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sza, buk Austrija ir Prancūzija i kias melagingas žinias. Mat ca- 
i-* i « .---- .- mi tekstą konsekvencijos: jis

reikalauja teisybės nuo meluojan- 
czių urėdnįkų, ne urėdnįkams gi 
ir laikraszcziams už pagarsinim? 
teisingų žinių suteikia persergėji
mus ir bausmes.

r

susitarė, jeigu karė terp Ameri
kos ir Iszpanijos isz tikro užgim
tų, nedaleisti, kad ji persikeltų į 
Europ?, kadangi, jeigu Ameriko- 
niszkai laivynei pasisektų blo
kuoti iszpaniszkus portus, arba 
jeigu jos žemės kariauna įsiverž
tų į Iszpanij?, Europos prekysta 
daug nukentėtų, todėl buk Aus 
trija ir Prancūzija.sutarė apginti 
Iszpanijos rubežius nuo Ameri
kos. Jeigu tasai laikraszczių 
praneszimas butų teisingas, tai 
Iszpanija galėtų visas savo pa
jiegas siųsti priesz Amerik?. Ki
ti vėl laikraszcziai pranesza, buk 
Amerik?su Iszpanija stengiasi tai
kinti popiežius, kas vėl ne patin
ka daugumui protestoniszkų A- 
merikos gyventojų. Preziden 
tas atsiuntė savo raszt? į kongre- 
s?, kuriame ragina įsikiszti į tar- 
p? kariaujanezių ant Kubos pusių 
ant apstabdymo teip ilgai besi
trauk ianezios karės. Preziden
tas ne sutinka ant pripažinimo 
nepi igulmystės Kubai.

Amerikoniszki pavaldiniai isz- 
sikraustė isz Kubos, apleido Ha- 
van? ir konsulius Lee, likusius 
dar amerikoniszkus ukėsus paė
mė po savo apgynimu angliszkas 
konsulius. Iszpanijoj Welykos 
perėjo ramiai, be sumiszimų, bet 
gyventojai reikalauja, idant ran
das ne apleistų Kubos, jeigu jis 
padarytų kitaip, jeigu pabū
gęs Amerikos, be karės išsižadė
tų geriausios valdybos, revoliu
cija priesz raud? užgimtų namie- 
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Politiszkos žinios.

Nuo Chinų pakranezių.
Prie dalinimo Chinų pakran

ezių, terp besidalinanczių tas pa
krantes Europos vieszpatyszczių 
nesutikimai ne pasididino. An
glija norėjo isz pradžių prieszin- 
tiesi, bet ji viena turi per mažai 
pajiegų ant pricszinimosi tvir- 
cziausioms trims Europos viesz 
patystėms. Angliszki laikrasz
cziai isz pradžių ragino Suvieny
tas Amerikos Wieszpatystes susi
jungti į vien? kruv? ant pasi- 
prieszinimo Chinų dalinimui, liet 
Amerika, turėdama nesutikimus 
su Iszpanija, tuom tarpu ne gal 
griebtiesi priesztaravimo kitoms 
Europos vieszpatysr-ėms; ant ga
lo jos pajiegos per menkos ant 
privertimo Wokietijos, Maskoli
jos ir Prancūzijos pasiduoti nors 
ir susijungusioms Amerikai ir An
glijai. Jeigu kas butų galėję 
Anglijos įtekmę sudrutinti Chi- 
nuose, tai jos susiriszimas su Ja
ponija; tuom tarpu Anglija 
ne mokėjo I? tvireziausi? Azijos 
vieszpatystę patraukti į savo pu
sę. Dabar jau to padaryti ne 
gal, kadangi ji lyg tyczia Japo 
nij? užgavo per savo sutartį su 
Chinų randu. Anglija,pamaeziu- 
si, kad priesztaravima? didelėms 
Europos v i esz patystėms yra pa-

reiks ne vieno sumu 
szimo, tikt ilgų' metų kovos. 
Derviszams ne trūksta ginklų ir 
amunicijos, kadalgi juos gauna 
isz kaimyniszkos iAbisinijos, czia 
gi juos pristato nrieszingos An- i 
glijai Europos vieszpatystės, tai
gi Prancūzija ir Maskolija.

Turkija.
Iki sziol dar vis sala Kreta gu

bernatoriaus ne turi, Grekijo? 
sosto įpėdinis nesiskubina užimti 
t? viet?, nors jį ir remia Maskoli
ja, Prancūzija ir Anglija. Maiez- 
tai Macedonijoj teiposgi nesima- 
žina,sullano kariauna ne įstengia 
maisztinįkų galutinai pergalėti. ( 
Iszskyrstyti maži pulkeliai,renkasi 
vėl kalnuose ir užpuldinėja ant 
silpnesnių turkiszkos kariaunos 
dalių, maisztinįkų pulkelius isz- 
mėtytus po vis? Macedonij? su- 
drutina nauji liuosnuriai ateinanti 
isz Bulgarijos. Laikraszcziai 
pranesza, kad Albanijoj atsitiko ( 
teiposgi susirėmimai turkiszkos 
kariaunos su ginkluotais albanie- , 
ežių pulkais. Turkiszka kariauna 
czia laikosi vien miestuose, kai 
mai gi visi maisztinįkų rankose. 
Matomai sultanas ne ilgai galės 
palaikyti savo valdži? Europoj, 
kur ėsanezios po jo valdžia tau- , 
tos paezios iszsiliuosuos anksz- , 
cziaus ar vėliaus. Užtai Azijoj 
mahometonys vėl pradeda užpul
dinėti ant krįkszczioniszkų atme
ni cczių kaimų. Czia dabar ma- 
hometoniszki Kurdai, prie kurių 
prisidėjo net turkiszka kariauna, 
iszdegino kelis armeniszkus kai-

liaus, ant kitų rūbelių viskas 
pasilieka po senovei. Jis vienok 
pagimdys nesutikimus terp Wo- 
kietijos ir Maskolijos: ahjezdczi- 
kams gal nekartu pasitaikys per- 
szauti ir kokį vokietį, perėjusį 
per rūbelių jieszkoti savo galvi
jų, kurie juk nelinos apie kvailu 
caro ukaz?.

Lletuwlszkas teatras Ry- 
go|e. .

Kaip pranesza laikrarszcziai, 
valdžios daleido Rygoj teatra- 
liszk? parodyifi? lietuviszkoj 
kalboj (ar tikt czia nebus klaida? 
gal latviszkoj?), ko iki sziol ne- 
daleido dar niekur Maskoli
joj. Atloszė komedij? verst? isz 
lenkiszkos kalbos. Ant teatro su
važiavo lietuviai isz Mintaujos, 
Revelio, net isz Sziaulių ir kitų 
miestų. Jeigu tai teisybė,k? laik
raszcziai paduoda,tas rodytų vien, 
kad maskoliszkos valdžios, dary
damos menkus paliuosavimus ki
tur, ne Lietuvoj, nori apmeluoti 
sviet? ir parodyti, kad lietuvių 
pasiskundimai yra neteisingi; to
kiais be vertės paliuosavimas ti
kisi nutildyti norą tuom tarpu 
lietusių svarbesnius reikalavi
mus, kaip antai daleidim? netei
singai uždraustos lietuviszkos 
spaudos. Tegul todėl menki ki
tuose krasztuose lietuviams mas
koliškų valdžių neva paliuosavi- 
mai ne užmigdo jų tėvynėj, tegul 
nepasiganėdina tokiais menkais 
paliuosavimais, bet reikalauja 
visų jiems prigulinezių tiesų, o 
nėra abejonės, kad, reikalaudami

kaipo geriausi? viet? ant tokios 
žydiszkos akademijos randa Kau- 
n?. Nežinia, k? ant to žydų pra- 
szymo atsakys maskoliszkos vai- 
džios, kurios niekaip ne nori 
daleisti kokios nors augsztesnės 
mokslainės Lietuvoj? Žydai isz- 
rinko tam tikr? komitet? ant ap
dirbimo to klausymo, jie nereika
lauja nuo valdžių pinįgų ant pa
rengimo tokios mokslainės, pra- 
szo vien, kad jos daleistų pareng
ti, o ant užlaikymo pats sudės 
reikalingus pinįgus.

Zemiszkų įtaisų reikaluo
se.

Maskoliszka vidurių ministeri
ja niekaip ne gal pabaigti darb? 
prie iszdirbimo įstatų žemiszkų 
į rėdai ų dėl lietuviszkų: Kauno, 
Wilniaus ir Grodno gub. Balan
džio mėnesyj susitveria komite
tas isz iszrinktų isz visų ministe
rijų urėdnįkų, kuriems pavesta 
apdirbti įstatus. Isz to jau ma
tyt, kad randas Lietuvos žemisz- 
kas įrednes nori pastatyti ant ki
tokio pamato negu Maskolijoj, 
Lietuvoj, žinoma, kad vietiniai 
gyventojai neturės lygių tiesų 
su maskoliszkais valkatoms.

73 kap.,grikši 85—88 kap. Pūdas 
szvielio nesūdyto sviesto 12 r. 
50—12 rubl. 75 kap., sūdyto 11 
rubl.—11 rubl. 25 kap. Pūdas 
szieno 28—29 kap., sziaudų 19— 
20 kap.

Liepojuje mokėjo: ui rugius 76 
—77kap., ui geriausius senus 78 
kap.,ui szviežius 79 kap. južkvie 
ežius po 110—115* kap., geriausi 
116—119 kap. Aviios paprastos 
76—80 kap., geros 81—84 kap., 
geriausos 85—88 kap. Žirniai 75 
—80 kap., geriausi 81—83 kap. 
Linų sėmens 122—127 kap., ge
riausi 128—133 kap. Miežiai 68 
kap. Kvietinės klynės smulkios 
57 kap., vidutinės 58 kap., stam
bios 61—62 kap., stambiausios 
63 kap. ui pud?.

Wieszpatystės.
Nesutikimai terp Suvienytų 

Wieszpatyszczių ir Iszpanijos vis 
dar ne iszsiaiszkino, vis dar ne 
žinia, kuom gal viskas pasibaigti. 
Ant laikraszczių ir jų suteikiamų 
žinių, ypacz gi ant žinių Ameri
kos laikraszczių, ne galima nieko 
remti: tie laikraszcziai, neva isz 
tikro szaltinio pasėmę žinias, pra
neš za, kad karė jeigu dar neužgi- 
mė, tai neatbūtinai turės dar szi? 
sanvaitę užgimti; tie pats vie 
nok laikraszcziai ant rytojaus, 
vėl neva isz teisingiausio szalti
nio pasėmę, garsina, kad karė li
kosi praszalinta, kadangi buk Isz- 

' panija nusilenkė ir iszpildo visk?, 
ko Amerika nuo jos reikalauja. 
Ko Amerika isz tikro reikalauja, 
to ir tie semianti žinias isz teisin
giausių szaltinių laikraszcziai,tur
būt , ne žino. Wien? dien? pa
duoda jie, buk Amerika reikalau
ja, idant Iszpanija su visu nuo sa
los Kubos pasitrauktų ir pasitrau
kus jiems, Amerika užimtų sal? 
su savo kariauna. Ant to vie
nok ne sutiks ne tikt Iszpanija, 
bet ir pats kubiecziai, kurie vi
sai ne nori pereiti isz po Iszpani- 
jos valdžios, po valdžia Ameri
kos. Sekretorius kubaniszkos jun- 
tos pagarsino, buk kubiecziai ne 
įsileis amerikoniszkos kariaunos, 
jeigu pirma Amerika ne prižadės 
jiems visiszkos savistovystės. 
Ar už t? savistovystę nori Ame
rika kariauti? Teip vadinamos 
jingosų partijos laikraszcziai ne 
kart?, gal per neatsargum?, pa
garsino, kad isz palengvo visi 
aplinkiniai krasztai, viens po ki
tam, turi Amerikai patekti: da
bar Kuba, paskui jieiszvys angli- 
jonus isz Kanados, paskui pran
cūzus, szvedus, danieczius nuo 
jiems prigulinezių Antilių salų. 
Toks neatsargumas jingosų laik
raszczių t? padarė, kad visų di
džiųjų Europos vieszpatyszczių 
pasiuntiniai susitarė ir drauge 
nuėjo pas prezident? McKinley’? 
ir praszė tuom tarpu tikt susilai
kyti nuo kruvinos karės, kuom 
davė žinoti, kad Europos viesz
patystės ne geidžia karės. Nuo 
prezidento visi paskui nusidavė 
pas užrubežinių dalykų ministerį. 
Tūli Europos laikraszcziai prane-

Isz Iszpanijos teiposgi daug tur
tingesnių amerikonų iszsineszdi- 
no, bet Amerikos pasiuntinys y- 
ra dar ant savo vietos Madride, 
bet prie jo namų reikėjo sudru- 
tinti sargybą.
i Ant salų Filipinų, kur Iszpani- 

;įa pasikėlėlius buvo pergalėjusi, 
maisztai isz naujo pakilo. Ame
rika czia teiposgi iszsiuntė kelis 
laivus, bet iszpanijonys turi jų 
daugiaua. Mėgstanti sensacij? 
amerikoniszki laikraszcziai rei
kalauja, kad ir nuo Filipinų isz
panijonys butų iszvyti, bet tie 
laikraszcziai tas salas meilingai 
atiduoda Japonijai. Ant atida
vimo vienok kitam, reikia pirma 
paežiam t? turėti, k? norime ki
tiems atiduoti. Maisztinįkai bu
vo užėmę miest? Cebu, bet juos 
isz czia iszvijo iszpaniszka ka
riauna. Muszyje krito su vir- 
szum 500 maisztinįkų.

ir nusprendė pati daryti t?, k? 
daro ir kitos Europos tautos: 
ji padarė teiposgi sutartį su Chi- 
nų randu, kurisai jai parsamdo 
ant ilgo laiko, arba tiesiog, ne 
galėdamas atsiginti, atiduoda dalį 
savo valdybų, terp kokių yra ir 
apskritys Wei-hai-Wei, kurį da
bar laiko japoniecziai ir nori jį su 
visu palaikyti. Taigi mat An
glija darbuojasi ant Japonijos ne 
naudos ir tokiais darbais atsisako 
nuo tos vieszpatystės pagelbos.

Laikraszcziai praneszė apie 
kruvinu susimuszim? anglijonų 
su maskoliaisTalien-VVan apskri
tį. Kadangi vienok t? apskri
tį turi užėmusi Maskolija, tai 
turbut, anglijonai ne galėjo czia 
įsiveržti, susimuszimas galėjo at
sitikti tikt terp maskoliszkos ka
riaunos ir to apskriezio gyvento
jų chinieczių.

Maskolija.
Maskolijoj randas neva norėtų 

teisingiaus žinoti apie reikalus 
visokių krasztų, bet kad laikrasz- 
cziams ne duoda didesnės liuosy- 
bės, tai isz kur gi t? teisybę gali 
dasižinoti? Nuo seniai jau Mas
kolijoj vidurių ministeris ne bu
vo dėl tiek laikraszczių suteikęs 
persergėjimų, kaip dabar, seniai 
ne buvo tiek nubaustų laikrasz
czių, kaip dabar, net du laikrasz
cziai tapo su visu uždaryti,kitiems 
uždrausta talpinti apgarsini- 
mus ir pardavinėti atskirus nu
merius. Ar per laikraszczių nu
baudimus caras nori dažinoti tik- 
r? teisybęapie reikalus visokių 
Maskolijos krasztų? Norint tei
sybę žinoti, reikia daleisti liuesai 
apie visk? kalbėti ir raszyti, tuom 
tarpu szventoj Maskolijoj tokios 
liuosybės nėra. Dabar caras už 
draudė visokiems urėdnįkams, 
siuneziant raportus apie stovį da
lykų visokiose provincijose  ̂ra
szyti, kaip tie caro tarnai darė iki 
sziol, “kad viskas yra gerai”. 
Mat caras norėtų teisybę žinoti. 
Nuo savo tarnų vienok jos ne 
iszgirs: jie pirma raportuose ra-
szė, kad viskas yra gerai, nors toniszki vidurių Afrikos gy ven- 
viskas buvo ne garai, teip ir da
bar talpįs savo raportuose vįso- nai galutinai pergalės, bet ant to

nių. Iszlikę pasislėpė į kalnus, 
kur baisų kenczia bad?.

