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kai ir angliszkai.
Darba atlieka

, gražiai, greitai ir pigiai.

Politiszkos žinios.

kos kalbos Czekijoj, visokiais 
budais stengėsi priesztarauti: 
vokiecziai parlamento pasiunti
niai tankiai parlamento rūme 
pakeldavo musztynes, vieton 
spręsti apie vieszpatystės reika
lus. Musztynės parlamente terp 
jo pasiuntinių atsiliepė ir ant 
teip žmonių, į maisztus įsikiszo 
vokiecziai AVindobonos univer
siteto studentai, kurie parengė 
užpuolimus ant iszeinanczių isz 
parlamento ministerių ir slavisz- 
kų tautų pasiuntinių; Pragoj 
atsitiko dar smarkesnės musz- 
tynės. Pereitos nedėlios dieną, 
suėję ministeriai nutarė atsisa
kyti nuo savo vietų ir tuojaus 
kreipėsi prie ciecoriaus, idant tas 
juos paleistu. Ciecorius iszsyk 
ne norėjo sutikti, bet kada Bade- 
ni pasakė, kad pasilikimas jų ant 
urėdų gali pagimdyti revoliuci
ją ir naminę Įkarę, ciecorius pri
ėmė ministerių dimisiją; praszė 
jis dabartinio apszvietimo mi- 
uisterio, Gautscho, užimti vietą 
pasitraukusio Badeuio ir pasirink 
ti sau tinkanezius ministerius. 
Gautsch žinomas Austrijoj yra Vo-. 
kieczių szalinįkas, jis vokieczius 
rods nutildys, bet užtai pake's 
slavus. Badeni pasitraukė pa
būgęs, idant vokiecziai nepa
keltu revoliucijos, Gautschui gal 
prireiks pasitraukti isz baimės, 
idant jos slavai nepakeltu; ka
dangi gi tų Austrijoj daugiaus, 
todėl jų pasikėlimas pavojinges
nis. Czekai ir kiti slavai ne isz- 
sižadės savo vilczių. Pasitrau
kusį Badonį reikia kaltinti .už
tai, kad jis, pakėlęs viltis sla- užgimtu 
viszkų gaivalų, ne mokėjo nie
ko iszpildyti ir nusigandęs vo
kieczių, apleido savo 
dar į didesnį pavojų 
tystę įstūmė.

Iszpanija 
maisztus, 
dalį aut

isztikro nori užbaigti 
tai turi didesnę skolų 

savęs paimti.

^Vokietija.
AA'okietija iszsiuntė tvir*’ą ka- 

riszką laivyne į Chinų pakran
tes, į virszinįkus jos likosi pa
skirtas brolis ciecoriaus, kunį- 
gaiksztis Henrikas. Chinų ran
das ne nori iszsyk pasiduoti vo- 
kieczių reikalavimams. )Arokie- 
czių pasiuntinys Pekine, prie 
Chinų ciecoriaus, pareikalavo 
smarkaus nubaudimo urėdnįkų, 
kurie prisidėjo prie užmuszimo 
vokiszkų misijonierių ir iszmo- 
kėjimo didelio atlyginimo. Ant 
to reikalavimo chiniszkas ran
das atsakė, kad tegul pirma vo- 
kiecziai pasitraukia isz b4 jokios 
tiesos užimtų tvirtynių užtakoj 
Kiao-Czeu; kol vokiecziai tas 
tvirtynes laiko, ne gal būt kai 
bos apie kokias nors tarybas. 
Chinieczių randas kreipėsi lygiai 
prie Amerikos, kaip ir prie Mas
kolijos praszydamas pagelbos ir 
užtarimo. Amerikos vienok už
tarimas ne daug ežia svers, Mas- 
kolija gi, kaip dabar vokiszki 
laikraszcziai apgarsino, už pa- 
gelbą vokieczių suteiktą priesz 
Japoniją, pripažino AVokietijai 
tiesą užimti kokį nors Chinų 
vieszpatystės portą. Chinai pra
dėjo rengtiesi į karę su AATokie- 
tija. Nėra abejonės, kad vokie
cziai paims viražų ir gal ne tikt 
palaikys užtaką Kiao-Czeu, bet 
nuplesz dar didesnį Chinų viesz
patystės plotą. Įsikivinkliojus 
į karę ^Vokietijai, Maskolija gal 
sumislyti, tuom tarpu ne stabdo
ma, užsiimti savo reikalais Tur
kijoj.

AVokietija siunezia teiposgi 
tris kariszkus laivus prie Hayti 
republikos krasztų ant nubaudi
mo to kraszto už pasodinimą į ka
linį vokiszko pavaldinio-. Kal
ba, buk Suvienytos AArieszpatys- 
tės praneszė, kad jos ne užkęs, 
jeigu AArokietija pasikėsintu už
imti tą republiką po savo val
džia, bet AVokietija, turbut, ant 
to mažai paisys, kadangi ant 
prieszinimosi, Amerikai trūksta 
reikalingų pajiegų.

’ Afrika. .
Londone, Paryžiuj ir Berlyne 

buvo praplitusios žinios apie 
kruviną muszį terp prancūzų 
ir anglijonų vakarinėse Afrikos 
pakrantėse, kuriame, kaip sakė, 
400 žmonių isz abiejų pusių Ii- 
kosi užutusztų ir buk prancūzai 
iszvijo anglijonis isz miesto Nik- 
ki. AA’ėlians vienok atėjusios ži
nios užgynė pirmutines, sako, 
buk praneuziazka kariauna, isz- 
t rauku si isz Porto Novo, be ke
lio nors priesztaravimo užėmė 
miestą Nikki. Kaip ežia su tuom 
miestu isztikro yra, nežinia: pir
miausiai jį buvo užėmę prancū
zai, bet prisiartinus ežia drutes- 
niai angliszkai kariaunai, pran
cūzai pasitraukė ir užėmė jį at
kakę anglijonai. Jeigu dabar 
vėl užėmė jį prancūzai, tai arba 
turėjo isz ežia anglijonus iszvy- 
ti, arba tie pats pasitraukė ir 
atidavė jį prancūzams be muszio. 
Jeigu ežia susimuszimo ne buvo, 
tai turbut anglijonai saugojasi 
duoti progą, kadangi masko
liszkas rando laikrasztis, “Le 
Nord”,jau nuo seniai kursto pran
cūzus pradėti karę su Anglija, 
o tiems niekada ne reikia dide
lio raginimo. Taigi, jeigu an
glijonai pasitraukė isz Nikki, 
tai tikt todėl, kad nenorėjo pran
cūzams duoti progą susimuszti, 
kadangi susimuszus Afrikoj, ka
rė terptiedviejų vieszpatyszczių 

į kurią taptų 
ir Maskolija į

ti. Kaip girdėt, didžiųjų Euro
pos vieszpatyszczių ambasado
riai ant galo suhitaikė paskirti 
į Kretos gubernatorius kunįgaiksz- 
t į Ba ten Bergą. '

vietą ir
vieszpa-

randas panaiki-

laikrasz-

tiesą rėdy- 
kurias ųž- 

susidedantis 
Augszeziau-

Iszpanija.
Iszpaniszkas rando 

tis, “Official Gazette”, apgarsino 
karalienės dekretą apie vietinę 
autonomią (sauvaldystę) dėl sa
lų Kubos ir Porto Kičo. Iszpa- 
niszkoms valdyboms Antiliszkų 
salų, taigi Kubai ir Porto Rico 
pripažysta Iszpanija 
tiesi savo tiesomis, 
giria parlamentas 
isz dviejų butų.
siu virsziniku yra nuo Iszpani- 
jos paskirtas general-guberna- 
torius, kurisai reprezantuos 
metropoliją (taigi Iszpaniją). 
Tiesas dirba ir taiso ėsanezias 
parlamentas ir užtvirtina jas jene- 
ral-gubernatorius. Salas tas re
prezentuos dutiesdariszki butai: 
reprezentantų butas ir valdinįkų; 
paskutinis susideda isz 35 sąna
rių, isz kurių 18 renka sawo 
balsais salų gyventojai, 17 gi 
paskiria iszpaniszkas randas. 
Sąnariais to valdinįkų buto tu
ri būt iszpanijonys, mažiausiai 
35 metų, arba ant tų salų užgi
mę, arba toki, kurie gyveno 
ežia mažiausiai keturis metus. 
Tokius urėdnįkus kaip: senato
rius. sudų pirmsėdžius ir kito
kius renka žmonių balsais. Isz- 
paurjos randas, arba jo vardu 
jeneral-gubernatorius, turi tiesą 
paleisti sąnarius abiejų tiesdarisz- 
kų butų, bet tie turi toliausiai 
į tris mėnesius būt vėl su- 
szaukti. Traktatus su kitoms 
vieszpatystėmis gal darytį tikt 
centraliszka valdžia, taigi Iszpa- 
nija. Tame dekrete vienok ne
paminėtas svarbiausias dalykas 
galintis ant Kubos maisztus nu
tildyti, taigi skolos ant sprando 
gyventojų užkrautos, kurios sie
kia su virszum po 600 dol. ant 
kiekvieno gyventojo; mokėti 
didelius nuoszimczius ir dėti dar 
pinįgus ant kitokių reikalų gy-

Austrija.
Astrijos ministerių pirmsędžiui, 

Badeniui, ne pasisekė suvaldyti ventojai ne galės, taigi nors ir 
vokieczių, kurie užpykę ant jo tuom tarpu maisztai pasiliautu, 
už praplatinimą tiesų ežekisz- jie turės vėl atsinaujinti. Jeigu

viaur, 
priesz Angliją 
traukta.

Prancuziszkas
no Amerikos padarytą 1797 m. 
traktatą su buvusia tąkart pat- 
valdiszka Tuniso vieszpatyste, 
kuri dabar pateko prancūzams. 
Pagal tą traktatą, muitai ant A- 
merikos tavorų buvo ežia mažės 
ni, negu aut tavorų kitų krasz
tų. Dabar Prancūzija pakels 
diktai muitus ant atgabenamų į 
Tunisą amerikoniszkų tavorų.

Balkanų pusaklis.
Sandaros terp Turkijos ir Gre- 

kijos visgi dar nėra, Turkija ro
dosi lyg tyczia pradeda e»*zinti 
Grekiją darydama tai visokius 
apsunkinimus prekystėj, stabdo 
grekiszkų prekėjų laivus atka 
kusius arba su tavomis isz Gre 
kijos ir kitų krasztų, arba norin- 
czius paimti tavoms isz turkisz 
kų portų.

Apskricziuose Ipek ir Diako- 
va pakėlė maisztus albaniecziai, 
kurie užpuolė ant naujo Turki 
jos paskirto gubernatoriaus, ne
norėjo jo priimti. Atsitiko kru
vinas muszis terp pasikėlusių 
albanieczių ir turkiszkos kariau
nos. Muszyje krito daug žmonių 
isz abiėjų pusių; ėmė jame daly- 
vumą 10000 gerai apsiginklavu
sių albanieczių; prie maisztų 
žada prisidėti ir albaniecziai ka
talikai miriditais vadinami.Ser 
biją, Bulgarija ir Montenegro 
sutraukė savo kariauną prie ru 
bęžiaua.

Azijatiszkose Turkijos valdy 
bose atsitiko vėl krikszczionių 
pjovynės; tuom tarpu pjovė vie 
nok ne arinenieczius, tikt chal- 
dejonis. Kurdąi iszvijo juos isz 
kalnų, kuriuose gyveno; norė
jo jie persigriebti per rubežių į 
Persiją, bet likosi ant kelio kur
dų vėl užpulti, kurie atėmė 
visus jų turtus. Nelaimingi ant 
galo prisigriebė Persijos rube- 
žiaus, bet ežia jų ne įleido ir su
gražino atgal į kurdų nagus.

Europos vieszpatystės vėl 
nuo sultano pareikalavo, idant 
turkiszka kariauna liktu nuo sa
los Kretoi praszalinta, bet tas 
nesiskubina tą įsakymą iszpildy-

sų kaimiecziai savo soduose au-1 
gytu geras veisles, nėra abejo
nės, kad isz to turėtu gerą pelną; 
sodų vaisiai musų ukinįkams at 
lygintu sziek tiek nupuolusias 
prekes laukų produktų.

I Argi tai teisybė?
Laikrasztis “Wilenskyj AViest- 

nik” pranesza, kad miestelyj Kei- 
danuose likosi szį metę parengta 
nauja stacziatikiszka cerkvini 
mokslainė. Į mokintinius jos pri
siraszė iszviso 42 vaikai, isz ku
lių 12 stacziatikių ir 30 katalikų 
o į dvi dieni vėliaus, prisiraszė 
dar 12 katalikų, taigi dabar ant 
12 maskolių, yra ežia 42 vaikai 
lietuvių katalikų.

pui sufraganui Lubovidzkiui— 
vyskupai Lucko-Žitomiro vys- 
pystės ir ant galo administrato
riui AVilniaus vyskupystės, rek
toriui AVilniaus dvasiszkos se 
minarijos, kanaunįkui Zviero- 
vieziui — vyskupu AVilniaus 
vyskupystės. Apie vyskupą Si
moną 
nieko

Amerika.
Brazilijoj, juo-toliaus, juodau 

giaus suseka p 
sukalbio priesz prezidentą Moraes. 
Prie sukalbio priguli netikt mo- 
narchistai, norinti vieton repub
likos įvesti vėl monarchiją, bet 
ir tūli kariaunoj virszinįkai. Iki 
sziol ežia mat ppezidentais buvo 
jenerolai, Moraes gi yra pirmuti
nis ne isz kariaunos virszinįkas, 
todėl jo-neužkenezia netikę Bra
zilijos jenerolai. — Londono Rot- 
szild paskolino Brazilijos ran
dui 10 milijonų doliarų ir pertai 
randas sziek tiek ‘susidrutino. 
Pasiuntinių butas ant galo Už 
tvirtino sutartį Brazilijos su 
Prancūzija kaslink padalinimo 
kraszto Anapa terp tiedviejų 
vieszpatyszczių.Sztete Santo Spi
ritu užgimė vėl musztynės terp 
brazilijonų ir italiszkų ateivių. 
Italijonys, ant apsisaugojimo nuo 
persekiojimo, apleidžia Brazili
ją ir grįžta į savo tėvynę, arba 
keliauja į kitus krasztus.

Prancuziszkas pasiuntinys Su
vienytose AViesipatystėse, Pate- 
notre, gavo telegramą nuo savo 
rando, idant apleistu savo vietą 
AVa?hingtone ir grįžtu į Prancū
ziją. Sugrįžęs jis, dar turės pasi
matyti su į jo vietą paskirtu į 
AA'ashingtoną prancuziszku pa
siuntiniu Camlionu. Patenolre 
liekasi pasiuntiniu į
Iszpaniją. Naujas prancuziszkas 
pasiuntinys, atkakęs į AArashing- 
toną, bandys tęsti toliaus pasi- 
traukianezio pradėtas tarybas
kaslink numažinimo muitų ant 
prancuziszku tavorų atgabena
mų į Ameriką, bet prancuziszki 
laikraszcziai ne turi didelės j reitą mėtą, AVilniuje, prie rea-
vilties, idant tarybos geidžiamus jliszkos mokslainės parengė va-
vaisius iszduotu.

pfigulinczių prie 
>|ezidentą Moraes.

tasai ciecoriaus paliepimas 
ne mini.

Auka degtines.
AVilniuje, 9 d. Lapkriczio, 

sziauczių Muromskį, gyvenantį 
Lesnievskio namuose ant Pono- 
marovo terpulyczio, užėjo jo pa
žįstamas, Kazys Auksinas, gy
venantis Pikultinu> namuose ir 
atsigabeno degtinės stiklinę. Mu- 
romskio tąkart ne buvo nam’eje, 
todėl sveezias, ne galėdamas su
laukti meisterio, nusprendė isz- 
tusztiuti stiklinę su gizelių, Brze- 
zinskiu, kurį rado sziaucziaus 
dirbtuvėje. Stiklinė likosi isz- 
tusztinta ir Auksinas persigėręs 
nupuolė nuo kėdės ant grindų 
ir užmigo. Naktyj, apie 111 vai. 
atėjo vaikai parsivesti tėvą, 
bet rado jį gulinti ant grindų 
jau ne gyvą; jo kūną, vieton 
namon, reikėjo gabenti į, ligon- 
buezio “Sawicz” numirėlių su- 
krovimą. Mat kokius vaisius 
atgabena degtinės gėrymas!

pas

Specijnliszkų mokslų kur
sai.

