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iszt ikro kaltas, kad butu atnau
jinta ir kad priežastys ir doku
mentai, ant kurių pasirėmę jį nu 
sprendė’ant amžino isztrėmimo, 
ne butu slepiami, kad prova jo 
butu vesta atvirai, ne slapta, li
kosi sūdo nuspręstas ant vienų 
metų kalėjimo ir iszrookėjimo 
3000 frankų bausmės. Tszleistojas 
laikraszczio “L’ Aurore” nuspręs 
tašant* 4 mėnesių kalėjimo 
ir užmokėjimo teiposgi 3000 
frankų bausmės. Apeliuoti į 
augsztesnį sudę Zola atsisakė. 
Prova Žolės atsibuvo visai teip, 
kaip prova darbinįkų priesz sze- 
rifę Martinę: pulkaunįkas 
Piųuart liudyjo už Žolę, todėl Ii 
kosi isz kariaunos iszvytas be 
pensijos. Tas jau geriausiai paro
do, kad yra prancuziszkoj kariau
noj toki dalykai, kurie bijosi die
nos sz vielos. Randas dabar no 
ri pasinaudoti isz dabartinio su
erzinimo minių ir iszduoti-tiesas 
susiaurinanezias liuotybę laik- 
raszcziams kalbėti apie randui ne 
mielus dalykus; uirubežinių laik- 
raszczių korespondentams, kurie 
raszė korespondencijas po Žoles 
pusei, likosi įsakyta iszvažiuoti 
isz'Prancuzijos.

Pereitame“Lietuvos” numeryje 
mes praneszėme apie įsiveržimę 
prancūzų į Šok o to vieszpatystę, 
kurię Anglija laiko už savo val
dybę. Ant užklausymo Anglijos 
rando, prancuziszkas užmbežinių 
dalykų ministeris atsakė, kad ka
riaunai ne buvo įsakyta užimti 
Sokoto, todėl ministeris laiko 
paskalę apie įsiveržimę ten pran- 
cuziszkos kariaunos uf neteisin- 

, gę, arba jeigu ir perėjo koks 
prancūzų pulkelis per rubežių, 
tai tę padarė be rando žinios ir 
daleidimo.

Nuo Chinų pakmnczių.
Europos vieszpatystės visgi 

nesusitaikė kaslink pasidalinimo 
Chinų pakrantėms. Iki seiol, ro
dosi, Chinuose didžiaus'ę įtekmę 
turėjo Maskolija, dabar gi Angli
ja vėl aziek tiek atsigriebė. An 
glija vėl pasiūlė Chinų randui

virszinįka*, Martinas Campos, 
tiki, kad karė terpjAmerikos ir 
Iszpanijos vėliausiai Balandžio 
mėnesyj turės uigitSk Ant bė
gio dalykų dabar mžži susirėmi
mai iszpanijonų sul kubiecziais 
nieko ne sveria; j<igu užgims 
karė, ji ir iszrisz Kubos kiaušy-

jimo Japonijai karės kasztų, ant 
ko tasai noriai sutiko ir sutartis 
jau likosi padaryta. Už tai Chi
nų randas pavedė anglijonams Ch’6 ,r Argentinos teip pasididi- 
prižiuiėjimę muitinyczių pietinė- no« w'8’ Isukia užgimimo ka
sė provincijose, davė koncesiję Abidvi viesępatystės gii> 
ant padirbimo naujos geležinke- kluojasi, daugina žemės kariau
ti© linijos, suteikė anglijonams n?» krutina ir kariszkę laivynę. 
tiesę gabenti angliszkus iszdirbi Argentina dabar nusipirko tris 

Inaujus laivus ir 1Ž0000 naujų 
karabinų. Abidvi’ nesutinkan- 
czios pusės geidžia karės. Tvir- 
cziausię kariaunę ir laivynę pieti
nėj Amerikoj turį Ch'h republi
ka, todėl ji tikisi lengvai sawo 
kaimynę sumuszti. Terp randų 
abiejų krasztų rodą yra dar suti
kimas teip, kaip antai terp Su* 
vienytų VVietzpalysBCzių ir Isz- 
,)anijos, bet tę sutikimę gal paar 
dyli koks nors menkai atsitiki
mas, ypacz,. kad daugumas gy
ventojų abiejų krasztų geidžia 
karės.

Balkanų pussalis.
Grekijos sostapilėj, mieste A 

tenuose, 27 d. Wasariaus buvo 
pasikėsinimas užmuszti karalių. 
Karalius ir jo duktė mat važia
vo isz porto Phalekon į m i estę, 
ant kelio, grabėj, pasislėpė du 
ginkluoti žmogžudžiai. Kada ka
rieta atsirado netoli tos vietos, 
karalius pamatė pasislėpusius 
žmogžudžius su isztiestais karabi
nais; todėl pakilo ir savim už
dengė dukterį, vežėjas užkirto 
arkliams. Žmogžudžiai paleido 
septynis szuvius į karalių ir jo 
dukterį, bet nė vienas szuvis ne
patarė. Policija vienę isz žmog
žudžių suėmė, bet visgi nežinia, 
ar jie patys norėjo kraszto valdo
nę nužudyti, ar gal buvo 
jie neužkenezianezių jo parti
ją tikt pasamdyti. Kada po 
miestę praplito žinia apie pa- 
si kėsini m ę, priesz karaliaus rumę 
susirinko daug žmonių, jie visi 
sveikino szirdingai apsaugotę 
nuo nelaimės valdonę. Wisose 
bažnycziose atsibuvo dievmal- 
dystos ant padėkavojimo Dievui 
už apsaugojimę nuo nelaimės. 
Wisi Europos vieszpacziai at- i 
siuntė pasveikinaneziųs telegra 
mus.

Kaslink naujo Kretos guberna
toriaus, Europos vieszpatystės ne 1 
gal susitaikyti. Dėl priesz t a ra
vi m o Wokietijo8 ir Austrijos, | publikos randdi PrėŽidėlitas w 
kaip dabar pranesza, Maskolija 
atsisakė remti kandidatūrą Gre
kijos sosto įpėdinio. Bet užtai 
pats kretiecziai iszrinko jį kaipo 
savo gubernatorių; kadangi ant 
salos turkiszkos keriaunos yra 
mažai, atsiųsti gi daugiaus Mas 
kolija nedaleidzia, todėl ėsanti ne 
gal prieszintiesi gyventojų no
rams. Turkijos sultanas atsiliepė 
į Grekijos karalių reikalaudamas, 
idant tasai uždraustu savo sunui 
ant kretieczių iszrinkimo keliauti 
ant tos salos kaipo gubernatorius. 
Nežinia, kę ant to reikalavimo 
atsakys Grekijos karalius.

Widurini Amerika.
Susiriszimas republikų Widuri- 

nės Amerikos jau isziro, nors jos 
vos pereitę metę susiriszo į vie 
nę, Didelę "VVidurinės Amerikos 
republikę. Užgimė nesutikimai 
terp atskirų susiriszusių republi
kų; dwi isz jų: Costarica ir 
Nicaragua rengiasi į karę. A- 
bidvi republikos iszsiuntė jau 
kariaunę ant rubežiaus, klausy
mas dabar tikt katra isz jų pereis 
pirmiaus rubežių ir pradės karę. 
Widurinėj mat Amerikoj be re
voliucijų negal pereiti nė vieni 
metai, matomai, gyventojai 
susidedanti isz visokių tautiszkų 
gaivalų, dar nepasikėlė ant tiek, 
kad galėtu rėdjtiesi kaipo repu
blika.

Nesutikimas terp Haįti repu
blikos ir Wokietijos, rodosi už 
kils isz naujo. Wokiszkas pa
siuntinys, kurisai pakvietė ka
riszkę laivę ant privertimo Hai
ti rando iszmokėti vokiszkam 
pavaldiuiui, Luedersui, • di
delį atlyginimę, yra da
bar nekeneziamos Haiti re

Prancozija.
Paryžiuje pasibaigė garsi prova 

raszėjo Žolės ir iszleistojaus laik
raszczio **L’ Aurore.” Zola, už uo
rę apginti gėrę garbę praneuzisz- 
kos kariaunos, už pareikalavimę, 
kad prova Dreyfuso, jeigu jis

kraazld iszkėlė balių, ant kurio 
užsipraszė visus Port au Prince 
ėsanezius svetimų vieszpatysz- 
czių pasiuntinius ir konsulius, 
ant baliaus atkako ir vokiszkas 
pasiuntinys. Laike pietų jį pa
sodino szale konsuliaus kaimy- 
niszkos republikos San Domingą 
Užvalgęs kiek, konsulius urnai 
apsirgo, vos iszėjo laukan, puolė 
ant ulyczios iri pasimirė. Pasi
rodė, kad likosi jis nunuodintu. 
Wokietijos pasiuntinys spren
džia, kad jį norėjo nunuodinti, 
tik per klaidę, valgis jam paskir
tas, pateko repuklikos San 
Domingo konsuliui. Wisi sve
timų vieszpatyszczių pasiuntiniai 
reikalauja prideranezio isztirimo 
to dalyko. Apart nesutikimų su 
Wokietija, Republika Haiti ne
susitaikė ir su Italija, kuri ežia 
atsiuntė jau kariszkę laivę, ant 
privertimo te kraszto pasiduoti 
Italijos reikalavimas ;turi ji nesu
tikimus ir su Prancūzija.

mus be muitų į vidurines viesz
patystės provincijas. Anglija 
rengiasi,žinoma,neva ant apgyni
mo, kad kitiems ne patektų, už
imti salas Chu-San. W i šok i pa
lengvinimai suteikti pietinėse 
provincijose anglijonams, labai 
ne patinka prancūzams, kurių 
Indo-Chiui&zkų valdybų rube- 
žiai susiduria su Chinų rubežiu- 
mi; pitmiaus tuose krasztuose 
Chinų randas prancūzams buvo 
davęs koncesiję ant dirbdinimo 
geležinkelių linijų. Už tai pran 
cuziszka kariauna isz Indo-Chinų 
perėjo per rubežių ir užė
mė du Chinų vieszpatystės aps- 
kriezius. Rodosi Chinų randas 
jau suprato, kokiais draugais yra 
maskoliai, nori nuo jų meilės isz 
siliuosuoti. Pirmiaus Chinų ran
das parsikvietė maskoliazkus ofi- 
cierus ant mokinimo chiniszkoa 
kariaunosvdabar tų of cierų jyu-

KanntU.
Kanados pasiuntinių bute bu

vo perk ratinėj amas klausymas 
apie Klondikės aukso kastynes. 
Daugumas pasiuntinių iszsitarė, 
kad Kanada privalo kaslink auk
so jieazkotojų prisilaikyti tų pa
ežių ticsųjJtaMM

deda baugy tiesi, apart maskolių, 
paraikvietė ir japoniszkus, kurie, 
žinoma, geriaus sudrutys kariau
ną negu maskoliai, kuriems nėra 
reikalo ję drutinti, kadangi ji su- 
sidrutinusi, butų pavojinga mas
koliams. Daugumas Chiaiszkų 
laikraszczių reikalauja, idant Chi- 
nai, ant atsigynimo nuo Euro
pos, susirisztų į vienę ryszį su 
Japonija.

Iszpanijair Suvienytos 
VHeszpatystSs.

Terp randų Suvienytų Wiesz 
patyszczių ir Iszpanijos rods yra 
dar sutikimas, Amerikos pasiun
tinys Madride iszkėlė puikų ba 
lių‘, ant kurio užsikvietė visus 
Iszpanijos virazinįkus, prie gėry- 
mo linkėjo viso labo Iszpanijsi, 
bet isztikro ir randai viens kitam 
ne pasitiki, kadangi lygiai Ame
rikoj, kaip ir Iszpanijoj yra par
tijos, kurios, teip sakant, dėl sa
vo asabiszko biznio, visaip sten
giasi savo tėvynę į kruvinę Jęr 
rę įstumti. Iszpaniszkas laivas 
“Viskaya,” kariasi atsilankė Nev 
Yorke, jau isz ežia iszkeliavo ir 
nuplaukė prie Kubos pakranezių- 
Iszkeliaujant ne buvo iszkilmin- 
go lydėjimo, viskas atsibuvo la
bai szaltai. Naujas Iszpanijos pa
siuntinys jau iszkeŲavo į Gibral- 
tarę, plauki*00**“ pirmu
tiniu laivu kuliauja Į Wa/hing- 
tonę. Tirinėjimai priežaszczių, 
dėl kurių paskendo laivas 
“Maine”, dar nepasibaigė, kokias 
suras priežastis, nežinia, iki szio- 
liszkų isztirtų dalykų randai 
abiejų krasztų negarsina, tylėji
mas vienok stumiantiems į karę 
suteikia tikt nauję siundymo me 
degę, suteikia progę garsinti po 
laikraszczius melagingas žinias. 
Abipusiszki siundymai atsiliepia 
ir ant randų abiejų krasztų, didi
na jų nepasitikėjimę. Lygiai A- 
merika, kaip ir Iszpanija rengia
si į karę; lengviaus prieinamuose 
Amerikos portuoee likosi įleistos 
torpedos ant jų apgynimo, ant 
žemės pastatė kanuoles. Iszpanija 
paszaukė į tarnystę visus jurinį- 
kus, perka, kur tikt gali, vis nau-, 
jus kariszkus laivus, tę patį daro 
ir Amerika. Iszpanijoj visi, o ta
me ir buvęs Kubos kariaunos

toms amerikoniszkoms kompani
joms daleisti užsiimti aukso kasi
mu, kurios iszsižadės svetimos n- 
kėsystės ir priims kanadiszkę. 
Daugumas Kanados gyventojų 
tam pritaria. Bandymas užkirsti 
kelię amerikoniszkoms kompani
joms Klondikėj labai suerzino tū
lus Suvienytų Wieszpatyszczių 
laikraszczius, kuriems rodosi, 
kad tikt jie turi tiesę daryti sve
timiems pavaldiniams visokius 
apsunkinimus, tiegi krasztai ne 
turi tiesoaamerikonams atlygin
ti. Chicagos laikrasztis “Tribū
ne” net gazdina, kad Amerika 
priversta bus užimti visai Kana- 
dę po savo valdžia.

Ne rūkyk tabako ir nesidatidyk, 
nes tai trumpina tawo amži.
Jeig. Borl aUlpratyt ik tabako ant triaaSoa 

ir pa.toti «*Hku. cwirtu ir «yUbg«, imk cydyk- 
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Isz Lietuvos.
Isz Snwalkų gubernijos.

Oras sziuom tarpu labai gražus 
ir sziltas, sniego suvisu nėra, 
kone kiekvienę dienę lyja, keliai 
labai bjaurus, per tai ukinįkams 
nefirera*^ negali į girias dasiekti 
malkų pasivežti. Žydams jau su
visu benkrut; katrie turėjo kar- 
czemas, jau tų neteko ir vaiksz- 
czioja kaip musės pusiau pastipu
sios. Užklausus, kodėl jus neszin- 
kuojatFsako “Niu, jeigu ciecorius 
szinkuos, kę jau mes szinkuosim”. 
Antri, kę varydavo prekystę su 
girioms, Ui szię žiemę neturi pel
no, nee keliams neėaant, iszveži
mas iki Nemunui brangiai kasz- 
tuoja.

Kaime Lekėcziuoee pasiuto 
daugelis saunų. Antano Urbaiczio 
apriejo tarnaitę merginę ir žie
mines kiaules, o Simano Rinke- 
vycziaus labai smarkų gaidį, ku
rį laiko sulyg azioliai, norėdami 
pamatyt, kaip jis durnavos ir kę 
darys.

Žemamjam Panemunyj, suva
žiavus ukinįkams ant provų į 
gminos sudę, Juozas Ramanauc-

gim isz Kauno, pastogė vieno 
ukinįko arklius, bet jiems beka- 
vojant pėdsakęirį visus krasztus 
bevažinėjant, apvirto rogės ii 
Ramanauckui koję nulaužė. Kau- 
niszkia koliekę iszmetęs, pats sau 
vienas nu važiavo. Jo nesugavo.

Kaime Gerdžiuose, Stanislo
vui Tamulaicziui, medį bekertant 
girioj, koję nulauiė į du daiktu. 
Wyrae dar jaunas ir buvo kę tikt 
parėjęs iss Amerikos, keli mėne
siai kaip apsivedė.