Ne rūkyk tabako ir ne««pjau(lyk, 
nes tai trumpina tawo amži.
Jeica nori aulpratyt nuo tabako ant wiMdoa 
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Isz Lietuvos.

sawo tiesas atgaus.

Afrika.
Angliszka ir Egiptiszka ka

riauna po Zenda, jau derviszų 
kraszte, turėjo smarkų susirėmi- 
m? su derviszų pajiegomis. Mu- 
szis buvo jau ne mažas, traukėsi 
net dvi dienas, bet ant galo der
višai turinezių geresnius gin
klus anglijonų likosi pergalėti, 
ant muszio lauko paliko jie 2000 
užmusztų ir sunkiai sužeistų, ku
rių negalėjo paimti, 5000 gi 
pateko ,į nelaisvę. Anglijonai 
nužudė 500 kareivių. Dervi
szai su visu pasitraukė isz sziau- 
rinių apskriezių ir renka iszsi- 
skirszcziusias pajiegas viduriuose 
jų laikomo kraszto. Anglijonys 
tikisi, kad dabartinį pergalėj i m? 
galima laikyti už visiszk? sulau*. 
žym? derviszų galybės buvusio
se pietinėse Egipto valdybose, 
isz kurių derviszai likosi iszvy
ti. Ar isz tikro teip yra, tas pa
sirodys ne užilgio. Toje besitrau- 
kianezioje jau kelis metus ko 
voje derviszai nekart? tapo su 
muszti, bet jie sumuszti vienoj 
vietoj, susirenka kitur. Tas pats 
gal būt ir dabar. Žmonių jie tu
ri diktai, po kiekvienam sumu- 
szimui, jų eiles pripildo mahome-

tojai. Gal būt, kad juos anglijo*

Naujas padawadyjlmas pa 
rubežiniams sargams.
Nuo 13 d. (1, pagal maskolisz- 

k? kalendorių) Kovo szių metų, 
maskoliszkiems parubežiniams 
sargams ant vokiszko rubežiaus 
valdžios iszdavė nauj? padava- 
dyjim? kaslink pasinaudojimo isz 
ginklų prie gaudymo kontra- 
bandnįkų. Seiliaus, jeigu perėjęs 
isz Prūsų per rubežių, ant pa- 
szaukinio rubežiaus sargo numetė 
nasztp, koki? neszė, o jeigu pats 
bėgė, tai į bėgantį ne szaudavo. 
Dabar gi įsakyta, jeigu pei*ėjęs 
per rubežių ir numestų naszt?, 
o pats stengtųsi pabėgti, tai sar
gas privalo jį sulaikyti ir jeigu 
bėgantis ant paliepimo nesustotų, 
tai sargas turi szsuti tiesiog į bė
gantį. Padidintos liekasi ir baus
mės parubežiniams sargams 
už perleidim? žmonių per rube
žių. Pagal dabar iszleist? carpa- 
laikio ukaz?: kiekvienas oficie- 
ras, kareivis, muitinyczios urėd- 
nįkas, kurisai už dovanas ir pinį- 
gus perleistų kontrabandnįk? per 
rubežių, turi būt iszsiųstas ant 
viso amžiaus į Siberijp. Mat kaip 
maskolpalaikiai nusigando lietu- 
viszkų knįgų, jeigu tokius pri- 
tinkanezius nuožmiems padava- 
dyjimus iszduoda. Tie wisi caro 
iszleistame ukaze paminėti įsaky
mai parubežiniams sargams, kaip 
kiekvienas numano, lazduoti la
biausiai priesz nesziotojus isz Prū
sų lietuviszkų knįgų ir laikrasz- 
czių, kurie atidaro žmonėms akis 
ir parodo vis? bjaurum? jo 
valdžios. Kad tas ukazas lazduo
tas ant užkirtimo kelio lietuvisz- 
kiems rasztams, geriausiai paro
do, kad jis lazduotas tikt parulie- 
žiniams sargams nuo Prūsų rube-

Gaisrai Wilniaus gub.
Pirmoje pusėje Wasariaus mė

nesio, Wilniaus gub. buvo isz 
viso 23 gaisrai; isz jų užgimė: 7 
nuo neastsargumo paezų padegė 
lių, 16 nuo nežinomų priežasz- 
czių. Wįsuose tuose atsitikimuose 
ugnelė padarė blėdies ant 47869 
rublių. Didžiausias gaisras buvo 
kaime Derszinuose, Aszmenų pa- 
vietyj; ugnis užgimė nuo nesu
sektų priežaszczių ir isznaikino 
14 ūkių; vertė sudegusių triobų 
yra 10000 rublių. Antras didelis 
gaisras buvo dvare Palestinuo
se, kur ugnelė padarė blėdies ant 
15000 rublių.

Rengia gywulių parodą
Draugystė Žemaitijos arklių au

gintojų rengia gyvulių parod? 
Paneveiyj. Ji atsiszaukė į Pane- 
vėiio miesto rod? ir į kitus Kau
no gubernijos miestus su praszy- 
mu prisidėti pinigais ant paro
dos parengimo, kadangi minėta 
draugystė neturi tiek isztekliaus, 
kad galėtų visus kaštus pakel
ti. Jeigu Žemaitijos miestai ne
pasigailės pinįgų, tai draugystė 
atsilieps į valdžias su praszymu 
daleidimo.

Ledo prekysta.
Szį met? visoj vakarinėj Eu

ropoj buvo szilta žiema, todėl 
tiems krasztams trūksta ledo; 
^Vokietija antai perka dabar le- 
d? Latvijos portuose, kur žiema 
buwo daug szaltesni negu ^Vo
kietijoj. Isz Rygos, Liepojaus, 
Revelio iszgabena dabar į užru- 
bežius daugiaus ledo negu kito
kių ta vorų; kasdien? ateina po 
kelesdeszimts laivų ant paėmimo 
ledo; iki sziol iszga'oeno jau ne
toli milijon? tonų, bet nupirkto 
yra dar apie pusė milijono tonų, 
t? skubina krauti ant laivų, kol 
sziltesnis ne užstas oras.

Didysis pawasarinis jo 
markas Wilniu|e.

Pasibaigė jau sziųmetinis pa
vasarinis jomarkas ant priemiesz- 
ežio Lukiszkių, Wilniuje. Szį 
met? jis buvo didesnis negu ki
tais- metais, daugiaus atga- 
geno tavorų ir daugiaus jų par
davė. Apart kitko, atvedė ant 
jomarko su virazum pusantro 
tukstanezio arklių; pirkėjų ant 
jų buvo daugiaus negu kitais 
metais;pardavė isz wiso 1414 ar
klių; daugiausiai jų pardavė szes- 
t? jomarkd dien?, nes 460.

Didelis gaisras.
20 d. Kovo, kaime Novosiol- 

ki, Wileikos pavietyj, užgimė 
gaisras. Kada pasirodė ugnis,vė
jas buvo didelis, todėl neszė liep- 
sn? nuo vienų ant kitų namų. Isz 
viso sudegė 25 ūkės. Sudegė tei
posgi daug galvijų. Blėdį ugnies 
padaryt? skaito ant 12000 rublių. 
Isz žmonių nieks nesudegė, nors 
gaisras užgimė naktyj, kadangi 
panaktinis mieganezius sukėlė.

Žydų rabiniszka akade
mija.

Maskolijos žydai atsiszaukė į 
maskoliszkas valdžias su praszy
mu daleisti jiems parengti rabi* 
niszkus fakultetus, teip kaip tai 
yra užrubežiuose, kur rabinai tu
ri baigti tam tikrus tiltuose uni
versitetuose parengtus fakulte
tus. Žinomas Maskolijoj žydas 
didžturtis, baronas Ginzburg,

Ar ne bus nauja burlio- 
kynė?

Iszeinantis Peterburge lenkisz- 
kas laikrasztis, “Kraj”,pranesza, 
kad puikiu, netoli Wilniaus, 
dvaras “Werki” turės būt par
duotas. Dvaras tas buvo sa- 
vaszczia moteries Wokietijos 
koncleriaus, Hohenlohe, kuriai 
maskoliszkas randas buvo dalei- 
dęs t? dvar? palaikyti. Dabar ji 
pasimirė ir vyras jos, Wokietijos 
konclerius,kaipo svetimas paval
dinys, ne turi tiesos Lietuvoj 
dvar? turėti. Werkus nori pirk
ti žinomas Peterburge didžturtis, 
maskolius Jelisiejev, už kuriuos 
siūlo 400000 rubl.

Isz pietinės Afrikos.
Užsidėjusi neseniai mieste Jo- 

hanisburge, Transvaaliaus repu- 
blikoj, “Lietuviszkai—Lenkiszka 
broliszkos pagelbos draugystė”, 
iszgy veno vos por? mėnesių ir 
numirė. Lenkai, patekę į vir- 
szinįkus, stengėsi isz jos padaryti 
grynai lenkiszk?, pats ne mokė
dami lietuviszkai, draudė ant su
sirinkimų lietuviams kalbėti sa
vo prigimtoj kalboj. Preziden
tu buvo zokonįkas trapistų or- 
deno, kunįgas Hijacintas Salomo- 
nas, vokietys, sunkiai galintis 
lenkiszkai susikalbėti, hetuvisz- 
kai gi visai ne mokantis. Drau
gystė ta ne turėjo daugiaus kaip 
25 sąnarius, kurių daugumas bu
vo lietuviai, kadangi lenkų czia 
labai mažai. Wieton isznykusios 
Lietuviszkai-Lenkiszkos drau
gystės susitvėrė ežia nauja, po 
vardu “Polionija”, žinoma, teip 
jau lenkiszka, kaipi ir pasimirusi.- 
Gyvenimo iszlygos Johanisbur- 
ge niekai ir dar kas dien? eina 
niekyn. Darbai visai apsistojo, - 
o vis daugiaus atkanka naujų 
darbinįkų isz Europos; toki, ne 
galėdami niekur darbo surasti, 
elgetauja ant miesto ulyczių. Da
lis lenkų ir lietuvių dirba dina
mito dirbtuvėj, Modderfonteine, 
netoli Johanisburgo. Neseniai 
užsidėjo czia bankas siuntinėjantis 
pinįgus į Europ?, uždėjo jį lietu
vi szki žydai Knie & Co. Len
kai ir Lietuviai neszė jiems sun
kiai uždirbtus pinįgus ant iszsiun- 
timo szeimynoms pasilikusioms 
tėvynėj; žydai noriai priiminėjo, 
davinėjo kvitas, bet pinįgų ne 
siuntė, tikt ne seniai uždarė ban- - 
k? ir su lietuvių ir lenkų sudė
tais pinįgais iszdumė nežinia kur; 
paszlavė tokiu budu pas juos su
dėtus kelis szimtus svarų sterlin
ga

Kiekvienas teip sako:
CASCARETS CANDY CATRARTIC yn tat 

*tebuklingi*u*lo* gydyklo* •**. Mušiau* iazrv- 
dlmuoae, turi gardu įmoka, gydo lagadnei ir 
tiksli inkilu*, kepeni*, pilvį ir ozyityja viaa 
lUtemį, pratzalina perazalima, gv'do galvos 
akaudelima. drugy ir užkietejima viduriu.

Pirk detlutf C. C. C. ailįdlrn, 10, 2S, 60 cen
to. Randa*! vi*o*e aptiekoae ir i*xgydymį pa-

Paroda Rygoj.
Rygoj ant ateinanezių į. metų 

rengia centraliszk? Wakarinių 
Maskolijos krasztų parod? viso
kių tų krasztų produktų ir isz- 
dirbimų. Didesniejie Latvijos 
miestai prie parodos parengimo 
prisideda pinįgais, paskiria tei
posgi dovanas už geriausius pro
duktus ir iszdirbimus.

Juokai.
Medėjai visada meluoja apie 

atsitikimus ant medžioklės. Wie- 
nas isz medejų pradėjo pasakoti 
apie savo medžiojimo bud?. 
“Kaip asz szaudžiau zuikius!— 
padedu ant akmenio mork?, api
bėriu j? su taboka, atbėga zuikys, 
graužia mork?, cziaudi ir cziaudė* 
damas suduoda galv? į akmenį 
ir atlieka ant vietos.

— Na, Mariuk,kaip tau einasi? V
— Negerai,, mamute.
— Matau, bet gal nors jaunikį 

turi?
— Ne mamute, neturiu nieko, 

užgrėbė visk? kamarnįkas.

Jawų prekes.
Pereit? sanvaitę už lietuvisz- 

kus javus mokėjo Wilniuje: už 
rugius 72—73 kap. už pud?, avi
žos po 80—85 kap., miežiai 72—-’dė.

Ant jomarko elgeta prasto 
praevių, kad jį kuom apdovano* 
tų.

— Czia uždrausta elgetauti, 
sako vienas isz praeivių.

— Teip, praszyt uždrausta, 
bet duoti, rodosi, nieks neuždrau-



NUO REDYSTES.

Kurie jau ėsate skolingi už 
“Lietuvą”, tai pasiskubinkite už
simokėti, nes kurie szį mėnesį 
neužsimokėti, tiems laikrasztį su
laikysime.

Laikrasztis “Lietuva” kasztuo- 
ja ant metų tik $2.00, o kas abu 
doliarų ant syk užsimoka, gauna 
už 50c. kuįgelę dovanų. Knįgelę 
gali iszsirinkti sau isz musų kata- 
iiogo, kas kokią nori. Kas neturi 
musų kataliogo,tegul atsiszaukia, 
o prisiusime dykai.

Pinigus galite prisiųsti regi
struotose gbomatose, arba per mo- 
ney orderį, arba czekį, kaip kam 
genaus.

Prisiųsdami pinįgus, uždėkite 
szitokį adresą:

A. OL8ZEV8KIS, 
SubSta. No. 60., Chicago, III.

CASCARETS ludrutln* kepeni*, inkstu* ir 
fUw>. Niekad ne*k»ud*. lOe

Isz Amerikos.
Nno szauksmu in karę gawo pro

to sumaiszym^.
New York. Sąnarys czianyksz- 

czio “Verona” kliubo, koksai 
Daniel Williams, nup nuolatinių 
ssauksmu į karę su Iszpanija ir 
nuo skaitymo menkos vertės ka- 
riszkų amerikoniszkų laikraszcz 
ežių, įgavo proto sumaiszymą. 
Iszbėgo jis ant ulyczios szaūkda
mas rinktiesi ir ginkluotiesi A- 
merikos ukėsus, pats szoko prie- 
szais atbėgantį elektriszkę sztrit- 
karį, kadangi jam pasirodė, kad 
tasai sztritkaris yra tai iszpanisz- 
ka armija įsiveržusi į Nev Yor- 
k?- Motormanui vienok pasise
kė į laikę sztritkarį sulaikyti ir 
apsaugoti beprotį patrijotą nuo 
sumalimo. Potam pagriebė jis isz 
kur ten senę karabiną, užprovvyjo 
su szruotais, atėjo į kliubę ir pri
vertė ežia susirinkusius jo sąna
rius sustoti į eilę ir pagal jo ko- 
mendę marszuoti ant ulyczios. 
Kadangi jam pasirodė, kad teip 
isz kliubo sąnarių sutverta armi
ja eina ne lygiai, ant sulyginimo 
eilių, szovė jis isz sawo karabino. 
Potam atsiklaupė pats, suklupdė 
savo su privarta į eilę sustatytus 
kareivius ir meldėsi. Su dideliu 
vargu, po ilgų imtynių, pasisekė 
beprotį suvaldyti, suriszti ir nu
gabenti į beproezių namus.