Daugumas didesnių miestų 
net Maskoiijoj rengia kursusspe- 
cijaliszkų augsztesnių mokslų 
amatinįkanls ir darbinįkams, ki
tuose kraaztuose miestai, rąndai 
ir privatiszkos draugystės pa
rengė net teip vadinamus dar- 
binįkiszkus universitetus, kuriuos 
lanko vakarais, pasibaigus dar. 
bui, visoki darbinįkai. Musų tė
vynėj apie tokias moksliszkas 
įrėdnes nieks nesirūpino, tiktpe-

Nupliko mergaitė.
Pusantrų metų duktė namų 

sargo namuose Rubcienės, AVil- 
niuje, Jelena Ereszeuevycziutė, 
besibovydama ant grindų prie- 
szais ant kėdės, pastatytą užvi
rintą samavorą, parpuolė, su 
rankove užkabino samavorą, 
kurisai apvirto ir nupuolė ant 
mergaitės. AA’erdantis vanduo 
teip sunkiai ją nuplikino, kad 
nors nuvežė tuojaus į ligonbu- 
tį, bet ji ant rytojaus pasimirė.

Gydinyczia pasiutosių szu- 
nų sukandžiotiems.

Iki sziol niekur Lietuvoj ne 
buwo gydinyczios dėl pasiutusių 
szunų sukandžiotų ir AVilniaus 
ligonbucziai ne turėjo jiems pa
rengtos dalies; todėl sukandžio
tus reikėjo gabenti isz Lietuwos į 
Warszawos gydinyczią, kelionė 
kasztavo brangiai. Dabar-, D-ras 
Orlovski Wilniuje parengė tokią 
gydinyczią, yra ji namuose Par- 
czevskio, ant priemieszczio Pogu- 
liankos.

Jeigu Jautiesi nesweiku. imk viena CASCAR 
ETS, o iszgydja tawg, už 10 ir 20c.

Indijos.
Maisztų Indijose anglijonys 

dar vis galutinai ne suvaldė, 
bet, kaip angliszki laikraszcziai 
garsina, vis dauginus maisztinį- 
kų vadovų pasiduoda anglijo- 
nams. Anglija ir seniai kaltino 
Maskoliją, buk ji maisztus sukė
lė, dabar vienok isztikro pasi
rodė, kad ji prie jų prisidėjo, 
ji suteikė maiszti n įkarus ginklus 
ir amuniciją. Dabar Londone su
laikė siuntinį atėjusį ežia isz 
Maskolijos, paskirtą į Iūdijąs. 
Atidarius skrynias, viduryj rado 
paraką; skrynių tokių buvo 8. 
Parakas tas, kaip sprendžia, bu
vo paskirtas pasikėlusiems af 
gidams.

karinius techniszkus kursus. Kad 
musų tėvynėj ne trūksta norin- 
czių pasimokyti, rodo jau tas, 
kad szį metą ant tų kursų prisi- 
raszė 87 amatinįkai ir prekėjų 
pagelbinįkai, bet visgi isz to ma
tyt, kad žydai trokszta mokslo ir 
labiaus už jo griebiasi negu kata
likai, kadangi katalikų prisiraszė 
anttų kursų tikt 18, žydų gi 53, 
nors AVilniuje yra beveik tiek jau 
katalikų kaip ir žydų. Nežin- 
geidu todėl, jeigu mus ėda žy
dai: ėda jie mus todėl, kad la 
biaus rūpinasi apie apsiszvie- 
timą.

Užbėrė darbinįkus.
Prie statymo namų daktaro 

Rogovo, ant kertės Szopeno ir 
Sodinės ulyczios, AA ilniuje, darbi- 
nįkai: Marcinkevycziua, Michal- 
kevy ežius ir Lozovski kasė žemę 
namų pamatams. Nukastas kran
tas netikėtai nuslinko ir darbinį- 
ką Lozovskį su visu užbėrė, 
Marcinkevyczių gi užbėrė tikt 
iki juostai. Ant pagelbos užber
tiems tuojaus subėgo kiti darbi- 
nįkai ir jiems pasisekė atkasti dar 
gywą ir Lozovskį, nors gana 
sunkiai sumankytą. Darbo wcdė- 
jas, maskolius Haveltov, už ne 
apsaugojimą prideraneziai 
nįkų, pateko po sudu.

darbi-

ukes

Ne rūkyk tabako ir nespjaudyk, 
nes tai trumpina tavo aniži.
Jeiru nori aUlprmjrt nuo tabako ant wi<adoa 

ir paatoti »w.iku, twirtu ir.ylingu, ink gydyk-, 
la. M adicamai NO-TO-BAC.kuri. perdirba (lip
nu* tmonla in twirtui. Uaugeli., kuri, pamėgino 
sala, gydykla*, in deizimta dienu )»u iwere de- 
•zimt»»w*ru wir»xau». Apie 400,000 kmoniu tapo 
Uigydytai*. Pirk NO-TO-BAC nuo *awo aptle- 
koriau*. *u gvarandja. uikOc. arba ui f 1 00 A p- 
matymu* ir praba* gauti dykai. Pamatyk, in: 
Sterling Remedy Co., Cbioago, arba New York.

Suėmė netikrų pinigų pla
tintoją.

Mieste Lietuviszkame Minske 
policija suėmė netikrų pinįgų 
platintoją. Suimtas pasisakė esąs 
Gordiejevskiu isz Kauno, bet 
visgi dar nežinia, ar jis teisybę 
pasakė. Jeigu jis isztikro yra 
isz Kauno, tai turbut ir ten terp 
žmonių paleido diktai netikrų, 
jo padirbtų pinįgų. Platino jis 
maskoliszkas popierines trirubli
nes,

Wirimo ir naminės 
mokslainė.

Mieste Szventėnuose,AArilniaus 
gub., likosi parengta pirmutini 
Lietuvoj virimo ir nami
nio moterų ukevimo mokslainė. 
Uždėtoja mokslainės yra pabai
gusi tokius mokslus užrubežiuo- 
se, Schoenbergyte. Mokslas trau
kiasi nuo 2 mėnesių iki pusei 
metų. Už 2 mėnesiu ant iszsimo- 
kinimo ant virėjos reikia užmo
kėti 10 rub., už tįris mėnesius 15 
rub.; ant iszsimokinimo naminės 
ūkės: už 4 mėnesius 20 rub., už 6 
mėnesius 30 rub. Nuo beturezių 
merginų ne reikalauja nė jokio 
užmokesnio, tokias mokina dy
kai.

Swetimi Balsai.
“Peterburgskija AViedomosti” 

vėl patalpino straipsnį isz rodant į 
kaip Lietuvoj net žemiausi urėd- 
nįkai laužo ciecoriaus prisaky
mus, jeigu tikt tie prisakymai 
kiek nors paliuosuoja ant žmonių 
uždėtus panezius. Kaip žinote, 
szį metę, dar Sėjos mėnesyj, bu
vo iszduotas augszcziausias 
paliepimas ne versti svetimti- 
kių vaikų dalyvauti staeziati- 
kiszkose maldose. Tuom tarpu 
mokslainių užveizda Lietuvoj 
apie tą paliepimą tyczia užtylėjo. 
AVienoje mokslainėje (wardo jos 
‘PeterburgskijaAViedomosti’tuom 
tarpu ne garsina, liet žada, jeigu 
prireiktu, apie tai apgarsyti) 
kunįgas, mokinantis tikėjimo 
mokslą, žinodamas isz laikrasz- 
czių apie augszcziaus minėtą cie
coriaus įsakymą, pradedant szių 
metų mokslą, kadangi jo buvo 
paskutini lekcija, su mokslainės 
mokitniniais, kurie žinoma buvo 
katalikai, pasibaigus mokslui at
kalbėjo maldą lietuviszkai. Už
tai ant jo užsipuolė maskolius 
mokintojas ir uždraudė ant to- 
liaus lankyti mokslainė ir toliaus 
su vaikais kalba stacziatikiszką 
maldą, liepdamas jiems nusikreipti 
prie stacziatikiszkos “ikonos”.

Toliaųs“Peterburgskija AViedo- 
mosti” nurodo, kaip maskoliszkij 
popų laikraszcziai jezuitiszkais 
argumentais stengiasi priesztarau- 
ti ciecoriaus paliepimams.

Mes žinome, kad kaslink gar
sių Maskolijos tiesų, jos ne butu 
niekiausios, daugelis isz jų net 
geresnės negu, paveikslan, AVo- 
kietijos tiesos, o jau kaslink. šū
dų, jie daug galėtu būt geresni 
negu Amerikoj, tikt vargas, kad , 
tų tiesų ne pildo pasileidę cieco
riaus tarnai. Kas ežia kaltas? Jei
gu Maskoiijoj ciecoriaus valdžia 
niekuom ne aprubežiuota, tai juk 
j:s atsakoir už laužanczius jo už
tvirtintas tiesas urėdnįkus, ka
dangi tie yra tikt jo tarnais. Prie 
tokių sanlygų, žinoma, piktumas 
kreipiasi priesz ciecorių, kurisai 
atsako juk ir už savo tarnus, 
ypacz jeigu tų piktų darbų savo 
tarnų garsinti ne duoda.

Isz Lietuvos.
Nauji ^vyskupai.

Jau likosi apgarsintas cieco- 
riaus paliepimas apie paskyrimu 
naujų vyskupų į tas Maskolijos 
dijecezijas, kurios jų ne turėjo, 
teip: rektoriui Kauno dvasisz- 
„kos seminarijos, pralotui Cirtov- 
tui, paliepta būti vyskupu suf
raganu Kaune; inspektoriui ka- 
talikiszaoH akademijos Peterbur
ge, kanaunįkui Klopotovskiui — 
vyskupu sufraganu Lucko—Žito
nai ro dijecezijos; sufraganui Tel- 
szių vyskupystės, vyskupui Ba
ranauskui — vyskupu Seinų vys
kupystės; administratoriui Lucko 
—žitomiro vyskupystės, vysku-

Wokiecziai perka Lietu
-vos gruszias ir obuo

lius.
Szį metą, kaip žinote, Kaune 

atsibuvo sodauuįkystės paroda, 
ant kurios atkako isz AVokieti- 
jos prvkėjsi. Paroda ta ne pasi
liko ne vaisinga: dabar AVokie- 
tijos prekėjai, per vokįszką kon
solių Kaune, atsiszaukė į to 
miesto sodaunįkystės draugystę 
reikalaudami visokių veislių 
obuolių ir gruszių, kokias ma
tė sugabentas ant atsibuvusios 
parodos, isz syk jų pareikalavo 
po daug, kadangi užrubežiuoee 
tas veisles, kokios buvo ant pa
rodos, pripažino už labai geras ir 
tokių ten mažai yra. Jeigu mu-

Žmogžudžių paskandytas.
Mieste Dinaburge, iszkastame 

prūde (soželkoj) ant iszsiszako- 
jimo geležinkelio linijų, netoli 
paša ži erinės geležinkėlio stacijos 
užtiko negyvėlį. Buvo jis gerai 
apsirėdęs, matomai ne beturtis; 
isztraukus isz vandes kūną pasi
rodė, kad kojos su raudona ske
peta surisztos. Nėra abejonės, kad 
negyvėlis žmogžudžių paskandy
tas, bet kas jis yra, nežinia; kū
nas guli dar ant soželkos kranto, 
bet iki sziol nieks jo* nepažino, 
gal būt, kad jis isz kitur atkelia
vę-*.

Skaitlius gywentojų ant 
musų žemės.

Iszleistos Otteno Huebnero 
geografiszkos statistiszkos žinios 
paduoda skaitlių gyvenanezių 
ant 
ant 
rių 
000

Mergaiczių gimnazija 
Sziauliuose.

Sziauliuose rengia dabar mer
gaitėms gimnaziją, ant ko mie
stas isz Savo pusės paskiria kaipo 
paszelpą po 1000 rublių kas me
tą. Kaip paduoda “Ko- 
venskija Gubernskija AAriedomo 
sti”, pradeda jau statyti namus, 
kuriuose patilps rengiama mergai
tėms gimnazija.

visos musų žemės žmonių 
1535000000 galvų, isz ku- 
ketvirta dalis, taigi 378600 
gyvena Europoj, Azijoj gi 

gyvena didesni jų pusė. Isz
Europos vieszpatyszczių, Mas- 
kolija turi 28% gyventojų, AVo- 
kietija ir Austrija drauge 26%. 
Suvienytos AVieszpatystės Siau
rinės Amerikos turi 72300000 
gyventojų, taigi didesnę pusę 
gyventojų visos Amerikos. Isz 
paskutinio žmonių suskaitymo 
Maskoiijoj matyt, kad per 12 - 
metų, taigi nuo pirmutinio jos 
žmonių suskaitymo 1885 m. iki 
pereitų metų, skaitlius Masko
lijos gyventojų pasidaugino ant 
20%. Prancūzijoj gi užtai, per 
penkis paskutinius metus, skait
lius jos gyventojų pasididino tikt 
ant 174789'galvų; taigi isz vi
sų J Europos vieszpatyszczių, 
skaitlius gyventojų Prancūzijoj 
palengviaus dauginasi,



Z :<rIsz Amerikos
Baisi evpliozija.

Miestelis Chesterfield, India
noj, beveik su visu likosi bai
sios nitroglycerinos expliozijos 
išnaikintas: expliodavo mat 
ežia 80 kvortų nitroglycerinos. 
Prie to du darbinįkai likosi sun
kiai, gal mirtinai sužeisti ir visi 
miestelyj namai likosi nuo smar
kaus oro ir žemės sudrebėjimo su
griauti arba pagadyti ir tai teip, 
kad gyventojai turėjo isz jų išsi
kraustyti ;teiposgi daugelis žmo
nių likosi sunkinus ar lengviaus 
užgautų. 2 myli nuo Chesterfield 
esanti miesteliai Daleville ir 

,. Yorktovn teiposgi nukentė: visi 
ežia langai iszbyrėjo. Sudrebėji- 
mą žemės jautė ant 15 mylių į 
visas pusės.

Be maž gyvos ne palaidojo.
Nev Orleans, La.Pasimirė ežia 

nuo geltonojo drugio 1*3 metų 
mergaitė, Rosa Roeli. Daktarai 
iszdavė paliudyjimą ir likosi 
praneszta užsiimaneziam palai
dojimu numirėlių, bet tasai tuo
jau? ne galėjo užsiimti palaido
jimu; po pietų atėjo galutinas 
laikas ir atkako laidotojas, bet 
mergaitė netikėtai atidarė akis. 
Į penkias valandas ji su visu pa
sitaisė. Iszliko nuo užkasimo 
tikt per tai, kad laidotojas ne 
galėjo, kaip jam buvo' įsakyta, 
tuojaus paimti kūną.

Žingeidi žmogysta.
Kansas City. Australietis,Wal- 

ter Evans, dawė ežia su Roentge- 
no szviesa isztirti savo pilvą, 
kuriame rado daugybę stiklo 
szmotų, vinių, visokų geležgalių 

* ir peilių geleszczių. Jis pasakoja 
teiposgi, kad jo pilvui ne kenkia 
nė joki ir smarkiausi nuodai; 
prie susirinkusių gydytojų prarijo 
jis tiek nuodų “Paryžiaus žaluos”, 
kad jų būt užtekę ant nunuodini- 
mo jauezio. Tą patį darė paskui 
su kitokiais nuodais, kaip antai: 
su arseniku, strichnina, mdrphiju 
ir tie jam ne kenkė. Nežinia tikt, 
ar Evans isz prigimimo turi teip 
ne jauslų pilvą, ar moka jį kokiu 
nors budu ne jausliu padaryti.

Maskoliszkos mokslaines Ameri
koj.

Amerikoj, nežiūrint ant tikėji- 
miszkos liuosybės, vienok Su
vienytose Wieszpatystėse už
drausta yra agituoti, rengti poli- 
tiszkos agitacijos ant naudos sveti
mų vieszpatyszczių įtaisas. Tuom 
-tarpu maskolių randas bando, ar 
ne pasiseks jam pasėti czia suvo 
maskoliszką sėklą. Maskoliszki 
laikraszcziar pranesza, kad per- 
dėtinis staeziatikiškų misijų 
mieste San Francisko dabar ren- 
gia daug stacziatikiszkų mokslai
nių visokiuose Suvienytų 
Wieszpatyszczių sz te tuose. Ant 
užlaikymo tų mokslainių, ant 
algų mokintojų, Peterburgo 
“szveneziausias” sinodas, taigi 
maskoliszka*' randas, paskiria pi
nigus. Argi todėl Suvienytų 
Wieszpatyszczių valdžios kęs sa
vo kraszte platinimą maskolisz 
kos politiškos agitacijos?

