham'as yra teisyngu ir ataakan- 
oziu, o ligoniais apiekawojasi—kaipo tewas sa- 
wowaikais. Žmones, kurie ant tuszozio jieszko- 
jo rodos wisokiu daktaru, kurie keliolika metu 
iszkentejo ligas llgonbuoziuoae, lyg per stebuklus 
tapo iszgydyti per D-rį Ham-y. Nekalbame t^ 
pasigirdami, bet tiktai sakome tikrą tiesą. Ne- 
wilkinkit sawo ligoe, nes gali stotis neiszgydo- 
ma. Tuojaus raszyk prie D-ro Hanro.

Gydyklų D-ro Ham‘o negalimą gauti jokioje ap
tiekoje, a ne groserneje, a ne karczemoje. ne pas 
pedliorlu. Kas nori gaut ozy.tas Ir streikas gy
dyklas, turstaoriai raižyti prie D-ro Huno. Bon. 
kele gydyklų kasztuoja tik S1.00, szeszios bonkė
lės 16.00. Iszraszant gydyklas, reik apraszyt sa
vo ligą Ir indet in gromata piningus, arba mo
ney orderi, arba ezeki. Gydyklas ir pamokinimą 
kaip gydytis iszsiusime atgulė paczta. Prisiusk 
paozting marką ant atsakymo. Adresas toks:

DR C. B. HAM,
708-709 National Union Building,

TOLEDO, O. 

T\TTTT ■ TGau* kiekwlen»» werUngą knyge-I I Y K A I1!’ »P‘® nerwi«zką«II I T\ M Ijlt-az, ir ant pabandymo bonkelg
vinz minėtu gydyklų, kurs pri- 

•iuns »awo adrveą. Beturcziai ligoniai teipgi 
gaus zziaa gydyklai dykai.

Szioa gydyetoa vra iazrautoz Kunigo Koe- 
nle UzFort Wayne, Ind. 1H7# mvtuoae ir dabar 
yra Užduodamos po jo prižiūra per

Koenig Med. Co. Chicago, IU. 
-U> H. Fninklin St.

A pliekose galima gaut bonkelą sziu gydyklų 
už $1 arba 6 bonkelea už 86.

Dideles bopkoe po 11.75. 6 bonkos už W.
Galima jas gaut ir •‘LIETUVOS’’ redakoijo>

“Lietuvos” Agentas.

(
’ &

Westville, III. 25 d: Sausio 1898 m., po 
3 sanvaczių sunkios ligos persiskyrė su 
sziūom svietu Antanas Kuczinskas ir 
2T-to paties mėnesio tapo gražiai palai
dotu ant katalikiszkų kapinių Danville, 
III. A. a. Antanas Kuczinskas paėjo isz 
Kauno gub., Reseinių pav., ^Viduklės 
parap.. Smėlynės kaimo; turėjo 25 me
tus ir 5 metus gyveno Amerikoj. Wisus 
gentis ir prietelius užpraszo pasimelsti 
už jo duszią.

Jo. draugas. Stan. Jokvbacskis.

Pa j iesz kojiniai.
Pajieszkau sawo draugo, Dominiko 

Szalkausko. Jis pats, ar kas kitas, teik
sis duot man žinią ant szio adreso:

Adomas Macijauskis,
1162 Oakley Avė., Chicago, III.

51. IVnnj ųjonnit ix.
Keliaujancz'U “Lietuvos” agentu 
yra Motiejus Damijonai)is. Ji
sai szioms dienoms atlankys mies- 
tę Shenandoah ir aplink priimi
nėdamas prenumeratę nuo senų 
skaitytojų ir užraszinės naujus 
skaitytojus. Dėltogi meldžiame 
wisų tėnykszczių lietuvių, kur 
musų agentas atsilankys, u žino 
kėti jam pinįgus už “Lietuvę”, 
o tokiu budu užezėdysite sau 
kasztus prisiuntimo. M. Damijo
naitis yra tikru “Lietuvos” agen
tu, visi galite, jam užsimokėti 
prenumeratę už “Lietuvę”, o pi- 
nį^ai bus mums gražiai priduoti. 
Mes už jį atsakome. Teipoegi 
galite gaut pas jį visokių knįgų 
pirkti, kas tik kokių norite.