Už meilę skaudžiai nubaudė.
St. Paul, Mo. Ant czianyksz- 

czio pa c z to tarnauja kaipo gro- 
matneszys, Juozas Watt. Wie- 
nuose namuose, atėjęs atsilankyti 
paczto inspektorius, virtuvėj už 
tiko gromatneszį ir pamatė, 
kaip tas pabueziavo virėją. Už 
tokį nusidėjimę paczto užweizda 
nubaudė įsimylėjusį gromatneszį 
suspenduodama jį ant viso mėne
sio,taigi mat už vii-ę mėnesį žmo
gelis negaus algos. Priežodis sa 
koj_,kur vargas ateina per duris, 
isz ten meilė prasiszalina per lan
gę; gal atszals ir gromatneszio 
meilė?

Rinkimai.
Tufuose Amerikos sztetuose 

atsibuvo urėdnįkų rinkimai. Ry
tiniuose sztetuose daugume pėrė 
jo republikonų kandidatai, vidų 
riniuose, pietiniuose ir vakari
niuose viražus buvo demokratų; 
daugiausiai demokratų perėjo 
Michigane,Ilinojuje vienuoseaps- 
kriežiuose užsilaikė republikonai, 
kituose gi dauginus perėjo demo
kratų. Renkant naujus miesto 
Chicago s urėdnįkus, daugiaus 
perėjo demokratų, d&ug vietų 
republikonai nužudė.

Suszalę žwęjai.
St. Johns, N. F. Atkako ežia 

keli žvejų laivai ir atgabeno ku 
nūs suszalusių žvejų, kurie 21 d. 
Kovo, išlipę nuo laivų ant di
delės ledo lyties, likosi vėtros į 
jūres nuneszti ir daug jų suszalo- 
Isz atkakusių į St. Johns laivų: 
“Vanguard”, “Leopard” ir “La- 
brador” atgabeno po du suszalė 
liu, “Aurora” gi turi net 25, nors 
gyvus, bet su nuszalusiais sa 
nariais.

Pakartas žmogžudys
San Quentin, Col. Likosi ežia 

pakartas žmogžudys Hill. Pereitę 
metę užmuszė jis savo paczię ir 
užtai likosi sūdo ant nužudymo 
nuspręstas. Šūde darodinėjo, kad 
žmogžudystę papildė kaipo be
protis, bet sūdąs to nepripažino. 
Apeliavo į augsztesnį sūdą, bet 

ir ežia nieko nelaimėjo: augsztes- 
nis sūdąs užtvirtino žemesnio sū
do nusprendimą.

Rauples ant laivo.
Terp ateivių atkakusių į Nev 

Yorkę ant Bremos garlaivio 
“Karlsruhe”, laike kelionės apsi- 
reiszkė rauplės. Nev Yorke atka
kusius ateivius pergabeno į kva- 
rantenę, kur dar vienas isz jų 
apsirgo. Wisiems treczios kliasos 
pasažieriams įskiepyje apsaugoji
mo rauples. Ant to l»ivo atkako 
isz viso 618 pasažierių, terp ku
rių buvo apie szimtas lenkiszkų 
ir lietuvįszkų ateivių.

Szoko po beganezio trūkio ratais.
Colorado Springs, Coi,. Kok

sai Hav Baker, ant stacijos Foun- 
tain, puolė po ratais atbėgusio 
*anta Fe geležinkelio trūkio ir 
tapo su visu suvažinėtas. Jo ki- 
szeniuose rado rasztę, kad jis 
paeina isz Emporia, Kans. Apart 
to, minėtame raszte buwo para- 
szyta, kad jis nustojo proto ir to
dėl nori nusižudyti.

Pasiuto daug galviju ir arkliu.
Lincoln, III. Ant farmos Fa- 

gerty, netoli Lincoln, pereitę 
sanvaitę atbėgo pasiutęs szuva 
ir sukandžiojo daug gyvulių, isz 
kurių szeszi jau padūko. 17 metų 
tarnas likosi baisiai pasiutusio 
arklio sukandžiotas, nuo ko gal 
su visu nužudyti rankę, jeigu 
nieko dar niekesnio neatsitiks.

Pabėgo keturi kaliuiai.
Lincoln, Neb. Pusodyli į czia- 

nyksztį kalinį, už plėszimus ir 
žmogžudystes, keturi kaliniai 
iszvertė kalinio duris ir iszbėgo 
ant kiemo. Pabudo vienok kali
nio užveizėtojas Butterton, iszbė
go ant kiemo ir stengėsi bėgan- 
czius sulaikyti. Žmogžudžiai su
sitarę užpuolė ant užveizėtojaus 
ir jį užmuszė ir paskui iszbėgo 
laukan ir pasislėpė giriose. Jų 
iki sziol ne suėmė, nors jieszko su 
szunimis.

Sugriuvo daug triobu.
New York. 8 d. Balandžio, 

priesz piet, sugriuvo cziela eilė 
paskirtų ant iszardymo namų ir 
užbėrė daug prie ardymo dirban- 
ežių darbinįkų. Keturi darbinį- 
kai likosi mirtinai sužeisti; du 
prapuolė ir gal guli užmuszti po 
griuvėsiais, kurių dar prideran- 
aziai ne isztyrė.

Nelaimingas atsitikimas A taskųj.
Alaskoj, apskrity) Chilcot 

terpkalnės, siautė smarki vėtra ir 
sniego dargana su lytum, nuo ku
rio matomai sniegas įmirko. Laike 
tos vėtros per terpkalnę traukė 
pulkas aukso jieszkojų, kiti buwo 
ežia ant nakvynės apsistoję, isz 
wiso terpkalnėj buvo su virszum 
1000 žmonių. Baisi vėtra nuo 
kalno virszunės nustūmė ant szo- 
no sniegę, kurisai, negalėdamas 
užsilaikyti, cziuožė žemyn ant ei- 
nanezių terpkalnėj aukso jieszko- 
tojų, griebdamas visę sniegę ir 
ant galo nusirito neiszpssakytai 
dideli, nuo kelių szimtų tonų 
sniego lavina, pagriebė mažiau
siai 100 žmonių, kurie, žinoma,ra
do ežia galę, stovinezius pakrasz- 
cziuose tos lavinos baisiai su 
mankė. Kur pirmiaus buvo 
kelias, ten dabar lugsztas sniego 
kalnas, o jo viduryj yra kūnai 
negyvų aukso jieszkotojų. Prie 
atkasimo negyvėlių ir dar gyvų 
dirba dabar 1000 darbinįkų. 
Kiek isz viso prie to žmonių pra
žuvo dar ne žinia. Besirisdama 
sniego lavina sutraukė ir telefo 
nu drutus, todėl isz nelaimės vie
tos dabar ne galima gauti nė jo
kių platesnių žinių.

Nelaimes ant geležinkeliu.
Mineapolis, Min. Ant Mon

tana Central geležinkelio atsitiko 
nėlaimė, prie ko trys žmogystos 
likosi užmusztos, visi užmusz
ti yra geležinkelio tarnai. 
Trūkis, kurį patiko nelaimė, 
buvo tavorinis, susidedantis isz 
16 vagonų; vienas vagonas bu
vo dinamito prikrautas. Atbė
gus trūkiui ant Dry Foras tilto, 
60 mylių nuo Great Fall, kada 
dinamito vagonas * buvo nuo 
tilto apie 25 pėdos, dinamitas ex- 
pliodavo, nuo expliozijos sugriu
vo tiltas, o su juom nupuolė ir 10 
tavorais prikrautų vagonų, ku
rie su visu susidaužė; kitoj tilto 
pusėj stovinti telegrafo stacija, 
teiposgi d ra tai, likosi sunaikyti.

Nuo expliozijos pasidarė ola 50 
pėdų ilga, 25 pėdų plati ir 5 pė
dų gili. Susidaužę vagonai užsi
degė, sudegė ir vienas užmuszto 
Kūnas. Nuo ko užgimė expliozi- 
ja, nežinia; sprendžia, kad dina
mito prikrautas vagonas turėjo 
iszszokti isz rėlių, nuo smarkaus 
prie to susitrenkimo ir expliodavo 
dinamitas.

Stesebenville, Oh. Netoli 
Fernvood, szitame pavietyj, bė
gantis į rytus pasažieriuis trukia 
pervažiavo vienę žmogų. Trūkio 
maszinistas, pamatęs nelaimę, su
stabdė trūkį, bet tuom tarpu at
bėgo tavorinis ir abudu trukiai 
smarkiai susimuszė; trys vagonai 
tapo sudaužyti, o terp tų du Pul- 
maniniai miegojimo vagonai 
apart to-8 vagonai iszszoko isz 
rėlių. Prie to 6 žmonės likosi 
sunkiai apkulti.

7 Žmones Sudege.
Konte, Min. 8 d. Balandžio, 

naktyj,savo namuose sudegė tur
tingas czianyksztis prekėjas, 
Hausman, jo pati ir penketas vai
kų. Kada užgimė ugnis, visi 
miegojo. Įsiveržus į gyvenimę 
kaimynams, kurie pajutę ugnį,at
bėgo su pagelba, kūnai Hausma- 
nų szeimynos buvo jau suanglėję 
ant deganezių lovų.

Waterbury, Con. Wiename 
szito miesto saliune susipyko 
susirinkę itahjonai. Isz pra
džių barėsi ir koliojosi, bet ant 
galo iszsitraukė peilius ir pra
dėjo pjauėtytiesi, prie to prisi
dėjo ir szinkorius, teiposgi itali- 
jonas. Wiskas pasibaigė tuom, 
kad du italijonai: Balefato ir Jl- 
risani likosi mirtinai su peiliais 
subadyti. Baiifato turi net 7 
mirtinus sužeidimus, subadė juos 
broliai Marciani, kurie paskui pa
bėgo. Atkakusi policija suareš
tavo saliunįkę ir jo pagelbinįkę, 
kadangi pasirodė, kad jie laikė 
sulydytus, o broliai Marciani ba
dė.

Jeigu Jsutieii ne*weiku. imk wleneCAS-JAR 
ETS, o i*i(jd}* t»wg, ui 10 Ir 20c.

Isz darbo lauko.
5 Pereitę sanvaitę Suvienyto

se Wieszpatystėse buvo isz viso 
232 nusibankrutinimai, pereitę gi 
metę, tę paczię sanvaitę, buvo 
jų 252; Kanadoj buvo jų 32, . pe
reitę gi metę 26. Nė laikraszczių 
szauksmai stumianti į karę, nė 
reikalavimai žmonių balsais isz 
rinktų kongreso pasiuntinių ir 
VVashingtono senatorių reikalab- 
janezių karės su Iszpanija, iki 
sziol ne atsiliepia ant prekystos 
ir darbo sanlygų. Nusibankruti- 
nimų paskutinėse sanvaitėse A- 
merikoj buvo mažiaus negu ki 
Uis metais; darbai dirbtuvėse 
neina mažyn, iszgabenimas kvie 
ežių ir koruų į kitus krasztus tei
posgi nesi maži na. Turbut p Te
kėjai, fabrikantai ir kapitalistai 
ne tiki, kad isz dabartinių rėka
vimų galėtų isztikro karė užgim
ti. f

5 Bay City, Mich. Sztraikas 
darbinįkų laivų dirbtuvių pasi
baigė: sutaikė darbinįkus su 
kompanija szteto santaikos sūdąs, 
kurijai nusprendė, kad už 10 
darbo valandų darbinįkai turi 
gauti 2.50 dol. ant dienos. Ant to 
nusprendimo abidvi pusės su
tiko.

5 North Plate, Nebr. Ant 
“Union Pacific” geležinkelio,už
stojęs naujas prezidentas, Burt, 
stengiasi numažinti algas darbi
nįkų ir tarnų. Darbinįkai ir tar
naujanti ne nori ant to sutikti ir 
rengia sz t raikę.

5 Pittsburg, Pa. Czianyksz- 
czio apskrtezio kalnakasiai isz 
naujo pakėlė sztraikę. Priežastis 
sztraiko yra ta, kad kautynių sa- 
vinįkai nepildo to, kę pažadėjo 
ant atsibuvusios pereitę metę kal
nakasių konvencijos Chicagoj. ,

5 Waukegan, III. Nuo 15 d. 
szio mėnesio ketina pradėti dar- 
bę cukraus fabrikas, kuris jau 
kelis metus stovėjo. Darbai visų 
kitų to miestelio fabrikų eina ga 
na gerai.

T Philadelphia, Pa. Savo 
dirbtuvėse, “The Pennsylrania 
Steel Co” duoda darbę tikt dar- 
binįkams ne prigulintiems į uniją, 
unijonistų visai nepriima.

1 Hazleton, Pa. 300 darbinį
kų Yorktovn kastynių pakėlė 
sztraikę. Priežastis sztraiko yra, 
ta, kad kompanija,be jokios prie
žasties,praszalino nuo darbo vie- 
nę darbinįkę prigulintį į uniję.

1 Racine, Wib. Czianyksztė 
miesto ruda užgyrė 8 valandų 
darbb laikę visiems miesto darbi- 
nįkams. Užmokesnį gaus jie tę 
patį, kokį gaudavo dirbdami po 
10 valandų. '

T Wellsville. Oh. Rengia 
ežia naują geležies liejinyczię, 
darbai prie statymo tos dirbtu
vės triobų jau prasidės nuo atei- 
nanezios sanvaitės.

T Rankin, Pa. Czianykszczio- 
se drato dirbtuvėse dirba gerai, 
darbinįkai mainosi ant dienos: 
vieni dirba dienę, kiti naktyj.

T Lorrin, .Oh. Pradėjo ežia 
statyti kelis naujus kokso pe- 
czius, kur žada priimti prie dar
bo 200 darbinįkų.

T Du Bois, Pa. Czianykszczios 
geležies dirbtuvės bus padidin
tos; priims prie darbo kitę tiek 
darbinįkų.

Hubbard, Oh. Czianyksz- 
czios geležies liejiny ežios likosi 
uždarytos; perkelia jas į Youngs- 
tovn, Oh.

1 Terrodale, III. McCosh 
Steel Co. žada ežia pastatyti nau- 
ję drato dirbtuvę, kurioje rastų 
darbę keli szimtai darbinįkų.

Dayton, Tenn. Czianyksz
czios Coal and Iron Co. padidino 
vėl darbinįkų uždarbį ant 10%.

T Muskeoon, Micn. - Czia- 
nykszcziose geležies dirbtuvėse, 
kurios stovėjo nuo kelių mėnesių, 
pradėjo vėl dirbti.

5 lebanon, Pa. Czianyksz- 
ežiai kokso pecziai pradėjo darbę, 
kur diktai darbinįkų gavo darbą.

TGallitzin, Pa. Mitchel Coal 
Co. stato ežia 50 naujų kokso 
peczių, kur diktai darbinįkų ga
lės gauti darbę.

5 Phoenixville, Pa. Darbai 
eina czlk gerai ir isz kitur atkakę 
darbinįkai gauna darbę.

P*me«yk detale CASCABKTS at 10e., r»- 
rUutU iuuiiyto> plaucdu ir wi«u wlduria.