Pas Zapyszkį vieno ukinįko 
pavogė mėsę. Žmogelis ir priesz 
užgavėnes turėjo gavėnę, nes 
pirkti neturi ui kę, kadangi pinį- 
gų nėra.

Dobrovolėsgm.lOSausio buvo 
gminos susirinkimas, ant kurio 
pribuvo pav. virszinįkas ir pri 
sakė, idant visose gm. butų 
geležinės kasos įtaisytos ant ap
sergėjimo pinįgų į gm. kasę pa
dėtų. Paskui, savo gražiais žo- 
diiais iszpraszė 25 rubl. ant na
mo statomo dėl piratų vaikų, ku
ris bus įtaisytas Suvalkuose. Po- 
tam įsakė,idant kaimų szunes bu
tų su branktais ir neturinti brank
to, kad butų perszauti. Mat 
pereitę pavasarį, ponui be va
žiuojant per kairnę Noeiedus, 
gananti piemens pamislyjo, kad 
žydas važiuoja, užpjudė ponę su 
szunims, kurie perplėszė jam 
ploszczių. Tai užtai szunes turi 
nesziot sunkenybę. Kaltų pieme
nų nesusekė.

Zapyszkyj, dvi sanvaitės atgal, 
du lietuviai turėjo kok'ę ten ro-

per vidurį vienu raiszczių, idant į 
galima būt liuoaai pundo vidurį 
apžiūrėti be atriszimo. Raisztis 
turi būt isz grynų valaknų ir ne
sverti daagiaus kaip vienę sva- 
rę. Po trijų metų po iszdavimui 
szito padavadyjimo, į pundus ga
lima bus riszti jau tikt po 12 sva
rų. Pardavinėti linus nesutinkan- 
ozius su szitoum padavadyjimu 
yra uždrausta, tokių per rubežių 
ęeleis į užrubežias. Už mai- 
szymę į linų pundus pakulų arba 
nuobrukų ir kitokių primaiszy- 
mų, perkratinėjanti tę klausymę 
komisija reikalauja, idant teki 
butu nubausti kalėjimu iki vie
nam mėnesiui, arba turėtu mokė
ti bausmę iki 100 rublių. Už ne 
pildymę kitokių padavadyjimu 
kaslink linų prekystes reikalauja 
bausmės iki 100 rublių.

■ llMli , --------- --------- ----------------
ežia žydai į sprandę ir numuszė 
suvisu. Žydas pasiliko be žado. 
Lietuvius apskundė į sudę. Pa
žiūrėsime, kokia bus prova. Lie
tuviai sako, kad nebus kalti per 
tai,buk žydas pirma spjovė į akis, 
tai per tai szitas jam uždavė į- 
sprandę. ,

Gmino sūdąs treczio apskriezio 
Naumieszczio pav. tapo perkel
tas isz Žemojo Panemunio į d va
rę Pavilkyjį, p. Domauskis, te 
dvaro savinįkas likosi iszrinktas 
audžia. »

Žydas Wulf Neimark, valdyto
jas didžiausios kare žemos Za- 
piszkyj, žada priimti staeziati- 
kiszkę tikėjimę, kad tikt butu 
jam daleista uždėti traktiemę. 
Dabar ežia yra traktiernė tikt 
lietuvio B. Nenortos. Žmogus 
daro labai gėrę bižnį. Priesz Nau
jus Metus buvo net 6 žydiszkos 
karezemos, o dabar tikt viena 
traktiernė. Pats žmonis ir kunį- 
gai net džiaugiasi, kad priesz mi- 
szias nė vieno nėra girto.

Szį metę po mus krasztę vese- 
lijų su visu mažai; turtingi bijo
si bjaurių kelių ir nenor važiuo
ti pas merginas, o betureziai vai
kinai neturi kur uždirbti kapetkę. 
Už szlapius kelius merginos la
biausiai ant Dievo rugoja.

G. P. Kruzdis.

Pirmutiniai žodžiai naujo 
Wilniaus jeneral-gu- 

bernatorians.
Naujas musų tėvynės, caro 

paskirtas v i razinį kas, jenerolas 
Trockyj, jau apėmė Fawo vietę; 
priiminėdamas visokius virszinį- 
kus turėjo prakalbas, isz kurių 
galima sziek tiek spręsti apie jo 
nuomones. Priiminėdamas bažny
czios virazinįkus nestasziatikisz- 
kų tikėjimų, taigi kunįgus, pasto
rius, rabinus ir mahometoniezkus 
muilas, jenerolas Trockyj iszsita
rė: “atminkite, kad mes mel 
džiamėsi vienam Dievui, turime 
wienę valdinę ir tėvynę, todėl 
pasimelskite už manę, idant Die
vas suteiktu man pajiegas iszpįl- 
dyti valdono įsaklmus ant naudos 
musų visų tėvynės”. Jeigu jenero- 
ty Trockyj pildys tikt carų įsaky
mus, tai bažnyczių virszinįkams 
priderėtu vien melstiesi, idant 
Dievas suteiktu protę valdonui, 
idant jis tikt protingus iszdavinė- 
tu įsakymus. Iki sziol, turbut, 
mes mažai meldėmėsi, . kadangi 
kaslink valdymo Maskolijos pa- 
kraszcziuose, carai tikt kvailus, 
beprotiszkus, tankinus gyvulisz- 
kus paleido reikalavymus, ku
riais vieton tvarkos ir sutikimo, 
pasėjo^neužkantos sėklę. Nuo 
augsztesnių urėdnįkų naujas 
jeneral-gubernatorius reikalavo 
teisingumo, dorumo. Žadėjo rem
ti viskę, kas yra tikrai masko 
liszko, o prieszintiesi viskam, 
kas yra jam priešingo. Isz pirmų 
jo žodžių jau matyt, kad ir jam 
valdant Lietuva ne atsikvėps, 
kaip buvo prie pasimirusio Or- 
ževskio, teip pasiliks ir prie 
Trockio. Kadangi vienok Trockyj 
yra už žandarę Orževskį teisin
gesnis, todėl gal bus kiek ma
žiaus neteisingų lupimų ir idio- 
tiszkų persekiojimų.

Rado užmusztą.
11 d. Sausio szių metų, ūki- 

n į kas Pavoniszkėu, Gilažiaus 
parapijos,Wilkmergės pavieczio, 
Kauno gub., Jonas Grigalius, nu- 
viko į Peliszalių dvarelį, isz ežia 
dar kitur, bet jau namon nesugrį
žo. 13 d. to paties mėnesio, ryt- 
metyj,žmonės eidami į bažnyczię, 
rado jo kunę Žitiszkių lauke. 
Davė tuojaus žinię į jo namus ir 
policijai. Atvažiavo asse&orius, 
apžiurėjo ir davė daleid'unę pa
laidoti ; kunę parvežė ir nulydė
jo į Gelažos bažnyczię. Atlėkė 
vienok uriadnįkas ir liepė negy
vėlį tuojaus nuvežti ant tos pa- 
czios vietos, kur jį rado. Kaip 
buvo paliepta, teip ir padarė: 
paėmė kunę isz bažnyczios ir pa
dėjo laukė ant tos vietos, kur ra
do; atvažiavo audžia t iri nėtoj s s 
ir daktaras, kuriasi kunę pjaustė 
ir potam davė daleidimę palai
doti. Pripažino, kad negyvėlis 
buvo užmusztas, bėt kas jį užmu- 
szė, to dar nieks nežino.

N a uja s MaskollĮos padawa* 
dyjimas kaslink linų 

prekystes.
Užrubežiniai linų prekėjai. at

grasinti neteisingų žydų perkup- 
ežių, kurie į siuneziamus į užru- 
bežius linus maiszė pakulas ir ki
tokius netikusius daiktus, ne nori 
pirkti linų isz Maakolijos. To
dėl maskoliszkas randas rengiasi 
lazduoti dabar nauję padavady- 
jimę, kuriUom tikisi sugražinti 
per žydų neteisybes nužudytę 
užsitikėjimę. Komisija, kuriai pa
vesta peržiūrėti tę klausymę, ra
do reikalingu lazduoti szitokias 
tiesas: idant, paskirti ant parda
vimo, linai butų suriszti į pun
dus po pusę pūdo (20 svarų), 
punduose turi buri vienokiai ap
dirbtos valakuos, ne vale į juos 
riszti pakulų arba nuobrukų.

susižinojęs su kokiu tai va-1 Pundai turi bot suriszti tikt

Barzdota dawatka.
Tilžėj iszeinantis vokiszkas 

laikrasztis, “Ti Įsi te r Allgemeine 
Ztg”, pranesza, kad apie Tilžę, 
Prūsų Lietuvoj, susitvėrė nauja 
protestoniszka tikėjimiszka sek
ta, kuri nė jokių knįgų, iszėmus 
Raszto Sz vente,nepripažįsta. Pri
gulinti į sektę nesimeldžia, baž
nyczios nelanko, turi tikt per 
metus vienę arba du susirinki
mu, ant kurių skaito Rasztę 
Szventę, ne j>ri pažįsta moterys 
tės; prigulinezios į sektę moterys 
gyvens kaipo davatkos, atsky
riai nuo vyriszkių. Wiename kai
me, netoli Tilžės, gyveno drauge 
trys prigulinezios į tę sektę davat
kos: Magdalena, Magdalenėlė ir 
Gryta. Kiti to kaimo gyventojai 
užtėmyjo, kad vienai isz davat
kų, Grytai, smarkiai auga barzda 
ir ūsai teip, kad ji po du kartu 
ant sanvaitės turėjo skustiesi, 
todėl ję praminė “Barzdota Gry
ta.” Neseniai “Barzdota Gryta” 
apsirgo ir numirė. Tik tęsyk 
persitikrino, kad ji ne buwo mer
gina, bet ui merginę pasirėdęs

Skaitinyczios ir skaity
mai.

Susitvėrę Maskolijoj, o tame * 
ir Lietuvoj, teip vadinami blai- 
vyslės komitetai rengia visur 
skaitinyczias ir neva moksliszkus, 
bet teisingiaus ant stacziatikisz- 
kos ir caroslaviszkos propagandos 
skaitymus. Kaune dviejose moks- 
lainėse, taigi žydiszkoj ir kriksz- 
czion<szkoj, parengia skaitymus, 
treczioj vietoj, tuszcziame dabar 
miesto teatre teipet^i bus skaity
mai kiekvienę nedėldienį. Wy- 
tebeko blaivystės komitetai ren
gia visur skąiUnyczias, į kelia 
metus jų žada parengti po vienę 
kiekviename valszcziuje. Mat 
koks tas maloningas caras y ra ge
ras! Bet ar isz tikro jis 
teip teisingas ir geras, ar 
isz tikro jam teip rupi žmonių ap- 
szvietimas? Wisur jo numylėti 
žmonių lupikai arba, urėdnįkai 
rengia newa skaitinyczias ir 
skaitymus, bet ne ant žmonių 
apszvietimo, tik ant kvailinimo. 
Kę gi vertos rengiamos Lietuvoj 
skaitinyczios, jeigu jose uždraus
tos knįgos žmonių prigimtoj kai-
boj, kę verti tie neva moksliszki y 
skaitymai, kuriuos uždrausta 
skaityti- žmonėms suprantamoj 
lietuviszkoj kalboj? Wisose to-, 
kiosę už ž tionių pinįgus carų pa
rengtose įtaisose uždrausta var
toti žmonių kalbę. Tokias tai 
mat geradėjystes suteikia malo
ningi maskoliszki carai 1

Sulaikė c žiga n kas.
Bialavkzių valszcziuje, Au

gustavo pa vi etyj, Suvalkų gub., 
ztmskiai sulaikė dwi czigankas, 
kurios tarėjo matomai jiuo tėvų 
pavogt ę ne czigoniszkę mažę 
#aikę. Waikas tas turi apie 3 
metus amžiaus. Kur jos tę vai
kę pavogė, pasakyti ne nor, bet 
kad jis ne czigoniszkas, mate vi
si. Paskutiniuose laikuose isz 
daugelio krasztų policija gavo 
nuo žmonių pasiskundimas, kad 
po czigonų atsilankymui prapuo
la vaikai, apie Wilnių susekė tei
posgi czigonus su pavogtu vai
ku, vaikas pasirodė pavogtu net 
vidurinėj Maskolijoj.

Žmogžudyste.
Su reikalais atkako į Liepojų 

sūnūs farmerio Dobei i o isz Dar
bino, Latvijoj; nusipirkęs mieste 
reikalingus daiktus, grįžo na
mon. Naktyj keliu važiuojanti 
rado jo kunę ant kelio. Kūnas 
buvo baisiai subadytas, kepurė 
ir masznelė su pinįgais voliojosi 
ant žemės toliaus nuo kūno, ma
tomai užmusztasis gynėsi nao už
puolikų. Rogės ir arkliai pra
puolė. Ar žmogžudystę papildė 
plėszikai, ar buvo tai kerszto 
darbas, to iki sziol ne susekė.

Wagiliai nieko ne paliko.
Wagiliai atsibaldė pas ukinįkę 

Motiejų Jieznę, į Cigoniszkių 
kairnę, Belkunų vaitystes, Miros
lavo parapijoj, Kalvarijos pavie- 
tyj, Suvalkų gub. ir viskę iszve
žė* arklius, vežimus, daiktus; ne 
paliko nė grudų klėtyj, likoei tikt 
sienos ir tvoros, ko paimti ne ga-
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Daugumas isz skaitytojų skun
džiasi ant blogų laikų ir meldžia 
palaukti su užmokeszcziu už laik- 
rasztį. Tsigi, jeigu jums labai yra 
blogi laikai ant užmokėjimo 12. 
tai mums turėtu būt dar blo
gesnis padėjimas, reikia padėti 
daug kasztų per met? ant 
iszdavystės laikraszczio ir vi 
siems dykai siųsti. To nuo mus 
reikalauti negalite, juk ir mums 
Dievas isz dangaus gatavų j>ini- 
gų neiszmeta ant apmokėjimo 
augsztų ex pensų. Norėdama, 
kiekvienas gali surasti tuos $2.00 
ir užsimokėti, nes gerai žinome, 
kad daugumas musų brolių vienu 
varkarn, saliune ar prie kazyrų, 
nekart? praleidžia po $5.00 ir po 
daugiau ir k? isz to pelno? Nusi 
perka sau lig? ir užsipelno gėd? 
nuo svieto. Skaitykite laikrasz- 
czius, o tie sulaikys jus nuo sa 
liūnų, kuriuose susitinkate su ne
suskaitytoms nelaimėms; skaity 
darni iszmoksite ko naudin
gesnio už kazyras ir girtuoklystę.

Dar kėlėt? dienų palauksime 
su užmokeszcziu, bet kurie sziose 
dienose neatsiųs, priversti busim 
siuntim? laikraszczio sulaikyti.

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 isz musų kuti- 
liogo, kas koki? nori, Kas neturi 
musų katalingo,tegul atsiszaukia, 
o prisiusime dykai.

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

Prisiųsdami pinįgus, uždėkite 
szitokį adres?:

A OL8ZEVSKI8, 
Sub Sta. No. 60., Cbicago, III.

dangi jie gerai šiuo, ką per juos 
žudo; jeigu gi meta darh?, tai 
tikt todėl, kad kitokio kelio ne 
turi ant privertimo daridavio 
elgtiesi su darbinįkais teisin- 
giaus.

Intėkmė dideliu muitu Amerikoj.
Republikoniszka į atrija priesz 

rinkimus žadėjo Amerikai suteik
ti laimę,uždėdama didelius mui
tus ant ežia atgabenamų svetimų 
krasztų iszdirbimų, isz tikro vie
nok tie dideli muitai eina likt ant 
naudos fabrikantų, kadangi per 
muitus jie galėjo pakelti prekes 
savo iszdirbimų; nė darbinįkai, 
nė Amerikos iždas isz to nieko 
ne pelnė. Isz žinių -apgarsytų 
Amerikos iždo matyt, kad sausio 
mėnesyj szių metų rods surinki
mai pasididino, bet dar labiaųs 
pasididino iszdavimai; nepri
tekliui surinkimų už Sausį pasie 
kė 7900484 dol., ko ne buvo nuo 
laikų naminės karės; tokiu budu 
nepriteklius už visus metus turėtų 
siekti 51901823 dol., arba ant 8 
milijonų daugiaus negu pereit? 
met?. Czia reikia dar pridurti, 
kad iki sziol, kadangi dauge'yj 
Europos krasztų pereit? met?bu
vo mažas užaugimas, tie 
krasztai dar nes įgriebė atlygini
mo, ne padidino dar muitų ant 
Amerikos produktų. Kada jie 
griebsis to paties ginklo, tai Vai 
šiai Dingleyo muitų tarifus pasi
rodys dur niekesniais. Jau po į- 
vedimui didelių muitų Amerikos 
medvilnės ir kitokios dirbtuvės 
pradėjo mažinti darbinįkų uždar
bį.