Laikrodis žuvies pilve.
Žvejų laivas, “Hudeneganset”, 

kurisai nuo žvejonės sugrįžo į 
Essex, Con., atgabeno visokių 
daiktų iszgriebtų isz jūrių gilu
mų. Terp tokių daiktų buvo ir 
auksinis moteriszkas laikrodėlis, 
kurį rado pilve pagauto potfišo. 
Laikrodėlis padirbtas Anglijoj, 
jis gerai užsilaikęs, -rodyklai su
stoję ant 12 v. 12 ulin. Nežinia 
tikt, ar jis netyczia įpuolė į jūres 
ir pateko į žuvies pilvą, ar gal 
būt jo,*lad savinįkė ir prigėrė.

sas

Nelaime ant geležinkelio.
Paducah, Ky. Priesz išbėgi- 

mą iš De Koven, Ky. geležin
kelio trūkio, viename pilname 
pasažierių vagone expliodavo 
šildymo aparatas, dūdos iszva- 
džiojanezios karsztą garą sutru
ko ir szmoteliai iszlakstė į vi- 

puses, vagonas ūmai prisi- 
karšto garo ir visi vago- 

ėsanti likosi arba sužeisti, 
arba skaudžiai garo nuplikyti; 
sunkiausiai sužeistas likosi gele
žinkelio agentas Walkins, ku
riam dūdos szmotas,sudavęs, nu
laužė abi koji, ir supjaustė vei
dą; pasažierių Cameroną rado 
be žado ant grindų gulintį, mo- 

- teries Mitlie Scham sudegė visi 
drabužiai ir ji pati sunkiai apdegė.

Senas muszio laukas.
Netoli miestelio Reedland, In 

dijonų Teritorijoj,vienoje vietoje 
užtiko labai daug senų žmonių 
kaulų. Profesorius Edvin Wal- 
ters pripažino, kad tai yra labai 
senas muszio laukas, muszis tas 
galėjo atsitikti apie 20000 metų 
atgal; daugumas atrastų kaulų 
pagadyti matomai nuo sužeidimų. 
Prof. Walters tvirtina, kad ežia 
yra kaulai mažiausiai 100000 už- 
musztų žmonių. Jeigu tas spėji
mas teisingas, tai pasirodo, kad 
labai seniai Amerika buvo tirsz- 
cziaus apgyventa negu 
jeigu viename muszzyje 
kristi 100000 kareivių.

dabar, 
galėjo

Didelis gaisras.
St. Louis, Mo. Užsidegė czia 

dideli degtinės varinyczia 
Į “Ravensvood Destillery Co”, 
ant kertės Madison avė. ir 23 ui. 
Ugnis padarė ant 100000 dol. 
blėdies, kol ją įstengė suvaldyti. 
Terp kitko, sudegė 8000 baczkų 
degtinės sukrautos magazynuose. 
Ugnis užgimė czia mat nuo to, 
kad apyvakarėj darbinįkai rito 
nuo virszaus sukrautas baczkas. 
Beritant iszpuolė kamsztis vienos 
baczkos ir spiritas isz jos isztekė- 
jo ant grindų, kur buvo padėtas 
žiburys, nuo jo spiritas ir užside
gė. ■- Darbinįkai vos su dideliu 
vargu galėjų pats iszsigelbėti; 
superintendento sūnūs, O, I. Mur- 
phy, prie to sunkiai apdegė

Kittanning, Pa. Sudegė czia 
geležies pardavinyczios Mc Cou- 
longh’o, Heitmano namų įtaisy- 
mų krautuvė, biurai Armstrongo 
vandens įtaisymų, Merchants 
National bank ir advokatų Ross 
& Reynolds. Blėdį ugnies padary
tą skaito nat 75000 dol. Teiposgi 
lakstsnczių akmenų keli žmonės 
likosi gana sunkiai apkulti.

Kiekvienas teip sako:
CASCARETS CANDY CATHART1C yra UI 

(tebukliagiausio* gydykloa ežio amiiaut i«zn- 
dtmuose, turi Kardu įmoka, gydo lagadnei ir 
tikrai inkstus, kepeni*. piluri| ir esystyja wisa 
sUtemv praazaiina perazalima. gydo gaisro, 
skaudėjimu, drugy ir užkietėjimą widurlu

Pirk deiiutgC. C. C. niįdien. 10. 25, 50 cen
tu. Randasi wisose apUeko*e ir iszgydym* gwa- 
rantuoja.

Isz darbo lauko.
Tf Spring Valley, III. Czio- 

nykszcziai kalnakasiai nuspren
dė grįžti prie darbo, kadangi ne 
ėsant vienybės terp darbinįkų, 
sztraikas turėtų būt ne vaistngu. 
Darbinįkai Braid Wood,Wilming- 
ton, LaSalle ir Jonės kastyuių, 
jau pirmiau sugrįžo prie darbo. 
Sunku suprasti, kodėl darbinįkai 
ne gal į vienybę suėiti, kodėl terp 
jų nėra solidariszkumo? Užkirs- 
dami vieni kitiems kelią niekada 
pagerinimo savo būvio ne iszde- 
rėš, eidami gi visur iš vien mi
lijonai darbinįkų lengvai pri
verstų kelis szimtus nutukusių 
kapitalistų taikytiesi prie darbi
nįkų reikalavimo. Stoka vie
nybės terp darbinįkų ir daro 
juos kapitalo vergais. Turinti 
milijonus kapitalistai ant susi- 
drutinimo tveriatrustus,darbinį
kai gi viens kitam kelia užstoja. 
Kalbame apie reikalą pagerinimo 
darbinįkų būvio, bet kaip gi tą 
atlikti, jeigu per nesupratimą sa
vo reikalų, per stoką vienybės, 
daugelis darbinįkų pats pagerini
mą daro neiszpildomu. Be vieny
bės terp paežių darbinįkų vi
sos kalbos apie pagerinimą bū
vio liks tikt kalbomis. Ant pageri
nimo darbinįkų būvio pirmiausiai 
reikia vienybės terp paežių dar
binįkų. Kas užstoja kelią už sa
vo tiesas kariaujaneziam darbi- 
nįkui tikt todėl, kad ant šiądien 
ne nustoti kelių centų uždarbio, 
tas parduos savo draugbrolius ir 
kituose atsitikimuose. Ant tokių 
ne galima niekada pasitikėti. 
Kas laužo visų užgirtą sztraiką, 
kas balsuoja laike rinkimų už pi- 
nįgus, tas žmonijai nieko gero 
ne paaukaus, kadangi jis milijo 
nų žmonių reikalus pardavinėja.

5 Pereitą sanvaitę buvo Su
vienytose Wieszpatystėse isz viso 
236 nusibanknitinimai, pereitą 
metą, tą paezią sanvaitę buvo 
jų 330; Kanadoj buvo jų 25, 
pereitą gi metą 38. Duno agentū
ra pranesza vėl apie smarkesnį 
gerinimasi darbo ir prekystos 
sanlygų; pasididino wėl labiaus 
iszvežimas kvieczių, medvilnės 
ir kornų: per 4 paskutines san- 
vaites isz Atiantiko pertų iš
vežė kvieczių 13439830 buše
lių. Geležies ir plieno iszdirbimų

maszi-

trustų 
pažiu-

prekės kaip kur sumažėjo, bet už 
tai pasidaugino jų reikalavimas 
teip, hdd dirbtuvės ne įstengia 
visų reikalavimų įlaikąiszpildy- 
ti; pasididino išvežimas 
nų į užrubežius.

T Ameriką laiko už 
krasztą, isz tikro, kur ne 
rėsi, tveriasi vis nauji trustai, 
kurie teip darbinįkus, kaip ir 
pirkėju? stengiasi į savo paval
dinius paversti, užmuszti ma
žesnius, ne turinezius didelių 
kapitalų dirbtuvių savinįkus. 
Dabar daugumas rytinių sztetų 
kapitalistų sutvėrė naują trustą, 
prie kurio pristojo daugumas di
delių dirbtuvių savinįkų. Trua- 
tas tasai yra tai organizacija dirb
tuvių plieninių dūdų. Kapitalai 
jo isznesza2 7000000 dol. Apart to, 
susijungė teiposgi į trustą dau
gumas Amerikos fortepianų dirb 
tuvių savinįkų.

Sf.atonville, III. Sztraikas 
kalnakasių traukiasi toliaus ir 
nežinia, kada pasibaigs. 22 d. 
Lapkriczio, Jolliete ir VVilmingto- 
ne atsibuvo kastynių savinįkų 
konvencijos, ant kurių buvo pa
kviesti straikuojanezių darbinį- 
kų delegatai. Nežinia^ką ten nu
tarė; sako buk nutarė mokėti po 
65c. už toną anglių. Suvažiavo 
ežią isz darbinįkų pusės didžtur- 
czių samdinįkų, kurie pradėjo 
kalbėti už kompanijas. Nepasi- 
duokime tikt tokiems su vadžio
tojams, laikykimės tikt visi vie
nybės, o nėra abejonės, kad mus 
darbinįkų bus viražus!

Mainierius J. G.
York. 200 mentelių 
Delaneyo dirbtuvėse 
dirbę. Priežastis

5 Nev 
siuvėjų 
paliovė 
sztraiko yra ta, kad dirbtuvių
savinjkas bandė numažinti dar- 
binįkų uždarbį. Keturios sauvai- 
tės atgal prigulinti į organizaci
jas darbinįkai padarė kontraktus 
su 800 kontraktorių kaslink už 
darbio ir tie kontraktai dabar 
pasibaigė. Jeigu nepasiseks pada
ryti naujų kontraktų, štraikas 
iszsiplatys dar labiaus.

Laucashire pavietyj, Angli
joj, medvilnės verpinyczių ir 
audiuyczių savinįkai nusprendė 
numažinti darbinįkų uždarbį, bet 
darbinįkai ant to nesutiko ir 
rengiasi paliauti dirbę, prie 
sztraiko prisidėtu darbinįkai ir 
kitų apskriezių, sztraikė tame 
ims dalyvumą iš viso 200000 
darbinįkų.

1 Chicago. Kompanija “The 
Inland Iron & Forge Co” nupir
ko triobas dirbtuvių “East Chi
cago Iron and Steel Co”, E ist 
Chicagoj ir rengiasi pradėti neu- 
žilgio darbą. Isz syk priims 700 
darbinįkų, toliaus žada jų skait
lių padidinti.

•[ Iron Mountain, Mich. Ge
ležies kastynėse likosi ežia pa
keltas darbinįkų uždarbis ant 
10%; kaip ateinanezios žinios 
garsina, darbą ežia gauna ir szvie 
žiai atkakę darbinįkai. Apskri
tai, darbo iszlygos? Michigano 
sztete yra

5 Coal 
anglekasių VVashingtono kasty
nėse psa ibaigė.Savinįkai kastynių 
“Star Coal Co”, “Rig Four Coal 
Co” ir “VVilmington Coal Mining 
& Manufacturing Co” sutiko mo
kėti darbiuįkams po 77ic, Tose 
kastynėse dirba 3000 darbinįkų.

5 Buffalo, N. Y. Triobos ren
giamos ežia geležies liejinyczios 
jau likosi pastatytos; dirbtuvės 
tos nuo ateinanezio pavasario 
pradės dirbti. Išsyk patilps 1000 
darbinįkų.

5 Youngstovn, Oh. Keturios 
didelės ir daug mažesnių kai 
kinių akmenų^ skaldinyezių Ma- 
honiug klonies apgarsino 
binįkams, kad jų uždarbį 
dina ant 20%.

1 Detroite, Mich. Kaip 
nauezios žinios garsina, žada ežia 
parengti neužilgio didelę geležin
keliams vagonų dirbtuvę; tei
posgi žada ežia parengti ir stiklo 
dirbtuvę.

5 Spring Valley III. Susi
rinko ežia ant konvencijos ang- 
lekasiai. Susirinkę ne 
kastynių savinįkų 
užmokesnio normos.

5 PlTTSBUKG, Pa.
Langhlin, nuo 1 d. Gruodžio, pa
kėlė uždarbį savo darbinįkų ant 
10%.

gana geros.
City, III. Sztniikas

dar- 
padi-

atei-

sutiko ant 
pasiūlytos

Jonės ir

LIETUVA
1 Nev York. Susitvėrė ežia 

naujas didelis trestas: susijungė 
mat visos Amerikos drato, drati- 
nių vinių, štangų ir tūlos plieno 
dirbtu vės.

5 New York. 2000 darbinįkų 
dirbanczių prie klojimo azėnių 
ant poleminio geležinkelio ant 
2 avė. pakėlė štraiką. *

CASCARETS (udrutina kepeni*, Įtiksiu*it 
pilw». Niekad neįkanda. lOo.

ISZ
Iietuviszkų dirwu
Reikaluose musų moks- 

lainių.
Acziu Dievui, musų kelis kar

tus pekeltą klausymą apie reika
lą geresnių lietuviškų mokslai- 
nių paėmė jau ir kiti laikruszcziai. 
Dabiu’ aut syk “Garsas” ir “Kar
das” patalpino straipsnius apie tą 
dalyką. “Kardas” paduoda, kad 
“Baltimorės Lietuviškas Poli- 
tiszkas Kliubas” padavė įneszi- 
mą: 1) kad padaryti suraszą lie
tuviškų szeimynų ir jų vaikų 
einanezių į mokslaines arba norin- 
czių eiti; 2) jeigu atsirastų nors 
1000 szeimynų reikalaujanczių 
mokslainės, tokį suraszą paduoti 
miesto apszvietimo komisijai ir 
pareikalauti grynai lietuviszkos 
publiszkos mokslainėb, kurią 
miestas turėtų užlaikyti savo 
kasztais. Pagal szitą projektą, 
kaip sako “Kardas”, galima būt 
įtaisyti lietuviszkas mokslaines: 
Baltimorėj, Chicagoj, Nev Yor- 
ke, Brooklyne, Philadelphijoj, 
Shenandoryj, Mahanoy City ir tt. 
kur tikt lietuvių užtektinai yra.

“Garsas” teiposgi klausymą 
lietuviszkų mokslainių stato ant 
pirmos vietos, nesibaugina nė 
publiškų. Isz tikro, jeigu pasi
sektų mums nors vieną, arba dvi 
iszgauti publiszkasmokslaines, jos 
priverstų ir užveizėtojus parapi
jinių gerinti savasias, nes kitaip 
parapijinės ne tektų ant galo mo
kintinių, jeigu pasiliktų ant to 
paties laipsnio kaip įdabar. Jei
gu žmonės reikalauja publiszkų 
iietuviszkų mokslainių, tai tur
būt tikt todėl, kad parapijinės 
mokslainės ne atško reikalui; 
jeigu jos atsakaneziai pasigerys ir 
jeigu jos bus geresnės už publisz- 
kas, nieks publiszkų nejteszkos.

Isz Pittsburs:, Pa.
Mes, Pittsburgo Lietuviszkas 

Kliubas, atsišaukiame į visas A- 
merikos lietuviszkas redakcijas 
ir praszome kiekvienos prisiųsti 
savo laikraštį, ir gal teiksis pri
siųsti po kelia egzempliorius knį- 
gų savo spaustuvėj spaudinių. 
Musų Kliubas užsidėjo 28 d. Lap- 
kriezio; virszinįkai likosi išrink
ti szitie:

pirmsėdis—P. Nagaitis, 
sekr. ir knįg.—A. Bražinskas, 
iždin.—Kun. J. Sutkaitis, 
Mieris Kliubo yra toks: dirbti 

dėl apszwietos savo draugų ir 
visuomenės, vienu žodžiu veikti 
t?, kas tikt yra ant lal>o musų 
brolių.

Wardo kliubui ne davėme,tikt 
pavadinome ji“DraugiszkaiMoks- 
liszku Kliubu”. Uždedam ir skai- 
tinyczią, kuri atsidaro nuo 29 d. 
Lapkriczio, ant 7 valandos va
kare po bažnytiniame ruime.

Aukos, kokias kas prisius? bus 
garsintos per laikraszczius, bus 
paduoti ir vardai aukautojų.

Siuncziant aukas, meldžiame 
padėti adresą:

Lithuanian Library, 
712 Carson st., S.S. Pittsburgh,

Pa.