ISZ 
Lietuwiszku dirwu
Szwieso8 mums reikia!
Szviesos mums reikia, mokslo 

—tę ant žodžių visi pripažįs
ta, bet gyvenime pasirodo, kad 
szviesos labiausiai bauginamėsi, 
net tūli musų vadovai stengiasi 
nuo szviesos spindulio tamsuo
lius apsaugoti. Szviesa ne pa
vojinga, bet ant kiekvieno žing
snio žmogui reikalinga; tuom 
tarpu daug turime faktų paro 
danezių, kad mes pats prideran- 
ežiai jos vertės ir mierių nepažįs
tame. Gauname antai nuo skaity
tojų pasiskundimus, kad musų tūli 
kunįgai net per pamokslus drau
džia žmonėms skaitymą knįgų ir 
laikraszczių, nupeikia mokslę 
kaipo pavojingę tikėjimui. Mes 
nenorime tikėti, kad tie. pasi
skundimai butų teisingi,netikime, 
kad musų kunįgai draustų žmo
nis nuo apsiszvietimo. Tas gal 
drausti nuo apsiszvietimo, keno 
mokslas bauginasi szviesos, keno 
mokslas yra klaidus, neteisingas, 
teisybė gi szviesos nesibijo. 
Mums rodosi, kad tikėjimas taip
jau nuo savo iszpažintojų reika
lauja szviesos, kaip ir kitos žmo
gaus gyvenimo dirvos. Be szvie
sos žmogus nesupras prideran- 
cziai dvasios tikėjimo, tikrų jo 
doriszkų pamatų, o be to ir tikė
jimas pavirs į pildymę vien jo 
formų, su nenžkanta kitaip for
mas atliekanczių. Kaip ant to 
žiuri speeijalistai tikėjimo mokin
tojai? Kaip tikėjimiszkuose, teip 
ir kituose reikaluose reikalingas 
mokslas ir szviesa. Kę tikt norė
sime nuveikti, visur patiksime 
reikalę szviesos ir mokslo. 
Norėdami pagerinti materijalisz- 
kę lietuvių padėjimę, turime pir
ma isztirti, ant ko tę remti, kur 
yra mums liuosa dirva. Nuo 
jieszkanczių darbo darbdaviai 
teiposgi reikalauja atsakanezio 
mokslo ir apszvietimo. Kodėl 
antai vokiecziai arba szvedai, ir 
prancūzai geriaus apmokamus 
gauna darbus negu lietuviai, len
kai, slovakai arba italijonai? To

dėl, kad apszviestesni- Apszvies- 
tesni gaivalai turi įtekmę ir ant 
Amerikos rando, mes gi tokios 
įtekmės ne turime; pirmutiniai 
žino, ko nuo rando gali ir priva
lo^ reikalauti, pas mus yra kitaip: 
tūli politikieriai veda tamsuolių 
pulkus prie balsavimo ir užtai 
likt tie politikieriai turi sau nau
dą, tiems mažai rupi visuomenės 
nauda. Teip visada be suprati
mo elgdamiesi, mes žudome pa- 
guodonę, užsipelnome neužkantę 
ir per tai ir musų padėjimas vis 
eina niekyn.

Reikia mums szviesos, bet mes 
kaipsziksnotsparniai jos baugina
mėsi. Rods gerų lietuviszkų mok- 
slainių Amerikoj ne turime ir to
kių, kokias turime, yra mažai, jo
se mokinasi gal.deszimta Ii etų- 
viszkų vaikų dalis. Antai Chica
goj, kur skaito lietuvių apie 
10000, lietuviszkę parapijinę 
mokslainę lanko vos apie 30 vai
kų. Kę gi veikia kiti? Nors Illi- 
nojaus sztete vist vaikai pri
verstinai turi lankyti mokslainę, 
bet didesni lietuvių vaikų dalis 
ne lanko nėjokios mokslainės. Ar 
gi žingeidu, jeigu mus tamsuo
liais vadina? Jeigu mums ne
truktu noro, juk mes Ch'cagoj 
lengvai galėtumė apturėti mies
to kasztais užlaikomę lietuviszkę 
mokslainę, į kurią galėtume par
sitraukti isztikro gėrę mo 
kintoję. Waikų ant to bus už
tektinai, reikia vien noro mokin- 
tiesi, o to musų broliams trūksta, 
jie net slepia nuo mokslainių už 
veizdos savo vaikus.

Ne drauskime todėl nuo szvie
sos, ne drauskime nuo lankymo 
nors publiszkų mokslainių, ka 
daugi mokslainė,kokia ji ne butų, 
visgi jau geresni už nėjokię; ra
ginkime kiek galėdami visus prie 
apsiszvietimo ir mokslo! Mok
slas, koks jis ne butų, vis geresnis 
už tamsą.Kas draudžia nuo szvie
sos, tas ne yra musų draugu, tas 
stumia mus į prapultį.

Likimai musų užmany* 
mų.

Musų lietuviszkuose laikrasz
cz iuuse gana buvo pakelta viso
kių užmanymų, bet ne daug jų li
kosi įkūnytų. Musų laikraszcziams 
ir jų raszėjams užmanymai sutei
kia vien progą pamokyti ir nubar
ti užmanytoję, o ne paremti užma
nymą, jam pritarti, nors užmany
mas isz tikro butų naudingas ir 
nors jį įkūnyti ne butų teip sun
ku. Tas parodo, kad mete vienybėj 
ne įstengiame nieko nuveikti ant 
brolių labo. Kiekvienas naujas 
užmanymas suteikia mums vien 
naują progą terpsavęs pasikolioti, 
ko mes teip isztroszkę kaip žuvys 
vandens. Kad tas neina ant mu
sų brolių naudos, tę kiekvienas 
numano, bet ką gi padaryti, kad 
mes kitaip elgtiesi ne mokame ir 
ne galime. Paskutiniuose lai
kuose užgimė vėl keli laikrasz
czių užmanymai ir nors jų nau 
dos nieks ne gal užgimti, randa 
jie kituose laikraszcziuose ne kri
tiką ir pataisymą, iszplatimmą, 
bet tiesiog nupeikimą.

Dras Szliupas užmanė “Keliau- 
janezią mokslo draugystę”, už tai 
“Rytas” nė ne bando taisyti pagal 
savo nuomonę užmanymą, kriti
kuoja ne užmanymą, bet užmany- 
toją. Kodėl “Rytas” ne sutveria 
tokios draugystės isz savo pusės, 
kuri platintų mokslą ir szwiesą 
terp tamsuolių? Czia lygiai 
Dr-ui Szliupui, kaip ir “Rytui” 
gana plati dirva: jeigu “Rytas” 
geriaus darbą atliks, daugiaus tu
rės savo prelekcijų klausytojų, 
jeigu geresnės bus parengtos p. 
Szliupo draugystės, žinoma, kad 
ten rinksis daugiaus žmonių.

Ant užmanymo “Varpo” suly
ginti alfabetą atsiliepė “Karde” 
p. J. G. ir savo raszte nupeikė 
naują alfabetą, nepatinka jam 
“czekiszki” ženklai ant ė ir S. Jis 
liepia mums palūkėti, kol kitos 
tautos juos priims, tikt ne paseko 
kokios. Ženklai ė ir 6 ne nauji, 
juos vartojo pirmutiniai lietuvisz- 
ki raszėjai jau seniai: antai Szirvy- 
do rasztuose yra tie ženklai. Mes 
Amerikoj teip sudarkėme savo 
kalbą, kad jos ne priims Lietu
vos žmonės, kadangi neužilgio 
musų laikraszczių lietuviszka 
kalba bus Lietuvoj nesupranta
ma, musų lietuviszki raszlai 
taikyti prie pratinimo lietuvių 
skaityti angliszkoj kalboj rasztus 
neužilgio ne ras Lietuvoj vietos.

Antai “Kardas” visur vartoja 
moksliszką terminologiją pagal 
angliszkę isztarmę ir tuom dau- 
daugieus painių padaro negu 
skirtumas raszybos ir alfabeto; 
kadangi angliszkos isztarmės 
moksliszkuOse terminuose ir var
duose nieks daugiaus ne vartoja 
ir per tai tie moksliszki rasztai 
Lietuvoj ne gal rasti pritaikymo. 
Bet ar musų raszėjai panorės pri
taikyti terminus prie lietuviszkos 
kalbos? Reikalus alfabeto galime 
dar palikti ant toliaus, mums 
rodosi svarbesni yra moksliszki 
terminai, kuriuos neatbūtinai rei
kia raszyti vienodai. Raszyba ir 
alfabetas susilygjs vėliaus pats: 
kaip tikt Lietuvos inteligentai 
paleis daugiaus rasztų su savo 
alfabetu ir Amerikos raszėjai 
prie to turės tai ky riesi.

Numirė lietuwy8 lenkisz- 
kas patrijotas

Philadelphioj pasimirė lietu- 
vys, lenkiszkas patrijotas, An- 
drzejkovicz. Jis buvo bene tikt 
pirmutiniu cenzoriumi lenkiszko 
Zviązko. Lenkiszkuose laikrasz- 
cziuose peikė visus lietuvius, 
kurie rėmė lietuvystę ant lietu* 
vių, o ne ant“braci po lakė v”. Se
nas jau buvo žmogus, todėl ne
galėjo supranti, kad lenkystė ir 
lietuvystė tai ne tas pats. Niekaip 
negalėjo suprasti, kad lietuviams 
lenkai teipjau svetimi, kaip mas 
kuliai arba vokiecziai. Stengėsi 
jis varyti lietuvius į lenkiszkę 
tinklą ir isz tikro diktai jų ten 
suvarė.

Isz Waukegan, 111.
PerWelykas tūli lietuviai pasi

gėrę, pradėjo musztiesi kumsz- 
ežiomis, paskui jau lazdos ir ak
menys buvo darbe,pakol ant galo 
pribuvusi policija ne suėmė pesz- 
tukų ir nepasodino jų į kalėjimą. 
Sūdąs pesztukus nubaudė po $13- 
90. Tūli nubaustieje neturėjo pi- 
nįgų ant užmokėjimo, turėjo nuo 
žydo pasiskolinti, žinoma, ant žy
diškų palukų. Ar tai ne gėda 
tiems lietuviams?

Isz wisur.
|| Prancūzijoj, iszkirtus seiliaus 

buvusias girias, daugelis urių, 
kurios seniaus tiko didelių laivų 
plaukimui, teip nusekė, kad 
sziędien laivams ne tinka, ka
dangi per mažai turi vandens. 
Wiena isz tokių upių, kuria dar 
pradžioj pereito amžiaus daugybė 
laivų važiojo tavoms,o sziędien 
pastojo netinkanti laiv’ams—yra 
Loara. Bandė tę upę gilinti, 
bet ir tas nieko ne gelbėjo, 
kadangi ir pagilinta per mažai 
turėjo vandens. Aut padarymo 
Louros tinkanezia laivams, su 
sitvėrė dabar kompanija, kuri 
nori tai upei sutėikti vėl dau
giaus vandens per užsėjimę] jos ir 
kitų į ję įpuolanczių upių apskri- 
czių giriomis, paežių upių gi 
krantus apsodys bambusu augan- 
cziu Korėjoj, kadangi indiszkas 
Prancūzijoj iszszala. Kas z tuos 
tas rods daug, bet užtai sziędien 
apmirę ant tos upės miestai, pra
dėjus laivams plaukinėti, vėl at
gis.

D Austrijos konsulini isz Bra
zilijos praneszė savo randui, kad 
Brazilijos randas iszsiuntė į viso
kius Europos krasztus savo agen 
tus, ant prikalbėjimo 100000 
ateivių, kurie reikalingi ant dar
bo kavos plantatoriams. Kadan
gi darbas ant plantacijų nesvei
kas, sunkus ir mažai apmokamas, 
vietiniai darbinįkai dirbti ne nor, 
plantatoriai szaukiasi prie savo 
rando, kad tas pargabentų euro- 
pėiszkus ateivius, kuriuos, atka
kus, galės į savo vergus pavers
ti. Agentai toki gal atkakti ir į 
Lietuvę, gal stengsis, žadėdami 
norintiems į Braziliją keliauti 
ne butus daiktus, aukso kalnus. 
Tegul todėl nuo jų lietuviai ap
sisaugos. Sanlygos darbo Brazi 
Ii joj niekai, ten nieks ne pralobo* 
tegul todėl nieks ten nekeliauja.

D Maskolijoj, tas tamsių mas
kolių ne surbia, kas to daryti ne- 
nor. Neseniai į miestą Akkerma- 
ną, pietinėj Maskolijoj, atkako 
moteriszkė, kaip ji sakosi, isz Je- 
ruzolimos ir kaipo atėjusi isz 
szventos vietos, griebėsi tuojaus 
gydymo ligonių, nors apie ligas 

mažiaus iszmano negu kiaulė 
apie aksomą. Pardavinėja ji 
vaistus, žinoma labai brangiai, 
kaipo paeinanezius isz szventos 
vietos, nuo visokių ligų,k. v. :kad 
visiems patikti, mergoms, kad 
greitai gautų jaunikį, kad pralob
tų, nuo pelių ir žiurkių, nuo blu
sų ir tt Perkantiems nuo jos 
va'stus pasako ateitį dykai. Žmo
nių kasdienę pas tę prigavėję 
daugiaus atsilanko negu nedė- 
lioms į bažnyczię arba į mokslai- 
nes viso pavieczio.

|| Į miestą Aleksandrovą, ant 
Lenkijos su Prūsais rubežiaus, at
bėgo Prūsų geležinkelio trūkis, 
kuriuom daug žmonių keliavo į 
Maskoliję; terp atkakusių buvo 
ir dvi neiszpasakytai storos mas- 
kalkos. Muitinyczios urėdnį- 
kams tas jų storumas pasirodė ne 
paprastu, todėl jie papraszė sto
rules į kitę kambarį ant revizi
jos. Pasirodė, kad urėdnįkai tu
rėjo tiesą: maskalkos grįžtan- 
czios isz Prūsų turėjo ant savęs 
apsivyniojusios tiek užrubežiuo- 
se pirktų brangių audimų, stucz- 
kų, mezginių, kiek jų nėra kiek
viename mažesnių miestų krome. 
Norėjo mat jos prigauti malonin
gą carą ir jo va'džias ir parga
benti užrubežiniustavorus be mui
to, o muitai ant tų ta vorų Mas
kolijoj dideli.

|| Pietinėj Wengrijoj ir Aus
trijoj, kur pereitę metę buvo 
dideli tvanai, gyventojus pasie
kė badas: Kroatijoj trūksta ne 
tikt grudų ant užsėjimo laukų, 
bet ir žmonėms ant maisto, dau
gumas maitinasi vien isz paszel- 
posL kokią randas alkstantiems 
dalilia; ant suteikimo varguo
liams uždarbio, pradėjo visokius 
uęrt wieszos naudos darbus, bet 
daugumas darbo jieszkanczių, dėl 
nedatekliaus maisto, teip silpni, 
kad visai dirbti negali. Kikin- 
dos apskrityj prie darbų susirin
ko 684 žmonės, bet isz jų tikt 
124 dirbti galėjo, kiti buvo isz- 
badėję ir teip nusilpę, kad nieko 
dirbti ne galėjo ir jų prie darbo 
ne priėmė.

P Mieste Winnicoj, Podoliaus 
gub., Maskolijoj, į gyvenimę 
urėdnįko renkanezio pinįgus nuo 
rando szinkorių už parduotą deg
tinę, naktyj atėjo keli užsidengę 
veidus su liczynoms vyriszkiai; 
iszmuszė duris, įs kraustė į widų. 
Paties pinįgų rinkėjo nebuvo na- 
mieje, gyvenime buvo vien jo 
pati ir tarnaitė. Užpuolikai suri- 
szo tarnaitę ir užrakino surisztę 
virtuvėj, atėję į miegstubę, už
metė ant gulinezios lovoj masko- 
liszko urėdnįko paezios patalus, 
vienas dabojo moteriszkę, kili gi 
kraustė gyvenimą. Surinktų nuo 
szinkorių pinįgų buvo isz viso 
5312 rublių. Wisus juos ir paėmė 
vagiliai, kurių iki sziol nesusekė.