-- -----------
kadangi ir tuom praszalinti 
negr? nuo urėdo negalėjo, padegė 
pacztą. Sudegus vieniems na
mams, Baker perkėlė paczt? į ki
tus namus. To baltvedžiams rodė
si per daug, todėl jie užmuszė ne- 
keneziam? negr? urėdnįk? ir jo 
pagelbinfc? teiposgi negrą, pacz’o 
gi namus sudegino.

Baisi eiplozija.
Kalamazoo,Mich. Atsitiko ežia 

2t> d. Wasariaus baisi expliozija 
Chemiszkoj lal>oratorijoj^Prie to 
tsz viso deszhnts žmonių likosi 
užmusztų. sunkiai sužeistų, gal 
mirtinai, buvo 8, lengviau* su
žeistų yra 6 y pa tos.

Turbut paskendo.
Isz Ne v Yorko raszo: Laivas 

“Agathe”, kurisai pereit? san 
vaitą iszplaukė su naujais aukso 
jieszkotojais į Alask?, turbut, lai
ke siautusioa smarkios vėtros,su- 
si d a ūžė ir paskendo. Apart laivo 
tarnų, buvo ant jo 16 aukso 
jieszkotojų keliaujanezių į Alas- 
k?; jie turbut visi prigėrė.

Woge auksą.
Pinįgų muszinyczioj mieste 

San Francisco, Kalifornijoj, suse
kė vagystas: muszinyczioa urėd 
nįkas Clargion vogė mat isz czia 
paskirt? ant pinįgų mušimo auk
są, pavogt? suteikė savo kompa- 
nijonams; grocerijos savinįkui 
Eggeroni ir kalviui Caled, kurie 
tą auksą parduodavo. Kaltinį- 
kai likosi suareštuoti, Clargion 
prisipažino. VVagystos mat trau
kėsi per iželis metus, kadangi aut 
syk nę vogdavo daug, bet po 
truputį, aut mėnesio vidutiuisz- 

Paskutinis kalnakasiu sztraikas j kai apie 100 dol., todėl ilgai jų 
ne galėjo susekti, bet už tai toj 
muszinyczioj atmušti pinįgai, 
terp žmonių paleisti, ne turėjo 
tiek aukso kiek reikia.

Kiekvienas teip sako: ■
CASCARET8 CANDY C ATHARTIC yr» tel 

itebuklitųciauiuo* Kydyklo* »u. >nūteu* itzrs- 
dlmaoae, turicardu įmoka, gydo iagadnel ir 
tikrai inkstu*, kepeni*. pilw{ ir ozyityja r“* 
lis te m v. pmainlina pcrazahinę. gydo g*Jwv» 
•kaudeiima. drugy ir uikietejirul widtrriu

Pirk deiiutg C. C. C. izifdien. 10, 25. 50 cen
tu. Randai! wi»oio aptiekoie Ir ingydyma gwa- 
Matuoja.

Isz Amerikos
Illinojuje.

Statistiškas biuras apie darbus 
apgarsino žinias apie didelį angle 
kasių sztraik? pereitų metų.Pagal 
to biuro žinias iszpuola, kad 
sztraik? pagimdė kastynių savi
nįkai ir kompanijos^ jas ir kalti
na visuomenė, darbinįkai. gi, sa 
vo pasielgimu užsipelnė visų pa- 
guodonę. Sztraike ėmė dalyvum? 
isz viso 28721 daibinįkų, bet 
laikas, per kurį traukėsi sztraikai 
ne visur buvo lygus. Ilgiausiai 
traukėsi sziauriniuose • distriktuo- 
se, pietiniuose gi kastynių savi 
nįkai greitai sutiko pakelti dar
binįkų užiihrbį. Apskrityj “Big 
Muddy7’ sztraiko visai ne buvoj 
kadangi kastynių savinįkai, ant 
darbinįkų pareikalavimo, sutiko 
padidinti jų uždarbį ant 36%; 
1354 darbinįkai Duųuoin kasty 
nių sztraikavo vien? mėnesį ir 
iszderėjo pakeli m? uždarbio ant 
50%, sztntikieriai Belleville dis- 
trikto.po dviejų mėnesių sztraiko^ 
iszkariavo pakėlimą uždarbio ant 
55%. Sztraikai sziauriniuose dis- 
triktuose traukėsi 130 iki 135 
dienų, ėmė juose daly vum? 11000 
darbinįkų ir jie iszkariavo pakė
lim? uždarbio tikt aut 17%. 
Kastynėse Panna, Mount Olive, 
Virdeu 3556 darbinįkai sztraika-v iraeū OJJfl BiMamn-

' wb'per 106 dienas ir iszderėjo 
pakėlim? uždarbio ant 24%f ap- 
akrieziuose Denville ir Spring- 
field, po trijų mėnesių sztraikų, 
pakėlė uždarbį ant 20%. Imant 
visas kastynes, iszpuola 99, 
dienų sztraiko, pakėlimas gi už
darbio ant 26,42%; Priežastis 
greitesnio susitaikymo ir jiasi- 
ba’gimo sztraikų pietiniuose dis- 
triktuose yra ta, kad pietiniuose 
priesz sztraikus darbinįkų uždar
bis buvo daug mažesnis negu 
sziautiniuose. Jeigu priimsime,
kad priesz sžtraik? darbinįkai už
dirbo po du doliaru ant dienos 
ir jeigu dirbo po 3 dienas ant 
sanvaitėa, tai iszpuola, kad jie 
per sztraikus nužudė $2457944 
savo uždarbio, ant atidirbimo to, 
k? jie nužudė nedirbdami, reikia 
dirbti netoli czielus metus prie 
iszkariauto pakelto užmokesnio. 
Nuotrota dideli, bet reikia at
minti, kad darbinįkai be priežas
ties niekada sztraikų nekelia, ka-
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Darbininku krautuve.
Banksville, Pa. Kompanijos 

turinezios savo pardavinyczias 
visokių valgomų produktų par 
duoda juos darbinįkams visada 
branginus, negu kitur kasz'uoja, 
mat milijonieriai ir savo parda 
viny ežiose kerpa darbinįkus. 
Banksvilles darbinįkai, supratę 
skriaudą uždėjo 8iwo kooperaty- 
viszk? valgomų produktų parda 
vinycz?, kur kiekvienas gauna 
netiki pigesnius, bet ir gėrės 
nius produktus. Pirm? met? par 
davinyczia atgabeno 3000 dol. 
gryno pelno. Ant to paties pan a 
to lietuviai galėtu rengti sujung 
tomis pajiegomis visur koopera 
ty vi-zkas ptfrd a viny ežias ir jeigu 
tikt elgtasi tesingai ir iszmintin- 
gai, turėtu isz to ger? pelną.

Nelaime ant geležinkelio.
Savannuh, Pa. Greitasis trū

kis Atlantic Coast Line and Flo
rida geležinkelio, terp St. Augus 
tinę ir Nev Yorko užbėgs ant 
deganezio medinio tilto, netoli 
Waycofo ir turėjo apsistoti, ka
dangi nuo Ugnies kelio szėnys li
kosi iškleiptos. Prie to du žmo 
nės likosi užmuszti, kiti gi pasa- 
žieriai persigando ir szokinėjo 
isz vagonų ant deganezio tilto. 
Užsidegė paskui ir vagonai.

Suaresztavo buvusi bulmistrą.
Canton, Oh. Likosi czia sua- 

resztuotas buvę* miesto bulmis- 
tras, Wiliam J.Pietro, dabartinis 
perdėtinis demokratiszko komi
teto Stark pavietyj. Jis yja ap
skųstas už dalyvavim? prie isz- 
plėszimo paczto miesto Massilon, 
kur sudaužė geležinę kas? ir 
paszlavė pinįgus. Pietro namuose 
rado visokius plėszikų įnagius, 
daugybę pacztinių markių, mato
mai pavogtų.

Dideli gaisrai.
Louisville, Ky. Didelėse dirb

tuvėse “American Tobacco Com- 
pany” užgimė gaisras. Dirbtu
vėj dirbo F400 vyriszkių, mote
rų ir vaikų, užgimus gaisrui wisi 
buvo prie darbo; iszgirdę, kad 
dirbtuvė dega, szoko prie durų, 
dirbanti ant ang«tesnių lubų 
szokinėjo |)er langus antulyczios, 
prie to trys darbinįkai apsikulė 

| mirtinai, lengvinus apkultų yra 
daug. Blėdį ugnies padaryt? 
skaito ant 350000 dol. Per tai 
1400 daibinįkų neteko darbo.

Nev York. Paskutinę Wasa- 
riaus naktį užsidegė, po nr. 171 
Harrison ui.,Brooklyne,dideli na
mai. Ugnis padarė blėdies ant 30 
000 dol. Tuose namuose gyveno 
70 szeimynų. Prie gelbėjimo dik- 
tai žmonių likosi sužeistų.

Susidaužė angliNzkas laivas.
Laike smarkos vėtros, prie- 

szais Nantucket, Mnssachusetso 
pakrantėse, susidaužė angliškas 
garlaivys “Asia”. Tris jurinįkus, 
kurie įsikabinę į lentą nuo isziru- 
šio laivo plaukinėjo 24 valandas 
ant jūrių be valgio ir be gėrymo, 
užtiko jau pusgyvius laivas 
“Mercury” ir išgelbėjo, kitigi, 
isz viso 18 žmonių, prigėrė; terp 
prigėrusių yra laivo kapitonas, 
jo pati ir vaikai.

mų, teiposgi geležiniai iszdirbi- 
mai, ypacz gi geležinkeliams vi
sokį iszdirbimai.

5 WtFConsino giriose, užsto
jus paleidimams, darbai prie kir
timo medžių apsistojo, kadangi jų 
negalima iszvažioti. Aptetone 
rengia dabar garinę lentų pjovi- 
nyczi?. Dirbanti prie medžių gi
riose O.-hkosh, Wis. reikalauja 
pakėlimo uždarbio, kadangi da
bartinis yra mažas. Uždirba jie 
vos po 40c*-$L25 ant dienos.

N e vark, N. Y. Nuo 1 d. 
Kovo spaustuvių maszinistai 
gaus czia po 17 dol.ont sauvaitės, 
prie 9 darbo valandų ant dienos. 
Dirbanti gi aut sztukos, prie dar 
bo daugiaus kaip 5 vai.—-po 33c. 
už valandą, jeigu dirbtų trum
pinus, ta po 36c. už waland?.

•Į Nev York. 3000 kelnių 
siuvėjų pakalė sztraik?. Pareika
lavo j':e pakėlimo užmokesnio už 
darb? ir sutrumpinimo darbo lai
ko. Iki sziol dirbo jie po 16 vai. 
ant dienos ir uždirbo ant sanvai- 
lės vos 5-6 dol.

1 West Bat City, Mich. 300 
kalnakasių Monilor ir Bay Coun 
ty pakėlė sztraik?. Jie pareika
lavo 8 darbo valandų ant dienos 
ir kitokio apskaitymo darbo. 
Kastynių savinįkai ant to nesuti
ko.

We8t Bay City, MiCH.Dnr- 
binįkai dirbanti laivų dirbtuvė
se “Wbeeler ir Co.” pakėlė sztrai- 
k?. Jie reikalauja padidinimo už 
mokesnio už darl>? ir sutrumpini
mo darbo laiko.

5 Glasoo, N. Y. Pakėlė sztrai- 
k? 400 darbinįkų dirbanezių prie 
skaldymu ledo ant upės Hudson. 
Reikalauja jie pakėlimo uždarbio 
nuo $1.75 — 2 dol. Darbdaviai 
suliko ant jų reikalavimo.

T Franki in, Pa. Kastynių sa
vinįkai Mercer pavieczio pakėlė 
daibinįkų uždarbį ant 10c. už to
li? anglių ir įvedė 8 darbo va
landas ant dienos.

1 Altooka, Pa. Kalnakasiai 
Gali tzin apskriezio, ant atsibu 
vusio susirinkimo, nusprendė pa
reikalauti pakėlimo uždarbio už

RanuLAVJA TBiaiNav tu dabmicuv vyra ar 
merginu keliauti po Chlcesa iraplinktMi ir pra- 
daa.netl teworo« bagotoe tlr«>o».G*u»S86,ooant 
menaalo ir eipensaa. Darba* ant wt*adoa. Turi 
duot gera rekomendacija. Ra«zykit angliukai 
iadedaat *awo adraaa ir marke ant ateakymo. 
Adresą*: The Dominion Oo., Dapt. Y. Chioago.

----------------------------v 
sudžius, kurių daugumas yra 
kompanijų szalinįkais? I-z vis
ko matyt, kad darbinįkai pirmo 
je instancijoje ne laimės. Gal 
jiems geidaus pasiseka apeliuojant 
į aug»ztesnį sud?. K«d tikt ant 
to pinįgų ae pritruktų*

5 Walt#am Mas. Darbinį 
k am s dirbantiems dirbtuvėse 
“Boston Manufacturing Co.” li
kosi numažintas uždarbis ant 10%

1 Sm Francisko, Cal. Skalbė
jos dirba czia 16 adynų už $7.50 
iki $16 au< mėnesio ir už valgį.

Arti-tas.
5 Pittsbubg, Pa. Skaitlių be 

darbo ėsaoczių darbinįkų paduo
da czia ant 30000 žmonių.

1 Chattanoogos stalioriai susi
organizavo.

Ar galime susitaikyti?
“Garsas” jau antru kartu, ra

gindamas ant susitaikymo, stato 
antgalvyje paminėt? klausymą. 
^Vėlesniame to laikraszczio nume
ryje patilpo straipsnis, kuriame 
raszėja*, kaipo priežastį musų 
wuidų, atranda savitarpinius terp 
musių vadovų nesutikimus ir tu- 
szczius gi nežus po musų laikra 
szczius. Tas isz dalies teisybė, ka
dangi laikraszczių skaitytojai pa
sielgimo mokinasi isz raštų savo 
vadovų, patilpusių laikraszcziuo- 
se. “Garsas” kalbina paliauti tu- 
szczių ginczų, bet beveik pusę 
No. 8 pripildė tuszcziais ginczais 
(ežia ne minėsime jau besisten- 
gianezius iszteisinti įklimpusį Dr? 
Stupnick? ir savą rasztus p. Lie
tuvio—Kataliko, kadangi jis pri
verstas buvo atsiliepti ir užstoti 
už savo pagelbinįką). Isz to pats 
“Garsas” mato, kad raginti kitus 
iszsižadėti tuszczių ginczų daug 
lengvinus, negu paežiam jų iszsi- 
žadėli. K? gi gal daryti laikrasztis 
nenorintis vea’.i ginczų, jeigu ant 
jo kili meta neteisingus apkaltini
mus? Ar tylėti ir tuom parodyti, 
kad visi apkaltinimai yra teisingi, 
kad laikraszcziui trūksta argumen
tų ant atsigynimo? Isz to jau ma
tyt, kad nuo ginczų ap-isaugoti 
negalima: idant jie isz musų laik- 
raszczių išnyktų, turėtume mes 
persikeisti, isz-ižadėti savo nuo* 
monių, arba nė jokių ne turėti! 
iszsižadėti principų ir stengtieji 
visiems pritarti, visus girti, ly
giai gerai dirbanezius, kaip ir 
pektinai; paskutiniai jauslesni. 
Musų gi gyvenime daugiaus yra 
peiktino negu gero; taigi nieks 
negalėtų reikalauti praszalinitpo 
pikto. Ginczai argumentais netjkt 
mums ne gal kenkt i, bet argumen
tais ne vien? galima perlikiipti. 
Todėl,jeigu negalima iszmeatigin 
czų, veskime juos su pagelba ar
gumentų, liet ue asabiškais užsi
puldinėjimais. Iszdirbkime pirma 
principus, už kuriuos norime ka 
riauti, ginkime tuos principus, te 
gul jie užima viet? musų dabar
tinių arabiškų koliojimų ir apsi- 
skundimų.

do jau tas, kad Chicagos lietuvi- 
szk? bažnyczi? stato pagal vokie- 
czio planus.