Lietuvos iszdavyste.

Pajieszkau sawo draugo, Juozapo 
Stonio, isz Kauno gnb., Reseinių paw., 
Pagrybių kaimo. Du metai kaip Ame
rikoj. Jia pats, ar kas kitas, teiksis duot 
man žinia ant szio adreso*.

Dominik Jerkman, 
Port Vashington, Wis.

Pajieszkau Motiejaus Klimo, isz Kau
no gub., Globių kaimo, Tauragės parap. 
Jis pats, ar kas kitas, teiksis duot man 
žinią, nes turiu į jį labai svarbų reikalą. 
Mano adresas:

Fr. Kruzius,
Box 91, Krebs, Ind. Terr.

Pajieszkau sawo dėdės, Jono Stras- 
dausko, Paszaltinių kaimo ir Dominiko 
Daunoro, isz Szuklių kaimo, abudu 
Kauno gub., Reseiniųpaw. Jie patys, ar 
kas kitas, teiksis duot man žinią ant 
szio adreso:

Juozas Jukna,
Bo,x 45, Courtney. Pa.

Pajieszkau savo dviejų seserų: Kris
tinos ir Franciszkos Dudinskiuczių, isz 
kaimo Bombinįkų, parap. Simno, gmi- 
no Krosnos, Kalwarijos paw., Suvolkų 
gub.; tikt 3 mėnesiai kaip atvažiavo 
į Ameriką. Jos paczios. ar kas kitas, 
teiksis man duoti žine ant szito adreso:

Antanas Dudinskas,
137 N. Metropolitan av., Brooklyn, N. Y.

(11-2)

Pajieszkau Vincento Stripeikos, isz 
Salnorų kaimo, Krupių parap.,ir Jono 
Bazili&us, isz Padwarių kaimo, Akme
nės parap., abudu Kauno gub., Sziaulių 
pavieto. Teiksis atsiszauti ant szito 
adreso:

John Urban,
Oskaloosa F. C. L. Co. lova.

Pajieszkau sawo brolio, Izidoriaus Gied- 
raiezio, isz Kauno gub., Reseinių paw. 
Widukl6s parap.JPirmiaus gyweno Coal, 
Ind. Terr. o dabar nežinau kur. Jis pats, 
ar kas kitas, teiksis duot man žinią ant 
szio adreso:

Jos Giedraitis,
111 W. Market Str. Scranton, Pa.

Waterborio Meblin Kompanija. 
(Waterbury Furniture Co.) 
135—169 E. Main St. 

Prie pat Poli’s Teatro

John Moriaty President.

Sveikiname sawo kostumerius szir- 
dingaf jiems dekavodami už |u prielan
kumą pereitame laike, ir jiems musu 
dėkingumą norime iszreikszti ju pri
gimtoje kalboje. Patyrė m Jusu prie
lankumą ir prieteliszkuma. kada atsi
lankėte pas mus su visokiais pirkiniais, 
ko pasitikime ir ant toliaus nuo Jusu 
užsitarnauti. Mes parduodame sawo 
tavorus už pinigus ir ant bargo, perka 
ingijome daugybe kostumeriu ir savo 
bizny pastatėme ant augsztos papėdės.

KARPETAI, PURCULI- , 
NIAI INDAI, MEB1JAI,

PECZIAI, Ir t. t.
GRABAI ir kiti wisi PA- 

GRABINIAI DAIKTAI 
už PIGIAUSE PREKE.

John Mariaty, Prez.
Pirmas sztoras palei 

POLl’S TEATKA.
Ant pareikalawimo nakties laike, duo

dame atsakymą isz District Telegraph 
Ofiso, 5 E. Main St.

W. SIOMINSKA
Avenue,

Mano Dirbtuve tapo 
Apdovanota

DVIEMS NEDAUAIS
ant Košei uszkos Paro
dos už riiĮieNtinga, tei
singa ir artistiszką isz- 
dirninią.