U Szeszi tukstaneziai szeimynų 
mahometonų gyvenanezių p» 
maskoliško caro valdžia ant 
Kaukazo, atsiszaukė į Turkijos 
sultanę su praszymu, kad jiems 
daleistų persi kraustyti į Turkiją, 
kadangi jiems nusibodo skriau
dos, kokias turi kęsti nuo masko- 
liszkų urėdnįkų. Jie tikisi, kad 
sultanas daleis jiems persikelti į 
Mažąją Aziją ir tokiu budu 
maloningas caras neteks su vir- 
szum 30000 pavaldinių. Ne nuo 
gero jie bėga isz po caro globos!

| Naktyj 21 d. Kovo, staezia- 
tikiszkame kliosztoriuje mieste 
Kurske uežinia kas viduryj cerk
vės, po abrozdu Motinos Szwen- ' 
cziausios,maskolių laikomu užste- 
buklingę, pametė dinamito bom
bas, isz kurių dvi exp'iodawo ir 
pridirbo daug blėdies cerkvėj, 
sutraukė net abrozdo uždangą, 
bet paties stebuklingo abrozdo 
neužgavo.

| Mieste Charkove, naktyj, į 
kasę vagonų dirbtuvės įsikraus
tė trys apsiginklavę plėšikai. 
Kasoje buvo su vir&zum 25000 
r., bet kasos iszardyti nepasisekė, 
paėmė jie vien pinįgus isz kasie- 
riaus stalcziaus, isz viso 715 rub
lių auksu ir su jais prasiszalino 
mekeno ne sulaikyti.

D Laikrasztis “Italia”, iszei- 
nantis Ryme, pranesza, buk kok
sai popiežiaus u rėdo į kas (laik
rasztis pravardės jo nepaduoda), 
paszlavęs 1| milijono lyrų (apie 
300000 dol.), iszdamė su jais isz 
Rymo ir kaip spėja, pasislėpė 
ant prigulinezios G rėk i jai saloe 
Koriu.



Naujausi iszradimai.
| Wokiszkas Windobonos laik 

kraBzlis,“Xeue Freia Presse”,pla- 
cziaus apraszo apie neseniai iszras- 
tą, lenko Szczepaniko, teleki rosko- 
pą, su kurio pagelba galima vis
ką matyti isz labai toli, paweik- 
slan, ėsantis Amerikoj gal matyti 
ką veikia jo tėvai Lietuvoj, arba 
kitur, jeigu tikt gyvenimas A- 
merikoj ėsanczio bus sujungtas 
su gyveniniu jo tėwų Lietu
voj ėlektriszkaia dratais. Elek- 
triszkais dratais mat isz toli atei
na visoki paveikslai, kuriuos at- 
musza atsakaneziai pritaisyti 
veidrodžiai teip, kad žiūrintis 
viską mato teip, kaipi kad jis bu
tų toj paczioj wietoj, isz kur tie 
abrozdai veidrodyj atmuszti.“Ne- 
ue Freie Prease” sako, kad telek- 
troskopo iazradėjas tikisi tą prie
taisu pritaikyti ne tikt prie per 
neszimo abrozų visokių vie- 
tų, žmonių ir tt. isz labai 
toli, bet ir prie telegrafų teip, 
kad ne reiks su wisų telegra
fuoti, kadangi telektroskopas 
atmusza tuojaus weidrodyj visą 
rasatą ant telegrafo paduotu, to
dėl ir ant nusiuntimo telegramų 
į tolymus krasztus ne reiks tiek 
laiko, kaip dabar. Ta pati prie
taisą galės būt sunaudota ant per
siuntimo rankraszczių, fotogra- 
iiszkų paveikslų, net lai k raszczių. 
Užtenka raokrasztį,ty*ba szviežiai 
spaust u vėj atmusztą laikraszczio 
numerį prikabinti prie telektro- 
skopo, paspausti atsakaneziai 
plunksnas ir jis atsimusza toj 
vietoj, kur siųsti norėjome teip, 
kaipi kad jis butų skaitanezio 
rankose. Tokiu jau budu 
galima siųsti į laikraszczius 
ne tikt rankraszczius, bet 
ir illiustracijas, kurias reikia 
tikt nuo veidrodžio su fotgrafijos 
pagelba nuimti. Patalpinęs laik- 
rasztyje “Neue Freie Presse” ži
nias apie tą naują iszradimą atsi
lankė pats pas iszradėją ir apra- 
szo tą, ką pats matė. Reikia 
pridurti, kad laikrasztis tasai yra 
laikomas už geriausią terp vokisz- 
kų, todėl tyczia melagingų žinių 
ne talpinių.

|| Prie termometrų paprastai 
vartoja gyvąjį cidabrą arba mer- 
kuriją, kurisai, skėsdamasi nuo 
szilumos ir besitraukdamas nuo 
szalczio,įpiltas į stiklines dūdeles, 
parodo temperatūrą arba szilumos 
gradusus. Gyvasis sidabras vie
nok suszala prie 32° Reaumuro 
termometro. Todėl ant matavi
mo žemesnių temperatūrų termo
metrų dūdeles pripila su spiritu, 
kurisai pakelia szaltį net 100° 
žemi aus zero. Rods žemės oras 
niekada ne būva teip szaltas, bet 
mokslincziai moka jau padaryti 
ir daug didesnį negu 100° szaltį; 
ant iszmatavimų tų didelių sza! 
ežių jau ir spiritiniai termomet
rai ne tinka. Profesorius Kohl- 
raush surado dabar kitą skysti
mą, kuris pakenezia daug didesnį 
negu spiritas szaltį ir todėl jis 
tinka ant pripildymo termome
trų paskirtų ant matavimo di
džiausių szalczių; tas naujas skys
timas yra—petrolejaus eteras, ku
risai pakenezia net tokį szaltį, 
prie kokio musų žemės oras isz- 
garinio persikeiezia į skystimą.

Sziaurini, boreauszka arba 
tundrų juosta yra sziauriuose, 
poliariszkuose krasztuose. Di
džiausią įtekmę ant tos juostos 
turi szaltis, sziluma ir smarkus 
sziauriniai vėjai. Tuose krasztuose 
laike besitraukianezių per pusę 
metų naktų būva puiki sziaurini 
szviesa, vasaros laike traukiasi 
vėl szviesa, taigi diena per kitą 
pusę metų; tuose krasztuose bū
va arba naktis, ari»a diena ir tai 
per isztisą pusę metų; vasara 
ežia trumpa, bet sulyginant karsz- 
ta: oras drėgnas, bet žemėj, taigi 
dirvoj oro nedaug, todėl žemė 
visada suszalusi, negal suszilli ir 
iszpurpėti, gyvybė apsireiszkia 
tikt atlėkus pavasario pauksz- 
cziams. Juosta ta apgyventa tau
tų f niszkos kilmės.Isz naminių gy
vulių augina tikt szunį ir sziauri- 
nius elniu8.Žmonės minta žuw imis, 
kurias valgo žalias, bet daugiau 
šiai jie suvartoja didžžuvių tau
kų, trono, kadangi szaltas oras 
priverezia juos valgyti kuo dau 
giausiai riebumo. Geria jie tei
posgi nevirintą, žalią gyvulių 
kraują; duonos visai nepažįsta. 
Rėdosi į žvėrių kailius. Medega 
triobų statymui yra ledas, snie
gas, suszalusi žemė ir žvėrių kai 
liai; tankiai žmonės iszkasa duo
bę suszalusioj žemėj, kur szil- 
cziaus, kad tikt apsisaugoti nuo 
neiszpasakytai szaltų sziaurinių 
vėjų. Stovi ant žemo kulturiszko 
laipsnio, mažo ūgio, bet drūti ir 
sveiki; dirba jie reikalingus įna
gius ir ginklus isz akmens ir isz 
kaulų, geležinių įnagių daugelis 
tos juostos tautų dar visai nepa 
žįsta.

Giriu juosta, traukiasi sziauri- 
nėj vidutinio oro juostos dalyj; 
sziaurinėj tos juostos dalyj yra 
dar ir dabar girios, pietinėj gi 
girias jau isznaikino žmonės; 
sziaurinėj dalyj auga girios spy- 
glinų medžių, pietinėj gi prisi- 
maiszę ir lapuoti. Klimatas ežia, 
teiposgi szaltas ir drėgnas. Ilgu
mas vasaros 1—4 mėnesių. Dirva 
palszos, o kaip kur net visai bal 
tos parvos, mažai turi traszos. 
Auga ežia: rugiai, miežiai, avižoj 
sziaurinėj dalyj, pietinėj gi dar 
linai, kanapės ir žirniai. Sziauri- 
oėj dalyj augina finiszkų veislių 
mažus, bet drutus arkliukus, prie 
tokių priguli ir musų žemaitiszka 
veislė, pietinėj dalyj ta veislė 
susimaiszė su kitoms ir sutvėrė 
netikusią veislę tokią, kokią au
gina antai Baltgudijoj arba Len
kijoj, ožkos didumo. Weislė ra
guotų gyvulių teiposgi menka, 
paeinanti gal nuo laukinių veis
lių zubrų, turų, bizonų, bet per 
neprižiurėjimą, stoką paszaro, 
nupuolusi. Pirmutiniai tų krasz 
tų gyventojai buvo finai, vė
liaus atkako slavai, germanai, 
priesz juos gi lietuviai ir nustū
mė finus toliaus į sziaurius. Ka 
dangi žemė toj juostoj neturi už
tektinai traszos, todėl ji negalėjo 
visų gyventojų iszmaityti, dalis 
jų turėjo griebtiesi pramonės ir 
amatų. Pietinėj tos juostos dalyj 
yra Lenkija, sziaurini Wokietija 
Anglija turinti daugiausiai fabri
kų.

Juodžemio juosta turi tra- 
sziausią dirvą krasztuose viduti
nio oro. Žemėj yra ežia daug vi
sokių lengvai tirpstanezių drus
kų ir supuvusių augmenų liku- 
czių. Krasztai tie sausi, žiemą 
sniego mažai, todėl szaltis ir szi
luma trupina žemės pavirszių ir 
per tai suteikia pavirsziui vis 
daugias vaisingos žemės. Augina 
ežia kvieczius, melonus. Arkliai 
greiti, netrūksta ir veislių drūtų. 
Raguotų galvijų veislės didesnės 
ir geresnės negu pirmiaus parai - 
nėtoj juostoj. Pirmutiniai tų 
krasztų gyventojai buvo Skytai, 
dabar gi yra ežia tautos visokių 
kilmių. Kadaugi žemė neiszpa
sakytai vaisinga, todėl ir gyven 
tojai užsiima daugiausiai žemdar- 
byste. Pietrytiniuose Stepuose 
pasitaiko dideli plotai žemės 
druskos užkloti.

JuOS’ęA SAUSA PRIE TROPIKU 

krasztų. Wasara ežia ilgesni ne
gu žiema. Augina maišą, wi nvuo 
ges, tabaką. Isz naminių gyvulių 
toj juostoj augina geriausius ant 
svieto arklius, yra ežia ir laukini 
jų veislė, kupr&nugarius, mulus 
ir tt. Auginami gyvuliai suteikia 
pieną ant maistą Pirmutiniai tų 
krasztų gyventojai, tautos toto- 
risskos, ir kitokios kilmės mongo- 
iszkos rasos.

Drėgnoji karszta teip vadi
nama LATERiTDii juosta. Padirbta 
ji vulkaniszkų pajiegų ir saulės 
spindulių, dirvos parwa raudona 
kaip varis. Wašara ežia traukiasi 
per isztisus metus; tuose krasz
tuose vieton žiemos, būva smar
kus lytus. Lytaus ežia per vieną 
dieną dauginus nupuola negu 
musų krasztuose per iszlisus 
metus. Auga kokosiniai rieszutai, 
ananasai, kakao, kava, vanilija, 
cinamonai, teiposgi visoki nuo
dingi augmens. Isz gyvulių pa
minėti reikia: kupranugarį, slo- 
nių, lamą,isz paukszczių-sztrausą, 
dabar kaipo naminius auginamus. 
Wieton gyvulių pieno, tų krasz
tų nuožmi gyventojai pasinaudo
ja isz moterų pieno; priguli jie 
prie visokių parvuotų rasų: 
negrų, dravidų, indo-chinieczių, 
mala jonų, pa punšų. Minta dau
giausiai augmenų maistu. Dau
gumas ne vartoja nė jokio apsi- 
rėdymo. Gyvena olose žemėj isz- 
kastose, uolų plysziuose, arba 
dirba lizdus ant medžių, kaip 
paukszcziai. Wienaitinis užsiėmi
mas jų: jieszkoti maisto, kas 
lengvai atsieina, kadangi vaisinga 
tų krasztų žemė viską, ko reikia 
žmogui, duoda be darbo.

Kokios parwos szwiesą 
toliausiai matyt.

Wokietijos jurinįkystės už- 
veižda neseniai darė bandavones 
ant persitikrinimo, kokios par
vos szviesą toliausiai matyt ir 
kaip toli galima matyti žiburius 
ant jūrių? Ant palyginimo paėmė 
pažįstamas, ant laivų vartoja
mas Hefnero lampas. Gal nevie
nam isz skaitytojų rodosi,kad aut 
tokių lygumų kaip jūrės szviesą 
vienos žvakės pajiegos galima 
kelias mylias ir toliaus ibatyti? 
Isz atliktų bandavonių pasirodė, 
kad žiburys turintis vienos žva
kės pajiegą, taigi Hefnero lampa 
uždengta paprastu ne parvuotu 
stiklu, prie labai permatomo oro 
ir dideliai tamsioj naktyj, matyt 
ne toliaus kaip 1,33 jūrių mylių 
arba apie 2 j vioreto, apsiuiauku- 
sioj gi arba lyjanczioj naktyj 
daug areziaus. Kadangi pagal 
terptautiszką, taigi per visų 
krasztų susitarimą, oceaniniai gar
laiviai, ant apsisaugojimo nuo 
susimusziitio laike tamsios nak
ties, turi turėti ant stiebų žibu
rius, kuriuos galima matyti ne 
mažiaus, kaip nuo 5 jūrinių my
lių, žvejų gi laivai nuo 3 
mylių, taigi, isz dabartinių tiri- 
nejimų pasirodo, kad garlaivių 
žiburiai ant stiebo turi turėti pa
jiegą 20 žvakių, žvėjų gi 8. 
Tokios szviesos vienok neiszduo- 
da paprastos kerosininės lampos, 
todėl jų pajiegą reikia padidinti 
atšaka neziais atinuszancziais 
szviesą veidrodžiais. Ant to, i 
dtnt užin a tęs ant jūrių žiburį, lai
vas žinotų, į kurį krasztą plaukia 
laivas, ir idant į laiką galėtu isz 
kelio pasitraukti, visų krasztų 
sutarta, idant naktyj plaukianti 
laivai turėtu ant virszaus prika
bintas teip vadinamas pozicijos 
lampas, kurios pakabintos laivo 
pryszakyj, kairėje pusėje kybo 
raudona lampa, desziuėj gi žalia. 
Raudoną ir žalią szviesą isz 
toliausiai galima atskirti,mėlyna, 
paveikslan, isz toliaus jau ne isz- 
rodo kaipo mėlyna, bet rau
dona arba žalia. Kiekvienas pur
vuotas stiklas silpnina pajiegą 
žiburio, purvuoto negalima jau 
teip toli matyti kaip ne parvuo 
to. Kadangi sziądieniniai oeea- 
niniai laivai bėga su greitumu 
20 jūrinių mylių per valandą, 
taigi isz prieszingų pusių bėgan
ti laivai naktyj, jeigu jų prysza 
kyj yra žiburiai, kuriuos galima 
matyti tik nuo 5 jūrinių mylių, 
ant perbėgimo to kelio reikalauja 
tikt 5-6 minutų, taigi tiek laiko 
jiems liekasi ant pasitraukimo isz 
kelio viens kitam. Mažiausias 
pavėlinimas ir neapsižiūrėjimas 
turi pagimdyti laivų susimuszi- 
mą. - Tas isztikro gana tankiai 
atsitinka ir pagimdo didelius ne
laimes.

GEOGRAFIJA 
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(Tįsa).
Balkaniszkas pussalis turi du kalnų sistemų: vienas 

yra pratęsimu Alpų kalnų ir traukiasi nuo sziaurvakarų 
pietų lipk per visų Balkanų pursalį, kitas yra pratęsimu 
Karpatų kalnų, nuo jų atidalytas teip vadinamais “Gele
žiniais vartais”,isz pradžių traukiasi teiposgi nuo sziaurva-

Juostos musų žemos ir jų 
įtekme ant žmogaus.