Įsigilinę į reikalus savo bro
lių ir draugiškai pamokyti L:e- 
tuvio-Kataliko ir jo pagelbinįko 
rasztinįko, mes pripažįstame už 
nauding? konservuoti ger?. 
Tikt czia melstume dar, nors 
paskutinio jau pamokinimo, nuo 
ko pradėti’ginti konservatism?? 
Ar duo lenkinimo lietuvių vai
kų per užlaikomas už lietuvių 
pinįgus mokslaines? Mums rodo
si,kad lietuviams bažnyczia ir mo
li, šiai n ė reikalingiausios. Kadangi 
bažnyczia tvirtai suorganizuota 
ir ji turi galingesnius už mus ap- 
ginėjus, todėl musų apgynimo ne
reikalauja, taigi ar ne laikas jau 
butų kovoti už palaikys*? lietu- 
viszkų mokslainių su nemokan- 
czioms lietuviszkai mokintojoms?

Klysta Lietuvys—Katalikas
tvirtydamas, kad mes be pamato 
sujungėme keturias ypatas ir pa- 
palaikėme jas už vien?. Kas
link Lietuvio—Kataliko paklydi
mo tikt kaslink pasiraszusio var
do, už tai kaslink trijų pasilikusių 
vardų musų klaidos nėra: likusi 
trys vardai reiszkia vien? ir t? 
paczi? y pa’?. Su D ru Stupnicku 
ir su jo kompanijonu Lietuviu 
Kataliku mes nepradėjome ko- 

tikt jie j? pakėlė ir 
visai neužprilaiikum? 
neprilankum? katalikys-

Pamenyk deiutfi CASCARKTS ui Kto., <e- 
rUasia »uuwjrto> plauczlu ir wUu wkiuriu.

ISZ
Lietuwiszku dirwu

Nuo Watcrbnrio lietuwlsz- 
* kos parapijos.

Apie nesutikjnius lietuviszkoj 
parapijoj Waterbury ateinu vi
sokios žinios: vienos paduoda, 
buk parapija stengiasi praszalinti 
dabartinį tos terapijos prabasz- 
czių, kun. Želnį, kitos tam 
paskalui užgina. “Rytas”, pasku
tiniame buvo numeryje, prauesza, 
kad apie atkeliavim? į Waterbu- 
rį kito kunįgo nieks nieko neži
no, nežino apie tai ir vyskupas, 
nuo kurio paeina paskyrimas ku
nigų.

vos, 
jAi 
arba 
tei ,t ik t isz jos, kaipo isz dangezio 
pasinaudojo; ginklų, kokių grie
bėsi D-ras Stupnickas priesz mus, 
mes tuom tarpu neaiszkinsime. 
Su Lietuviu—Kataliku mes ko
vos negeidžiame, t? geriausiai 
parodo musų pirmutinis atsiliepi- 
mns,kuriame nuo “Garso” prašė
me vien aiszkesnio parodymo mu 
sų neužkantos katalikystės link. 
Wieton to vienok sulaukėme 
vaikiszk? ataakym?. Kovos mes 
negeidžiame, bet kur reikia, nuo 
jos netnrime tiesos atsisakyti; 
jeigu prireiks, jeigu patrauks mus 
prieszai į asabiszk? kov?, pri
versti busime pasinaudoti isz su
teiktų mums nuo “praszcziokėlių 
ir nepraszcziokėlių” žinių paro- 
danezių “augsztu? jausmus” ant 
mus užsipuolapcsių “ant musų 
liaudės labo” besidarbuojancz'ų 
prieszų Rods pasinaudoti isz pri- 
vatiszkų žinių rimtam raszėjui ne 
pritinka, bet k? gi padaryti, kad 
ne rimti ant mus užsipuola. Rei
kia griebliesi to paties ginklo. 
Kaslink žemų ar augsztų keno 
nors jausmų, spręs apie tai vi
suomenė pagal kiekvieno darbus, 
gal ne teip, kaip terp savęs besi- 
pjaunanti prie-zai nusprendžia. 
Mes jai ir paliekame nusprendi- 
m? apie musų darbus, o ne Lie
tuviui^—Katalikai ir jokompani- 
-jonu', todėl apie jų nuomonę ne 
daug mums rupi.

aliejaus;tasai sumaiszymas isz pa- 
lengvo tikėdamas, nuramina jū
rių vilnis ir jos laivo ne mėto. 
Ant to reikia po 8 galionus mui
lo ir 4 gal. aliejaus ant dienos.

1 Kapitonas Devrieve isz Bos
tono padirbo rogutes, su kurioms 
rengiasi perplaukti Atlantiszk? 
ocean?, isz Amerikos į Euro p?. 
Rogutės susideda isz mažų, 5 pė
dų ilgio,valtelių, kurias prie ban- 
davonių iszradėjas prisiriszo prie 
kojų teip, kaip cziužinėjantis ant 
ledo rogutes ir plaukia teip kaip 
ant ledo. Rogutės tos gali pa
kelti 150 svan,, taigi keliaujan
tis gali paimti dar 20 svarų vi
sokių daiktų. Ant ramaus van
denio, kapitonas Davrieve 
vaikszcziojo lengvai, ar teip jau 
pasiseks ant oceano vilnių, ne 
galima įspėti. Drauge su juom, 
ant mažo laivelio keliauja jo 
draugas, ant to laivelio gabena 
valgio produktus; jeigu Davrię-' 
ve be keliaudamas reikalaus pa
silsėti, galės įlipti j laivelį.

Povandeninis torpedinis lai
vas Hollado, “Plunger”, padirb
tas Columbia geležies dirbtuvėj * 
Locust Pointe, netoli Baltimorės, 
yra jau gatavas ir taps dabar isz- 
baūdytas. Laivas turi cigaro 
pavidal?, ilgio turi.85 pėdas, 
ploczio gi 11,5 pėdos. Naujas 
laivas gali tiek paimti oro, kad 
jo užtenka ant 10 valandų, taigi 
tiek laiko gal laivas panėręs isz- 
buti. Warymui pryszakin, ant 
vandens pavirsziaus ėsant, yra 
garinės maszinos, panėrus gi va- . 
ro elektriką. Reikia czia pri- ' 
durti, kad prancuziszka kariszka 
laivynė turi jau kelis povande- 
nin us torpedinius laivus; nežinia 
likt katrie geresni.

H Wokiszki Windobonos laik- 
raszcziai pranesza, kad letakisz- 
kas mokytojas, Daniszek, iszrado 
prietais?, su kurios pagelba gali
ma matyti visk? isz labai toli, 
pjveikslan, Amerikoj gyvenanti 
gal matyti visk?, kas dedasi 
Lietuvoj, žinoma, jeigu vietos 
bus sujungtos elektriszkais dra- 
taie. Kiek teisybės tame laikrasz- 
czių praneszime, sunku žinoti. 
Reikia vienok neužmirszti, kad 
kaslink saugyryslės lenkai neaIš
sileidžia amerikonams. Gal hut, 
kad žini? apie iszradim? paleido 
tikt ant pasigyrimo.

Jeigu Jaetieti n<*»weiku. Imk wlencCASCAR 
ETS, o lizgv<b• tewj, ut 10 >r aOc-

Nuszowe savo tėvą. ’
Nebraska City, Neb. 1*7 metų 

Mare Kavicka, pegriebus užpro 
vyt? karabiną,į varė miegaueziam 
dar tėvui vien? szuvį į gal v? ir 
užmuszė ant vietos. Paskutinę 
naktį tėvas mat parėjo namon 
girtas ir pagriebęs peilį, iszvijo 
vis? szeimyn?, kadangi norėjo 
visus iszpjauti, bet paskui apsi- 
malszino, atsigulė į lov? ir už
migo. Turbut už tuos gazdinimus 
ir girtuokliavimus jauna užmu- 
szėja ir nusprendė praszalinti tė- 
v? nuo kelio. Likosi ji euaresz- 
tuota. *

Puikus I y Kybos paveikslas.
Už nuopelnus prie rinkimų, 

laimėjusi reptibl ikonų partija,kai
po atlygluim? už tnis?, pasky
rė negrą Baker? paczto užveizė
to] ūmi į miestą Lake City, Pieti
nėj Karolinoj. Paskyrimas negro 
ant urėdo labai nepatiko baltvei- 
džiams, jie iszpradžių nusiuntė į 
Washington? pro tęst?, kadangi 
tas negelbėjo, siuntinėjo skundus,

Isz darbo lauko.
5 Pereit? sanvaitę Suvieny- 

toseWieszpaty8tėse buvo isz viso 
233 nusibankrutinimai, pereit? gi 
met?, t? paczi? sanvaitę,buvo jų 
296; Kanadoj buvo jų 80, pereit? 
gi met? 50. Reikalavimai visokių 
išdirbi mų "buvo didesni negu 
pereit? sanvaitę. Atsidarė keli 
nauji fabrikai, skaitlius sztraikuo- 
janezių darbinį k ų sumažėjo; pa 
kilo iszvežimas Amerikos pro
duktų ir iszdirbimų. Prekės kvie- 
czių pakilo ant 8|c.,bet paskui Vėl 
nupuolė ant 3c. Iszvežimas kvie- 
czių per Atlantiko portos truputį 
sumažėjo, isz vežė jų 1068 841 bu
šelių, pereit? gi met?, t? paczi? 
sanvaitę, išvežė jų 1326444 bu- 
szelių. Isz vakarinių portų iszve- 
žė pereit? sanvaitę 1576376 bu
šelius, pereit? gi met? tikt 136 
463- Kaslink iszdirbimų, nedaug 
jų prekės persikeitė: ssilkiniai 
audimai turi daugiaus reikalavi-

Prowa darbinįkų su žmog
žudžiu Martinu ir 

jo sėbrais.
y Pro va nuskriaustų darbinįkų 
su szerifu Martinu ir jo sėbrais 
traukiasi toliaus. Klausinėjimas 
darbinįkų liudytojų jau pasibaigė, 
visi tie liudtnįkai iszaiszkino, 
kad darbinįkai netipriesziuo, kad 
jie ginklų neturėjo. Dabar pra
sidėjo klausinėjimas kompanijų 
pasamdytų ant iszteisinimo žmog
žudžių liudytojų. Terp tų, kiek 
galima isz pavardžių numanyti, 
yra ir vientaueziai nuskriaustų 
darbinįkų. Mat tie, už centus, 
kokius suteikia kompanijos,liudy* 
ja dabar priesz savo brolius. 
Liūdnas tai labai apsireiszkimas. 
Pirmutiniai liudinįkai tvirtino, 
kad darbinįkai ėjo ramiai keliu, 
ginklų ne turėjo, antriejie liudy j a 
visai prieazingai: tie sako, kad 
darbinįbai turėjo ginklus, ne tru
ko jiems revolverių ir lazdų, 
buk jie užpuldinėjo, muszė su 
lazdoms ne norinezius prie sztrai
ko pristoti, vaikė žmonis ezau- 
dydami isz revolverių. Isz to 
prieszingo liudyjimo matyt, kad 
viena liudinįkų pusė meluoja;ka- 
dangi vienok liudinįkams darbi
nįkų nieks ne užmokės, prieszin- 
gi gi gal tikėtis už kreiv? liu- 
dyjim? užmokesnio nuo kompa
nijų, todėl pirmutiniems grei- 
cziaus galima įtikėti. Bet ar 
jiems patikės ir prisaikintiejie

Lodges billus.
Lodges bilius apsunkinantis 

ateivyslę bus perkratiuėjamas 
Washingtono kongrese 15 d. Ko
vo szių metų. Pažiūrėsime, ar 
ateivių balsais ištrinkti kongres- 
manai rytinių sztetų, kurie 
labiausiai ateivių neužkenezia, 
turbut užtai, kad ateiviai juos į 
kongrestnanus iszskyrė, paklau
sys rinkėjų protestų.

Naujausi iszradimai.
t Samuel Hoigh, menageris 

“Delavare County and Philadel 
phia Electric Railvai Co.” iszra' 
do prietaisą ant apsaugojimo 
elektriszkų sztritkarių tarnų nuo 
plėszikų užpuolimo; kur bus pri
taisyta ta naujai iszrasta elek 
triszka prietaisa, ten kondukto
rius nereikalauja neszioti nė jokio 
ant atsigynimo ginklo, kadangi 
jį geriausiai apgina elektriszka 
Hoigb’o prietaisa. Ji likosi pri
taisyta prie karo Baltimore Pike 
Read ir rodosi labai gerai apsau
goja karo tarnus nuo visokių už
puolimų. Aparatas tas yra isz 
dviejų elektrikos pripildytų dra- 
tų, kurie turi šakutės pavidalo 
rankeną teip, kad j? galima 
lengvai į kiekvien? szalį nus
tumti. Ta pati prietaisa gal būt 
vartojama ir prie suvaldymo per 
daug neramių pasažierių.

t Seniai jau užtėmyjo, kad 
norint laike smarkios vėtros nu
tildyti jūrių vilnis, užtenka ant 
jų pavirsziaus iszpilti kokį galio- 
n? aliejaus, o vilnys tuojaus pa
liauja besidaužusios ir jūrės ties 
laivų nusiramina. Dabar vienok 
persitikrino, kad toki? jau įtek
mę turi daug už aliejų pigesnis 
žaliasis muilas; rods jis nenutildo 
visai vilnių, bet jas dideliai su
mažina. Bremos garlaivių drau
gystė,prie aawo pasažierinių laivų

Musų apkalti n toj ui.
“Lietuvys—Katalikas” per

“Garsą” vėl duoda mums nau
dingus pamokinimus ir tai isz pa
matų, kadangi griebiasi net visai 
privatiszkų dalykų, kaip antai 
siekė net asabiszkų redaktoriaus 
draugų. Kaslink privatiszkų 
draugų, mes sekame tikt pėdoms 
musų mokinto]aus: jis iszsirinko 
sau draugus lenkus, nfiesgi visgi, 
nors Amerikoj augszcziaus kultu- 
riazkai stovinezius vokieczius. 
De gustibus non disputandum! 
Mes, draugaudami su vokieesiais 
stangiamėsi juos geriaus supažin- 
dytr su lietuvių gyvenimu, iszde- 
rėti vokieczių pritarimą. Ar tuos 
paežius mierius turi ir Lietuvys 
—Katalikas draugaudamas su vi
sokioms lytims ienkiszkoskilmės; 
ar nori sukimszti lietuvius į lenkų 
visada tuszczi? maišo? ? Kad vo- pritaisė ateakanezius skylėtus 
kieesiai, turbut, ne teip labai pa^ “““ 1 u“
vojingi katalikams Amerikoj, ro

rezervoarus isz ląivoszalių, j ku
riuos privaro žaliojo muilo ir

Darapie Paryžiaus žingei
džią moteriszkęzH

Neperseniai mes praneszėme 
Lietuvos skaitytojams, pasemda- 
mi žini? isz laikraszczio “La Se- ■ 
maine Medicale”, apie gyvenan- 
czi? Paryžiuje moteriszkę.kuri isz- 
tolo perskaitė raszt? patalpintą 
nepermatomame konverte. Mies
to Monlpelier mokslo akademija 
tuom nepasiganėdino, bet ant 
iszlirimo to dalyko nusprendė 
daryti toliaus bandavones, dėl 
ko iszrinko tam tikr? komisiją, 
į kuri? iszrinko du fizikos profe
sorių, vien? jurist? ir profesorių 
Grasset?, kurisai pirmiausiai ap- 
reiszkė thokslo akademijai apie 
t? žingeidži? moteriszkę. Sąna
riai komisijos nuvažiavo į Paty
liu su užpeczėtytais rasztais, bet 
kas buvo paraszyta užpeczėty- 
tuose pakeliuose, nė vienas isz jų 
ne žinojo. Prie tų bandavonių 
buvo ir D-ras Ferroule. Pirmiau
siai duota buvo anai moteriszkei . 
perskaityti isz tolo kas paraszy
ta užpeczėtytuose pakeliuose su
dėtuose į dėžes, bet tos bandavo- 
nės nepasisekė, anojė moteriszkė 
raszto perskaityti negalėjo. Ki
tame atsitikime, vienas isz sąna
rių laikė dėžę su rasztu priesz 
akis anos moteriszkės, bet ir t? 
kart ji raszto perskaityti negalėjo. 
Ant to bandavonės ir pa-- 
sibaigė, aanariai komisijos pripa
žino experimentua už nepasek- 
mingus.