Isz Danville, III.
26 d. Lapkriczio atsibuvo ežia 

prova 8 lietuviuįkų apskųstų už 
iszpjovimą laike straiko farmerio 
karvių; vienok audžia apskųstus 
išteisino,kadangi negalimabuvo 
susekti, kas tas karves papjovė. 
Westvillej priesz sztraiką buvo 
apie 300 lietuvių, dabar gi jų 
tiek privažiavo, kad visas szaf- 
tas pilnas ir szviežiai atkakęs 
ilgai turi laukti, kol gauna dar
bą. Užmokesnis už darbą szį metą 
truputį geresnis negu pernai. Szį 
metą kompanija ne gal priversti 
darbinkų imti valgio produktus 
isz jos sztoro už dvigubą prekę, 
kaip pirmiaus buvo: dabar dar- 
binįkai gal viską pirkti, kur 
jiems patinka. Wisi darbinįkai 
riszasi į uniją, už ką nieko ne rei
kia mokėti, mokame tikt po 10c. 

nuo uždirbto doliaro ant suszelpi- 
mo sztraikuojanczių dar darbinį - 
kų.

Nedarykime juokų isz 
mokslo!

N.‘ 94 “Saulė” peikia “Tėvy
nės Mylėtojų Draugystę” už isz- 
leidimą tragėdijos “Keistutis”. 
Czia męs ne mislijame ginezitiesi 
apie naudingumą, arba nenaudin
gumą to iszleidimo, kadangi 
“Saulės” raszėjui gal rody tiesi 
knįgutė “apie Blaivystę” reika
lingesni negu kokia kitokia, kiti 
wėi gal manyti, kad ir dailrasz- 
cziai, prie kokių priguli “Keistu
tis", yra teiposgi apszvieczianti 
žmonių protą; tos nuomonės, tur
būt, ir pati “Saulė” prisilaiko, 
jeigu talpina mažesnės dar litera- 
riszkos vertės pasakas. Ne apie 
tai todėl mislijame ginezytiesi, 
tikt apie klaidžius pamokinimus, 
kokius suteikia “Saulė” savo 
skaitytojams. Raszėjas recenzijos 
nupeikia Kapso vertimą, tikt tie 
argumentai, ant kokių paremia 
švo nupeikimus, yra netikę: ką 
jis laiko už vertėjo kaltę, tame 
nėra jo kaltės. ‘‘Saulė” užmeta 
Kapsui, k?d vertime eilės ne 
turi galų arba rimų ir kad vie
nos eilės turi 9, kitos 10 ir 11 
sillabų. Tame Kapso kaltės nėra, 
kadangi eilės gal būt rimuotos, 
kaip ne rimuotos, daugumas mu
sų žmonių dainų ne turi rimų, 
daugelis ir lenkiszkų eilių raszė- 
jų, ant kokių visada remiasi 
“Saulė”, rašė lygiai rimuotoms, 
kaip ir ne rimuotoms, tokių eilių 
griebėsi kaip kada ir Mickevicz 
ir kiti; geriausios lotyniszkos 
arba grekiškos eilės visos ne 
turi rimų tikt mierą ir ritmą; 
tokių eilių yra teiposgi gana 
rasztuose geriausių kitų tautų 
rašėjų. Miera eilių nosiremia ant 
sillabų skaitliaus. Rods lenkiszka 
kalba, neturinti ilgų ir trumpų 
sillabų vartoja sillabines eiles, 
bet ir geriausi lenkiški raszėjai 
bandė kaip kada kitokios mieros, 
vartojamos kitose kalbose. Pa
imkime štai šitas Mickieviczo 
eiles:

Zkąd Ii | twini vra | cali?
Znochej vra | cali wy '| cieczki, 
Wiezli lu | py bo | gete 
W cerkviach, kos | ciolach

zdo | byr«... 
pamokinimą, 
Mickieviczui

Pagal “Saulės” 
butu priderėję ir 
tikt kiaules garyti, o ne eiles ra
šyti. Nors “Saulė” Donalaiczio 
raštuose, apart “buksvų”,nieko 
dauginus ne mato, bet visgi tie 
rasztai visų ne tikt lįetuviszkų 
filologų ir literatų už geriausius 
ir svarbiausius lietuviszkus raš
tus pripažinti, o jo eilėse nėra nė 
sillabų mieros, nė rimų. Wisi 
eilių niežėjai žino, kad sillabos 
ne vienodos, kad yra ilgos ir 
trumpos, kaip muzikoj yra czie- 
los, pusės, czvertys ir surisztos 
natos; kaip muzikoj yra taktai 
ne lygiai turinti natą, tas pats 
yra ir eilėse su sillaboms; ir eilės 
turi savo taktus, kuriuose 
gi a i yra sillabų.

Todėl, jeigu už formą 
Keistuczio bara “Tėvynės 
tojų Draugystę” “Saulės” 
.jas, tai tikt parodo, kad pats ne
žino pamatų eilių rašymo. Neži
nant gi argi galima kitus mokyti? 
Gerinus palikkime kiekvienam 
spręsti apie tą, apie ką kasgeriaus 
iszmano, o tąsyk ne reiks mums 
patiems ant juoko savę statyti.

nely-

eilių
Mylė- 
raszė-

Naujausi iszradimai.
Q Angliški Londono laikrasz- 

cziai pranesza apie atliktas dabar 
bandavones su vienu amerikonisz- 
ku iszradimu; bandaVonės pasise
kė kuo geriausiai.Išradimas tasai 
yra: padaryti medį nedeganeziu 
neperkeieziant jo parvos ir kito
kių ypatybių.Iszmirkytas iszradė- 
jo padirbtame skystime medis 
pasidaro su visu nedeganeziu, o 
tas ant medžio ypatybių ne atsilie
pia, ne permaino nė jo kietumo, 
nė parvos; prie atliktų banda- 
vonių pasirodė, kad ne dega 
karszcziausioje ugnyj ne tikt di
deli medžio szmotai, bet ir nuob
liuotos skiedros. Jeigu tas skysti
mas galėtu padaryti ne degan- 
cziais ir sziaudus, tai ištikro 
musų kaimus galima būt apsau
goti nuo gaisrų, kurie teip daug 
blėdies Lietuvoj atgabena; užtek
tu aplaistyti šiaudinius stogus 
su tuom skystimu ir trioba no 
užsidegtu.

rado 
savo

elek-

Maskoliszkas technikas,Garnicz 
Garnicki, gyvenantis Paryžiuje, 
išrado prietaisą ant gelbėjimo 
atgijusių palaidotų numirėlių, 
kas gana tankiai atsitinka. Prie
taisą ta, prie mažiausio grabe gu- 
linczio sukrutėjimo, atlieka savo 
užduotą; prie to į užkastą grabą 
prisigrebia szviesa ir oras, o ant 
kapo, kuriame numirėlis sukrutė
jo, iškyla vėlava ir varpeliai 
kapinių sargo namuose pradeda 
toujaus skambėti. Prietaisu teip 
pritaisyta, kad isz kapo, jeigu 
kūnas ir pradeda gesti,* ant pa- 
virsziaus ne gal iszeiti nuodingi 
gazai. Prietaisą tą galima pritaisy
ti prie daugelio grabų; nuimti 
gi ją galima ne ardant kapo. Pa
ryžiaus sveikatos užveizda 
tą prietaisą už atsakanezia 
užduotei ir naudinga.

|| Neseniai likosi iszrasta 
triszka skripka./ Susideda ji isz 
kliaviaturos Ifrtip ir vargonai, 
kliaviszai sujungti elektriszkais 
drūtais su striutiomis, ant jų gra- 
jijantis teip spaudo kliaviszus 
kaip ir grajijant ant vargonų, 
bet muzika išpuola kaipi kad 
grajytų ant daugelio skripkų. 
Geri skripkoriai orkestiose turi 
būt brangiai apmokami, todėl 
užlaikymas orkestros brangiai 
kasztuoja, prie szito naujo iszradi- 
mo tas atseis daug pigiaus,kadan
gi, vieton daugelio muzikantų 
griežianezių ant skripkų, vijolen- 
czelių, basų, užteks vieno muzi
kanto grajyjanezio ant kliaviatu
ros.

H Prancuziszkas laikrasztis, 
“Revue Scientifique"paduoda,buk 
Paryžiaus fizikas, Charles Henry, 
iszrado būdą užlaikymo ne nyk- 
stanezių parvų ne vartojant nė 
jokios parvos, bet tiesiog isz 
saulės spindulių. Žinote, kad isz 
muiluoto vandens galima pada
ryti burbulo?, kurie, juo labiaus 
iszpusti, juo dailesnes turi par- 
vas; tokią ypatybę turi ir kiti 
skystimai. Taigi p. Henry iszrado 
būdą, kaip tokias purvas per- 
neszti ant visokių daiktų, kaip 
antai: ant popieros, ant medžio, 
arba ir ant audinio ir parvos sy
kį -pernesztos, ant tų daiktų ant 
visada pasilieka.

vyno ir vėl dirba 
vai. Sugrįžę nuo darbo 
pietus, prie kiekvieno 
vartoja vyną. 2| vai. 
vėl prie darbo, ant 4

Kaip gy įvena prancuziszki 
ukinįkai.

Prancuziszki ukiuįkai pralei
džia laiką prie darbo, gyvena 
sveikai. Wasaros laike kelia jie 
rytmetyj 3 v., žiemą gi ant 6|. 
Gyvuliai jų visada namieje, to
dėl juos paszėrę, prancuziszki 
kaimiecziai geria kavą su pienu 
ir apie 4 v. traukia į lauką ant 
darbo. Moterys dirba lygiai su 
vyriszkiais; jeigu prireikia, jos 
aria ir szieną arba kvieczius pjau- 
ja. Apie 8 vai. užkanda kiek, 
užgeria 
iki 11 
verda 
valgio 
traukia 
valgo pavakarius ir apie 8 va
landą sugrįžta nuo darbo.

Žemą ukinįkai ilsisi: vaikai 
mokinasi mokslainėj, suaugę skai~ 
to laikraszezius ir knįgas.Laikrasz- 
czius skaito visi be skyriaus; per 
skaitymą prancuziszki ukinįkai 
apsiszvieczia ir kyla vis augsz 
tyn.

Kiekviename ir mažame pran- 
cuzškame kaimelyj yra visokios 
draugystės; dangiausiai yra pa- 
gelbos draugyszczių, kurių sana
riai, už mažą mokestį, visada ligoj 
turi daktaro pagelbą, toliaus eina 
strielczių draugystės, muzikalisz- 
kos ir giesminįkiškos. Strielczių 
draugystes remia ir randas, ka
dangi jos augina geriausius striel- 
czius reikalingus . kariaunoj. 
Goriausiems strielcziams paskiria 
kas metą dovanas, kaip antai 
gerus karabinus ir kitokius prie 
medžioklės raikai ingus daiktus. 
Muzikaliszkos ir giesminįkiszkos 
draugystės yra beveik kiekvie
name Prancūzijos kaime, kurių į- 
tekmė ant jaunuoumenės yra labai 
dideli; draugystės tos užlaiko, 
teip sakant, ant doraus kelio abie
jų lyczių jaunuomenę.

Doriszkai prancuziszki kaimie
cziai stovi daug augszcziaus 
negu, paveikslan, Lenkijoj, Lie
tuvoj, Maskolijoj. Kaimuose, jei
gu stovi kur kareiviai, tai jų 
pilnos būva karezemos ir kavos 
pardavtnyczioB, bet terp kareivių 
merginų karezemose niekada ne

-1.... 1
galima patikti. Jeigu dideliuose 
Prancūzijos miestuose, kaip 
visur, moterys doriszkai ne per 
augsztai stovi, ypacz gi Pary
žiaus moterų paleietuviavimai 
pagarsėjo, tai už tai kaimų mo
terys Prancūzijoj stovi doriš
kai augszcziaus ir už musiszkes: 
miisiszkės juk nesidrovi su mas
koliaus kareiviais eiti į kar- 
czemą ir su jais draugauti.

NAUJOS KN YGOS.
Gipsinis Jotis. Paveikslėlis isz 

noturos. Per Kytrunią. Paveik- - 
sielis iš gyveninio. Paraszc gra- 
vas Lelyva, lietuviszkai iszgul- 
<ie Jonas. 1897. Spaustuvėje 
“Garso Amerikos Lietuviu”, She- 

nandoah, Pa.
Teip viename, kaip ir kitame 

paveikslėlyj grovas Lelyva ban
do parodyti peiktinus darbus 
maskoliszkų urėdnįkų Lietuvoj 
ir piktus, demoralizuojanezius 
vaisius paneziojimo vietinių gai
valų. Pirmame paveiksfėlyj au
torius apraszo, kaip vienas iš 
didžturezių miesto Wilniaus, 
Montvila, statydamas naujus na
mus, davė ant jų padirbti gipsi
nį miesto Wilniaus ženklą, jo
tį. Už tai prisikabino prie Mon- 
vilos miesto policijos virštnį- 
kas ir ne tikt norėjo priversti 
nuimti jotį, bet dar uždėti ant 
drystanezio tokį ženklą statyti 
didelę bausme. Montvilą nuo 
bausmės ir jotį nuo isznaikinimo 
iszgelbėjo tikt tas, kad užvei- 
zėtojas jeneral-gubernatoriaus 
kancelarijos ne kentė policijos 
virszinįko.

Antrame paveikslėlyj grovas 
Lelyva parodo mums vaisius, 
kokius gimdo apsunkinimai vie
tiniams gaivalams 
tas apsunkinimas 
maskolių skundėjus 
tus, terp katalikų 
nius. Ukinįkui Kacziuliui Ko- 
chanovas ue davė daleidimo 
pirkti žemės sklypelį; tas nuo 
uriadnįko dažinojęs prižastį ko
dėl to daleidimo ne gawo, pra
deda lankyti cerkvę, skundęs 
ji popas iszduoda jam paliudyji- 
mąk buk jis yra karsztu cerkvės 
lankytojum, su tuom jis vėl ke
liauja į Wilnių pas jeneral-gu- 
bernatorių, kurisai iszduoda da- 
leidimą. Kacziulis perka žemę, 
bet sykį ją užsiraszęs paliauja 
vėl cerkvę lankęs.

Jonas isz Kempes ir Szilka. Pa- 
rasze K. Bukovietis. 1897. 
Spaustuvėje “Garso Amerikos 
Lietuviu”, Shenaudoah, Pa. 
Yra tai newa pasaka, neva bal- 
ada parašyta eilėmis. Eilės, 
nors kaip kur ne lygios, vieto
mis ne atsakanti rimai, bet ne 
niekesnės už daugelį musų eilių. 
Weikeją, Joną isz Kempės, p. 
Bukovietis sykį vadina lenku, 
tai vėl kryžioku, kaip antai ant 
5 pusi., kur tasai kryžiokas pa
teko turbut tikt ant padarymo 
rimo su raitoku. Toliaus jau jis 
vėl lenku pastoja. Weikėjas 
czia pats papasakoja, teip sa
kant savo biografiją, ir atlikęs 
tą, mirszta.

pirkti žemę; 
gimdo terp 
denuncijan- 

gi veidmai-

Uraugyszczių reikalai.
\ Ant apsvarstymo apie užma
nytu Lietuviszką Tautišką Susi- 
vienyjimą, ant apkalbėjimo kaip 
galima terp Lietuvių pakelti ap- 
szvietimą ir pagerinti materija- 
liszką jų būvį, administracijos 
grynai tautiszkų * lietuviškų 
draugyszczių Chicagoj, tai yra: 
jų pirmsėdžiai, pagelbinįkai ir 
rasztinįkai laikys susirinkimą Pu- 
laskio sdėj, rūme 34, 800 S. Ash
land Avė., Chicagoj, 12 d. Gruo
džio, 1897 m. 3 valandą po pie
tų.

Komitetas.

Subatoj,4 Gruodžio( December), 
7 valandą vakare, salėj Pulas- 
kio, rūmas 34, “Dr-tė Teisybės 
Mylėtojų” laikys mitingą, ant ku
rio visus sąnarius tos draugystės 
ir norinezius pristoti užpraszo 
pribūti. f

Su guodone, Admistrao ija.

Draugystė “Liuosybės” laikys 
savo mėnesinį susirinkimą vo- 
kiszkoj salei p. Fricp Szlejero, 
po nr. 632 S. Canal st., Chicagoj, 
nedėlioj, 5 Gruodžio, 1897 m., 4 
valandą po pusiaudienio, ant ku
rio yra užpraszomi pribūti viii 
jos sanariai, teiposgi ir norinti 
prisirašyti dori žmonės lietuviai; 
tegul^pasiskubina, pakol dar mo
kestis įstojimo pigus, nes ne po- 
ilgam laikui įstojimo mokestis 
bus pakeltas.

Su guodone,Dr-tė Liuosybes.



■

Isz wisur.