Žinote, kad kaslink klimato, 
arba aiszkiaus kaslink szilumos, 
musų žemė dalinasi į juostas: isz 
abiejų pusių ekvatoriaus iki teip 
vadinamų tropikų, per žemės vi
durį traukiasi juosta karszto kli
mato, isz abiejų tos juostos pusių, 
taigi į pietus ir į sziaurius, eina 
juostos vidutinio klimato ir už tų 
juostų, krasztuose prie abiejų po
lių, eina juostos szalto oro. Toksai 
klimatiszkas padalinimas ant juos
tų atsiliepia ir ant paezios žemės, 
jos pavirszius arba dirva dali
nasi teiposgi į juostas tbrinezias 
savo gamtiszkas ypatybes, kurios 
atsiliepia ant viso gyvenimo 
žmonių ir kitų organiszkų su
tvėrimų. Juostos tos traukiasi 
nuo vakarų rytų link mažiaus 
arba labiaus paraleliszkai su pa
ralelėms musų žemės kamuolio. 
Juostos tos musų žemės dirvos 
skiriasi viena nuo kitos sawo 
gamtiszkoma ypatybėmis: augan- 
cziais augmenims, savo gyven
tojų užsiėmimu, žemės vaisingu
mu ir jos parva. Juostų tokių 
yra kelios.

Antras metinis Balius.
Chicagoj, Gvardija D. L. K. 

W i tauto turės sawo antrą metinį 
balių, nedėlioj, 24 d. Balandžio, 
1898, Bažnytinėje salėje ant Au- 
bum av. ir 33 ežios ui. Prasidės 
6 valandą vakare- Ant to ui- 
kvieczia visus lietuvius ir lietu
vaites prisirengti.

Komitetas.
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karų pietrytų link, bet paskui, nuo spragos Isker, užsisu
ka tiesiog į rytus, prie Juodųjų jūrių, paraleliszkai su upe 
Dunajuin; yra tai Balkanų kalnai, nuo kurių ir pussalis turi 
savo vardų. Terp tų dviejų kalnų sistemų traukiasi Cen- 
traliszkas iszkilimas, ant kurio nugaros yra pavieni kalnai. 
Balkanų pussalio kalnai yra visaip iszsiszakoję, atskiros 
atžalos užima beveik visų pussalį, terp atžalų yra įdubi
mai, kurie pietrytinėj dalyj užima gana didelius plotus. 
Perėjimai terp tokių įdubimų yra sunkus.

Kalnai Iliriszki ir Grekiszki susideda isz dviejų da
lių, pietinėj dalyj yra Grekiszki kalnai, sziaurinėj gi Ili- 
riszki. Rubežiumi terp jų yra upė Drina.

Iliriszki kalnai, vakarinėj dalyj vadinami Dinarisz- 
kais Alpais, traukiasi nuo sziaurvakarų į pietrytus, suside
da isz kelių bėganezių paraleliszkai prie viens kito eilių, 
terp tų eilių traukiasi ilgos klonys, iszilgai kurių teka 
upės prigulinezios prie Savos sistemo, kaip ant Bosna, 
Drina, kurios prasimusza per kalnų eiles ir įpuola į Savų. 
Į Adriatiszkas jūres teka tikt viena upė Narenta, kuri ant 
savo kelio persimusza net per kelias kalnų eiles. Krasz- 
tutini prie jūrių kalnų eilė likosi vilnių sudraskyta, kurios 
isz kalnų padarė salas besitraukianezias iszilgai kietže- 
mio krantų. Augszcziauaios virszunės Iliriszkų kalnų ne
pereina vienok 2500 metrų arba 8250 pedij augszcziaus jū
rių pavirsziaus; virszunės tos yra pietinėj dalyj, į sziaurius 
nuo ažero Skutari, taigi Montenegro kunįgaiksztystėj.

Sistemas Grekiszkų kalnų sziaurinėj dalyj vadinasi 
Pirui, turi daug atžalų, kurios į vakarus traukiasi iki 
Adrijatiszkų jūrių, į rytus gi iki Egejiszkų, toj dalyj aug- 
szcziausia virazunė yra Olimpas, ant 3000 metrų arba ant 
9900 pėdų augszcziaus jūrių pavirsziaus. Helladoj kal
nai traukiasi į pietrytus; toj dalyj augszcziausia virszunė 
yra Pama», ant 2500 metrų, arba ant 8250 pėdų augsz- 
cziaus jnrių pavirsziaus. Pietinę Grekijos užbaigų arba 
Peloponezų tveria Arkadijos iszkilimas, kurisai ne sijungia 
su Hellados kalnais. Korinto perkaklis yra že
mas, bet kalnai bėganti nuo iszkilimo tęsiasi nuo pietų 
sziaurių link, augszcziausi isz jų yra Taiget, kurių virszu
nės siekia 2500 metrų arba 8250 pėdų, jie užima vidurinį 
isz Poloponezo pussalių, pasibaigiantį Matapan priežemiu.

Balkanų kalnai, į pietus staeziai nusileidžia, sziauri
nėj gi dalyj nusileidžia jie isz palengvo kaipo iszkilimas 
prie upės Donajaus, kurio krantai yra augszti, status. Dar 
toliaus į sziaurrytus,nuo Donajaus iki Juodųjų jūrių trau
kiasi Dvhmdžos iszkilimas. Balkanų kalnai skirsto ir te- 
kanezius vandenis, sziaurinės upės, kaip antai J antra, teka 
į Donajų ir su juom į Juodąsias jūres, tekaneziosgi nuo pie
tinio kalnų szono teka į Egejiszkas jūres, isz tų svarbiausia 
yra Marica, į kurių įpuola upė Tundža. Balkanų kalnai 
ne teip augszti kaip Iliriszki, bet perėjimai per juos sun
kus. Isz perėjimų svarbiausias yra Szipka, vedantis isz 
Jantroš klonies į Tundžos klonį, pagarsėjo jis paskutinėj 
Maskolijos su Turkais karėj.

Centraliszkas iszkilimas traukiasi nuo pietinės dalies 
Iliriszkų kalnų, taigi nuo Montenegro, prie vakarinės da
lies Balkanų kalnų. Ant to iszkilimo yra atskiri gana 
augszti kalnai, kaip antai Szar Dag, vakarinėj iszkilimo 
dalyj, iszkilę ant 3000 metrų arba 9900 pėdų su virszum; 
yra tai augszcziausi kalnai ant viso Balkanų pussalio ir 
Vitosz, rytuose, netoli Balkanų, truputį žemesni už Mon
tenegro kalnus. Isz prasidedanezių ežia upių, Morava ir 
Isker teka į Dunajų, Vardar, Strimon, Marica teka į Ege-* 
jiszkas jūres. Upės tos yra geriausi keliai dėl susineszi- 
mų pietinių su sziauriniais krasztais. Į pietus nuo to isz
kilimo, nuo Vitosz kalnų, terp upių Strimono ir Mari- 
cos, traukiasi prie Egejiszkų jūrių kalnai Despoto Dag, ne 
kiek žemesni už Szar Dago kalnus, taigi jie siekia teipos
gi 3000 metrų arba 9900 pėdų augszczio.

Klimatas ant Balkanų pussalio szaltcsnis negu vaka
rinių pietinės Europos pussalių; tas paeina nuo jo kalnų: 
Iliriszki ir Grekiszki kalnai tęsiasi iszilgai vakarinių pa- 
kranezių ir uždengia kietžemį nuo sziltų vėjų nuo Adrija- 
tiszkų ir Joniszkų jūrių. Besitęsianti per pussalio vidurį 
Balkanų kalnai uždengia sziaurinę pussalio dalį nuo įtek
mės sziltesnių Egejiszkų jūrių, szalti gi ir sausi vėjai nuo 
sziaurių ir rytų, per teip vadinamus Karpatų vartus, liuosai 

ežia prisigriebia ir szaldo visų sziaurinę pussalio dalį. 
Todėl sziaurinėj pussalio dalyj didesnis yra skirtumas terp 
vasaros ir žiemos temperatūros, lytus ežia būva vasaros 
laike teip kaip ir rytinėj Europoj, toliaus į sziaurius. Kli
matas pietinės dalies, iszgyrtas senovės grekiszkų dainių, 
teiposgi diktai persikeitė iszkirtus girias; nupuolus žem- 
parbystei, jūrių pakrantėse gyventojų ne dirbamose, pasi
darė daug klampynių. Kaslink žvėrių, žvėrys Viduržemi- 
nių jūrių krasztų pasitaiko tikt Adrijatiszkų jūrių pa
krantėse ir prie Egejiszkų jūrių. Isz laukinių žvėrių gyve
na ežia szakal, gyvenantis kaimyniszkose svieto dalyse 
Afrikoj ir Azijoj, kas rodo, kad seniai Europa jungėsi ly
giai su Azija, kaip ir su Afrika, atsiskyrė tikt vėliaus; se
novės laikuose Grekijoj gyveno ir liūtai, kurie vienok li
kosi isznaikinti. Isz naminių gyvulių, apart raguotų gal
vijų, arklių, avių— augina ežia ir ožkas, kurios ne dalei- 
dzia ataugti iszkirstoms girioms.

Balkanų pussalis užima plotų apie 10000 ketv. geogra- 
fiszkų mylių, gyvena ant jo apie 20 milijonų gyventojų, 
taigi iszpuola po 2000 ant ketvirtainės mylios. Pirmiau
siai Balkanų pussalis buvo apgyventas Iliru ir lietuvisz- 
kos kilmės Traku sziaurinėj dalyj ir Grekonu arba Hellenu 
pįetinėj; paskutiniai, turėdami lengvesnius susineszimus 
su augszcziau kulturiszkai stovinezioms tautoms Azijos ir E- 
gipto perėmė nuo jų kultūrų ir jų paskui kėlė savistoviai, 
jie jų platino ir terp kitų Europos tautų. Grekonys to
dėl buvo pirmutiniais Europoj civilizatoriais, civilizacijų 
nuo jų paėmė gyvenanti kaiminystoj, ant Apeninių jpus- 
salio, rymionys ir platino toliaus po vakarinius ir sziauri- 
nius Europos krasztus. Vidurinių amžių gadynėj, ant 
Balkanų pussalio nuo sziaurių atkako Slavai, kurie isz da
lies iszstumė seiliaus ežia gyvenusias tautas, isz dalies su 
joms susimaiszė. Vėliaus per Dardanėlių pertakų prisi
griebė isz Azijos Turkai ir apvaldė beveik visų Balka
nų pussalį, uždėjo ežia savo vieszpatystę. Sziųdien Bal
kanų pussalio gyventojai susideda isz szitų tautų: ant 
Rumuniszkos Žemumos gyvena Bumanai, paeinanti nuo 
senovės Traku, bet jie nužudė savo kalbų, po įtekme ry- 
mionų priėmė romaniszkų. Rumunai gyvena ne tikt ant 
Balkanų pussalio, bet rytinėj Vengrijoj iki Karpatų kal
nų, didesni dalis prigulinezios Maskolijai Besarabijos yra 
teiposgi rumunų apgyventa. Sziaurvakarinėj Balkanų 
pussalio dalyj, į vakarus nuo Balkanų kalnų, gyvena sla- 
viszkos kilmės Serbai. Į rytus nuo jų, teiposgi slaviszkos 
kilmės, Bulgarai, paeinanti isz susimaiszymo mongoliszkų 
Bulgarų su slavais, jų sodybos pereina į pietus per Balka
nų kalnus ir siekia beveik Egejiszkų jūrių. Pindo kal
nuose, iszilgai Adrijatiszkų jūrių,gyvena Albaniecziai arba 
Szkipetarai, paeinanti nuo senovės Ilirų, jie užlaikė dar 
ir savo kalbų. Likusių dalį Balkanų pussalio, taigi visų 
grekiszkų pussalį, pakrantes Egejiszkų irMurmulinių jūrių 
užima Grekonye, paeinanti isz susimaiszymo senovės greko- 
nių su slavais, daugiaus jie turi slaviszko kraujo negu gre- 
kiszko. Turkai- Osmanai, kurie valdė visų pussalį, gyve
na miestuose pietrytinėj dalyj Trakijos ir Ilirijos, bet jų 
ne daug, galybė turkų puola Europoj ir nėra abejonės, 
kad jie bus isz Europos iszvaryti. Sziųdien po sultano val
džia yra jau tikt mažas pussalio szmotas, apie Konstanti
nopoliu, jam dar priklauso neva ir Albanija, bet isz tikro 
ežia tikt vardas jo valdžios užsiliko, tikra gi valdžia yra 
paežių albanieczių rankose; sultanui dar priguli ir tūlos 
salos, didžiausia isz jų yra sala Kreta.

Ant Balkanų pussalio yra szitos vieszpatystės:
Karalystė Rumunija. Užima ji sziaurrytinę pussa- 

lio dalį, į sziaurius atsiremia į Vengrijų, į vakarus turi 
Serbijų ir Vengrijų, į pietus Bulgarijų, į rytus Juodąsias 
jūres ir Maskolijų. Rumunija yra ant kairiojo Dunajaus 
szono, tikt maža dalis kitoj Dunajaus pusėj, teip vadina
ma Dubrudža, po paskutinei Maskolijos su Turkija karei 
pateko Rumunijai, bet už tai ji nužudė isz kairės pusės 
Dunajaus į jūres įpuolimo apskritį, kurį paėmė Maskolija. 
Žemė ant Rumpniszkos žemumos yra neiszpasakytai 
vaisinga, augina ežia kvieczius ir kornus, kuriuos 
gabena į užrubežius, areziaus Dunajaus yra puikios ga
nyklos, ant kurių ganosi didelės arklių ir raguotų galvijų 
bandos. Gyventojai vienok ne turtingi, kadangi czįa, 
kaip seiliaus Lenkijoj arba Maskolijoj, kaimiecziai bajofrų 
prispausti. Žmonių apszvietimas stovi žemai. Rumunija 
yra konstitucijonaliszka karalystė, taigi ežia tiesas tveria 
ne karalius pagal savo norų, bet žmonių iszrinkti pasiunti
niai. Gyventojų turi Rumunija apie 6 milijonus. Di
džiausias miestas yra Bukareszt, turintis 250000gyventojų, 
karaliaus sostapilė.

2) Kunigaiksztystė Bulgarija yra į pietus nuo Ru
munijos, užima ji szonus abiejų pusių Balkanų kalnų, su
sideda isz dviejų dalių: isz Tikrosios Bulgarijos į sziaurius 
ir Rytinės Rūmeli jos, pietinėj dalyj. Bulgarija isz vaka
rų atsiremia į Serbijų, isz rytų į Juodąsias jūres, į pietus 
į pasilikusių po Turkijos valdžia Rumelijos dalį. Per 
Bulgarijų teka upės Isker ir Jantra įpuolanczios į Dunajų; 
per pietinę dalį prasimusza upė Marica. Žemė gana vai
singa, bet už tai girių mažai, medžių ne užtenka nė ant 
kuro, nė ant triobų statymo. Bulgarija turi su virszum 
3 milijonus gyventojų; bulgarai darbsztus ir gyvena gana 
turtingai, augina daugiausiai kvieczių, isz naminių gyvu
lių turi daug kiaulių ir raguotų galvijų. Isz jų iszdirbi- 
mų garsus yra rožių aliejus, todėl daug jie rožių augina. 
Bulgarija neva yra po sultano virszinįkyste, moka jam me
tinį mokestį, bet isz tikro ji turi savo kunįgaiksztį, kurisai 
valdo krasztų kaipo visai savistovis ir neprigulmingas val
donas. Isz miestų Tikrojoj Bulgarijoj svarbiausi yra: So
fija, kunįgaikszczio sostapilis, vakarinėj Bulgarijos dalyj. 
Ruszczuk, ant upės Dunajaus; Szumla, Balkanų kal
nuose, tvirtynė. Varna, portinis miestas prie Juodųjų 
jūrių. Rytinėj gi Rūmeli jo j svarbiausi miestai yra: Fili- 
popelis ir Kazanlik, garsus savo rožių aliejumi; visos mies
to aplinkinės yra rožėmis apsodytos.