Užtai profesorius Charkovo 
universiteto, Beiliu, Peterburgo 
Psychologų draugystėj turėjo 
skaitym?, kuriame praneszė apie 
Mart? Evans, ėsanczi? Charkove, 
klinikoj profesoriaus Bellino. Li
gonė gali perskaityti kiekvien? 
raszt? įdėt? į konvert?, arba su 
lenkt? ir padėt? ant stalo nepara- 
szyta puse; girdi ji ir supranta, 
nors kalbėtu pasznabždoms, k? 
kalba trecziame ar. penktame 
nuo jos kambaryj, užvuodžia 
kvap? kokio nors skystimo užpe- 
czėtytoj stiklinėj, nors ji butų 
pastatyta kitame kambaryj. Pro
fesorius Bellin užmanė sauariams 
psychologiszkos draugystės pas
kirti komisij? ir atlikti su minėta 
ligone visokius experimentus.



Isz wisur.
|| Radomiaus pav., Pietinėj 

Lenkijoj, savinįkas dvaro VVy- 
sokie, negalėdams jo palaikyti, 
iszdalino į mažas dalis ir jas par
davė ukinįkams. Wien$i isz tokių 
dalių pirko maluninįkas Pal- 
czynski. Pasimirus tėvui, tas žė 
mės plotas tapo padalytas į tris 
dalis: viena pateko sunui Ado
mui, 'kita jo seserei Jievai, tre- 
czioji gi motinai. Kiekvienas isz 
palaikėjų gy veno ant savo skly
po skirium. Adomas neseniai par
davė savo dalį, neužilgio rengėsi 
tę PaH padaryti ir motini. Ado 
mas ilgai kalbino motinu nepar
duoti savo dalies, kadangi jis, 
pardavęs savaję, tikėjosi tapti 
palaikėjų motinos žemės—bet 
motina nepaklausė ir žemę par
davė. Užtai sūnūs žadėjo atker- 
szyti ir isz tikro pažadėjimu iszpil- 
dė. Sugrįžusi namon motina, rado 
užsmaugtu dukterį Jievji, ant jos 
jau atszalusio kūno rėkė įsikabi
nęs penkių mėnesių kudykis. Mat 
netikęs brolis, ant kerszto moti
nai, užsmaugė niekuom nenusi
kaltusiu seserį.

sienos, net su vardais sawo drau
gų kareivių. Watikano rūmas 
mat laikuose nukryžiavojimo bu
vo tai kareivių kazarmės.

( Mieste Žitomire susekė va
gystes ant paczto, vagim pasiro
dė paczto urėdnįkas, maskolius 
Titow. VVogė jis visokius siun
tinius, pinįgus. Nuskriausti si u n 
tėjai skundėsi ant paczto, bet Ti- 
tow pavogdavo laiszkus su pasi
skundimais, ant galo vienas pa
teko į paczto užveidėtojaus ran
kas. Padarė Titowo namuose re
viziją ir rado ežia konvertus nuo 
pavogtų piniginių siuntinių ant 
16000 rublių. Terp tokių buvo 
ir vienas rando banko siuntinio 
konvertas ant 8000 rublių. Ne
teisingas urėdnįkaslikosi suareaz- 
t uotas.

g: GRAFIJA
ARBA

MOKSLAS APIE ŽEME
II DALIS.

Į] Wiename kaime netoli Kor- 
dicos, Te-salijoj, dabar turkų už 
imtoj Grekijos provincijoj, smar
kia: pradėjo sausti rauplės. Gy
ventojai, persigandę, kreipėsi prie 
vienaitmio daktaro, idant tas į- 
skiepytų jiems apsiugojimo nuo 
rauplių vaistu. Ant jų nelaimės 
vienok daktaras buvo iszkelia- 
ves, todėl jo tėvas, popas, užsi
manė sūnų iszvaduoli; kadangi 
jis vienok apsaugojimo rauplių 
neturėjo, todėl nusprendė rauples 
paimti tiesiog nuo rauplėms pasi
mirusių, o nežinodamas, kad to 
kias reikia apsilpnyti, nuodus 
rauplių sveikiems įskiepyje. 
Kaipo vaisius tokio neiszmintin- 
go skiepijimo budo buvo, kad į- 
porę dienų keturiolika popo įskie
pytų kaimieczių pasimirė. Pra- 
ne.-zė tuojaus apie tai turkų 
valdžioms, • kurios nepaszauktę 
daktarę suaresztavo. Mat ant gy
dymo žmonių gero noro neužtenka 
bet reikia ir atsakanezio mokslo: 
nemokytas daktaras gal dauginus 

- žmonėms blėdies padaryti negu 
gero.

t M ęste Kurityboj, Brazilijoj, 
vokiecziai ant salės Hauero pa
rengė balių, ant kurio nepraszy- 
tas užėjo brazilijoniszkas oficieras 
Doria ir tuojaus, su savo begė- 
diszkais geidavyma:s, prisikabino 
prie dukters vieno isz atėjusių 
ant baliaus, Adamso. Kadangi 
tėvas norėjo gelbėti dukterį, ne
tikęs oficieras iszsitraukė kardp 
ir perdūrė merginos tėwę; tuom 
dar uepasiganėdino, bet sunkiai 
sužeidė dar 12 vyriszkių ir 6 mo
teris. . v

B Kantone Wallis, Szveicari- 
joj, iszdegė k timas Randogne. 
Ugnis prasidėjo laike smarkios 
vėtros, todėl negalima buvo 
nieko iszgelbėti, kadangi vėjus 
nesz ojo grciiai ugnį nuo vienų 
ant kitų namų. Sudegė 150 na
mų, žmonių turtų pasisekė labai 
mažai iszgelbėti. Sudegė prie 
to viena motcriszkė ir du vaikai; 
naminių gyvulių, sudegė labai 
'daug.

H Italijoj, • provincijoje Como 
ir Bergamo, siautė nehzpasakytai 
smarkios vėtros, kurios dtug 
pridirbo blėdies, sugęiowė daug 
triobų. Prie to likosi užmusztų 
17 žmonių, sužeistų gi yra apie 
100- Mieste Conedabbia į ažerę 
uuskendo 180 pėdų ulyczios, 
nuskendo Jr purto įtaisymai.

|| Kadangi iki sziol ne atėjo nė 
jokios žinios nuo iszlėkusio ant 
orlaivio prie sziaurinio žemės 
poliaus, $zwedo Andree’s,szij va- 
s^rji rengiasi keliauti ten prancū
zas Godard, bet jo orlaivys daug 
didesnis. Godardo balionas turi 
85 metrus aplinkui, į jį tilps 10 
000 kubiszkų metrų gazo; hz 
krasztų pritaikyta 12 mažų balio
nėlių teiposgi gazo pripildytų. 
Kaip tikt susilpnės gajas dide
liame balione, į jį ga’iina įleisti 
gazę isz mažų szalinių. Pagal 
Godardo iszskaitymę, jo balionas 
gali paimti apie 30000 svarų 
sunkenybės ir iszbuti ant oro per 
60 dienų. Su Godardu keliauja 
isz viso, apart jo paties, dar 6 
mokslinczuri. Maisto paima su 
savim apie 16000 svarų.

t Brazilijoj, dėl stokos pinį^ų 
iždo kasose, žemesni urėdnįksi 

' negauna algų, žinoma, uugsztes- 
niejie pasirūpina, kad jiems pir- 

. miausiai butų iszmokėtos. Karei- 
wiai teiposgi nuo seniai negauna 
nė maisto, nė algų, todėl pri- 
wersti misti isz wagystų ir plėszi- 
mų. Mieste Kurityboj, kur dau
giausiai gywena lenkų, prapuolė 
keli policistai, palikę kazarmėse 
raaztę, kad nuo ke!ių mėnesių ne 
gaudami algų, priwersti buwo 
wogti ir užpuldinėti ant praei 
wių kaip-ir paprasti .piėszikai. 
Mokslainių mokintojai gawo da
bar algę už wienę mėaesį, bet 
dar jiems priguli už septynis mė
nesius. Sunkiosųjnat labai sanly- 
gose yra Brazilijos žemesni urėd- 
nįkai. •

| Direktorius egiptiszkos da- 
4 lies Watikano muzejaus, M- Ma- 

rucci, rado ant sienos Watikano 
rūmo iszpjaustyty paveiksiu 
nukryžiavojimo: ežia yra iszpjaii- 

| tas kryžius ir Rymo kareiviai, 
ties kiekvienu kareiviu yra isz- 
pj auta ir jo pravardė. Marucci
sprendžia, kad tasai paveikslas 
padirbtas vieno isz kareivių, ku
riasi buvo prie nukryžiavojimo 
Christaus, kurisaiir iszrėžė, sugrį
žęs į Rymę, visę atsitikime ant

Roentgeno spinduliai ir ly
gas glmdanczlos bak- 

. terijos.
Neseniai isz ras t i Roentgeno 

spinduliai geriausiai tarnauja gy- 
dytojams prie gydymo ligonių: 
pirmiausiai pritaikė juoe prie gy
dymo wisokių sužeidimų, kadangi 
su jų pagelba gydytojas mato wi- 
durius žmogaus kūno, jeigu kas 
nereikalingo yra žaizdoje, su pa
gelba Roentgeno spindulių gydy
tojas langvrai suranda tuos ne
reikalingus, taigi wodingus orga 
nizmni daiktas, kaip antai kalkę 
nuo paszowimo,įsismeigusię arba 
ir praryt* adatą. Žinodama kur 
tie wodingi daiktai yra, lengwai 
gali juos iazimti.

Tūli amerikooiszki gydytojai 
bandė pritaikinti tuos spindulius 
prie naikinimo ligas gimdanezių 
bakterijų, kadangi wienok ameri
konai prie ilgų tirinėjimų netin
ka, jie moka sunaudoti greitai 
kitų isztirimus, todėl ir ežia, ka
dangi pirmutiniai pabandymai 
pasirodė newaisingais, pasiganė 
dino wien tuom, kad apgarsino 
laikraszcziuose apie sawo tiriuėji- 
mus, bet isztikro toliaus jų ne
darė. Užmesta amerikonų darbai . --
naėmė uraneuzai Loret ir Ge I dar5rrn0 Tibeto ažeruose graibo boroksą.
p , . . . . . . , Gyventojai vienok ne turtingi, tamsybėse paskendę, jie
noud; pe pradėjo innėt. įtekmę! turi darbu maityti daugybę budistiszl^žokonįkų, 
Roentgeno spindulių ant džiowę yj^įp pnegzimtsi atkak i m ui ežia europieczių, kadangi 
gimdančių bakterijų ir persitik- tiems atkakus, galėtų sziek tiek apsiszviesti ir zokonįkų 
rino, kad tie spinduliai turi įtek- skriaudžiami gyventojai, o tąsyk jau nesiduotų gal savę 
mę aut tų bakterijų. Jie įskiepyje skriausti zokonįkams. Miestas Lha*a yra tai sostapilė Da-

(Tąsa).
d) Pietinis diržas, terp Kuen-Lun ir Himalajų kalnų, 

pirmutiniai tveria sziaurinį rubežių, antri e jie gi pietinį, 
isz rytų yra Tangla kalnai. Krasztas tas tveria augszcziau- 
sią ant žemės po Pamirui Tibeto iszkilimą, ant 5000 metrų 
arba su virszum 16000 pėdų augszciaus jūrių paviraiaus. 
Teka ežia daug upių neturinezių nubėgi m o, kurios ežia 
prasideda, ežia ir pasibaigia, pietinėj ir rytinėj daly j 
prasidedanezios upės Indus ir Brahmaputra prašiniusza 
per Himalajų kalnus ir teka į pietus, per Kuen Lun upė 
Hoang-ko, ir teka į rytus, per Tangla kalnus persigraužia 
upės Jang-tse-Kiang, Kambodža, Saluen; daugumas tų u- 
pių teka paraleliszkai prie viena kitos giliai kaipi tarpkal- 
nėse, iszplaukusios isz Tibeto iszsiskirsto. Klimatas 
Tibeto, dėl didelio jo pasikėlimo, yra szaltas, žemė ne vai
singa, todėl gyventojai mažai užsiima žemdarbyste ir tai 
tikt gyvenanti žemesnėse klonyse upių Indo ir Brahma pu
tros, daugiausiai užsiima bandų ganymų. Auginami Ti
bete gyvuliai suteikia žmonėms ne tikt maistą, taigi ne 
tikt pieną ir mėsą, bet ir produktus ant iszgabenimo į ki
tus krasztus: ožkos auginamų ežia veislių duoda brangią 
vilną, isz kurių audžia brangius audimus ir skepetas kasz- 
miriszkoms vadinamas, vuodegas jauezių yak gabena 
į Persiją, Turkiją .ir kitus rytų krasztus, muskusiniai 
jaueziai duoda brangų aptiekose vartojamą ir ant kvė-

Peszawer. Prie įėjimo į Solimano kalnų klonis angį i Jonys 
dirbo daug tvirtynių, ant apgynimo sziaurinių Indijų nuo 
pa Afganų užpuolimo. Netoli Indo įpuolimo į jūres yra 
portas Kuraczi. Virautinėj Indo dalyj, jau Himalajų kal
nuose, yra kalnuotas krasztas Kaszmir^ su to paties vardo 
miestu, kur dirba garsias ant viso svieto skepetas isz bran
gių kaszmiriszkų ožkų vilnų. Krasztas tas vaisingas, turi 
puikų klimatą. Pagal tų krasztų gyventojų nuomonę, 
ežia buvo rojus, kur gyveno pirmutinis žmogus.

b) Rytini žemumos dalis, atidalyta nuo pirmutinės 
Thar tirais, užima apskriezius upės Gangeso ir Brahma
putros. Oras ežia drėgnas, žemė vaisinga, augmenys au
ga tarpiai, auga ežia: bananai, cukrinės lendrės, medvil
nės, ryžiai, kviecziai, aguonos, indigo. Krasztą tą užvaisi- 
na perijodiszki tvanai upės Gangeso, todėl tai gyventojai 
laiko tą upę už szventą, traukia ežia didelėms kompani
joms ant pasimeldimo ir ant iszsimaudymo. Deltos Gan
geso ir Brahma putros susideda isz daugelio szlapių salų 
apžėlusių nepereinamoms girioms; ežia tai yra choleros tė- 
viszki.kuri beveik niekada nesiliauja; giriose gyvena tigrai, 
visokios nuodingos gyvatės; ežia tankiai atsitinka neisz- 
pasakytos vėtros, taifūnai, kurie pagriebia vandens stul
pus isz Bengaliszkos užtakos, nunesza jas ant kietžemio ir 
jį netikėtai užlieja. Nors tie krasztai ne sveiki, bet turi 
savo gyventojus, kurie užsiima medžių kirtimu ir žemdar
byste! kaimai jų pastatyti ant tyczia nupiltų kalvų, ka
dangi upių deltos tveria beveik vien klampynes.

Isz miestų didžiausias yra KallcuUa, turintis apie 1 
milijoną gyventojų, prię įplaukimo į jūres Gangeso, yra 
tai sostapilė augliszkų valdybų Indijose, geležinkeliais su
jungta su Peszaveru ir Bombay; Kalkutos klimatas ne 
sveikas, ypacz gi vasaros laike, todėl tai vasarą daugumas 
turtingesnių gyventojų isz miesto iszsikrausto į sveikus 
krasztus prie Himalajų kalnų. Benares, teiposgi ant u- 
pės Gonges, turi apie 250000 gyventųjų, yra tai szventas 
miestas iszpažintojų braminiszko tikėjimo, kur susirenka 
kas metą daugybė to tikėjimo iszpažintojų. Allahabad, 
prie įpuolimo upės Džumnos į Gangesą, turi apie 200000 
gyventojų; miestas tas yra tvirtynė. Ant upės Džumnos 
yra miestas Dehli, turintis apie 250000 gyventojų, sostapi
lė senovės Didžiojo Mogolo vieszpatystes. Valdant Mo- 

milijonus gyventojų, buvo ežia daugybe mokslainių, jis 
buvo viduriu apszvietimo mahometoniszkų vidurio Azijos 
tautų, sziądien nupuolė, kaipo ženklas senovės turtingu
mo užsiliko dar puikus Didžiųjų Mogolų rūmas.
, dietiniame rzone Himalajų kalnų yra vieszpatystės:

Nepaul arba Ghorka, ant pietinio szono Himalajų kal
nų, neprigulmihga, tikt neseniai anglijonams pasisekė 
ežia sziek tiek iszplatinti savo įtekmę ir iszderėti įsileidimą 
augliszkų rezidentų. Sostapilė to kraszto yra miestas Kat
mandu, turintis apie 50000 gyventojų.