ILL.

KARUNŲj SZARPŲ, 
; KUKARDŲ, ROŽĖTŲ,
> BERLŲ, MARSZAL- 
Į KINIŲ LAZDŲ ir tt. 
į Turiu už garbę apreikszti guo- 
i dotiniems Kupįgams ir guodotin. 
. Draugystėms, kad asz dirbu wi-

sus augszcziauj paminėtus daig-
> tus Pigiausei, Teistngiausel 
I* ir Geriause!, nes per 30 metų 
Į užsiimdama itzdirbimais įgijau 
; geriausę praktiką ir dėl to galiu 
, viską padirbt pigiau ir geriau ne- 
’ gu Kiti fabriką!.

.Su guodone
W. 8LOMINSKA, O7U MILWAUKEE AV., CHICAGO, ILL.

CATHARTIC

CURtCOHSTIPATIOM
10 ♦ 

25* 50<
• ALL 

DRUGGISTS
ABSOLUTELT GŪARANTEED!£S:!
kI* U —F. - A 1*1? M L’Kl A*a_l 2- M A 1 -A * _ _ «• ■> _ .------ — - - — • -f- ^•aarv.mii loviai w l U ■ ta Bita
W «»ž b«otl»t frw. Ą*- CTOMM4 RK1ED1 CO.. Chkar>. lostreal. Caa.. ar Nrw Tork.

IK)WANOS DEL WISU.

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

i/' 1 Dirba, taiso ir parduoda:
J LAIKRODŽIUS, LAIKRODĖLIUS,
H Lenciugelius, Žiedus, Špilkas, Auskarus ir 1.1.

Kiekvienus, kuris pas mane pirks tavom 
už $5,00, gaus prezenta vertes $100; kas 

pirks už $10,G0— 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 m«- 
žiause prekę, gaus prezenta pagal vertes pirkinio.

Szliubiniai Žiedai pas mane 56 ir 7'2 prabos nuo $3,00 iki $6,00. 
Sidabriniai Elgino Laikrodėliai po $7,00. Iszczystyjimas laikro 
delio 50c.; Sprendzina 50c. Stiklai ir Rodyklai mano kostume- 
riams dykai. Wiska gwarantuoju aut metų.

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

Naudokitės 
isz Progos.
Turiu dėl jaunuo

menes juokinga 
1 kwietka, kuri no- 

Įtzy / r. 11 <■ z: .1 n 1, Į . 4 u..
• tyt1 trykszta in a- 

kis vanduo ir daug juoko padaro. Kasz- 
tuoja tik 25c. Turiu teipgi monu kniga, 
kokios dar lietuwiszkoje kalboje niekad 
nebuvo, talpinasi joje daugiau kaip 
szimtas visokiu sztuku ir sekretu. Kas 
nori dasižinot kytrumus svieto, tegul 
ja nusiperka, o daug kytrumo iszgaus, 
ios preke 11,50, ir prie to duodu dowanu 
Cuburkaite, su knriai galėsi žiūrintiems 

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

Turiu gražiausiu popieru gromatoms 
su kvietkoms ir drukuotoms pavincze- 
vonemis; turiu maszinukiu drukavoji- 
mui gromatu. Turiu wisokiu knygų: 
maldaknygių ir istorijų. Kas nori dasi
žinot apie wisokius daiktus, tegul, 
prisiunczia už 2c. marke,(o gaus kata
lioga visu tu daiktu Adres*as mano toks: 

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

Clias. Baltrukonis.
Pristatau Draugystėms viso

kius reikalingpa daiktus, tai yra: 
Sphkas, Kokardas. Juostas. Ka
rūnas ir visus kitokius dėl Drau- 
gyszczių reikalingus daiktus. 
Prekės pigesnės kaip visur. Kas 
ko reikalauja, atsiszaukite pas 
manę, o priduosiu jums prekes 
dykai. Adresuokit toip:

Chas. Baltrukonis, 
<17 N. Leonard St., Waterbury, 

j Conn.