3) Karalystė Serbija užima plotų nuo Upės Drinos 
vakaruose iki Balkanų kalnų rytuose, nuo upės Savos ir 
Dunajaus sziauriuose, iki Centraliszkam iszkilimui pietuo
se. Rubežiai Serbijos atsiremia nuo vakarų ir nuo sziau
rių į Austrijų, nuo rytų susiduria su rubežiais Rumunijos- 
ir Bulgarijos, pietuose gi ne placziai atsiremia į Turkijos 
valdybas. Kadangi Serbija stengiasi platinti savo rabe- 
žius, todėl ant apgynimo Turkijos rubežių, randas par
traukė prie Serbijos rubežių, į apskriezius Szar Dago ir 
Kossovo Lauko Albanieczius ir Czerkesus, po pergalėjimui 
maskolių iszsikrauszcziusius į Turkijų isz Kaukazo. Ser
bija yra gana kalnuota: isz vakarų prisigriebia į jų atžalos 
Iliriszkų kalnų, nuo rytų gi atžalos Balkanų kalnų. Va
kariniai kalnai apžėlę girioms, auga ežia aržuolai ir slyvų 
medžiai. Terp rytinių ir vakarinių kalnų teka upė Mora
va, prasidedanti netoli Vardaro ir įpuolanti į Dunajų. 
Iki paskutinei Maskolijos su Turkija karei Serbija buvo- 
po sultano virszinįkyste, teip kaip dabar antai Bulgarija,, 
po minėtai karei ji pastojo su visu ne prigulminga..

(Toliaus bus)
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— Koksai I-C-Schad, isz Durand, 
Mich., atkako į Ch cagą atšilau 
kyti pas savo brolį,gyvenanti po 
nr. 3000 ant Michigan avė.; ne
pažindamas miesto, paklausė vie- 
no praeivio kelio, tas jam kelią 
parodė. Eidami, pradėjo szneku- 
cziuoti. Scbad pasipasakojo, kad 
jis rengiasi į Klondiką. Nepažins- 
tamasis ir Schad susitarė ant ry
tojaus susitikti “Palmer house”. 
Paskutinis atėjo į tą kotelį, bet 
sawo Chicagoj laimėto draugo 
ežia nerado, todėl nusprendė pasi- 
waikszczioti. Ant kertės Michi
gan ir 30 ui., nežinia kas, drožė 
jam per galvą teip, kad jis apmi
ręs puolė ant trotuaro, kur jį ra
do policijan tas ir atgabeno ant po
licijos stacijos. Schad turėjo prie 
savęs 1 lOOdol. pinįgų,kuriuos jam 
užpuolikai isz kiszeniaus iszėmė. 
Kas ant jo užpuolė, nežinia, gal 
būt, kad tą padarė ansai drangas, 
kuriasi neatėjo į Palmer hous°.

— Gyvenantis po nr. 165 
Division str., Petias Collins, per
eitos sauvaitės pėtnyczioj kalbėjo 
su savo 18 m. sunumi apie poli
tikos reikalus, bet mat sūnūs ki
tokių buwo nuomonių negu tė
vas; negalėdami niekaip nuomo
nių sutaikyti, pradėjo bartiesi, 
ant galo sūnūs, turintis mažiaus 
kantrybės, pagriebė didelį peilį 
ir su juom dūrė tėvui keturis 
kartus į nugarą, nuo ko tėvas 
puolė ant grindų. Jo dukterys 
iszbėgo laukan szaukdamos po
licijos; sūnūs pasinaudojo isz 
sumiszimo ir pasislėpė; jo iki 
sziol nesuėmė. Sunkiai sužeistą 
Coli i tisą nugabeno į Alexijonų Ii- 
gonbulį, bet daktarai neturi dide
lės vilties jį nuo mirties iszgelbė- 
ti.

— Du jauni airisziai: 19 
John O’Connell, gyvenantis 
nr 852 N. Marshfield avė, ir
m. Jcseph Hughes, gerai užsi
traukę saliune, užėjo į szaudiny- 
czią Robachto, po nr. 141 ant W. 
Madison ui. Hughes paėmė kara
biną ir jį atkiszdamas, gazdino 
ežia susirinkusius. Girtas O’Con
nell užmanė savo draugui mie 
ruoti į jį, ką tas ir padarė: nu- 
mieravo, patraukė ir pataikė 
O’Conneliui į krutinę; tas pa- 
szautas puolė ant žemės. Paszau- 
kė policiją, kuri paszautą nuga
beno į ligonbutį; daktarai ne la
bai tiki, kad galima būt jį nuo 
mirties iszgelbėti.Hughesą suaresz 
tavo ir patalpino ant policijos 
stacijos.

— Airys, John Quinn, užsiezė- 
dyjęs diktai pinįgų, nusprendė 
su jais keliauti į Airiją, Chicagoj 
gyveno jis pas savo svainį, po nr. 
107 Hastings str. Paėmė jis 3000 
dol.ir su jais iszėjo nusipirkti viso
kių ant kelio reikalingų daiktų, 
bet jau daugiaus namon negrįžo. 
Turbut, musų miesto vagiliai ne 
tikt pinįgus iszveržė, bet ir patį 
Quinną, užmuszę.kur nudėjo.

— Darbinįkas, Powylas Bo- 
rovski, gyvenantis po nr. 8450 
Exchange avė., ėjo iszilgai gele
žinkelio linijos į darbą į dirbtuvę 
“Illinois Steel Works”ir negirdėjo 
isz užpakalio atbėganezio tavori- 
nio Baltimore <fe Ohio geležinke
lio trūkio. Trūkis užbėgo ant ne
laimingo darbinįko, parmuszė jį, 
ratai nupjovė kojas, sutrupino 
galvą; žmogus atliko ant vietos.

— Pereitos Subatos dieną, po 
nr. 1250 W. Taylor str., užsidegė 
meblių dirbtuvės Heyvood Bros 
& Wagenfield. Subėgę ugnagesiai 
po ilgam darbui vienok ugnį 
užgesino, bet visgi ji padarė blė- 
dies ant 250C0 dol. Sudegė dau
gumas medegos, padirbti mebliai 
ir įtaisos.

— Ant kertės 25 ui. ir Ste- 
■ vart avė., einant skersai geležin

kelio relių, tapo pervažiuotos 
dvi jaunos merginos: 15 m. Ella 
Ryan ir 15 m. K. Shennov, gy- 
venanezios po nr. 2943 ant Wal- 
lace str. Abidvi likosi trūkio ratų 
sunkiai sumankytos

rėjoant apsaugojimo nuo pasiūti* 
mo kitokio vaisto, kaip iszdegin- 
ti įkandimo vietas; vienok su
kandžioti negreitai galėjo pasiek
ti daktarą, kurisai mokėtų iszde- 
ginti 'įkandimo vietas, iszdcgin- 
tos gi per vėlai jau ne saugoja 
žmogaus, todėl tas būdas daugu
mos sukandžiotų ne galėjo apsau
goti nuo pasiutimo. Neseniaus 
kaip 15 metų atgal garsus pran
cūzas. Pasteur, iszrado, ant apsau
gojimo pasiutusių szunų sukan
džiotų, skiepyjimo būdą, teip 
kaip antai rauplių. Kadangi vie
nok tokių skiepyjimo įtaisų yra 
mažai, antai iki neseniai ant vi
sos Lietuvos ne buvo nė vienos, 
užlaikymas tokių įtaisų daug 
kasztuoja, todėl ir patsai gydy
mas varguoliams ir painus ir 
brangus. Dabar pasirodo, kad 
indiecziai nuo seniai turi kiek
vienam prieinamą ir pigų ant 
apsisaugojimo nuo pasiutimo 
vaistą. Apie tą vaistą, iszeinan- 
tis Paryžiuj prancuziszkoj kalboj 
moksliszkas laikrasztis, “Cosmos”, 
patalpino laiszką vieno misijonie 
riaus isz Chota Negpore, Bengali
joj, Rytinėse Indijose. “Trys 
mėnesiai atgal, raszo minėtas mi- 
sijonierius, atkakau asz į Bakam- 
bai ir apsigyvenau namuose wie 
no turtingo indieczio, kurį nese
niai apkrisztyjau. Cz.ia atsitiko, 
kad pasiutęs szuva sukandžiojo 
6 ar 7 žmonis, o terp tų, du mano 
pasamdytus daiktų neszėjus. Asz 
paliepiautuojaus įkaityti geležies 
sztangelę, nore lamas įkandimo 
žaizdas iszdeginti. Indiecziai, pa
matę mano rengimus, pradėjo 
juoktiesi. “Tas visai ne reika
lingas, atsakė jie, mes turime nuo 
sukandžiojimo geresnį vaistą, jus 
tą tuojaus pamėtysite.” Pasiutęs 
szuva likosi užmusztae. Indie
cziai tuojaus perpjovė jo vidų 
rius, iszėmė dar krutanezias ke
penis, supjaustė jas į szmotelius ir 
iszdalino juos terp sukandžiotų, 
kurie tuos ^motelius visai žalius 
ir suvalgė. “Dabar jau nėra pavo
jaus,” pasakė indiecziai. Kadan
gi asz nenorėjau tikėti ir vis ren
giausi griebtiesi įkaitytos gele
žies sztangos, atvedė jie vieną 
vyriszkį, kurisai 5 metai atgal 
buvo teiposgi pasiutusio szuns 
sukandžiotas ir jam teiposgi da
vė žalias kepenis užmuszto žvė
ries ir jis ne pasiuto, likosi isz- 
gydytu. Dabar jau perėjo trys 
mėnesiai, ir isz anų 7 sukandžiotų 
nė vienas ne apsirgo, visi jie 
sveiki, įkandimai užgijo. 
Kaip apie szitą vaistą sprendžia 
daktarai gydytojai”? Isz to vąis- 
to gal pasinaudoti kiekvienas 
pasiutusių szunų sukandžiotas, 
tas gydymosi būdas nieko ne 
kasztuoja. Angliszkas mokslin- 
ežius, Fraser, neseniai isztyrė, 
kad tulžis žmogaus ir žvėries 
naikina visokių nuodų įtekmę, 
tame ir lygų nuodus. Czia- 
buviai Indijos ir tūlos nuožmios 
tautos Afrikos tą vaistą jau se
niai vartoja prie gelbėjimo nu- 
einuodinusių, taigi daug seniaus 
negu Europos mokslincztai suse
kė gydanezią tulžies įtekmę. 
Apie gydanezią kepenų įtekmę 
mokslincziai tikt neseniai persi
tikrino, tuom tarpu- laikomi už 
necivilizuotus indiecziai apie tai 
nuo seniai žinojo.

Draugyszcziu reikalai.
Draugystė Lietuvos Sūnų lai

kys savo pusmetinį susirinkimą, 
salėje L. Ažuko, 3301 Auburn 
Avė, mieste Chicago, Nedėlioj, 
tuojaus po 12 valandai vidurdie
nio, 17 dieną Balandžio,1898 m., 
ant kurio privalo pribūti visi tos 
draugystės sanariai.

Teiposgi yra užpraszomi dori 
žmonės lietuviai ant prisiraszy- 
mo. ’ Su guodone,

Draugystė Lietuvos Sūnų.

G ra n d Opening!
Atidaręs naują saliuną po nr. 

594 S. Canal St., kertė 14th PI., 
darau 
subatos 
landžio, 
muzika,
lietuvius atsilankyti.

Su guodone,
* Endrus Morlenc.

NDY CATIIAPTIC
balių jo įkurtuvių ant 
ir nedėlios, 23 ir 24 Ba 
ant kurio grajys gera 
Užtai užpraszau visus

Laiszkal ant paczto.
663 Andryew*ki Mlchal 
564 Anksokolni* Anlon 
560 Baro** Jakob 
56n Blocku* Leo 
569 Boro*zew*ki A.
572 Boru*zew*kl Jan
582 Danetovrioz A lėk* 
585 Dobki*wicT Katarz.
602 Endre* Joaeph 
503 Enkantki* Juaep 
594 Ernai* M.
603 Gieva Jakub
610 Gurvon Gabrlel
625 Jaaota Jan
629 Kamienow«kl V.
631 Kaituli* Kazimerz
632 Karaaow*ki* Ludw. 
636 Kojalowiez Boieal.
643 Kaaalik Joaef 
663 K u <1 movė A anie 
666 Lileikį* Fili*

680 Miknų* Frank 
6M Navai* Mery 
688 Ole*kuwiec* Jan 
690 O»lrow«ki Jo*ef 
604 Patrone Jan 
706 Pozdal C.
711 R»dowicz Kauni ier 
722 Rūpinki* Vlnoent 
781 8erw*tt* Jan 
736 Suko Stani*low
761 Szymanskl Wojc*ch 
764 Tirk* Frank
768 Tri*zozyl* Antonl 
760 Tuenku* Tadeu*
762 W*d** Wojotech 
784 Varplot A n ton 
766 War*zyn*ki M.
777 Vadinikl Joaeph
778 Wojtowic» Jan
779 Vvo*k> F«’lix 
786 Zolno Jozef

PaĮieszkojiniaL
Pajieszkau savo draugo. Sitnano Pa- 

lukaiczio,kuris pirmiaus gyveno Lauv- 
rese, Mass. Turiu prie jo labai svarbų 
reikalą. Teiksis atsiszaukti ant szio 
adreso:

Charles IVestlield.
261 Athens St. So. Boston, Mass.

Pajieszkau savo szvogerio, Juozo 
Aleksos, isz Suvalkų gub., Seivių gm. 
Zivykeliųkaimo. Yra labai svarbus rei
kalas, nes jo sūnūs atvažiavo isz Lietu
vos ir norėtu su savo tėvu susižinoti. 
Jis pats, ar kas kitas, teiksis man duot 
žinią ant szio adreso:

A. Sakavycziaus,
121 W. Camden St., Ballimore, Md.

VVargiiiiiiMtni,
lazdavęs egzaminą Peimsylva- 

nij<>8 Konservatorijos Kolegijoj, 
mokantis gersi vest chorą ir ga
lintis būt mokintojom mokslai- 
nėj, devintas metas Ameiikoje, 
vertas $90 algos ant mėnesio, yra 
pasirengęs tarnaut už $70 ant mė
nesio. Adresuokite:

George Baronas,
Adams st. Brooklyn, N. Y.261

CURtCOttSTIPATIOH
io t

23* 50* ' niiraill
ABSOLŪTELY GŪARilTEED^^^
pi* ui b*akl*t fro*. Ad. maUNO CTREDT CB.. OI

ALL 
DRUGGIST3

Waterborio Meblin Kompanija 
(Waterbury Furniture Co.) 

135—169 E. Itin St. polcs^t^eatro.

Kurie norite FAKMOS, tai pir
kit iszšy k gerą ir naudingą!! 16 
angliszkų mylių nuo Nev Yorko, 
didžiausios turgavietės ant svie 
to, yra ant pardavimo gružus 
lietuviszkas dvarelis: 128 skė
riai derlingiausio lauko, didelės, 
beveik naujos, triobos (insur. ant 
$4000), 14 akerių gražios girios, 
upė ir upelis ganėvose; dideli 
daržai ir sodai puikiai aptverti; 
laukas apdirbtas ir užmėžtas; 
sėklos visokių javų, daržovės, 
maisto dėl žmonių ir gyvulių už
tektų ant kelių metų. Geriausios 
veislės arkliai, karvės, kiaulės, 
žąsys, antys, visztos ir tt.; o 
padarai, maszinos ir visokį įran
kiai naujausio iszradimo. Mažiau 
šio daigi o ne Blokuoja—wisa ūkė 
pilnam užvedime.