Butan, teiposgi ant pietinio szono Himalajų kalnų, 
vieszpatystė ta visai neprigulminga, iszplatinti ežia savo 
įtekmę anglijonams nepasiseka. Sostapilė to kraszto yra 
miestas Tassisudan. Ant apsaugojimo Indijų rubežių nuo 
užpuolimų narsių abiejų tų vieszpatyszczių gyventojų,prie 
įėjimų į klonis, anglijonys pastatė tvirtynes.

Terp Butano ir Nepauliaus, teiposgi Himalajų kal
nuose, yra nedidels, bet teiposgi narsios tautos apgyven
tas krasztas Sikkirn vadinamas. Gyventojai ilgai Įiasek- 
mingai gynėsi nuo auglijonų, bet ant galo likosi suvaldy
ti; Sikkirn dabar tveria angliszką valdybą.

Tuos Himalajų kalnų krasztus atidaliną nuo Indosta- 
no žemumos giria apžėlusios klampynės Turai vadinamos. 
Klampynės tos labai nesveikos, siauezia jose nuolatai pa-

jūrių kiaulaitėms džiovos bik- lai Lamos, angszcziausio budistiszko tikėjimo virainįko, -filiui, miestas buvo daug turtingesnis ir didesnis: turėjo 3
terijas. Po dviejų dienų paė rūmas, kuriame jisai gyvena turi 1000 kambarių.
mė tris isz įskiepytų kiaulaiezių Visi krasztai, taigi Dzungdrija, Augsztasis Turkesta- 
irstatė jis po wienę watandf kas nas, Tibetas, Mongolija priguli prie Chinų vieszpatystės, 
dienę per du mėnesiu po Roent- bet valdosi savistoviai, kaip kur yra tikt chiniszka ka- 
geno spinduliais, kitas gi penkias, riauna. 
teiposgi įskiepytas, paliko teip. .
Kiaulaitės pastatytos po spindu- MllSSOIių krtMtal.
liais, juo toliaus, juo daiėsi swei Indostiimis arba Indijos užima vidurinį isz trijų A* 
kesnės, džiova ant jų neapsi- zijos pussalių, ant linijos jungianezios Indo ir Gongeso 
reiszkė, kitos gi, paliktos teip, deltas, turi trikampį jiavidalą, kurio pietinė viraani yra 
pradėjo nykti, taigi likosi džio Komorįn priežemio. Vakarinės pakrantės turi dau
bos apimtos. Tas pats pasirodė ir užtakų, nors jos ne didelės. Kaipi pratęsimu to pus- 
bandant italijonams Fioreutini ir 
Linoschi: isz jų įskiepytų
kiaulaiezių tos negavo džiovios, 1 
kurios buwo pastatytos |>o įtek | 
me Roentgeno spindulių. Toki 
jau ivatsiai pasirodė ir prie banda 
wowų D-ro_ R-edero, docento 
Muencheno universiteto. Banda

1 salio yra sala Ctylon, nuo aziaurvakarų yra pusaalis Gu- 
džerat. Tanai trikampis pussalia tveria Dekanu bet jis yra 
tikt dalis Įndostano, prie jo priguli dar sziauriniai už De
kano krasztai, atidalyti nuo kitų Azijos krasztų Himalajų 
ir Soliman kalnais. Ta sziaurini dalis tup teiposgi tri
kampį pavidalą. Visas gi Indostanas, nuo Azijos kjetže- 
mio atidalytas augsztais -kalnais, isz dviejų gi szalių aplie
tas jūrių vandenų. Pietini dalie tveria iszkilimą, sziauri
ni gi žemumą.

Indotano gyventojai iiuliecziai arba indusai priguli prie 
’ i tos paezios giminės, prie kurios 

Europos tautos; atsikraustė jie ežia

ir puriu uimi. , .
fru; fabrikų liko,inugriautų,' •'«* Prie *Td>'nl“ Oiphknto ir 
pertai daug darbitųkų neteko b"*° •« ’-vk 'annzkos kllmfe, taigt prte
' . e * mingos, bet tas Riedero ne at-1 prigulime mes ir kitos Eu.~^ a..™.,,. . - .

Mr ’ tolesnių tirinėjimų. nuo sziaurvakarų ir užėmė pirmiausiai sziaurinę žemumą, ypncz europiniams drugiai; vietiniams vienok ių
1 pietinėj gi Dekano kalnuotoj szalyj užsiliko pinputiniai krasztų gyventojams drugiai tie ne kenkia, matomai jie 
Indijų gyventojai tamsios veido i»rvos. Tie pirmutiniai ozia gyvendami per ilgus amžius prisitaikė, teip priprato 
Indijų gyventojai, Dravidais vadinami, skirstosi į daug prie nesveiko oro, kad tas jiems jau ne kenkia.

I j . p smulkių szakų, juos prisigriebę į sziaurinę žemumą Arijo- 2) Dekanas panaszus isz dalies į pietinės Afrikos už- •
rę. I Pueę W1‘ an 08 <’en geno besiplatindami nuo sziaurių, suvijo į pietinį kalnuotą baigą, apima pietinį trikampį, kprio viraunė nukreiptai 
spinduliai spstabdė veisimam pU88a]io kampą. Į pietus; tveria iszkilimą, einantį žemyn rytų link, į tą ,
!ukter,ii!t ui!eUtj I įndostano turtingumas įgarsėjo nuo senų laikų, dėl k,raMt1teka it '>peS, isz kurių svarbiausia yra (?o- 
b., sulakė wels,m.s. ir kitų b.k totaiturtingumo tm,lkė vi9ok-, ųikariautojai, kaip Skilimas tasai isz visų pusių ataustas kalnais,
terijų, tame teiposgi di|’bterito iv’autai Aleksandras Didysis, Macedonijos karalius, Afga- arba briaunoms, nuo sziaunų tęsiasi Wtndhya kalnai, ku- 
sziltmių bakterijų. naį, Mongolai, bet jie apvaldė tikt sziaurvakarinę Indosta- ne prasideda prie isztakos upės Narbuddos, tekancziOB į

Iki sziol Rieder išbandė įtek- no dalį, paupius Indo, kadangi į pietus toliaus traukiasi; 'ikarus; kalnai tie traukias! iszilgaii deszmio kranto pus-
mę Roentgeno spindulių tiesiog nevaisingi tirai, dar toliaus į pietus status kalnai: tikt sul- Gudžerat *hn.k; nuo sziaurių atsiremia į juos Maboa
ant lyeria auginamų bakterijų ir tanas Baber, atėjęs isz Turano, apvaldė visą žemumą ir už- ^kilimas, kimšai kampu įsikiszą į sziaurinę žemumą upių
ant įskiepytų žvėrių, dabar nas-1 dėjo vieszpatystę Didžiojo Mogolo; sostapilė tos vieszpaty- Pndo ir Gangeso. Gyventojai Mahrattai, žinomi savo nar-
prendė taikyti tuos ir prie gydy- i^tės, miestas Dehli pagarsėjo po visą pasvietį savo turtin- 8U®U’ J.ie PąHehmingai iiasipneszino mongolams, kurie ap- 
mo ligoniu Jis sako ksd ant ap gurnu, mokslais, valdant Mogolams turėjo su virszum 3 mi- 'ald? ^iauri nes Indi jas, stengęsi apvaldyti ir pietinę dalj. 
mo ligonių. Jis sako, kad ant ap- j?.. ffVVentohi Isr Fnronierziii nirmiansiai atkako ežia vakarų ir rytų rubežius Dekano yra Ghat kalnai. Va- t saugojimo žmogaus nuo užsikrėti llJ°uus gyventojų. Isz K i pieczių | niauata a ak ežia kalnai anžėle cirioms nenrieinami i vaka-moli/ra arim ir antfrvdvmo ui į portugaliecziai, bet jie apvaldė tikt vakarines Dekano pa- f rainai apzeię girioms, neprieinami, į yaKa
sTkrZ’iJkreikia? kTligę pa- k rantės, ne persigriebė jie per kalnus toliaus ant iszkilimo, | 1 ™ <
gimdžiusios bakterijos butų isz- vėliaus atsirado prancūzai, bet ir tie mažai rūpinosi apie |CZ!ų juoMtąJra/a^rv vadinamą. Aut tų pakranczių yra 
naikintos, užtenka jas spsilpnyti,J apvaldymą didesnių plotų, tikt atsiradus anglijonams, jie jportmis miestas Bombay, turintis .00(M 0 gyventojų, da- 
o jau spsilpnyta-i isznaikys žmo- pamuszė visą Indostaną, tūli krasztai užlaikė dar szeszėlį ^ai dėl siauczianczio ežia maro, daugelis gyventojų , 
gaus kraujas. K^d Roentgeno patvaldystės, turi savo valdonus, bet isztikro tie valdonai įbėgtojo. Rytiniai Ghat kalnai daug■ žemesni, turi daug 
spinduliai jas apsilpnina, spie tai tarnais angįiszkų rezidentų. Turtingumas įndostano' Per^jimil> kiirioiiB teka upės, palieka jie platesnę pakran- 
persitiktino isz iki szioliszkų tiri- vodingai atsiliepė ir ant budo jo gyventojų: jie turi viską 
nėjimų. Todėl lie spinduliai tar- iengVaj* k0 ant gyvenimo reikia, szalindamiesi nuo kitų, 
nau? gy y ojams neti prie «p- nore geniai pasikėlė gana augsztai kulturiszkai, seiliaus :w?ų* gaUų ne^ Euroi^ tautos^t įgilto laipsnio,
ori. p.«owimų,bet ir prie .pe.u- 8U I**“ ne k,1° vl“ aug“tyn, kadangi viską, ko reikalą- 
gojimo nuo wisokių limpanctių »o, suteikė jiems lengvai geradėjinga gamta. Drėgnas, 
ligų ir prie gydymo jau į lig^ į- Bziltas oras, vaisinga žemė ..pavertė gyventojus per ilgus 
puolusių. * - laikus į tinginius be energijos, isznaikino narsumą, atsira-

 ■- dus anglijonams, gyventojai vaisingos žemumos nė ne

darbo.

t Ant salo* Monserat, Widuri 
nėj Amerikoj, huwo neiszpasaky- 
tai smarkus žemės drebėjimai, 
kurie daug pikto ir nelaimių pri- 
diibo. Žemė* drebėjimai traukėsi 
beveik be paliovos nuo 15—20 
d. Wasariaus; tūlose vietose 
suskilo žemė ir pasidarė platus 
ir gilus plyšiai. Sala Monserat 
yra viena isz salų ^Vakarinių In 
dijų, turi 47 ketvirtaines mylias 
ploto, priguli ji Anglijai.

B Užkaukazijoj, pietinėj Mas- 
kolijoj, kur buvo užstojęs jau ti
kras pavasaris, medžiai pradėjo 
žaliuoti, 1 d„ Wasariaus netikė
tai užėjo baisi sniego dargana. 
Wisas plotas Kutaiao gubernijos 
sniego uždengtas, kaimai užberti, 
geležinkelio trukiai negal į Tifli- 

prisigriebti. Wėlros ir darga
nos pridirbo daug blėdies, ant 
jūrių susidaužė daug laivų.

Ant Juodųjų jūrių, apie Odesę, 
siautė neiszpasakytai smarkios 
vėtros, kurios daug pridirbo blė 
dies. Odesos porte vėtra nutrau
kė nuo inkarų stovincz'us laivus, 
isz kurių keli susidaužė. Mieste 
vėtra teiposgi pridirbo daug blė- 
dies, nuueszė daug stogų, daugy
bė langų likosi iszdaužytų. '

R Anglijos pakrantėse, prie- 
azais Norfolk, laike smarkios 
vėtros susidaužė du prigulinti 
angtiszkam randui laivai; su 
jais prigėrė ir 16 jurinįkų.

Niekei Plate Geležinkelis 
permainė sawo “dypą”.
Chicago, Niekei Plate Geležin

kelis, nuo 6 d. Kovo, 1898 m. per
kėlė 88 vo pasažierinę staciją (Dy- 
Pfr) nuo Clark ir 12tos ulyczių 
ant Van Buren-ulyczioe į Rock Is- 
land ir Lake Shore Depot. Nuo 
szios dienos jau visi to geležin
kelio trukiai iszvažfuoja ir par
važiuoja ant dypo ėsanezio 
prie Van Buren ui.

CASCARETS tudratln* kepeni*, lakato* U 
■r* aza*. *

grasino nuo
Teip jau pasekmingos, kaip su 
džiovos, buvo bandavonės su 
bakterijoms gimdanezioms cbole- smnikių szakų, juos prisigriebę į sziaurinę žemumą Arijo- 2) Dekanas jianaszus isz dalies į pietinės Afrikos už-

bakterijų. Tiesiog užleisti spiudu-

terijų, tame teiposgi diphterito ir į ^^1 Aleksandras Didysis, Macedonijos karalius, Afga- ĮaI’l)a briaunoms, nuo^žiaurių tęsiasi indhya kalnai, ku- 
sziltmių bakterijų. | ------ ---- «

mę Roentgeno

Gyventojai Mahrattai, žinomi savo nar-

j Isz vakarų ir rytų rubežius Dekano yra Ghat kalnai. J a- 
\karin ta i Ghdt kalnai apžėlę girioms, neprieinami, į vaka

ežių juostą, Koromandeliu vadinamą; pakrantės tos ne vai
singos, trūksta gilesnių jūrių į kietžemį įsipjovimų. Yra 
ežia tyczia, su dideliais kasztais padirbtas portas MadruSy 
turintis apie 500000 gyventojų. Abidvi Ghat kalnų eilės 
suseina kalnuose Ali Gherry. Kalnai tie garsus yra visose 
Indijose savo sveiku oru, jais ifžsibaigia pietini pussalio . 
virszunė kaipo Komarin priežemis.

IszkUimo viduriai apsiausti kalnais, ežia ne prisigrie- 
klimatas sausas,bia drėgni nuo jūrių vėjai, todėl tai

Į bandė prieszintiesi,. isz syk pateko į atėjunių jungą, gy-1 laukams ne užtenRaX)ro drėgnumo, ant padarymo jų vai- 
, I ventojai gi mažiaus vaisingo, sauso Dekano dar ir sziądien ringais, gyventojai nukastais kanalais priversti vandenį “eTOL,A - _________ _____ _____ __ L. i__  ir lnnVnu

Palieszkojimsl 
Pajietzkau »awo brolio, Kazimiero I 17-®“^ “

Radzewycziaus iszSuwaikųfub wiika- rėdosi jiagal savo tiesas, turi savp valdonus, nekartą ban- iszvadžioti podirvas ir laukus.
wiazkiop*w.„Maczių kaimo. 2 meui do pasiprieszinti atėjūnams anglijonams. Indijos labaiwiaskio p»w.. Macaių kaimo. 2 meui do pasiprieszinti atėjūnams anglijonams. Indijos labai Gyventojai augsztesnio, sveikesnio, mažiaus vaisingo 
atgal gyweno}ia Vaukegan,ui. ir isz teo tiratai apgyventos, ant 70000 ketvirtainių mylių gyvena Dekano, ilgiaue prieszinosi svetimiems užkariautojams ne

gu gyventojai vaisingų sziaurinių žemumų; ir sziądien*isz- 
kilimo vidurys tveria Nizamo vieszpatystę, kuri yra tikt po

iazwaiiawo į St. Louia. Mo.Jl. pats, ar Clift apie 290000000 gyventojų, 
kas kitas, teiksis duot finlf ant ssio v
adreso:

ChasDvylaltis.
207 Breiriug are., Waukegan 111.