1

|| Į Odes?, pas savo seserį, 
atvažiavo atsilankyti ^Vilniaus 
prekėjas Salz. Patikęs ant uly- 
ezios seserį, paszaukė drožk? 
ir į j? susėdę, važiavo į jos gy- 
venim?. Ant kelio Salz užsimanė 
užsirūkyti popieros?, bet pasiro- 

' dė, kad ne turi briežiukų. Liepė 
sustoti vežėjui ir iszlipęs nuėjo

* į kromelį jų nusipirkti. Gavęs 
dėžutę, iszsitraukė briežiuk? ir 
pabraukė. Briežiukas užsidegė 
ir uždegė kitę kyszantį 
isz dėžutės, nuo to užsidegė ir 
kitos ėsanezios dėžutėj ir 
užgimė expliozija. Salz, pajutęs 
skaudėjim?, papurtė rauk? ir 
deganti briežiukų dėžutė pataikė 
į akį. Iszgirdusi riksmę, kromelio 

. savinįkė teiposgi pradėjo rėkti.
Salz iszbėgo aut ulyczios ir szau- 
kė pageliais. Sėdinti ant drožkos 
sesuo bandė ateiti į pagelb? broliui, 
bet szokantant žemės, užsikabino 
jos drabužiai už drožkos aszies 
ir ji puolė ant trotuaro. Ant pa
kelto riksmo subėgo prekėjai isz 
aplinkinių kromelių ir praeiviai, 
kada viskas nutilo, pasirodė, kad 
Salzo akis iszdegė ir isztekėjo, jo 
gi sesuo gulėjo ant trotuaro su 
su t rūpėjusiais galvos kaulais.

ma antr? viet? terp . svieto 
vieszpatyszczių, Suvienytos gi 
Wieszpatystės Sziaurinės Ame
rikos užlaiko netoli 25000 ka
reivių, jos laivynė užima 7 vie 
t?, užlaikymas gi tų kariszkų 
pajiegų kasztuoja 'beveik tiek 
jau, kaip ir Prancūzijai.

kus, kad keli vagonai paša i i eri
nio trūkio susidaužė; prie to 11 
žmonių likosi ant vietos užmusz- 
tų, sunkiai gi sužeisti yra 22.

GEOGRAFIJA
ARBA

ra<H Isz Keksholmo, Estijoj 
szo:x Miesto policija gavo žinię, 
buk gyvenanti Keksholme mie- 
lasziidystės sesuo, Korchonen, 
pagimdžiusi vaikę, jį užsmaugė. 
Paszaukta į policiję, ji užsigynė, 
bet t? paczi? naktį isz beg o ji isz 
ežia į kaim? Alapuszi, pas sūnų 
prekėjo Parikke. Kaip tikt ji 
ežia atkako, jaunas Parikke nusi
davė serganeziu ir liepė nieko ne 
įleisti, net pardavinyczios pa- 
gelbinįkams uždraudė pas save 
ateiti. Kada parvažiavę tėvai 
norėjo sūnų atlankyti, rado ligiai 
merginę, kaip ir jaunę prekėj? 
ne gyvus: jie mat nusiszovė.'

H Wiename kaime, netoli Mis 
kolcz, Wengrijoj, avinįkas, už
tikęs savo paczi? lovoj su savo 
tavorszcziumi, Adorjanu, pagrie 
bė kirvį ir su juom nukirto jam 
gatvę ir liepė j? sawo moterei 
paimti ant atminties. Moteris 
pakėlė riksmę, ant kurio subėgo 
kaimynai, suriszo žmogžudį ir 
atidavė jį žandarams.

t Angliszkas garlaivys “Ar- 
desson”, ties Dungesnes, ant At- 
lantiko, susimtfszė t su austra- 
liszku garlaiviu “Tokio”. Paskt- 
tinis teip drueziai likosi pagady- 
tas, kad neužilgio potam pasken
do. Keturi nuo jo jurinįkai pri
gėrė, 19 gi iszgelbėjo locmanų 
valtys.

|| Mieste Antverpene, Belgi
joj, laiko parodymo teatre, kada 
į jį susirinko daug žmonių, pasi
rodo ugnis, kuri teip greitaai 
platinosi, kad viena isz giesminį* 
kių, italijonė Laureani, sudegė; 
susigrūdime tarpdury] daug žino-

|| Kaime Lebedžiowo, Kelczių 
gub.. pietinėj Lenkijoj, ukinįkas, 
Martynas Maleszak, iszwažiawo į 
lauk? molio prisikasti, drauge 
su juom, su špatais iszėjo 
ten ir dwi ukinįko dukterys, bet 
kad jos ėjo. tiesiog takeliu, o tė- 
was wažiawo aplink keliu, todėl, 
merginos prie molduobės Ritėjo 
greieziaus. Atwažiawęs tėwas ra
do ant kranto geld?, bet mergi
nų czia ne buvro; tikėdamas, kad 
jos nuėję į giri? grybauti, pradėjo 
jas szaukti, bet ne gawęs atsaky
mo, sugrįžo prie vvežimo. Tuom 
tarpu atėjo ir merginų motina. 
Iszgirdusi, kad dukterų nėra, ji 
persigando. Paszaukė lauke dir
bantį kaimyn? ir pradėjo duobėj 
kasti. Nukasę kėlės pėdas mo
lio, pamatė plaukus, toliaus kas
dami atsargiai, atkasė kakt?, gal
avę ir pažino, kad tai buwo jau
niausioji ukinįko duktė. Toliaus, 
dar giliaus, iszkasę apie 40 įveži
mų molio, rado ir wyresnej? mer
ginę; abft buvo jau ne gyvos. 
Wyresnėji turėjo 19, jaunesnėj! 
gi tikt 16 metų amžiaus.

|| Kudot apskrityj, ant salos 
Borneo, pietinėj Azijoj, iszfl- 
gai wisų pakranezių jautė žemės 
drebėjim?, jūrių wilnys iszkilo 
augsztyn ir užliejo didelius pa- 
krancziųplotus. Prieszais Labuan
isz jūrių iszkilo nauja sala ant i uių likosi sumyniotų. 
60 pėdų augszcziaus jūrių wan- i --------------------
denų pawirsziaus, ji užima 400 I 11 lies Tourneau, Pietinėj Pran- 
yardų, bet dar wis didinasi.' euzijoj, susimuszė trūkis wežan- 
Dangelyj wietų ant tos naujos | tis darbinįkus su pasažieriniu 

geležinkelio trukiu. Prie to 12 
žmonių likosi užmusztų. sužeistų 
gi ir tai sunkiai yra kėlios de- 
szimtys.

salos yra deganti guzai, kurie 
turi petrolejaus kvapę. Žvejai 
bandė t? gaz? uždegti, nuo ko 
liepsna urnai pakilo ant kelių 
szimtų pėdų augsztyn.

U Anglijos pakrantėse siautė 
neiszpasakytai smarkios vėtros; 
laike kurių daug visokių laivų 
susidaužė; kiek iki sziol jau žino, 
prigėrė prie to ir 30 nuo pasken
dusių laivų jurinįkų.

|j Į Maskvos darbo namus li
kosi patalpintas už elgetavim? 
140 metų senelis. Nors tiek metų 
nesza ant savo peczių, bet 
vaikszczioja įvirtai, gerinus 
negu ne vienas 70 metų senelis. 
Jis buvo ui kokį ten nusidėjimę! H Berlyne, aut ulyczios Shoen- 
iszsiųstas į Siberiję, bęt isz ten hauser Allee, fejerverkų dirb- 
pėkszczias parėjo į Maskwę. Tė- |tuwėj atsitiko smarki expliozija, 
vai jo teiposgi ilgai ant svieto, kurios vienas vyriszkis ir dvi 
iszgiveno: tėvas sulaukė net t mergino# likosi užmusztos, 7 gi 
150 metų. Kaip žinovai spren-^darbinįkai tapo sunkiai sužeisti, 
žia, todėl minėtas senelis teip 
ilgai kūno tvirtum? užlaikė, kad 
jis niekada degtinas ne gėrė, 
kuri smarkiausiai žmonių amžį 
trumpina.

MOKSLAS APIE
II DALIS.

ŽEME

į*

H
d

Į| Per tris bertainius szių metų 
neiszpasakytai daug laivų ant jū
rių susidaužė; vieu vertė pas
kendusių angliszkų laivų siekia 
75000000 dol.; pilnos žinios apie 
paskendusius laivus kitų krasztų 
ir su jais drauge pražuvusių ta- 

« vorų vertę dar neapgarsytos.
Kaslink skaitliaus prigėrusių 
žmonių, žinoma tikt buvusių ant 
paskendusių laivų, tai iki 1 d. 
Lapkriczio szių melų prigėrė jų 
isz viso 1969, nore apie tiek tik
rai žino; gal vienok jų pasiro
dyti dar daugiaus, kadangi dar 
daug yra tokių laivų, kurie isz 

, plaukę isz portų, ne atėjo į vietę, 
kur buvo iszplaukę; taigi apie 
tuos laivus ir apie ant jų buvu
sius žmonis nieko ne žinia,kas su 

, jais atsitiko.

U Ant Kaukazo, Gori pavie- 
tyj, atsitiko debesų praplyszi- 
mai, prie ko ne apsiėjo be žmo- 
giszkų aukų. Ant vienos farmos 
susirinko daug vyriszkių ir mer
ginų prie darymo vyno. Ant* 
syk dideli vandens vilnis 
uuneszė pusę namų su juose ėsan- 
cziais žmonėmis; prie to dvi ino- 
teriszkės prigėrė. Wien? rado 
ant rytojaus apie 6 vior. nuo kai
mo, kun? gi kitos net 30 v. nuo 
kaimo ant iszkilusio kranto upės 
Riono.

|| Maras Indi jose platinasi vėl 
labinus, ypacz apskricziuose Pū
na ir Surat, prisigriebė jau ir ap- 
skriczio Ahmedinagar. Didesni 
Ahmedinagar miesto gyventojų 
dalis iszb^giojo.

U Dvare Guryn, vakarinių 
Prūsų provincijoj, 40 darbinįkų 
priimtų ežia ant darbo, atkakusių 
isz Maskol i jos, apsirgo; apsirgo 
jie tuojaus pavalgę vakarienę, 
nuo kurios, turbut, užsinuodino.

|| Už 10 mėnesių szių metų, 
Prancūzija parsigabeno isz svetur 
visokių tavorų už 3228435000 
frankų, iszgabeno gi savo tavo
rų į svetimus krasztus už-3002 
675000 frankų.

|| W iena s darbinį kas netoli 
miestelio Hoerstholm, ant salos 
Zelandijos, Danijoj, rado durpi- 
nyczioj kun? mažo vaiko. Isz- 
traukė jį ant krauto ir ant dur- 
pinyczios pavirsziaus iszkilo ki
tas kūnas. Jis papisakojo apie 
t? radinį savo darbdaviui ir tam 
atėjus, isztraukė isz durpinyczids 
ant r? kunę; tęsyk-patėmyjo, kad 
prie to kūno pririszti dar kūnas 
moteriszkes ir vaiko. Kun? mo 
teriszkės pažino: buvo tai34 me
tų toj apygardoj pažįstama mote- 
riszkė, kuri isztekėjo už vieno 
berno. Iszsivedė ji isz namų vi
sus savo 4 vaikus, apriszo juos 
su virve ir prie jos prisiriszusi 
pati, szoko į durpinįczię, kurioj 
visi rado galę.

|j Maskvos universitete, ant fi- 
lioliogiszko fokulteto klasiszkų 
mokslų dalies szį metę visai ne 
skaito lekcijų, kadangi nėra nė 
vieno gtudento. Rods buvo pri- 
siraszęs vienas, bet tas 
pamatęs, kad reikia vienam klau
syti lekcijų daugybės profesorių, 
persigandęs perėjo ant kitų fa- 
kulteteų, kur studentų yra dau
giaus; klasiszkų gi mokslų pro
fesoriai pasiliko visai be studen
tų.

|| Maskoliszkas randas pradeda 
vėliai leisti ant žydų pancziojimo 
uždėtus raiszczius: dabar vieszpa- 
tystfcs rodof perkratinėja už
manymus apie visokius pa Ii uoga
vimus, kaip sako, likosi jau už* 
girta, kad baigę universitetu, tei
posgi keliaujanti prekėjų ir fabri
kų agentai žydai turi ties? važi
nėti gyventi po vis? Maskoliję, 
kas jiem- pirma buvo uždrausta!

. Į| Prekėjas Dreyfus, Paryžiuje, 
Prancūzijos sostapilėj; su smalkių 
pagelba nužudė savę, savo mo
terį ir trejet? duktejų nuo 7 
15 metų

iki

|| Ant užlaikymo kariaunos 
ir kariszkos laivynės ant ateinan- 
■czių metų Prancūzija paskiria 
iszviso 9124 783 23 fr.; prie to 
vienok senų kareivių pensijos ne 
priskaitytos. Isz* tų pinįgų, ant 
užlaikymo žemės kariaunos pa
skirta 627 milijonai, ant karisz
kos laivynės gi 285J mjl. Prancū
zija užlaiko apie 550000 kareivių 
po ginkliais, jos gi laivynė uži-

|| 6 d- Lapkriczio, mieste Se- 
mionove, Nižne Novgorodo gub. 
rytinėj Maskolijoj, užsidengęs su 
liczyna vyriszkis, patikęs ant u- 
lyczios pagelbinįk? sūdo prokuro
ro, paleido į jį du revolverio 
szuviu, perssovė kepurę, paskui 
metė revolverį į popier? suvy
niot? ir pats pabėgo; ant. popie- 
ros buwo paraszyta: “kersztas 
nusūdytų apkaltintojui”!

“Lietuvos” Agentas.
“Lietuvos” keliaujaneziu agen

tu yra Wincas Kudarauskas. Ji 
sai ežiose dienose atsilankys 
Nev Yorke ir Brooklyne priimi
nėt prenumerat? nuo senų skai
tytojų ir užraszinėt naujussjcaity 
tojus. Deltogi meldžiame visų 
tėnykszczių lietuvių, kaip senų, 
teip ir naujų skaitytojų, pas ku
riuos musų agentas atsilankys, 
užsimokėti prenumerat? agentui, 
tokiu budu užezėdysit sau lai k? 
ir kasztus prisiuntimo, o pinįgai 
visi bus gražiai mums priduoti. 
Wincas Kudarauskas yra tikru 
“Lietuvos” ageutu ir nieks nepri
valo bijotis jam pinįgus duoti, 
mes už jį atsakome. Teiposgi ga
lite gaut pas jį visokių knįgų ir 
kitokių daiktų pirkti.

“Lietuvos” Iszdavttste.

Laiszkai ant paczto.
53 BaozkowsM Joz
61 Bartaizalte Barbora
63 Biatkow»ki Jan
63 Biarnat Andreaa
75 Kryk Joaet
81 Burka Jozef
91 Domlkaltia Joną*
92 Dralie Cha*

d00 Feiza Stanl»low 
U2Oelasen D.
121 Oorsaki 8tanl*low _____ ______
127 Goznalskl Franiaek 278 Subut S.
128 Goaatnleki Maxm.

|| Isz Warszavos ateina žinios, 
buk ant stovinezio ant stacijos 
pasažierinio trūkio užbėgo ant tų 
szėnių įleistas tavorinis trūkis. 
Susimuszimas buvo teip smar-

187 Kuael Anot
904 L»twayU* B.
200 botchner A n ton
214 Martsnowtox Franto 
918 Mojka Joaef 
227 Nantraki Frani 
244 Praauk Jo«ef
258 Rudowaky A n ton
259 BagaBtovitah N, 
274 Mruu Ittnaoy 
277 Shuharllram Nas
28081ade*laxrey A.
233 Stankievlcz Jacob 
286 8loialkowtki B.
286 8Jowla*ki Jakub
287 Sueito Kazimkr
292 Šarbowaki Frank
“ Z___Z, <
299 Tabul«wicz Alex.
307 VeloU Jom!
313 Wemlka S.
316 Wino«zely John
325 Zalaazew*ka W.
326 Zarglia An<ry

164 Jonan Johanna
157 Kadak Stefa# V~ Sueito Kazimiet 
100 Kaszewtaz Valenty 289 Suz«rtin*ki Ko.
163 Kalintky P. C7__
166 Klemkowaki Joaepb (M Tomoaky Jau
174 Komoronz Auna ““ —
175 Kozlow»kl Jao
177 Krasoski Joaef
180 Kruakow*ki Budi
184 Kubllnaki
186 Kuzina Franolaek

(Tąsa).
Vakarini Kordilierų atžala nesiekia 

no, bet j>alieka ruimą dėl treczios kalnų 
nistzkais kalnais vadinamos; tų kalnų eilę 

. vados atidalina pailga Kaliforniszka klonis, susidedan
ti isz klonių upių Sacramento ir Joaquimo\ ji labai 
vaisinga. <

Mississippi žemuma, terp Uolinų fr Allegany kalnų; 
ją upė Mississippi padalina į dvi dali: rytini dalis že
mesni, turi daug didelių girių, kurių vietą, juo toliaus 
į rytus, užima dirbami laukai; vakarini dalis kyla pa
lengva augsztyn prie Uolinių kalnų, daug augsztesni, 
sausa, trūkstą czia girių, bet užtai yra žole apžėlę Ste
pai prerijoms vadinami, ant kurių ganosi likucziai bi
zonu ir gyvena nuožmi indijonai; kaip vienus, teip ir 
kitus stumia vis toliaus į nevaisingesnius plotus atėję 
czia baltveidžiai kolionistai.