Jeigu Lietuvy*, tai gal viską 
apimti už $5000 gatavais pinį 
gaiš. Pirkite du trys susidėję, o 
į du metu sugrįž jus pinįgai. Tu
rintis duszimtu, gal prisidėti 
prie savinįko farmos, kaipo part
neris, jeigu nori. Geriausias lai
kas dabar apžiūrėti viską. Yra 
czionai ir daugiaus gerų vietų.

Wažiuokit arba įaszykit pas: 
Rev. Dr. Jodyszus.

4, Montvale, N. J.

Wisi miesto virszutinio gele
žinkelio trukiai sustoja ties Dypu 
Niekei Plate geležinkelio, ant 
Van Buren ui. Norėdamas dari- 
žinoli apie pigumą tikietų į ryti
nius miestus, atsiszauk per Tele
foną Main 3389. <3*—«>

HILLE’S FOTOGRAFAS, 
34S2 8. ll.lited nL

Nnjlma paiki**'Fotogr f1>*, attazina tiktai 

$2 00
Ao w«Mlla ir kitokio reikalu oujima Fotogr* 

flia* kopulk aaaet.

TĖVYNĖS SARGAS 
mėnesinis laikrasztis su paveikslėliais 

Treczius metus 
stovi ant sargybos lietuvių tautos: szvie- 

sos, tikėjimo ir kalbos.
Kaaztuųja ant metu $1.00 

Peruykszczius ir užpernykszczius nume
rius galima gauti už BOc. 

Vienas numeris yra aiuneziamas ant pa 
žiūros uždykę.

Raszant reikia padėti adresu: 
Kev. A. Kaupas,

1423 N Main Av., Scranton, Pa

Nuožmios tautos moka ge 
rai gydytiesi nuo tūlų 

ilgu-
Reikalas priverczia teip mok- 

slinczių, kaip ir paprastu tamsuo
lių griebtiesi visokių tirinėji- 
mų. Terp civilizuotų apszviestų 
tautų iki neseniai daktarai netu-

BALIUS.
Chicago, 17 d. Balandžio, 1898 

m. salėje Pulaskio. 800 S. Ash
land avė., tarpe 17tos ir 18tos ui, 
Dr-tė Dovydo Karaliaus daro 
pirmą metinį balių, ant kurio už- 
praszo visus lietuvius ir lietu
vaites atsilankyti ir pasibnks 
minti, nes bus pirmas balius po 
Welykų. Prasidės 5| valandą 
vakare, ir trauksis per naktį. Į- 
ženga vyro su pana 25c. Grajys 
muzika Dovido Karaliaus.

Su guodone, Komitetas.

Jersey, City, N. J. Draugystė 
D. L. K. Algirdo turės savo ba
lių, 23 d. Balandžio, svetainėje 
New Irwing Hali, 216—218 
Broome st. Nev Yorke, ant ku
lio užkvieczia visus lietuvius 
kuo skaitlingiausiai susirinkti.

Komitetas.

dr. c. n II AM, 
Gydo wyru», moteris ir waikus.

' Jeigu daktarai negalėjo paiint tavo ilgo*, ar
ba jeigu uegalejo tawg» Užgydyti, tai raazyk tuo
jau* pa* D-rj Hatn'f, o jltduoa tau rod|dyk*L 
Jeigu D-ra* atrastu, kad tavo lig* neužgydoma, 
tai pinigu* tau sugražint ir nereikalanjl nieko 
Sūdyti. D ra* Hatn'a* yra teUyngu ir atsakan- 
cziu, o ligoniai* apiekavojaai—kaipo tęva* ta
vo vaikau. Žmones, kurie ant taszoziojteazko- 
jo rodo* visokiu daktaru, kurie keliolika metu 
iizkeo tėjo liga* ligonbaeziuoae, lyg per ttebuklu* 
tapo Užgydyti per D-rj Ham‘>. Nekalbame tf 
pasigirdami, bet tiktai sakome tikrf tiesf. Ne- 
vllk'.nklt mvo ligos, ne* gali stoti* neUzgydo- 
ma. Tuojau* raszyk prie D-ro Ham'O.

Gydyklų D-ro Ham‘o negalimi gauti jokioj* ap. 
tiekoje, a ne grocerneje, a ne karoMmo>, ne pa* 
pedlioriu. K** nori gaut czytta* ir sveika* gy
dykla*, tur staorlai raižyti prie D-ro Hamo. Bon- 
kele gydyklų kasztaoja tik 11.00, szeszio* bonkė
lė* |6.00. Iszraazant gydykla*, reik apraszyt ta
vo Ugf ir indet in gromata piningus, arba mo- 
ney orderi, arba ez*kk Gydykla* ir pamokinim) 
kaip gydyti* Užsiusime atgale paėsta. Prisiūk 
paozting m«rk{ ant atukymo. Adresu toks:

D R C. R. 11 AM,
708-709 Kational Union BnildinJ,

Sveiki name ša wo kostumeriusszirdin- 
gai jiems dekavodaml už ju prielanku
mą pereitame laike, ir jiems musu dė
kingumą norime iszreikszti ju prigimto
je kalboje. Patyrem Jusu prielankumu 
ir prieteliszkuma, kada atsilankėte pas 
mus su visokiais pirkiniais, ko pasitiki
me ir ant tolinus nuo Jusu užsitarnauti. 
Mes parduodame savo tavorus už pini
gus ir ant bargo, per ka ingijomedaugy
be kostumeriu ir savo bizny pastatėme 
ant augsztos papėdės.

TEMYKIT:
Kas nedele esti pigus iszpardavimai 

Karpetu, Purcellnlu Indą u, Me- 
bliu, Pecziuirtt.

Vyriszki Apantovai $1.25
Tat kibą pigu* vymzki apautuval, tik tl-26 

•znluruoti ir kongretiolal czeverykai, d u Imita
vai* plrtztal*, nepermirkitaini ir viaokio gatun- 
ko pinztai*.

Jonės The Shoemaii,
* 824 Bank St.,

WATERBURY, CONN-

Grabai ir kiti visi Pagrabiniai 
Daiktai už plgiause preke.

John Mariaty,
Žmonių Pagrabinikas. .

Ant pareikalavimo smaukite mane ko- 
žname laike isz District Telefon Ofiso, 
5 E. Main St.

Greitas patarnavimas, 
o prekes pigiausios.

« Laikrodis

® SZIAS Užsuka
dovanas
pa«iulome.)umi( 1- flBHB
<Ui>tJu« uMiui>iu<u>-t

inu* taworu.M<-« ĮT'/.'Žm 

verta, nikelini, ant 5 *zu-
wiu. 32 ar 38 catri<lge pallcmonitzka re- CEM 
veiverį. Ir wi*iazkai pa<la»ano*lme wv- 
rinka ar moterlazka tv verta laikrodėli, 
naujo* madų* lukiztal puikiai i**kvi*tkuoto nl 
keliniai* kvtetkal*. padirbti i»z 14 K. aukao. pa- 
naazua pru*t*zka ildabra. gerai laika rodo. Gva- 
rantunla* ant 6 metu, lazrodo lyg*26 laikrodėli*. 
Kiekvienam* laike gali parduot už *10 ar *12. 
Taipgi pri*to*ime žibanczla Javo* deimeoto 
tzpinka. Laikrodėli, revolveri irizpluka prialu- 
»im* per expr»M. Galeal apžiūrėt, dPJ jei
gu paaidabo*. užmokėt ezpreaui V* ir
katztu* atvežimo Ir paciimk eau U vorus. Gali di-

Insurance Vholesale Idse. Co.,
I6T DEARBORK S». <JHIGA6O.

NAUJA D1RBTUWE
Bažnytinių Daiktų.

Turime užgarbę prHneazti Guod. 
Kunįgama ir guodot. Drau
gystėms, kad mes atidarėme lie- 
tuviszkai-Ienkiszką dirbtuvę ba
žnytinių daiktų, iszsiuvinėjamų 
(haftų) artistiazkai szilkais ir auk
su, kaipo tai: arnotų, kopų, bal- 
dakymų, karūnų ir Draugystėms 
ženklelių. Apstelevimus priima
me nuo žemiausių iki augszcziau- 
sių. Nepasigirsime kad mes dir
bame pigiaus už kilus, bet kas 
mus darbus pamatys, pažins jų 
vertę.

Dėltogi meldžeme kaipo Guod. 
Kunįgų teip ir Draugyszczių, kas 
reikalaujele gerai padirbtų virsz 
minėtų daiktų, teiksytės tokius 
pas mus apsteliuoti, o užtikrina 
me jogei busite užganėdinti.

Su guodone,
T. Aūdruszeiiczalte Ir L. Bradliene,

115 W. Division St. 
Chicago, Illinois.

Prekė pin(gų.
Ruskas rublis po...............52|c.
Prusiszkos markės po.......... 24|c.

Prie kiekvieno pinįgų siunti
nio reikia pridėti 25c ant pacztc 
kssztų.

“Vienybe Lietuvninku” 
iszeina kas sereda jau 13-tas 
metas, Plymouth, Pa., ir pra- 
nesza svarbiauses ir teisin- 
giausea žines isz Lietuvos ir 
visos pasaulės, talpina pui
kias apysakas bei kitus nau* 
dingus apsiszvietimui rasztus. 
“Vienybė” ant metų kasz- 
tuoja $2,00 o ant pusės $1. 
Pinįgai turi būt apmokami 
isz kalno. Laiszkus ir pinį
gus reikia siųsti ant tokio 
adreso:

J. J. PAUK8ZTIS & CO.
PLYMOUTH, PA.

notarijuszas. 
CLAIM ADJUSTER.

F.P.Bradchulis
— UŽSIIMA — 

visokiomis provomis ypač z priesz kom
panijas už sužeidumus ir t. t.

Tukstanczei žmonių gauna rodąs viso
kiuose atsitikimuose.

Atsiszaukite pas savo viengenti:

F. P. Bradchulis,
S93 S. Halsted St. CHICAGO.

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

838 W. 18lh Str.
Priima ligoniu. *dyno*e: nuo 9 iki 12 prietz pi«t

Ir nuo 6 wakare. Telepbonai: Canal 78

Chas. Baltrukonis.
Pristatau Draugystėms visokius rei

kalingus daiktus, tai vra: Špilkas, Kil- 
kartlas, Juostas, Karimas ir visus 
kitokius dėl Draugyszczių reikalingus 
daiktus. Prekės pigesnės kaip visur. Kas 
ko reikalauja, atsiszaukite pas manę, o 
priduosiu jums prekes dykai. Adresas:

CHAS. BALTRUKONIS,
67 N. Leonard St., 

WATERBURY, - - - CONN

Geriause Užeiga dėl Darbinyku
pasJ. Damsewicziu,

768 BankirRiverSideSts.

Waterbury, Conn.
Užlaiko geriausius gerymus; szalta 

Alų, seniausias Arielkas, Likierius ir 
kvepenezius Cigarus. Užkvieczia visus 
atsilankyti. Juozas Dani»ewicziu».

NAUJAS

Lietuwiszkas Kotelis.
PETRO ABRAICZIO,

080 6th Avenue, kerte 21 mos ulyežios, 
BROOKLYN, N. Y. ,

Atidarė* nauja hoteli ir *allana. Uėpraazau Vi
tu* Lietuviu* pa* mane atailankyU, o buaite 
avFtlngai priimti. Su guodone,

Ab valtis

Naudokitės 
tTi v isz Progos.

3 Turiu dėl jaunuo-
menes juokinga 

BĮRMĮM J k wietka, kuri n<>-
'■V‘U'jJ® / rilK'/.iam ja I'.aii'is

w ! tyti trykszta in 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 
szimtas visokiu sztuku ir sekretu. Kas 
nori dasižinot kytrumus svieto, tegul 
ja nusiperka, o daug kytrumo iszgaus, 
{os preke 91,50, ir prie to duodu dovanu 
fuburkaite, su kuriai galėsi žiūrintiems 

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

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

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

Pigiausius ir geriausius

Baisikelius 
naujus ir senus, galite visados 

gauti pas:

Kelpsch, Noreiko & Co,
Fith Av., Chicago, III.

Atraszykite. o paduosime muši} prekes.

“LIETUVA”
Nedelinis Laikrasztis

Iszeina Chicagoje kas pėtnyczia ir paduoda žmonėms 
SKVARBIAUSIAS IR TEISINGIAUSIAS ŽINIAS 

isz Amerikos, Lietuwos Ir wiso paswieczio.
“Lietuva” kasztuoja ant metų tik $2. Kas abu do- 

liarus užsimoka isz virszaus, gauna puikę knįgelę, vertės 50c., 
dovanų. Kas užsimoka $1, gauna knįgelę už 25c. Knįgelę gali 
sau iszsirinkt isz musų kataliogo kas kokią nori, kad tik nebran
gesnę per 50c. o prisiusime dykai.

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

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

“Lietuvos” Redakcija parduoda szifkortes ant ge
riausių laivų, siunezia pinįgus į Lietuvą ir visas dalis sviete. 
Pinįgai per mus iszsiųsti greieziausiai su vaikszczioja kaip isz visų 
kitų agentų. Mes teipgi parduodame lotus ir namus aplink lietu- 
viszką bažnyczią ir atliekame visokius lietuvių reikalusgerai, grei
tai ir teisingai;

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

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

Money Orderei: registruojasi gromatos, siuneziasi 
wisoki siuntiniai: knigos, fotografijos ir tt.; parsi
duoda markes, postą 1-kortes, kopertai ir tt. Kiek- 
wienas kas reikalaujate money orderio, arba norite 
f aut pinįgus už prisiųsta jums money orderį, atei- 
it į “Lietuvos” Redakcija ir gausite sawo pinįgus 

be jokio klapato.
Raszant į mus su bent kokiu reikalu, arba pinįgus, pnsiun- 

cziant, visada uždėkite szitokį adresą:

A. 01szewskis,
Sub-Station No. 60, CHICAGO, ILL.

Pinigus siųskite registruotose g romą tose arba per “money order”, tai nie
kada ne pražus Iszpirkę “money order” nelaikykite jį keszeniuje, bet tuojaus 
prisiųskite mums: siuneziant ‘imoney 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 9 va
karo, o nedėliomis nuo 12tos vidurdienio iki 6 vakaro. Chicagiecziai turinti 
kokius reikalus, teiksis atsilžnkyti minėtose valandose.

Europiecziai gali gaut “Lietuvą” Prūsuose, Tilžėje pas Jurg Lapiną už 
I2,ooarba 4 rublius ant metų.

Ll6iuwlszKa flDiieKa.
257 Hanover St., Boston, Mass.

Pilna visokiu aptiekoriszku tavorų czionykszcziu .ir užrubežiniu.

Aptiekoje visada galima ra«t DAKTARA, kurs duoda ligoniams 
rodąs dykai.

Aptiekoje galima susikalbėt: lenkiszkai, ruskai, lietuviszkai ir 
daugelyj kitokiu kalbų.

257 TF.MYK GELTONA PABWA MUS.APUEKOS. 2S7

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

Mano Dirbtume tapo
Apdomanota

DVIEMS MEDALIAIS 
ant Kosciuszkos Paro
dos už rūpestinga, tei
singa ir artistiszfcą isz- 
dirbiiną.

KARŪNŲ,^SZARPŲ,
KOKARDŲ, ROŽĖTŲ, 
RERLŲ, MAR^ZAL- 
KINIŲ LAZDŲ ir tt.

, Turiu už garbę apreikszti g :o-
' dotiniems Kunįgams ir guodotin.

Draugystėms, kad asz dirbu vi
sus augszcziaua paminėtus daig- 
tus Pigjausol, Teisingiausei

i ir Geriausei, nes per 30 metų
į užsiimdama iszdirbimais įgijau 

geriausę praktiką ir dėl to galiu
> viską padirbt pigiau ir geriau ne-
' gu kiti fabrikai.

Su guodone
; W. 8LOMIN8KA, 679 MILWAUKEE AV., CHICAGO, 11*1*.
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