«—•)

Indostanas dalinasi į szitokias dalis: kilimo vidurys tveria Nizama vieszpatystę, kuri yra tikt po
1) Tikrasis Indostanąs užima sziaurinę dalį, taigi jn. protekcija Anglijos, bet rėdosi savisikai ir turi savo 

žemumą ir įteOhl stoną Himalajų kalnų. Indosta- valdoną. Isz miestų svarbiausi: Haiderabad turintis 500 
_ no žemuma traukiasi nuo Indo-Arabiszkos užtakos iki 01,(1 gyventojų, Golionda garsi buvo seniaus isz savo dei- 

Pajiszkau Kazio Bariioa, i«z 8owaikų | Bengaliszkai užtakai ir nuo sziaurinių ikzsiszakojimų Dėka- kastynių. Pietini pussalio užbaiga tveria Maisur
gub., Jau 44 metų kaip Amerikoj, pir- Qo įįj Soliman ir Himalajų kalnų. Susideda isz dviejų da- į cz!a. s^Pe81 anglį jonų pergalėti indiecziai; paęku-

’ |lių: isz vakarinės užimanezios prieupį Indo ir rytinės ūži1lt?z tokių karžygių užliuosybę buvo Tipo Sahib, kuri- 
« * * * eini ilmniioim rrunoai nonriainamni irirfvnai

mlau gyweoo Pi t lt ton, Pa. Teiksis atsi- 
ssaukti ant ssio adreso:

Kasim. Ambrse,
8o. Windsor, Conn.

. •
Pajienkau sawo draugo, Martino 

Brazausko, isz Kauno gub.,. Eirogalos 
wolastes,' PSlutawo kaimo. Turiu Į JĮ 
labai swarbu reikalą Teiksis atsilsauk- 
ti ant ssio adreso.

Mateuazaa Juozaitis,
Cof R. B. Ward. Port Chester, N. T.

Pajieszkau sawo gimlnaicsio, Wiadis- 
lowo VVijkflio, pafcinanczio isz 8uwalkų 
gub., Seinų p»W., kaimo Gudelių, teik
sis ataissauktl ant adreso:

Martin Oaurtonis,
104 Teskert 8t., Philadelphia, Pa.

i man ežios paupius Gangeso ir Brahmaputros. •
a) Vakarini dalis turi sausą ir karatą klimatą, ka

dangi musonai ežia neprisigriebia, todėl kaslink klimato, 
floros ir faunos panaszi į Iraną, auga ežia datelini arba 
fenikiszka paima, isz žvėrių— yra Hutai ir kupranugariai, 
taigi gyvuliai sausų krasztų, gyventojai iszpažįsta mahd- 
metonisiką tikėjimą. Dalis ta sausa ir ne labai vaisinga. 
Tikt upėslndo ir jos įplaukų paupiai, ypacz gi teip vadi
namas Pendžab arba Penkupis^ ūži mautis sziaurinę dalį 
Indo žemumos yra labai vaisingas. Isz miestų svarbiau
si: Lahar, turintis 200000 gyventojų, ant susibėgimo ke
lių, isz kurių vienas traukiasi iszilgai upes Indo, antras 
nuo Gangeso į garsų per kalnus Khyber perėjimą i------

sai ilgiausiai gynėsi neprieinamoj tvirtynėj Seringapatam,
8) Sala Ceylon yra į pietus nuo Dekano, nuo kurio 

atidalyta užtaka Manaar, kurioje gaudo daugiausiai žem- 
cziugų ir žemeziuginių dėžių ir pertaka Palk;> ant tos per- 
takos yra eilės smulkių saluczių ir sudumų, vietą tą vadina 
Adomo tiltu;, dėl to tai Adomo tilto laivai ne keliauja per 
Palk pertaką, bet turi apkeliauti aplink visą Ceylon salą. 
Sala ta turi daug užtakų, prie kurių pastatyti didžiausi 
miestai. Kolombo turi 150000 gyventojų, Point de GaUe 
teiposgi portinis miestas. Sala Ceylon savo viduriuose 
kalnuota, kalnai apžėlę puikioms girioms.

‘jįjį

Gangeeo į garsų per kalnus Khyber perėjimą ir nuo 
į Afganistaną, ant apgynimo to perėjimo yra tvirtynė 

**»:*£?' '■ .Z - rA. -f į .
(Toliaus bus)



LIETUVAWietines Žinios.
— Advokatas M. S<mon,-sude 

gūdžios Dooley, gyn§ tf is plėezi- ? 
»us apskųstus už visokius nu- 
aidėjimus. Advokatas -stengėsi , 
pertikrinėti, kad apskųsti yra tai 
teisingiausi žmonės netik t <Chica- 
goj, bet visoj Amerikoj, jų gi 
skundėjai netikę, ne verti užsi- 
tikėjimo. Iszkalba advokato ve 
nok nieko megelbėjo, minėtų 
plėszikų sudžia neiszteisino, likt 
pavedė juos kriminaltszkam su- 
<lui ir pastalė po kaucija $1500. 
Bet kaip tikt advokatas nusimi
nęs, kad nepasisekė iazteisiuti 
teip dorų žmonių, nulenkėgalvę, 
persitikrino, kad isz kiszeniaus 
užtraukė jam auksinį laikrodėlį 
su tokiu jau lenciūgėliu. Kadangi ( 
toj audo dalyj buvo vien advo- < 
kataa, policijantas ir du detekty
vai ir trys apskųs!iejie, taigi tu
rėjo apvogti už nepasekmingę 
apgynimę kaitras isz anų “dorų’’ 
plėszikų. Prie jų vienok pavogto 
laikrodėlio nerado, todėl, turbut, 
pavogęs, niekam nematant, per 
davė jį katram isz savo draugų 
liudytojų,žinoma, teiposgi plėszi- 
kui. Advokatas nužudė laikrodė
li.

— Pereito Ketvergo vakarę, 
apie 7 vai., vagonas elektriszko 
ulyczinio geležinkelio linijos 
Ashland avė. atbėgo prie garinio 
geležinkelio G ra n d Trunk linijos. 
Buomas buvo užleistas ir karas 
sustojo. Perbėgus lokomotyvai, 
sargas pakėlė buomę ir elektrisz- < 
kas karas užbėgo aut szėnių.Tuom < 
tarpu keturi vagonai nuo nubė
gusio tiukio nusikabinę, per įsi- i 
bėgimę bėgo tiesiog ant karo, 
kuriame, apart konduktoriaus ir 
motonnano, buvo 10 pasaiier ų. 
Pasažieriai persigandę pradėjo 
szokinėti ir jiems isztikro pasise- ' 
kė nuo karo nuszokti, pasiliko 
tikt motorinanas, kuris prie su 
simuszimo likosi užmusztas, du < 
žmonės likosi sužeisti, bet nepa- ( 
■vojingai.

— Frank Rubek likosi nus
pręstas aut 20 metų kalėjimo už 
visokius nusidėjimus. Sude jis 
prisipažino, kad buvo * arklių 
vagim ir per penkis metus užsi
laikė isz vogimo arklių ir veži
mų Chicagoj ir develande. Po 
pirmutiniam nusprendimui pasi- 

- -rodė, kad jis papildė ir dauginus 
• tokių darbų, už kokius sūdai bau- 

dŽia, todėl jis likosi nubaustas 
dar 3 metais kalėjimo. Fotam pa
sirodė, kad tai dar ne viskas, už 
kitus nusidėjimus likosi nuspręs
tas ant viso amžiaus į kalėjimę. 
Klausymas dabar, nuo katro nus
prendimo jis pradės? Ar iszsėdė- 

' - w's? amžį, turės paskui sėdėti 
dar 20 ir 3 metus, ar nuo tų pas
kutinių pradės.I J ■

— Ant Blue Island, ant gele- 
žinkėlio, pereitos subatos dieoę, 
atsiliko baisi nelaimė: susimuszė 

« mat pilnas žmonių omnibusas su 
geležinkelio trukiu. Susimuszimas 
buvo baisus, numirėlių sukrowi- 
me Kronegerio yra 10 kūnų už- 
musztų prie to nelaimingo atsiti
kimo. Sužeistų gi yra daug, vie
nus isz jų nugabeno į ligonbu- 
czius, mažiaus gi sužeistus nuva- 
žtojo į namus, jeigu jie Chicagoj 
gyveno.

— Sveikatos užveizda Chica
goj apskundė į sudę daugylię pie 
no pardavinėtojų už pardavinėr 
jhDę, žinoma už brangię prekę, 
negryno, bet su visokiais primai- 
szymais pieno. Terp apskųstų y 
ra ir trys lenkai. Kaip ant mažo 
tkaitliaus lenkų prėkėjų yra tai 
didelis nuoszimtis. Mat nesauži- 
uiszki prekėjui, ant padidinimo 
pelno, nesidrovi žmonis nuodyti 
pardavinėdami ne sveikus val
gio produktus.

— Agentas Brandner, užėjęs 
į niekiausiu miesto Chicagos dalį, 
likosi nežinomų plėszikų, ar teip 
kokių paszlemėkų, užpultas ir 
baisiai su peiliais subadytas. Poli
cija, radusi gulintį ant ulyczios, 
nugabeno jį į hotelį PalmerHouse, 
kur jis buwo apsistojęs; ežia tai 
žmogus ir pasimirė.

Draigyszcziu reikalai.
Ch:cago, 17 d. Balandžio, 1898 

m*, salėje Fulaskio. 800 S. Ash
land avė., Dr-tė Dovydo Kara
liaus daro balių, ant kurio už- 
praeao visus lietuvius ir lietu
vaites atsilankyti ir pasil nks 
minti, nes bus pirmas balius po 
WeKykų. Prasidės 5| valandę 
vakare, ir trauksis per naktį.

Su guodone, Komitetas.

Mitingai:
Draugyste L;uoaybės laikys 

■6MWo mėnesinį susirinkimę, salėj 
p. L. Ažuko, 3301 Auburn avė., 
Chicagoj, nedėlioj, tuojas po 
12 valandai vidurdienio, 6, d. 
Kowo, 1898, ant kurio privalu 
pribūti wisi tos Dr—tės sanariai. 
Prie togi yra užpraszomi dori 
žmonės lietuviai ant prisimszy- 
mo į sąnarius tos Dr—tės, pakol 
dar pigus įstojimas,nes trumpame 
laike bus jau pakeltas.

Su guodone, Dr-te Liuosybes.

Gydo wyru», moteris ir vstUcus.
Jeigu daktarai negalėjo paimt tavo ligos, ar

ba jeigu negalėjo taurgi išgydyti, tai taisyk lao- 
Jane paa D-rį flam'f. o jis duos tau rod| dykai.

Liet. Demokratiszkas Kliu bes 
Stos Wardos laikys aawo metinį 
mitingę nedėlioj, 6 Kovo, 7 vai. 
vakare, salėje L. Ažuko, 3301 
Auburn avė., ant kurio bus rinki
mas naujos administracijos ir ap 
svarstymas kitų svarbių dalykų 
kaslink atelnanczių rinkimų. Dėl- 
togi visi lietuviai yra užpraszo- 
mi kuo skaitlingiausiai susirinkti.

L. Ažukab, prez.

ChicHfifo, Suhat<>i, 5 d. Kowo, 
7i valandę vakare, salėje Pulas- 
kio, 800 S. Ashland avė., Dr-tė 
Teisybės Mylėtojų laikys savo 
susirinkimu, ant kurio uikvie- 
czia visus sąnarius pribūti ir ki
tus dorus vyrus ant prisiraszy- 
mo.

AVyriausybe.

Ch:cago, IIIinojaus Lietuvisz- 
kas Republikoniszkas Susivieny- 
jimas laikė Savo metinį susirin- 
kimę, salėj Liaudanskio, 3301 S. 
Morgan st, ant kurio likosi isz- 
rinkta administratija ant tekan- 
ežio meto, ka p tai: F. P. Brad
chulis įBrezidentas; Dan.Lomson, 
Vice-Prez.; John Jau k sz tas, Se
kretorius; Chas Kunze, Kasierius. 
Iszpildantis komitetas^ tapo isz- 
rinktas isz sekanczių ukėsų: J. 
Zuboff, A. Jauksztsa, Chas. Kun
ze, Chas. Kuzma, Dan. Lomson, 
J. Mirtinkus. Teipgi likosi nu 
tarta, kad prezidentai ir sekreto
riai kiekvieno Republ. Kliubo ir 
privalo pribūti sykiu su delega
tais ant susirinkimo, kurie teipgi 
turės lygų balsę su delegatais.

Tasgi III. Liet. Rep. Sus. lai
kys savo mitinga 13 Kovo, 1 
valandę po pietų, salėj Laudans- 
kio, arit kurio nauja admimstra 
cija užims vietas. Delegatai Kliu 
bų, kaip ir prezidentai su sekre
toriais neatbūtinai privalo pribū
ti. Su guodone,

F. P. Bradchulis, Sekr.

Ch:cagoj, Liet. Republikonisz 
kas Kliubas lOtos Wardos laikė 
savo metinį susirinkimu, ant ku
rio tapo iszrinkta nauja adminis 
tracija isz sekanczių ukėsų: Jonas 
Juszka—prez., K«z. Kunca-vice 
prez., Antanas Balcziunas-kasier. 
Motiejus Alltonis-sekr. Delega
tai: Ant. WenckuiM8, St. We 
dluga ir Kaz. Kunca.

Ateinantis milingas bus laiky 
tas 5 d. Kovo, Subatoj, 7 valan
da vakare dėl apsvarstymo 
svarbių dalykų, ant kurio užpra- 
szom visus ukėsus lOtos Wardos 
kuo skaitlingiausiai susirinkti į 
salę po nr. 872 W. 22nd st.

Su guod. M. Allionis, sekr

“Lietuvos” Agentas

Lietuviszka Cigarų dirbtuvė, 
Chicagoj, A. Sukurskio & Morro 
Co. reikalauja 20 jaunų vyrų ir 
merginų mokyt i esi Cigarus dirbti, 
nes norim turėti grynai lietuyrisz- 
kus visus Cigardirbius. Norin
tieji e mokint iesįszito amato,tegul 
per gromatę ar arabiškai atsi- 
szaukia į offisę, 208 Forųuer st, 
arti Halsted st.

A. Sukurski A Morro Co.

Keliaujancziu “Lietuvos” agentu 
yra Motiejus Damijonaitis. Ji
sai ežioms dienoms atsilankys 
Baltimorej ir aplink priimi
nėdamas prenumeratę nuo senų 
skaitytojų ir užraszinės naujus 
skaitytojus. Dėltogi meldžiame 
visų tėnykszczių lietuvių, kur 
musų agentas atsilankys, užmo 
kėti jam pinįgus už “Lietuvę”, 
o tokiu budu užezėdysite sau 
kasztus prisiuntimo. M. Damijo
naitis yra tikru “Lietuvos” agen
tu, visi galite jam užsimokėti 
prenumeratę už “Lietuvę”, o pi
nįgai bus mums gražiai priduoti. 
Mes už jį atsakome. Teiposgi 
galite gaut pas jį visokių knįgų 
pirkti, kas tik kokių norite.

Lietuvos iszdavyste.

tai pinigus tau sugratini ir nereikalauji nieko 
lodyti. D-ras Ham'as yra teisyagu ir ataakaa- 
eslu, o ligoniais spiek*grojasi -kaipo tewas sa- 
wo*aikaia. Žmooes, kurte ant.taasesio jiesska- 
)b rodos visokiu daktaru, kurie keliolika metu 
iszkentejo ligas ligonbooaiuoee, lyg per stebuklus 
tapo Užgydyti per D-r, Ham'a. Nekalbame t, 
pasigirdami, bet tiktai sakome Ukra ties,. Ns- 
srilkinkit sawo ligos, nes gali stotis nelssgydo- 
ma. Tuojaus rasayk prie D-ro Ham'o.