Upė Mississippi prasideda kalnuotoj vietoj netoli 
Superior ažero, daranezio sziaurinį rubežių žemumos; 
isz deszinės pusės įpuola į ją isztekanti isz Uuolinių kal
nų upė Missouri, kuri teip daugumu gabenamų van
denų ir savo ilgiu pereina Mississippi, bet susiliejusi 
su paskutine' nužudo savo vardą. Netoli susijungimo a- 
biejų upių įpuola isz kairės pusės Illinois, o dar žemiaus 
— Ohio su. Tennessee', paskutinės upės turi didelę ver
tę dėl prekystos, kadangi jos kanalais jungiasi su. siste
ma upes. Szvento Laurino ir su kitoms upėms Atlantisz- 
kos žemumos. Toliaus į pietus, Mississippi dar priima isz 
deszinės pusės ujies: Arkansas ir Raudonąja upę (Red Ri- 
ver}\ už įpuolimo paskutinės prasideda klampynės Mi- 
ssissippi deltos, kur augina cukrines lendres, bet kli
matas czia drėgnas ir nesveikas, beveik nepasiliauja 
drugiai ir miltinės; delta ta įsipjauja paveiksle va
nago nagų toli į jūres, upė plaukia trimis atžalomis. 
Ilgis Mississippi ir Missouri pereina 900 mylių, yra tai 
todėl ilgiausia upė ant musų žemės ir turi labai didelę 

i vertę dėl prekybos, kadangi ji plaukia per vaisingus 
krasztus, kuriems palengvina sugabenimą produktų į por- 
tinius miestus, isz kur juos jūrių laivai gabena toliaus 
į užrubežius.

Allegany kalnai susideda isz daugelio |>araleliszkai 
bėganezių kalnų eilių, kurių virszunės iszkyla iki 6600 pė
dų augszcziaus jūrių vandenų pavirsziaus, traukiasi isz 
pietvakari) į sziaurrytus prie Szvento Laurino užtakos, 
iszrėžyti jie daugelio upių tekanezių į Atlantiką. Kal
nuose tuose yra anglių, geležies, kalkių, kerosino ir ki
tokios kastynės.

Atlaniiszka žemuma užima Atlantiszko oceano • pa
krantes nuo Allegany kalnų iki oceanui, į pietus perei
na į Floridos pussalį ir susiduria su žemuma upės 
Mississippi. Krasztas tas lyg tyczia gamtos pritaikytas 
dėl žmonių susineszimų: isz vienos pusės turi Atlantisz
ką oceaną, kurisai jungia Ameriką su augszcziausiai kul- 
turiszkai stovinėsią Europa, isz kitos pusės daugelį tekan
ezių į ta oceaną tinkanezių laivų plaukimui upių, kaįpantai: 
Connecticut, Hudson, Delamare, Susąuehanna ir Potomac 
perkertanezių Allegany kalnus ir priartinanozių krasztus 
Mississippi žemumos prie Atlantiko pakranezių.

Suvienytos Vieszpatystes turi kuo geriausias gamtos 
suteiktas sanlygas ant nuolatinio kilimo; plotai jų uži
manti yra terp dviejų didžiausių oceanų, kurie sujung
ti sziądien geležinkeliais; oceanai tie palengvina preky
bą su visais musų žemės krasztais, viduriniai gi vandens, 
kaip didelės upės ir ažerai, lengvina viduriuose žmonių 
susineszimus ir prekybą, lengvina vidurių gyventojams 
gabenti atliekamus iszdirbimus ir produktus į portus, isz 
kur laivai gali jau juos vežti po visus musų pasvioezid 
krasztus. Daugumas akmeninių anglių, geležies, kerosi- 
no ir kitokių mineralų Allegany kalnuose prisideda prie 
augimo pramonės rytiniuose sztetuose, aukso ir cidabro 
kastynės Kordilierų kalnuose ištraukia daug kolionis- 
tų į vakarinius sztetus; drėgnas klimatas ir vaisingumas 
visos Mississippi klonies lengvina kolionistams augini
mą visokių ?emės vaisių, sziauriuose kvieczių ir kitokių 
szaltesnių krasztų ąugmėnų, pietuose gi tabako, medvil
nės, pradedant nuo 35° geografiszkos sziaurinės platumos, 
dar toliaus į pietus, įtakoj upes Mississippi, Floridoj — 
cukrinių lendrių, ryžių, citrinų ir kitokių pietinių 
krasztų vaisių. Apart to, stoka galingų kaimynų ne 
reikalauja didelių pinįgų ant užlaikymo skaitlingos ka
riaunos; jeigu Amerika,* sekdama pa veikslą Europos viesz
patyszczių, pradėtu platinti savo valdybas kituose krasz
tuose, žinoma, tas turėtu i^rsikeisti, ant apgynimo tų 
valdybų reiktu skaitlingos kariaunos, ant ko reiktu daug 
pinįgų apversti.

Ant tų tai plotų, iszpradžių Atlantiko pakrantėse, 
apsigyveno angliszki kolionistai; pajutę savo galybę, 
nenorėdami neszti raiszcziųant jų Anglijos užkrautų, isz- 
siliuosavo isz po jos valdžios ir isz senų angliszkų kolioni- 
jų susitvėrė daug vieszpatyszczių, isz kurių kiekviena 
savo viduriuose rėdosi pagal savo tiesas, rubežiai jų ati
dalyti tiesiomis linijomis teip, kaip tveriant vieszpatys- 
tę, patiko jos uždėtojams. Pietinės vieszpatystes, kaipo 
ėsanezios sziltesniuose krasztuose, turėjo dideles plantaci- 
jdh cukrinių lendrių ir medvilnės, ant apdirbimo kurių 
reikėjo daug žmonių raukų, bet tų per daug czia ne buvo, 
todėl plantatoriai pietinių sztetų, ant atlikimo tų darbų, 
parsigabeno vergus negrus, kuriuos pirkdavo kaip ir ki
tokius naminius gyvulius nuo tam tikrų vergų prekėjų. 
Sziauriniai sztetai prie auginimo kvieczių ne reikalavo 
vergų, todėl jie Įiakėlė balsą priesz laikymą vergų pieti
niuose sztetuose; isz to užgimė kruvina karė terp pieti
nių ir sziaurinių sztetų, sziauriniai pergalėjo ir vergu
vė Suvienytose Vieszpatystėse likosi ponaikinta, nors 
rods ne suvisu, kadangi vieton pirkti nuo prekėjų negrus 
vergus, sziądien kapitalistų vergais yra czia beveik visi 
darbinįkai: niekur gal daugiaus kapitalistai ne įgijo to
kios galybės, kaip Amerikoj, niekur darbinįkas nėra 
teip kapitalisto prispaustas kaip Amerikoj, niekur dau
giaus tiesos ant visų labo lazduotos nėra teip laužomos, 
jeigu jos kuom nors užstoja kapitalistams kelią, kaip 
Amerikoj.

Pirmutiniai kolionistai, kaip paminėjome, buvo czia 
anglijonai, rods pirma buvo prie Atlantiko ir holandisz- 
kos kolionijos, bet j^ą greitai jie anglijonams pavedė. 
Dabar, apart anglijonų, yra czia beveik isz visų musų že
mės krasztų ateiviai, po anglijonų yra daugiausiai airių, 
ir vokieczių, ne mažai czia yra ir lenkų. Lietuviai ne nuo

Didžiojo ocea- 
eilės Kabifor- 
nuo Siena Ne-‘

seniai pradėjo į Amerika keliauti, bet dabar jau jų ga
lima skaityti apie 100000; daugiausiai jų yra Pennsylva- 
nijoj ir kituose rytiniuose sztetuose. Visi tie tautiszki 
gaivalai, atkakę isz savo tėvynės, apsigyvenę Suvienyto
se Vieszpatystėse, žudo savo tautystę, jau . treczii 
gentkartė užmirszta savo prigimtu kalbą, pavirsta, 
į tikrus amerikonus, teip vadinamus Yenkees (indijo- 
nai teip isztaria vardą “english”, nuo .tos tai indijonų isz- 
tarmės ir paeina amerikonų vardas). Ant viso Suvieny
tų Vieszpatyszczių ploto, beveik teip didelio kaip visi 
Europa, pagal paskutinį žmonių suskaitymą, yra 7203 J 
000 gyventojų, taigi iszpuola. kad jos beveik 6 kartus 
mažiaus apgyventas negu Europa. Suvienytos Vieszpv 
tystės dalinasi į atskiras vieszpatystes, arba sztetus, ku
rios kiekviena savo viduriuose rėdosi pagal savo tiesas.

1. Sziaurrytines viesipatį/stes, kurių sziaurini dalis va
dinasi Nauja Anglija, užima pakrantes terp Atlantiko 
ir upės Szvento I^aurino, į pietus traukiasi teip toli, 
kaip toli prie krantų yra gilesni jūrių įsipjovimai ir už
takos, taigi iki užtakos Chesapeak. Sztetai tie vienu szo- 
nu nukreipti į Europą, turi daug tinkanezių užtakų, vi
duriuose gi, Alleganų kalnuose, daug visokių mineralų, 
kaip antai: geležį, akmenines anglis, kerosiną ir 1.1, turi 
daug visokių fabrikų, iszdirbystė ežia augsztai pakilusi.

Vieszpatystes tos yra szitos:
Massachusette (iszsitaria Messeczusets); nuo ežia pra

sidėjo kolionizacija, todėl jau dabar gana tirsztai apgy
venta, yra ežia gana dideli miestai: Boston turi su vir- 
szum pusę milijono gyventojų, Lovdl pagarsėjęs savo isz- 
dirbimais isz medvilnės. ,

New York, perkirstas upe Hudson, kuri tyczia nu
kastais kanalais jungiasi su sistema upės Szvento Lau- 
rino. Įtakoj upės Hudsono yra didžiausias Amerikos 
miestas, Neto York, kurisai, prijungęs aplinkinius miestus, 
kaip antai Brooklyną ir mažesnius, pagal skaitlių gyven
tojų, užima antrą vietą terp visų musų žemės miestų: 
tikt Londonas turi daugiaus už New Yorką gyventojų. 
New York turi dabar 3į milijono gyventojų. Toliaus į 
sziaurius, prie ažero Erie, yra miestai Buffalo, turintis 
apie 300000 gyventojų.

Pennsylvanija (Penno giria), teip praminta nuo pir
mutinio kolionisto, Penno, kurisai ežia giriose apsigy
veno. Turi ji daugiausiai anglių kastynių, ne trūksta 
teiposgi geležies jr kerosino kastynių- Isz visų vieszpa
tyszczių, ežia iszdirbystė augszcziausiai yra pakilusi. Isz 
miestų didžiausias yra Philadelphija, prie įtakos upės 
Delaware, turi 1| milijono gyventojų. Pittsburg, apskrityj 
didžiausių anglių ir geležies kastynių, turi apie 300000 
gyventojų.

Maryland pagarsėjęs didelėms tabako plantacijoms. 
Portas ant iszgabenimo vietinių produktų yra miestas 
Baltimore, prie Chesapeak užtakos, netoli įtakos upės 
Susųuehannos, turi apie 600000 gyventojų.

Netoli nuo ežia, ant upės Potoinac, yra distriktas 
Kolumbija, kur yra sostapylė visų Suvienytų Vieszpa
tyszczių, miestas Washington, ne prigulintis nė prie jo
kios vieszpatystes, turintis apie 300000 gyventojų; jame 
gyvena žmonių balsais nuo visų vieszpatyszczių iszrinktas 
ant 4 metų prezidentas. Czia susirenka nuo visų viesz- 
patyszczių pasiuntiniai ant apkalbėjimo ir nusprendimo 
apie užrubežinius reikalus, arba apie reikalus apeinan- 
czias visas vieszpatystes; czia gyvena pasiuntiniai arba 
ambasadoriai svetimų vieszpatyszczių ir visų Suvienytų 
Vieszpatyszczių ministeriai, kuriuos sau prezidentas iszsi- 
renka.

Kitos tos dalies vieszpasystės, nors niekuom neatsižy- 
minezios, yra: Delawąre, New Jersey, Connecticut, Maine, 
Vermont, New Hempshire.

2. - Pietrytines ir pietines vieszpatystes traukiasi iszilgai 
žemų peiki uotų jūrių pakranezių; traukiasi į pietus nuo 
Chesapeak užtakos iki įtakai upės Rio dėl Norte (Sziau
rinės upės). Czia rods mažai žemėj yra mineraliszkų tur
tų, bet užtai visi krasztai prie jūrių yra neiszpasakytai 
vaisingi, turi lęarsztą klimatą: nėra didelės pramonės, 
užtai gyventojai turi dideles plantacijas tabako, medvil
nes, ryžiu, ir cukriniu lendrių. Tose vieszpatystėse„^plan
tatoriai ant darbų ant plantacijų iki 1862 m. laikė negrus 
vergus, kuriuos atgabendavo isz Afrikos tam tikri žmo
nių prekėjai. Nors po paskutinei naminei karei vergu
vė ir pietinėse vieszpatystėse ‘likosi panaikinta, bet ir 
dabar czia dideli gyventojų dalis susideda isz buvusių 
negrų vergų ir isz maiszytų rasų, arba teip vadinamų mulatu.

Vieszpatystes tos Suvienytų Vieszpatyszczių dalies 
yra szitos: Vakarini ir Pietini Wirginia turinti dideles 
tabako plantacijas, Sziaurini ir Pietini Karolina, Geor
gijų, Florida, Alabama, Mississippi, Louisiana, turinezios 
medvilnės, cukrinių lendrių plantacijas. Didžiausias 
miestas tuose krasztuose yra New Orleane, prancūzų už
dėtas, sziądien turi su virszum 300000 gyventojų, nors 
klimatas czia labai ne sveikas. Texas tikt pakrantes turi 
žemas, toliausgi nuo jūrių traukiasi jau prerijų plotai, ant 
kurių ganosi didelės puslaukinių galvijų bandos. Geriau
sias portas Texase yra miestas Gal/veston.

S. Vidurines vieszpatystes, terp upes Mississippi ir Alle- 
gany kalnu. Tuose plotuose yra žemdarbiszkos vieszpatys- 
tė«, kurios parūpina duoną beveik visam svietui, toms 
svetimoms vieszpatystėms, ypacz gi Europai, kur, dėl per 
tirszto apgyvenimo, daugeliui krasztų savo locnų laukų 
produktų ant gyventojų maisto neužtenka; yra czia dar 
diktai ir girių, bet jų plotai nuolatai mažinasi, iszkirtus 
girias, vis daugiaus žemės plotų pavirsta į apdirbamus 
laukus; yra czia teipgi turtingos anglių, geležies, vario 
ir szvino kastynės; ant iszvežiino atliekamų produktų yra 
geri vandeniniai keliai: į pietus upė Mississippi, į sziau- 
rius didiejie ažerai ir upės sistemo Szvento Laurino ir 
kanalai jungianti tuos krasztus su upėmis tekaneziomis į 
rytus, į Atlantiszką oceaną.