— Geriause lietuviszkai-lenki- 
szka Aptieka Juozo Leszczynsko, 

I po nr. 3315 Laurel st., kuri užlai
ko geriausias gydyklas czionyksz- 
czias ir isz Europos ir teisingiau 
sei iszpildo receptus, d prekes 
pigesnes kaip kitur. Aptiekoje 
randasi D-ras pone Marija Do- 
viatt nedelioms, ir ketver- 
gais nuo 12 iki 2 valandai vi
durdienio, o D ras W. Statkevi- 
czius randasi kožname laike. Ant 
pareikalavimo gali paszauktie in 
aptieka per telefoną kiekviena 
daktara, koky kas nori ir kožnoje ' 
valandoje. Teipogi ant pareikala
vimo iszsiunczeme yvairias gy- 
diklas visur, atsakome laiszkus 
yvairiose kalbose ir gydome )y 
gas per laiszkus.

O tei|>-gi parduodu laivakor
tes (Steamship tickets) ant ge
riausių ir greicziausių laivų va
žiuojantiems į Europę ir isz 
Europos; iszsiuncziu pi n įsus į 
visus svieto krasztus ir viskę 
atlieku pigiausiai ir greicziausiai.

Telefonas Yard 709 
Lietuwiszkas Daktaras

M- P. K0SSAKAUSKA8
Priima ligonius kasdien nuo lOtos 
iki 12 adynos priesz pietus. 
3242 So. Morgan (Laurel) str.

Dirbtuwė ponios W. Slo- 
mlnskienės.

Po nr. 679 Milwaukee avė. 
Chicago. III. užsitarnauja ant pa
gyrimo ir jospaminėjimo.Tadirb- 
tuwė, kaip jau žinoma, iszdirba 
puikiausias vėliavas (karūnas), 
$zarpas, kokardas ir visus kitus 
draugystėms reikalingus daiktus 
Yra lai ganiausia tos veislės len 
kiszka dirbtuwė Amerikoje. Ji 
už puikius savo iszdirb mus ga
vo du medaliu ant parodos mieste 
Lvove. Dėltogi, kas reikalauja 
draugystėms gerų papuošimų, 
tegul kreipiasi prie jos, o gaus 
gerai ir gražiai pidarytę darbę 
ir už pigesnę kaip kitur prekę.

E. ZANIEWSKIS.
- - - - - -  924 33rd str.,

Lietu vlszkas 
kriauezius.
Pigausia dra- 

Knų krautuvė.
rduoda viso

kius drabužius 
kuo no pigiau
siai. Teiposgi 
dirba ant orde
rio ui pigesnę 
preke kaip vi
sur. Wiengen- 
Miai, prašiom 

atsilankyt, o 
pergitikrysite.

Preke pin{gų.
Burkas rublis po..................53c.
Prusiszkos markės po........M24|c»

Prie kiekvieno pinįgų siunti
nio reikia pridėti 25c ant paczto 
kasz'u. \

“Lietuvos” Agentas.
“Lietuvos ’ keliauj tncziu agen

tu yra VVincas Kudarauskas. Ji 
sai ežiose dienose atsilankys 
Bostone, Brocktone ir 
aplinkiniuose mit sieliuose priimi
nėt prenumeratę nuo senų skai
tytojų ir užraszmėt naujus skaiiy 
tojus. Deltogi meldžiame visų 
tėnykszczių lietuvių, kaip senų, 
teip ir naujų ska tyiojų, pas ku 
riuos musų agentas atsilankys, 
užsimokėti prenumeratę agentui, 
tokiu budu užczėdysit sau laikę 
ir kasztus prisiuntimo, o pinįgai 
visi bus gražiai mums priduoti. 
VVIncas Kudarauskas yra tikru 
“Lietuvos” agentu ir nieks nepri
valo bijotis .jam pinįgus duoti, 
mes už jį atsakome. Teiposgi gu 
lite gaut pas jį visokių knįgų ir 
kitokių daiktų pirkti.

“Lietuvos” Ibzdavyste.