Gydyklų D-ro Ham‘o negalim,gauti jokioje ap. 
tiekoje, a ne groserneje, a ne karosemoje. ne pas 
pedlloriu. Kas nori gaut ezystas ir sveikas gy
dyklas, tur staortai rassytl prie D-ro Hemo. Bon- 
kete gydyklų kaistuoju tik 81.00, sseezlos bonke- 
lea 86.00. Issrasaant gydyklas, reik aprassyt sa
vo liga ir indet in gromata piningus, arba no- 
ney orderi, arba esekL Gydyklas ir pamokintm, 
kaip gydytis Įsisiusime atgulė paėsta. Prisiusk 
paostin, mark( ant atsakymo. Adresas toks:

DR. C. B. HAM, 
708-709 Kational Union Bulldlng, 

TOLEDO, O._

W. SIOMINSKA,
679 Mtlvvaukee Avenue, CHICAGO^ ILL.

Mano Dirbtum tapo
/\ Apdovanota £

1 DVIEMS
ant KoNciURzkOB Paro
dom už rūpestinga, tei
ni nga ir artistlszfcą isc- 
dirbimą.

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

Turiu už garbę aprelkaztl guo- 
dotiniema Kunįgama ir guodotin. 
Draugystėms, kad asz dirbu vi
sus augsseziatu paminėtus daig- 
tus Figiausei, Telsinglausel 
ir Gerlausei, nes per 30 metų 
užsiimdama issdirbimais įgijau 
geriausę praktikę ir dėl to galiu 
viskę padirbt pigiau ir geriau ne
gu kiti fabrikai.

Su guodone
W. SLOMINSKA, O7D MILWAUKEE A V., CHICAGO, ILL.

Suvis iszgydytas. 7. 
Gunnu.1, O., Lloroa, 1896.

Alt sirgau per Ilgus 7 metus liga 8s. Valen
to, mėginau visokiu daktaru Ir visokiu gydy- 
kis, bet nieks negelbėjo. Mėnesyj Kowo, 1H96, 
pamėginau "Kunigo Koenig's Nerve Tonlc", su
naudojau 5 bonkelias; nuo to laiko jau yra me
tas ir keturi menesei. ta liga manės ne kankina. 
Jaucziuosi ramus ir wisiszkal sveikas, kibą 
tokias gydyklas pats Dievas prisiuntė, kurios 
mane visiszkal iszgyde.

J. C. Martin.
D. M.Glaser. ten Woodsfleld, O. resno: “Ku

nigo Koenig's Nerve Tonlc" yra geriause gydy
kla isz wisu kokias asz patvruu laike 17 metu 
kada sirgau nuomariu™. Laike trijų menesiu 
ėmimo tu gydyklų buvau tik 3 sykius užgautas, 
o pirmiau! apmirdavau po kelis sykius ant die
nos.
TX\JTT K TGaus kiekvienas verti ng, knyge- 
I I V K A Už- apraszanczia apie nervlszkas 
1/ I I\M llieas. ir ant pabandymo bonkele 

vlr«z minėtu gydyklų, kurs pri
siusi savo adresu. Beturezlai ligoniai teipgi 
gans szias gydyklas dykai.

Szioe gydjeioe yra Iszraeloe Kunigo Koe- 
nig Įsa Fort Wayne, Ind. 1878 metuose Ir dabar 
yra Užduodamos po jo prižiūra per

Koenlg Med. Co. Chicago, III.
3I» lįl. F'rusmklin Ht-

Aptiekose galirga gaut bankelį sriu gydyklų 
už II arba 4 bonkeles už |5.

Dideles bonkoe po I1.7&. 6 bonkos už 49

Galima jas gaut ir “LIETUVOS'' redakcijoj

“LIETUVA”
Nedelinis Laikrasztis

Tszeina Chicagoje kas pėtnyczia ir paduoda žmonėms 
SVARBIAUSIAS IR TEISINGIAUSIAS ŽINIAS 

isz Amerikos, Lietuvos ir viso pasvieczio.

Ar nori tikrai gero* lietu wiszkos Trajankoe? Jei
gu taip, tai pirk Laoilso LlslUuUiaaka

tos spCiekorius. W leniniai-Trajank*. kuri yra 
ataakaneriai sutaisyta. KasatUoja 50c-

gaut, tai yra: Baronct Brnnd. Parsiduoda 
pakeliuose į, svaro. U svaro ir svarais. Kesz- 
tuoja 8!.oo svaras. Mus aptieks yra pllmngai 
apžiūrėta visokiais vaistais; kaipo uiruberi- 
niais, amerikoniukais ir visokiais paten'avais. 
Reikalaudami rassykit pas mus,o gausit broliš
ka rodą .

P.W. Bierstein & Co.
107 S.Maln St., Shenandoah, Pa.

“Lietuvos” Agentas.
“Lietuvos’* keliaujancziu agen

tu yra Wincas Kudarauskaa. Ji
sai sziose dienose ateilankys 
Bostone, , Brocktone ir 
aplinkiniuose miesteliuose priimi
nėt prenumeratą nuo senų skai
tytojų ir nžraszinėt naujus skaity
tojus. Deltogi meldžiame visų 
tėnykszczių lietuvių, kaip senų, 
teip ir naujų skaitytojų, pas ku
riuos musų agentas atsilankys, 
užsimokėti prenumeratą agentui, 
tokiu budu užezėdysit 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 duųti, 
mes už jį atsakome. Teiposgi ga
lite gaut pas jį visokių knįgų ir 
kitokių daiktų pirkti.

“Lietuvos” Iszda vyste.

“Lietuvos” Agentai:
Kelianjancziais "Lietuvos” agentais y- 

ra: Vincas Kudarauckas ir Motiejus 
Damijonaitis.

WietiniaLs Agentais sale: 
BALTIMORE. M D.

Bonavent. Mažeika, 118 Dover St.

• MT CARMEL, PA.
Petras Bieliauskas.

SHENANDOAH, PA 
Andrius Maczys, 445 W Line 9t.

BROOKLYN, N. Y. “ 
Petras Abraitis, 800 Myrtle are.

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

PHILADELPHIA, PA. 
Juozas Butkus, 1112 Cyperss 8t.

GRAND RAPIDS, MICH. 
F. Sidor&s, 344 Hamilton St.

Szitų miestų lietuviai, norėdami ap- 
siateliuotl “Lietuvi”.galt kreipties! prie 
augszcziaus minėtų agentų?o jie noria 
užpildys jų reikalus.

Prekes Siuwainų Maszinų Numažintos!!
Kurie isz Dorinczių pirkti siuwamas maszinas rywen< Chicagoj, ar netoli 

Chicagos, užprassome atsilankyti pas mus ir apžiūrėti musų maszinas, kurias 
pas mus galite pirkti už pusę prekės, neg kitur. .

Adara kasdien iki 6 walandai wakaro. Nedėlioj nuo 10 iki 1 po pietų.
Jeigu gywenate kituose miesteliuose, atraszykyte, o paduosime numažin

tas prekes musų lęaszinų. Freita apmokame mažne į wisa Amerikę. Nelauki
te su pirkimu, n** prekės maszinų gal wėl eis angsztyn. —Adresawokite teip:

KELI’SCH N OKEI KO & CO.,
56 Flfth Avenue, CHICAGO, ILL. <i8-3)

-■ ' -------------------------- - — " --- -

NDY CAItlARTIC

CURtCOHSTIMTIOH
25$ so<

ABSOLUTELT
>te ate bootlrt frau. A<- rnCKl.lSO RBMKPY ČO.. <>kuyo. ■ostreal. Cm..

ALL 
DRUGGI5TS

III.

— Kas norite, kad iszsiųsti į 
k rajų pinįgai gerai ir greitai su- 
vaikszcziotn, siųskite juos per 
“Lietuvos” redakciją, ogreieziau- 
siai suvaikazezios. Užgreitumę ir 
teisiugumękasdien apturime szim 
tus padėka vonių nuo lietuvių isz 
wii-ų Amerikos krssztų.teiposgi ir 

mus isz- 
geriau- 
į 8 die- 
marias;

užgerumę szifkorczių pas 
pirktų, nes mes laikome 
sias linijas, ant kurių 
nas pervažiuoja per 
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. Olszevskts,
924 33rd St., Chicago, UI.

HILLE’8 FOTOGRAFAS, 
3452 8. Halsted ui.

N«)im» paiktas Fotogt ai tarias Ūktai

S2 00
An tr kitokiu reikalu n ujimą Fotogra

fljae kopų ik suaat

TĖVYNĖS SARGAS 
mėnesinis laikrasztis su paveikslėliais 

Treczlus metus 
stovi adt sargybos lietuvių tautos: szvie- 

sos. tikėjimo ir kalbos.
Kasztu(Ua ant metu $1.00 

Pero y kszcsius ir uipernyksscrius nume
rius galima gauti už ffOc. 

Vienas numeris yra siuncsiamas ant pa 
. žiūros uždykę.

Raižant reikia padėti adresų: 
Kev. A. Kaupas, 

1423 N. Main Av., Scranton, Pa

— Geriause lietuviszkai-lenki- 
szka Aptieka Juozo Leszczynsko, 
po nr. 3315 Laurel st., kuri užlai
ko geriausias gydyklas czionyksz- 
czias ir isz Europos ir teisingiau 
sei iszpildo receptus, o prekes 
pigesnes kaip kitur. Aptiekoje 
randasi D-ras pone Marija Do
viatt nėdelioms, 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 
daktare, koky kas nori ir kožnoje 
valandoje. Teipogi ant pareikala
vimo iszsiunczeme yvairias gy- 
diklas visur, atsakome laiszkus 
yvairioee kalbose ir gydome )y 
gae per laiszkus.

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

Telefonas Yard 709 
Lietnviszkas Daktaras

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

(17-8)

Laiszkai ant paczto.
M1 Abrumovycs F.llks 718 Meku 
8M Aasrus Johan 
8M Arinai o.
MO Borkin Charly 
MlBasUlusM.
M8 Biernat Jan 
570 Biszius Adole 
BM Dambrovskl W. 
5M Dombrowski Krank 
Mft Oruperuski W. 
888 Gruskin L.
640 Iraaovrois Jonas 
6tt Jakubovski V. 
<570 Kote n aky H.
679 Kribus John 
682 Karos Jan 
684 Labanovski Mrs 
888 Lasanovski Anton 
701 Martia Jauno 
796 Milcsevski Joeeph

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

838 W. 18th Str.
Priima ligonius adynose: nuo P iki lt prieis ptet 

ir ano 8 vakare. Teiepbonac Canal 78
718 Mekzuga Povl 
711 MosiaiMIehal 
711 Otek Tomesz 
724 Orotos Franciszek 
727 Pasdon Wavuz 
7M Psžiee Forai 
729 Pettel Alike 
733 Parletnlk Jakob 
736 Raminskl Iki 
744 RodusebevsKt O, 
717 Senikis Georgy 
787 Szidžlevicz M lobai 
772 Stnczyns Vinoenty
783 C lipi Tedeus
784 Cpin S.
786 Urllkas Jonas
787 Vsgta John
800 Wijovaka Katre 
804 Vienkart Martin 
808 Wojtesak Ąnastazia

NAUJAS SAL1UNA8- 

jom,. Abraiczio, 
90 Hudaon Av., kerte Front St., 

BROOKLIN, N.I.
' Užlaiko geriausius gėrymus 

ir kaipo į nnuję vietę užpraszo 
visus atsilankyti.

“Lietuva” kasztuoja ant metų tik $2. Kas abu do« 
liarus užsimoka isz virszauė, gauna puikę knįgelę, vertės 50c., 
dovanų. Kas užsimoka SI, gauna knįgelę už 25c. Knįgelę gali 
sau iszsirinkt isz musų kataliogo kas kokię nori, kad tik nebran
gesnę per 50c. o prisiusime dykai.

“Lietuva” yra labjausiai iszsiplatinus po wisa Ame
rika, dėltogi biznieriams geriausiai užsimoka joje apsigarsinti.

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

“Lietuvos” Redakcija parduoda szifkortes ant ge
riausių laivų, siuuczia pinįgus į Lietuvę ir visas dalis svieto. 
Pinįgai per mus iszsiųsti greieziausiai su waikszczioja kaip isz 
kitų agentų. Mes teipgi parduodame lotus ir namus aplink lietu- 
wiszkę bažnyczię ir atliekame visokius lietuvių reikalus gerai, grei
tai ir teisingai.

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

Sub-Station No. 60.
Kurioje yra iszduodanii ir iszniokami paczto 

Money Orderei; registruojasi gromatos, siuneziasi 
wisoki siuntiniai: knjgos, fotografijos ir tt; parsi
duoda markes, postą 1-kortęs, kopertai ir tt. Kiek- 
wienas kas reikalaujate money orderio, arba norite 
gaut pinįgus už prisiųsta jums money orderį, atei
kit Į “Lietuvos” Redakcija ir gausite sawo pinįgus 
be jokio klapato.

Raszant į mus su 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. Iszpirkę “money order“ nelaikykite jį keszeniuje, bet tuojau! 
prisiųskite mums: siuneziant “money orderį”, gromata registruoti nereikia, 
prisiuskiteprastoje gromatoje, nes ant jo nieks, be mus,‘pinįgų isz paczto ne- 
iszims.

Ofisas “Lietuvos” esti kasdien atidarytas nuo Itos valandos ryto iki 0 va
karo. o nedaliomis nuo 12tos vidurdienio iki 6 vakaro. Chicagieosiai turinti 
kokius reikalus, teiksis atsilankyti minėtose valandose.

Europiecziai gali gaut “Lietuvę” Prusnose, Tilžėje pas Jurgį Lapinę už 
S2,ooarba 4 rublius ant metų.

DOWANOS DEL WISU.

Ben. Hatowskis,
627 S. Gana kerte Jadd ai., Chicago, III.

■yOįaJf, į JI Dirba, taiso ir parduoda:
LAIKRODŽIUS, LAIKRODĖLIUS, 

LenciugeUua, Žiedus, Špilkas, Auskarus ir t.t.

Kiekvienas, kuria pas mane pirks tavoro 
už $5,00, gaus prezenta vertes $1,00; kas 

pirks už $10,00—gaus prezenta vertes $1,50; kas pirks už $15,00 . 
— gaus prezenta vertes $2,00; o kas pirks už $25,00 — gaus pre
zenta vertės $3,00. Kiekvienas, kas pas mane pirks kad ir už ma- 
Žiause prekę, gaus jiruzenta pagal vertes pirkinio.

$ziiubiniai Žiedai pus mane'56 ir 72 prabos nuo $3,00 iki $6,00. 
Sidabriniai Elgino Laikrodėliai po $7,00. Iszczyrtyjimas laikro
dėlio 50c.; Sprendzina 50c. Stiklai ir Rodyklai mano kostume- 
riams dykai. Wi*ka gvarantuoju ant metų.

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

Naudokitės

Turiu dėl jaunuo- 
menes juokinga 

Įręjfr J kwictka. kuri n->-

R r i tytl trykszta i n a- 
kis vanduo ir daug juoko padaro. Kasz- 
tuoja tik 25c. Turiu teipgi monu kniga, 
kokios dar lietuviszkoje kalboje niekad 
nebuvo, talpinasi joje daugiau kaip 
atimtas visokiu aztuku ir sekretu. Kas 
nori dasižinot kytrumua svieto, tegul 
ja nusiperka, o daug kytrumo iszgaus, 
i oš preke SI,50, ir prie to duodu dovanu 
Cuburkaite, su kuriai galėsi žiūrintiems 

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

Turiu gražiausiu popieru gromatoms 
su kvietkoms ir dr u k uoto m s pavineze- 
vonemis; turiu maszinukiu drukavoji- 
mui gromatu. Turiu visokiu knygų: 
maldaknygių ir istorijų. Kas nori dasi- 
žipot apie visokius, daiktus, tegul, 
prisiuncaia už 2c. marke, o gaus kata- 
lioga visutudaiktu Adresas mano toks:

Joaeph Matutis, 
287 Wytbe Avė., Brooklyn, N.Y.

Geriause Užeiga dėl Darbinyku
pas

J. Damsewicziu,
768 BankirRiverSideSts,

Waterbury, Godu.
Užlaiko geriausius gerymus; szalta 

Alų, seuiauaiaa Arielkas, Likieriua jP 
kvepenezius Cigarus. Užkvieczia visus 
atsilankyti.* Juozas Danisewiczius.

Prekė pinĮętį
Ruskas rublis po..........
Prusiszkos markės po.......24|c.

Prie kiekvieno pinįgų siunti
nio reikia pridėti 25c ant paczta 
kasztu.

53c.
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