Vieszpatystes toj dalyj yra: Michigan; terp didžiųjų 
ažerų; didžiausias miestas yra Detroit, turintis apie 300 
000 gyventojų. Wiskons\n, į vakarus nuo pirmutinio, 
terp ažerų Michigan ir Superior. Didžiausias miestas yra 
Midwaukee, turintis 450000 gyventojų, daugiausiai vo- 
kieczių. Svarbiausia vienok isz vieszpatyszczių yra Illi
nois; miestas Chicdgo, teip pagal savo prekybą, kaip ir 
pagal skaitlių gyventojų, užima antrą vietą Amerikoj, 
gyventojų turi su virszum 1700000. Laivai ažerais atplau
kia czia tiesiog isz Europos arba isz kitų krasztų, isz czia 
bėga daugybė geležinkelių į visus Amerikos krasztus. 
Chicago yra, teip sakant, viduriu javų prekystos, yra 
czia ir didžiausios ant svieto pjovinyczios. Vieszpatystė 
Ohio perkirsta upe to paties vardo. Gyventojai augina 
daug kornų, kuriais peni kiaules. Didžiausias miestas 
yra Cincinnati, turintis apie 400000 gyventojų. Vieszpa- 
tystės Tennessee ir Kentucky augina tabaką. Minnesota j ir 
lomoj yra geležies ir anglių kastynės.

(Toliaus bus)
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Wietines Žinios.
— 24 m. Wilham A. Nelson, 

apie 8 vai. vakare, ėjo isz savo 
namų į “Garden City Btcycle 
Klub”, po nr. 279 Risel str. ir 
neszė po pažaszczia tris baksus 
cigarų; ant Sheffield ui., terp 
Fullerton ir Bolden avė., užpuolė 
ant jo du plėszikai, bet jis isztru- 
ko ir bėgo, vienas isz plėszikų 
paleido szuvį ir pataikė į nuga 
rą. Paszautas puolė ant žemės; 
ant szuvio balso subėgę praei
viai jį pakėlė ir nugabeno į wo- 
kiszką ligonbutį. Kulką rods iszė- 
mė, bet visgi, turbut, reiks jam 
mirti,

— Ant C. M. & St. Paul gele
žinkelio linijos, terp Robey ir 
Leavitt uL, susimuszė pasažierinis 
teip vadinamas . “Minneapolis 
Limited” trūkis su tavoriniu. 
Kadangi abudu trukiai bėgo pa
lengva, todėl tikt ne atsitiko di
desni nelaimė, bet visgi pasažie- 
riai gana baimės turėjo. Ive De- 
vitt, geležinkelio tarnas, nupuolė 
nuo tavorinio trūkio ir nusilaužė 
koją. Isz pasažierių užgautų ne
pasirodė.

— Koksai Mery, pardavinė
jantis ant ulyczių daržoves, apsi 
gyvenęs po nr. 50 Ilope ui., už
smaugė savo paezią, kūną įkimszo 
į maiszą, iszvežė už miesto, įmetė 
į grabe ir užkasė. Likosi jis isz syk 
nužiūrėtas, dabar vienok jo paties 
tarnas iszdavė jį ir parodė vie
tą, kur užsmaugtos paezios ka
nas buwo užkastas. Žmogžddys 
vienok pasislėpė ir jo iki sziol ne 
susekė.

Kaip galima užczędyti 
sunkiai uždirbtus 
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— Pereitą ketvergę, kaip vi
soj Amerikoj, teip ir Chicagoj 
apvaikszcziojo padėkavonės die
ną. Daugelyj vietų vaiszino ir 
betureziūs; kaip kokiose vietose 
parengti buwo valgiai net dėl 
kelių tukstanezių beturezių. Li- 
gonbueziuose, kaliniuose jų tuom 
tarpiniai gyventojai gavo ge
resnį negu visada valgį.

— Gyvenantis po nr.
Washburne avė., sziauczius Frank 
Koeton, uuszovė pirmiausiai savo 
paezią, o paskui ir pats savę. 12 
metų užmusztos moteries duktė, 
kuri buvo prie tos žmogžudystės, 
suszaukė ant pagelbos kaimynus, 
bet ne buvo jau ką gelbėti, ka
dangi abudu Koetonai buwo ne 
gyvi.

— Chicagoj, nesusekti dar 
piktadariai paleido daug 
netikrų sidabrinių 25c. Pinįgai 
tie ne isz sidabro padaryti, len
kiant jie linksta, ne teip drūti 
kaip tikri. Imant 25c. reikia to
dėl ir jų drūtumą iszbandyti ir 
linkstanezių ne imti.

— Pagarsėjęs musų vientau
tis, iszradėjas apsaugojanezio nuo 
revolverinių szuvių serdoko, 
Kažimieras Žeglenis, keliauja da
bar į Europą; .gal pasiseks jam 
ten gerai savo iszradimą par
duoti.

— Ant Chicago# & North- 
vestern geležinkelio vėlių, netoli 
Dempeter str., rado baisiai sudra
skytą. kūną studento, Alfredo 
Langlois isz Evanston. Matomai 
jį pervažiavo bėgantis trūkis.

— Chicagoj likosi parengtas 
japoniszkas konsulatas; naujas 
konsulius jau ežia atkako ir tuom 
tarpu apsigyveno Auditorijos 
hotelyj.

P&meevk dėžutė CASCARF.TS už 10o., ge- 
rUuiia «Btal«yto> plaucziu ir wi.u widuriu.

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

Mano Dirbtume tapo 
Apdoioanota

DVIEMS MEDALIAIS 
ant Kosciuszkos Paro
dos už rujžestiiiga, tei
singa ir artlstiszką isz- 
dirbimą.

Žiema artinasi, o su ja ii 
ilgi žiemos vakarai. Taigi kas 
norite per tuos ilgus vakarus už 
silsikyti nuo saliunų ir užezėdyti 
"savo sunkiai uždirbtus centus, tai 
užsiraszykite “Lietuvą”, o skai
tant ją, tie ilgi žiemos vakarai 
pasidarys jums trumpais, ramiais 
ir linksmais ir sunkiai uždirbt', 
pinįgai pasiliks czielais jūsų kiaze- 
niuose. Skaitydami laikraszczius, 
dasižinosite, kas . sviete dedasi 
iszmoksite gerai skaityti, iszmok- 
site mylėti savo tėvynę — Lie 
tuvąir godoti viens kitą, o kadt 
mes viens kitą godosime ir my 
lėsime, neturėsime nė prieszų, nčituri kur gaut pinįgus^ tegul 
neprietelių savo eilėse— visi bu. 
musų prieteliais ir visame mums 
padės. Skaitymas laikraszczių 
sulaiko žmogų nuo saliunų, žudy 
mo pinigų, musztynių, pesztynii, 
ir nuo viso blogo, o mokina ge 
ro ir veda aut tiesaus kelio.

Skaitymas laikrgszczio kasz- 
tuoja tik $2,00, o kas neskaito, nū 
jokių laikraszczių, tam kasztuoja 
$200,00 per metą lankymas ne
laimingų saliunų, nes žmėgus, su
laukęs ilgų vakarų, neturi kur 
dingti, tai jo pirmutini zabova 
galiūne, o tenai, negana kad pra- 
kisza savo sunkiai uždirbtus pinį
gus, bet dar ne kartą ir kailį įki- 
sza ir ant galo tampa nuo visų 
iszjuoktu ir iszniekintu.

Laikas mums, broliai, jau nors 
kartą pasikelti ist to purvyno ir 
prisižiūrėti ant svetimtauezių, a- 
merikonų — nuo jų paveikslą 
imti turime, nes kitaip darydami, 
niekada nepasikelsime.

Laikrasztis “Lietuva” kasztuo- 
| ja ant metų tik $2,00, o kas abu 
doliaru ant syk užsimoka, gauna 
už 50c. knįgelę dovanų. 
Knįgelę gali iszsirilikti sau isz 
inusų Kataliogo, A a.s kokią nori. 
Kas neturi musų Kataliogo, te
gul atsiszaukia, o prisiusimo dy
kai.

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

Prisiųsdami pinįgus uždėkite 
szitokį adresą:

A. Ol»zbwskis, 
Sub Sta. No. 60., Chicago, III.

CURECOrtSTIPATtOH
10*

25 < 50 ♦ 1 -lŲ
ABSOLUTELY GŪARANTEED

Aė. 8TIRUNG KENEDY

ALL 
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• rrip or «ripe. bet e*a*e eray nat ur*l retai U. £*■- . 
CO.. Chicago. ■ootreal. Can., or New Tork. *11. ;

Naujas Paūžtas.
“Lietuvos” redakcijoj yra da

bar paczto stacija, kuri va
dinasi Sub-Postal Station No. 60. 
Kiekvienas gali ežia registruoti 
savo gromatas arba gal ežia gauti 
money orderius, siųsti j.uos į visus

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

Naudokitės 
IT 4V isz Progos.

Turiu dėl jaunuo- 
men,‘s j U'»k i Ilga

Kliri H"' 
/ r:i.ui; t Įgulos

K I tytt trykszta in a-
kis vanduo ir dauk juoko padaro. Kasz- 

~5c. Turiu teipgi monu kniga, 
________ lietuviszkoje kalboje niekad 
nebuvo, talpinami joje daugiau kaip 
szimtas visokiu sztuku ir sekretu. Kas 
nori dasižinot kytrumus svieto, tegul 
ja nusiperka, o daug kytrumo iszgaus, 
Jos preke $1,50, ir prie to duodu dovanu 
(uburkaite, 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 ma&zinukiu drukavoji- 
mui gromatu. Turiu visokiu knygų:, 
maldaknygių ir istorijų. Kas nori dasi
žinot apie visokius, daiktus, tegul, 
prislunczia už 2c. marke, o gaus kata
lioga visu tu daiktu Adresas mano toks: 

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

Amerikos krasztus, teiposgi kas25c Turiu teipgi monu k.n’8a> , , . S ° , kokios dar lietuvlszkoje kalboje niekad

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

Su guodone
W. BUOMINSKA, 67« MILWADKEE AV., CHICAGO, ILL.

siunezia ant szitos stacijos M o. 60, 
o mes kiekvienam iszmokėsime, 
tokiu budu užezėdysite laiką ir 
kasztus, nes nereiks važinėti į 
didyjį miesto pacztą ir nereiks 
vestis liudinįkų, czionai galite 
ateiti kiekvienoj» valandoj ir 
visada gausite savo pinįgus be 
mažiausio klapato.

Tėiposgi užpraszome savo 
skaitytojų, kurie prisiuneziate 
prenumeratą už“Lietuvą”,arba pi
nigus ant knįgų ar ant kitokių 
daiktų, visada raszykite money 
orderius ant Sub-Station No. 60, 
tai mes nereikalausime važįuėti 
į didyjį pacztą, bet paimsime pi
nįgus isz savo kasos.

Su guodone.
A.’ Olrzevskis, Paczto Užveizėto- 
jas.

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

Stebuklingos gydyklos.
Gydyklos D-ro Ham o ant 

Czystyjimo Kraujo ir Sudrutini- 
mo Nervų susideda isz žolelių ir 
szaknelių, kurios padaugina 
žmoguje kiekybę kraujo ir su- 
drutina nervas. Gydo jos, pa
grąžindamas gyvybės sokus, ku
rie tapo isznaikinti ligoms, vi
durių užkietėjimų, persidirbimu, 
nuliudimu, neužoilaikymu ir o- 
nonizmu. Atgaivina joe tuojaus 
apmirusį kraują,smagenis, ir nėr 
vas, priduodamos jiems reika- 
l'3g4 dalelių, prilaiko nuo nai- 
kinimosi organizmo, atnaujina 
sunykusias organizme kamaru- 
kias tuom patim budu, kokiu 
sunaikinto? tapo. Pripildo pul
sus czystu ir t vyriu krauju, per 
ką žmogus pastoja lyg isznaujo 
atgimęs, nes wisa gistema nau
jai atsibudavoja. Szios gydyk
los susideda isz czysių žolelių ir 
szaknelių, be damaiszymo jokių 
trucyznų, arba alkoholių, o ant 
darodymo to, įdedame ežia pa
tvirtinimą Eiliot’o H. Haag 
phannaceto-Chemiko, kuris, kai
po expertas preparatuose medi
cinos, aplaikė gerą reputaciją 
už teisyngą analizavimą che
mikalų ir maisto produktų.
Šute of Ohio, L g 
Lucas County.

Personally came before tne the sub- 
scriber, a Nolsry Public, withm an for 
said County. Elliot H. Haag, who being 
firstduly sworn, deposeth and-says that 
he is a Pharmaceutical Chemist, and 
has analized the preparation known as 
“Dr. Ham’s Bluod Purifler and Nerve 
Tonic”.Finds that it oootalM roots and 
herbs in their pure stale, and that they 
weregathered at the proper season, and 
represent the true medlcal properties of 
thedrugs, and further, this preparation 
contains no alcohol for stimulation or 
preserving purposes.

E. H. Haag. Ph. C.
Sworn to and subscribed in my pre- 

sence this 1 day of October, 1897.
Grant VVilliams, Notary Public, , 

Lucas Co., Ohio.

Padūkaw$nes.
A. R., Souįh Rlver, N. J. raszo: “Gal

va skaudėt nustojo, taigi neapsakytai 
esiu dėkingas D-rui Hamui už iszgydy- 
ma. Neturėjau frilties iszgijimo ir jau 
mfslyjau, kad liksiu ligoniu ant wiso 
amžiaus, bet po pamėginimui gydyklų 
E .. ~__ ‘ ‘ ‘ .
apleido ir jaueziuosi dabar tvirtu ir 
sveiku. Welyju visiems kentanteims 
kreiptis prie D-ro Ham’o, o užtiesą isz- 
gyrfys”-

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

biskutl pinįgus, bet tas kasztavo labai 
brangiai, o nieko negelbėjo; rodžias kad 
jiem rūpėjo tft, idant mano pati ko il
giau sirgtų. o jie galėtų wis pinįgus 
plėszti. Jūsų gydyklos isz karto mano 
paezą pagelbėjo, už ką siuneziu Jumis 
szirdingiausią aezių”.

Stan. Sobotka, isz Nev Britain, Conn. 
raszo prie D-ro Ham’o:— Prieiuncziu 
Ponui resztą pinįgu liž gydyklas fr szir- 
dingai čįėkavoju už iszsrydymą mano 
paezios. Ji mėgino visokias gydyklas 
jau per daugel metų, bet nė vienos jos 
negelbėjo. Wienok Jūsų gydyklomis 
tapo iszgydyta, ir liga daugiau ne pasi
rodė.

J. Urban. 20Penrl St. New Rritain, 
Conn., raszo:“Nedėle laiko kaip pradė
jau imti Jūsų gydyklas ir jau yra man 
daug geriau, bet neužilgio gydyklos 
baigsis, taigi prisiuneziu pinįgus ant 
daugiau”.

Tukstancziu# turime tokiu 
padekamoniu nuo geru padjen- 
tu , bet dėl stokos įdėtos ne ga
lime ju wi8u pa tai pyti.

DR. C. B. HAM
Gydo wyru», moteria ir waiku».
Jeigu daktarai negalėjo pažint tawo 

ligos, arba jeigu negalėjo tavęs iszgyti, 
ta r raszyk tuojaus pas D-rą Ham’ą, o 
jis duos tau rodą dykai. Jeigu D-ras 
atrastų, kad tawo liga neiszgydoma, tai 
pinįgus tau sugražins ir nereikalauji 
nieko žudyti. D-ras Ham’as yra teisin
gu ir atsakaneziu, o ligoniais apieka- 
vojasi — kaipo tėvas sawo vaikais.; 
Žmonės, kurie ant tuszczio jieszkojo ro
dos visokių daktarų, kurie kelioliką 
metų iszkentėjo ligas ligonbucziuose, 
lyg per stebuklus tapo iszgydyti per 
D-rą Ham’ą.. Nekalbame tą pasigirda
mi. bet tiktai sakome tikrą tiesą. Ne- 

' vilkinkit savo ligoa, nes ga i stotis ne- 
| iszgydoma. Tuojau# raszyk prie D-ro

Gydyklų D-ro Hąm’o negalimą gauti 

pas pediiorių. Kas no- 

staeziai raszyti prie D-ro Ham’o. Bon- 
kelė gydyklų kasztuoja tik $1,00, sze- 
szios bonkelės $5.00. Iszrassant gydy
kla#, reik apraszyt savo ligą ir įdėt 
gromatą pinįgus, arba money orderį, ar 
czekį. Gydyklas ir pamokinimą kaip 
gydytis iszsiųsime atgale paeita* Pęi- 
siusk pacztinę markę ant atsakymo. 
Adresas toks:*

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

TOLEDO, O.

Ar nori wažiuot Į krajų?
Ant 8 d. Gruodžio, iszplaukia 

geras laivas isz St. John į Euro-, 
pą, Kelionė ant jo kasztuoja tik 
$41,00 nuo Chicago į Hamburgą, 
Kas nori ant jo parvažiuoti į 
krajų, tegul iszvažiuoja isz Chi- 
cagos 6 dieną Gruodžio, 3 valan
dą po pietų. Prekė ant kitų lai
vų nuo Chicsgos iki Bremai: 
$42, $43, $44 ir $46. Laivakor
tes gali gaut “Lietuvės” redakci
joj.