Geriause Užeiga dėl Darbinyku
pas

J, Danisewicziu,
768 Bank ir RiverSideStK

Waterbury, Conn.
Užlaiko geriausius gėry mus; azalta 

Alų, seniausiaą Arielkos, Likierius ir 
k vepenezius Cigarus. Užk vieesia visus 
atsilankyti. Juozas Danisewiczius.

NAUJAS SALIUNAS-

J<> Abraiczio,
Front St.,DO Hudson Av., kerteBROOKLYN, N.Y.

Užlaiko geriausius 
ir kaipo į nauję vietę užpraszo 
visus atsilankyti.

gėrymus

Didelis Balius!
Subatoj,5 Wa«ario, 1898, salėje 

Szikownio, 709 Milvaukee avė.. 
Kerte Noble* str., Liet. Fepubl. 
16tos wardos Kliubas turės sawo 
balių, ant kurio užkvieežia visus 
lietuvius ir lietuvaites atsilanky
ti. Prasidės 7 valandę vakare. Iu- 
ženga visiems dykai.

Užpraszo, Komitetas.

Naudinga kn(gele
Dėl apsigarsintojų, naujoji 

kioje formoje, turint i200pusli
Del apsigaraihtojų, naujoje ir paran

kioje formoje, turinti200puslapių,iszduo 
taGeo. P. Rowl*ll Advertising Co. 
Yorke. Joje randasi auraazyti wiai laik- 
ruzczial, kurie turi ne mažiau kaip 1000
skaitytojų. Ji reikalinga biznieriams, 
kurie nori lalktaszczluose apaigareinti. 
Jos prekė 11.00.

(4-S)

— Kas norite, kad tszsiųsti į 
krajų pinįgai gerai ir greitai su- 
vaikszcziotn, siųskite juos per 
“Lietuvos” redakciją, o greicziau
siai suvaikszczios. Užgreitumę ir 
teisingumękasdien apturime szim* 
tus padėkavonių nuo lietnvių isz 
visų Amerikos krasztų.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 į krajų, 
visada uždėkite szitokį adresę:

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

“LIETUVA”
Nedelinis Laikrasztis

Iszeina ChicagoĮje kas pėtnyczia ir paduoda žmonėms
svarbiausias! ir teisingiausias žinias

Inz Amerikon Lietuwos ir wiso paswieczio.

“Lietuva” kaštuoja ant metų tik 12. Kas abu do 
liarus užsimoka isz tvirszaus, gauna puikę knįgelę, vertės 50c., 
dowanų. Kas užsimoja $1, gauna knįgelę už 25c. Knįgelę gali 
sau iszsirinkt isz musų kataliogo kas kokię nori, kad tik nebran
gesnę per 50c. o prisiusime dykai.

“Lietuva” yri labjausiai iszsiplatinus po wisa Ame
rika, deltogi biznieriam!) geriausiai užsimoka joje ap&igarsinti.rika, deltogi

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

•I —-----------
“Lietuvos” Redakcija parduoda szifkortes ant ge

riausių laivų, siuuczia pinįgus į Lietuvę ir visas dalis svieto. 
Pinįgai per mus iszaiųsti greicziausiai su vaikszczioja kaip isz wissį 
kitų agentų. Mes tetpgi parduodame lotus ir namus aplink lietu-« 
viszkę bažnyczię ir atliekame visokius lietuvių rei kalus gerai, grei 
tai ir teisingai.

“Lietuvos” Redakcijoj talpinasi Stacija Chica- 
gos Paczto po wardu:

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

Money Orderei; registruojasi gromatos, siuneziasi 
wisoki siuntiniai: kn(gos, fotografijos ir tt.; parsi
duoda markes, postal-kortčs, kopertai ir tt. Kiek- 
wienas kas reikalaujate money orderio, arba norite 
gaut pinigus už prisiųsta jums money orderj, atei
kit Į “Lietuvos” Redakcija ir gausite sawo pinigus 
be jokio klapato.