Prisiųsdami pinįgUs, uždėkite 
szitokį adresą:

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

Geriause Užeiga dėl 4>arhin.vku
pas *

J. Danisewicziu,
768 Bank ir RiverSideSts.

Waterbury, Conn.
Užlaiko reriausius gerymus; szalta 

Alų, seniausias Arielkas, Likierius ir 
kwepenczius Cigarus. Uikwieczia wisus 
atsilankyti. Juozas Danisevticziiis.

Antros Puikios Dovanos
“Lietuvos” Skaitytojams.
Pagarsindami dovanas angli8zkolaikraczio“TheNationalRecorder’’,užtėmy- 

jome, kad nedaug lietuvių Ųtndasi, kurie galės padaryti angliszkoje kalboje 
reikalauta žodžių suraszą, idant laimėti pasiulintas dovanas; deltogi mes isz sa
vo pus€s paskyrėme antras,nors mažesnes, bet lengviau įgyjamas, dovanas.

“Lietuva” paszventė iszdovanoti savo skaitytojams $160,00.
Pirma dovana Pinigais....................... '............................................. $75,00.
Antra dovana Pinigais........................................................ $25,00.
O 20 dovanu Knygomis, po $3,00 kiekviena......................$<IO,OO.

Wiso bus iszdo vanota.................$lBO,O(k

Reik dywytte. *4.
N«w Pazecz, Mimu., Sbjo*, 1896.

Kad* mu« w*ik** buwo trejų metu, nupuo
lė ant galw>* ir priaimutize, daktarai **ke kad 
jau yra negyva*; vienok at*ip< ikelo, »le turėjo 
traukime ^anariu (Spauma), kurte kai met didi- 
no*l ir kankino ji ka* antra diena. Gydė ji keli

D-roHam’o, skausmas mantf organizma *dagurai per&metu*, tvt vl*k«« buw» už ni^k*, 
anleido ir iaucziuosi dabar tvirtu ir menesiu, praėjome d«°‘į ,Xu

Padekawone.
Chicago, Lapkr. 24 d. ’97. Asz, Josęph 

Pavlikas, iszreiszkiu padėkavonę p. F. 
P. Bradchuliui, 593 Sol Halsted Str., 
per kurio storonę man iszmokėjo 
$700.00 už sužeidimą .Norton Bros foun- 
dryje, Mayvood, III. Norton Brosnetikt 
kad nenorėjo nieko duoti, bet ir darbą 
atsakė, ir jau buvau paliovęs ir m išly
ti apie tai, bet dar nusidaviau ant ro
dos pas p. F. P. Bradchulį, 593 So. Hal
sted Str., kursai jau baigia mokslą ad- 
vokatystės Lake—Forest University, 
ir isztikro atradau jame teisingą žmogų 
ir tikt per jo storonę man kompanija 
užmokėjo wirsz minėtus $700.00. Pertai I Ham’oi 
dideliai dėkavojujam ir veliju kiek- c ' 
viena.m tufieziam kokį reikalą szauk- jokiojeaptiekerie/a nė grdsernėje, 
tiesi prie jo, o jisai viską padarys. karezemoje, nė pas pediiorių. K«

‘6 Walleck Str. *l’Wnk*8 J*dJklw,LlurJoseph Pa vii kas 
arti West 18th Str.

Pigiai ant pardavimo geras 
galiūnas mieste Pittston, Pa. 
Geras biznis, aplink visur lietu
vių apgyventa, prie pat lietu- 
viszko sztoro. Atsiszaukite pas 
T. Zarnauską, 179 N. Main Str. 

(10—12)

____ r_______ne,iu* pradėjome duoti jam___  
nigo Koenig'* Nerve Toale", Jo *weik*ta pasi
geri uo 1r gyvenimą* atatmaine; dabar iaaelna 
jau in laukus ir bowyje*i «u vaikai* be jokio* 
baime*; jau dabar per 6 nedelia* neturėjo ma
žiausio ilgo* uigavimo. Jeigu dar niek* nepa
tyrė stebuklingo gerumo szito* gydyklos, reik 
dyvytls.____________________ .■

P. J.HAVORKA.

TYTTTT I TG*u» kiekviena* wertinit| knyge- 
I Ii K A Lt. «pra»ranczi* apie nervtatkaa 
U I r\M lliaaa. ir ant pabandymo bonkelį 

wir»z minėta gydyklų, kuri pri
tinu* *awo adr<*»{. Betūrcziai ligoniai teipgi 
gau* *zia* gydykla* dykai.

Szio* gydykio* yra itzrasto* Kunigo Kor- 
nig iizFort Wayne, Ind. 1870 m< tuo*e u dabar 
yra iizduodamo* po jo prižiūra per

Koenig Med. Co. Chicago, III. 
R. F'ranklin St.

A ptiekote galima gaut bonkelj *zlu gydyklų 
ūžti arba n bonkele* uita.

Dideles bonko* po <1.75. 6 bonkoe uite

Galima ja* gaut ir “LIETUVOS" redakoijoy.

“Lietutom” Aerentai:
Keliaujanczinis “Lietuvos" nuentais y- 

ra: nincas Kudarauckas ir Motiejus 
Damijonaitis.

AVietintais Agentais seie: 
BALTIMORE, M D.

Bonavent. Mažeika, 519 Columbia Avė.

MT CARMEL, PA.
Petras Bieliauskas.

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

BROOKLYN, N. Y. * 
Petras Abraįtis, 800 Myrtle avė.

SCRANTON, PA.
Juozas Petrykis, 1514 Ross Avė.

PHILADELPH1A, PA.
Juozas Butkus, 1112Cyperss St.-

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

«— Geriause lietuviszkai-lenki- 
szka Aptieka Juozo Leszczynsko, 
po nr. 3315 Laurd 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 nedegioms, ir ketver- 
gais nuo 12 iki 2 valand/i vi
durdienio, o D ras W. Statkevi- 
czius randasi kožname laike. Ant 
pareikalavimo gali paszauktie in 
aptieka per telefoną kiekviena 
daktara, koky kas nori ir kožnoje 
valandoje. Teipogi ant pareikala
vimo iszsiunczeme yvairias gy- 
diklas visur, atsakome laiszkus 
ywairioee kalbose ir gydome )y( 
gas per laiszkus.

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

Telefonas Yard 709
Lietuviszkas Daktaras

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

Budas kaip įgyti augszcziau minėtas dovanas yra labai prastas. Reik pa
daryti isz kiekvienos litaros, randancziosi žodyje Lietuva, kuodaugiausiai 
žodžių, tai yra reik pirmiausei dalyti žodžius iszlitaros L. paskui isz i, paskui 
isz e, t ir teip iki paskutiniai litar^ a. Kas daugiausei padarys žodžių isz lita- 
rų randancziusi žodyje Lietuva, tas gaus,augszcziausią dovana $75,00; antras 
gaus $25,00; kiti 20 ypatų gaus knįgomis pb $3,00. Žodžiai turi būt suraszy- 
ti pagal alfabetą.gražiai.kolumnose; žodžiuose ne vale vartoti jokių vardų: kai
po žmonių, miestų, upių ir tt. turi būti žodžiai iszdirbti isz paežių veiksmažo
džiu ir daiktžodžių.

Kiekvienas,‘kuris užsimokėk pilnai prenumerata už “Lietuvą” $2,00 prisiu-< 
sime jam pamokinimą kaip daryti žodžius ir kvitą duodanezia tiesą imti daly- 
vumą szitame Konteste. Kontestas užsidarys 15 dieną Gruodžio, 1897, ir kurie 
iszgrajys dovanas gaus jas ant Kalėdų. Kurių prenumerata yra jau apmokėta, . 
tai už tuos $2,00 siusime jam “Lietuva’’ per isztisa meta po iszsibaigimui seno
sios prenumeratos.

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

Kurie yra geriau apsipažinę su angliszka kalbą tegul. užsimoka $2,50, tai 
gaus Lietuvą ir The National Recorder ir tiesą imti dalyvumą Konteste dide
lių dovanų kaipo parodytą aname apgarsinime.

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

A. 01szewskis, 924 33rd St., CHICAGO, III.
Pennsylvanijoj. kur atsilankys musų agentas Franciszkus Serafinaviczius, 

galite prenumerata jam užsimokėti ir jisai iszduos jumis .kvitas ir ant to kitus 
‘reikalingus paaiszkinimus.

ap-Szitų miestų lietuviai, norėdami 
Bisteliuoli “Lietuvą".gali kreiptiesi prie 
•ugszcziaus minėtų agentų, o jie noria 
Užpildys įų reikalus.

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

kriaucziiis.
Pigausia dra

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

atsilankyt, o 
persitikrysite.

“Lietuvos” Agentas,

Geriausia užeiga Scran- 
£one.

.?.... pas .........
FRANC1SZKU KOON8,

105 Lockouanna ^Avenue.
Yra tai vieta arti visų geležinkelių 

stacijų, kur kiekvienas atvažiavęs in 
szitą miestą gali gauti gerą nakvy- 
nią, szalta alų ir kvepencziaS cigarus, 

Ka« in Sotintu* *tk«li*a«it, 
Tai p** Koon*'* wi*k| g»u»it:

Al*** goto ir Clgar*.
Pern*kwM ir rod| ger#. (I | 2.98)

— Kas norite, kad iszsiųsti į 
krajų pipįgai gerai ir greitai su- 
waikszeziotu, siųskite juos per 
“Lietuvos” redakciją, o greieziau- 
siai suvaikazezios. Už greitumą h* 
teisingumą kasdien apturime szim- 
tus padėkavonių nuo lietuvių iszi IUB I1UO 1IVLUVIU

Dr. Marija Doviatt, Lietuve. I wi#ų Amerikos krasztų,teiposgi ir
Paeinanti isz Kauno Gubernijos.

838 W. 18i h Str.
Priima ligoniu* a4yno*«: nuo 9 iki 12 priesz piet

ir nuo S w*kare. Telephon**: CaąnfTO
M. Dftinljonaitiu.

Keliaujancziu “Lietuvos” agentu 
yra Motiejus Damijonaitis. Ji
sai ežioms dienoms atlankys mies
tą Scranton Pennsylvania priimi
nėdamas prenumeratą nuo senų 
skaitytojų ir užrasziiiės naujus 
skaitytojus. Dėltogi meldžiame 
wisų tenykszezių lietuvių, kur 
musų agentas atsilankys, užmo 
keti jam pinįgus už “Lietuvą”, 
o tokiu buou užezėdysite sau 
kasztus prisiimtimo. M. Damijo
naitis yra tikru “Lietuvos” agen
tu, wisi galite jam užsimokėti 
prenumeratą už “Lietuvą”, o pi
nįgai bus mums gražiai priduoti. 
Mes už jį atsakome. Teipoagi 
galite gaut pas jį visokių knįgų 
pirkti, kas tik kokių norite.

Lietuvos iszdav-i'ste.

RanuiAUJ* T.i.isuu ra

menesio ir expen«u». Darbai ant wUados. Turi 
duot gera rekomendacija. Rsitykit angltizkai 
indedaml ««wo adresą ir marka ant ataakymo. 
Adreiai: The Dominion Co., Dtp t Y. Chicago.

AR REIKALAUJI LAIKRODĖLIO?
Mm juo* parduodam, par- 

duodam teip pigiai, kad tu 
negali walk*zcziot be 1*1- 

JĮII IA$W krodello.
^•JVSgS Turime wi*okiu gatunku.

Bet paminenime tiktai du 
Klgino nrliH
Lunio I .ui k ro<l< li". 

geria.« 
t*""1* lukK/UlN. g. ui

U'vriazki ir rnot.-ruzki
-O (’ri.lu.'k udr. *u oj r -iu- 

me tau jv aut p-ržiu”.
■■MagCNLvEV Jeigu nebus b>k» Kai;. 

par<»!»kis. sugražink J) 
gal, tau niekt. nekHSZ.tu .- 

Ji, tau tinka, užmo-
"V knk expreso kaaztu* Ir 

$<1.50. ir tawo wi*ka*.
A K Dubltaevaiu lulnir-

»»»< taiH I .ui krotielia graiial 
lAjanai*zkwletkuoUs. geriaueei, wl- 

M Jūriai*, dideli ir m»ii. atorai
“ ūk nukirti <14 k.)-i»zrodo kaip

už <4H.OO aukatnis laikmd. lie. 
laika rv<l'> Atsiusiu,e

ta .,\,re.
gu ji«

MflUaSj >>:: ii..MHBKBMM pagilink »au laikrodėli. .
Jeigu niurni* iiž.itikesi ir

į ka./'o
14 Uo lenciūgėli dovanu.

Roval MannfactorlDg Co.
884 Dearborn Ht.. CHICAGO.

užgerumą szifkorczių pas mus isz- 
pirktų, nes mes laikome geriau
sias linijas, ant kurių į 8 die
nas pervažiuoja per marias; 
ant prastų ir pigių linijų szifkar- 
ežių visai neparduodame. Kas 
nori pigių, tegul perka pas žydus. 
Prisiųsdami pinįgus ant szifkor
czių ar ant iszsiuntimo į krajų, 
visada uždėkite szitokį adresą:

j A..0L8ZEVSKIS,
924 33rd St.i Chicago, UI.

Pirmutinis LletmisiUs Šaitanas
LIUDVIKO NAWIK0,

Sprlnjr Valley, Illinois.
ant kerte# lino# ir Spalding ui.

Užlaiko geriausius gerymus: 
szalta Alų, seniausias Arielkas, 
Likierius ir kvepeneziua Cigarus. 
Užlaiko Unijos Alų, stiklai dideli. 
Užkvieczia visus atsilankyti.(17-1

HLLLE’S FOTOGRAFAS, 
3458 8. Halsted ui.

Nujima paikU*>FototrafljM, n*ta>|na tikui 
•2.00

AA wMella Ir kitokiu reikalu nujima Fotogr* 
fija* kopuik auaei.

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

nueina, bet sztai mano laik-
- rodelis tai wis eina, kaip inži- 

nas.
Frenk: Ai, ai koks gražus! Na 

kur jy pirkai?
Maika: 8y, Mistery! Ar tu tik 

sziadiena isz kontres, kad 
dar nežinai apei Kelpsch, No- 
reiko&Co., kurie turi ge
riausius tavorus dėl lietu
viu.

Freuk: No brolau, kurtas tai 
dar ne esu. Beczerlaif jau ne 
nuo vieno girdėjau,kad žmo
nis džiaugiasi su daiktais 
pirktais nuoKelpsch,Noreiko 
&Co. Jau pora metą atgal ir 
asz norėjau pirk nuo j.u laik
rodėly, bet.poszimta pipkiu, 
darbo kaip nebuvo, teip ne
buvo. Bet sztai jau pradė
jome geriau dirbt, ir nors 
ant byro ne cento neliktu, 
užsiorderiuosiu ant pėdės 
viena isz tu su aukso kjviet- 
komis, tai subytis tawajy. 
Nauja katalioga gavau.
Raszyk ir tu po adresu Ke sch.Noreiko & Co., 56 Fifth Avė., Chicago, III,, o 
gausi dykai.

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

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

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

sviete.
Adresuokite teip: Kelpsch, Noreikoj Co. 56Fifth Avė.

CHICAGO, ILL.

DOWANOS DEL WISU.

Ben. Hatowskis,
527 S. Ganai kerte Jndd ui., Chicago, UI.

Dirba, taiso ir parduoda: '
LAIKRODŽIUS, LAIKRODĖLIUS, 

Lenciugelius, Žiedus, Špilkas, Auskarus ir Lt.
Kiekvienas, kuris pas mane pirks taworo 

už |5,00, gaus prezenta wertes $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- 
zeuta vertės $3,00. Kiekvienas, kas pas mane pirks kad ir už ma- 
žiause prekę, gaus prezenta pagal vertes pirkinio.

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

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

N. L. PIOTROWSKI,
Advokatas augsztesniu gudu ir Notary Public.
Ofisas 84 La Šalie St,Raimas 62O.Gyienūmas: 199 Anglistą St. arti Ashland Avė.

Atlieka provas visuose suduose, iszdirba visokias pjpieras — 
dokumentus; o labjausei užsiima provomis už sužeidimą ir užmu- 
szima geležinkeliu, {abrisuose ir t.t. Kiekvienas turintis koki 
reikalą, tegul pirmiausei pas jy rodos pasiklausė.

Gali susiszneket lenkiszkai.
'■‘A
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