Raszant į mus sy bent kokiu reikalu, arba pinįgus prisiun- 
cziant, visada uždėkite szitokį adresę:

Sub-Station No. 60, CHICAGO, ILL.
Pinįgus siųskite registruotose gromatose arba per “money order", tai nie

kada ne pražus. Iszpirkfe “money order” nelaikykite jį keszeniuje, bet tuojaus 
prisiųskite mums: siunčiant ‘tmoney orderį”, gromatą registruoti nereikia, 
prisiuskiteprastoje gromatoje, nes ant jo nieks, be mus, pinįgų isz paczto ne- 
iszims.

Ofisas “Lietuvos” esti kasdien atidarytas nuo Ros valandos ryto iki 9 va
karo, o nedaliomis nuo 12tos vidurdienio iki 6 vakaro. Chicagiecziai turinti 
kokius reikalus, teiksis atsilankyti minStose valandose. 
______________ |

Europiecziai gali gaut “Lietuvą” Prūsuose, Tilžėje pas Jurgį Lapiną už 
S2,ooarba 4 rubli u s ant metų.

Maika: Gud Morning, N^ister. 
Frenk: Na kaip eina, M^ike? 
Maika: Kaip kas eina, teip Ir 

nueina, betsztai mapo laik
rodėlis tai vis eina, ksip inži- 
nas.

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

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

Frenk: No brolau, kurtas tat 
dar ne esu. Beczerlaif jau n<‘ 
nuo vieno girdėjau,kad žmo
nis džiaugiasi su 4aikta.x 
pirktais nuoKelpsch,^oreik< 
<fcCo. Jau pora metų atgal lt 
asz norėjau pirk nuojju lai k 
rodely, bet, poszimtajpipkiu 
darbo kaip nebuvo, teip ne
buvo. Bet sztai jaįi pradė
jome geriau dirbt,; ir nor.-> 
ant byro ne cento {neliktu, 
užsi orderi uosi u antį pėdės 
viena isz tu su aukšo kviet- 
komis, tai subytis tavajy. 
Nauja katalioga gavau.
Raszyk Ir tu po adresu Kelp«ch,Noreiko & Co., 50 Fifth Avė., Chicago, IU„ o 
gausi dykai.

Maika: Ne toks bosas tu esi, kaip tu mislyji, taigi asz jau jy parsinesziau vakar 
isz pacztos, ta naują lietuviszka katalioga. N'eskaicgiau jy dar. nes vaikai 
pradėjo birbet, ir boba r * 
skaitysiu, reiks sau kot

Frenk: Na asz dar iržįedi 
asz ju ir atsigint negale

Maika: Gud bai, gud bai.
Prisiusk savoadresa, p gausi dykai nauja didžiausy lietuvisika katalioga 

sviete.
Adresuokite teijp: Kelpsch, Noreiko Co. Fifth Avė.

CHICAGO, ILL.

i panorėjo miego, nes jau vėlu buwo, bet sziadieni tai 
>ky letciugely parsitrauki.
ia sau užsiorderiuosiu, tai kaip mergužėles pamatys, tai 
lesiu. Gud bai, Maike. eisiu namon.

’OGRAFAS,
lated ui.

)m, ui tailaa tiktai

HILLE’S FC 
3452 8.1 

Nsjima puikias-Fotogt 

‘ S2
An vaaaliu ir kitokiu reikštu n ujimą Fotagra 

fljaa kopa k susel.

Dr. Marija Dotlatt, Lietuve.
Paeinanti isz K«uno Gubernijos.

838 W. 18
Priima ligonius adynosa 

ir nuo • vakare.

h Str.
i aito 9 iki lt priosi ptet 

TelepbonM: Caaal 78

TĖVYNĖS SARGAS 
mėnesinis laikrasztis su paveikslėliais 

Treczius metus 
stovi ant sargybos lietuvių tautos: szvie

sos. tikėjimo ir kalbos.
Kasztuąja ant metu $1.00 

Pernykszczius ir užpernykszcziusnume
rius galima gauti ui BOc. 

Vienas numeris yra siunesiamas ant na 
žiūros uidyką. P

Raszant reikia padėti adresą: 
Re v. A. Kaupas, ‘

1423 N. Main Av., Scranton, Pa.
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