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Politiszkos žinios.

Maskolija.
Kaip seiliaus jau paminėjome, 

caras Mikalojus matomi i pats 
neturi sawo nuomonių, todėl vi
same ir menkiausiame daikte 
megždžioja savo tėvę: Aleksan
dras III, užstojęs ant sosto, tru
putį paliuosava laikraszcziams, 
daleido raszyti apie tę, kas pir
ma buvo uždrausta, atkako pas
kui į VVarszavę, ežia savo iszai- 
tarimuose, lankymu katalikisz 
kų bažnyczių parodė neva savo 
prilankumę lenkams ir katali
kams; grįždamas isz VVarszavos, 
užvažiavo į katalikiszkę kated
rą VVilniuje. Tuojaus vienok su
grįžęs į Peterburgę, iszdavė tie
sas dar labiaus susiąurinanczias 
katalikų tiesas. Tę pati daro ir 
caras Mikalojus. Sugrįžęs isz 
VVarszavos rodą jis iszkeliavo į 
užrubežius, bet isz ten pargrįžęs 
pirmiausiai vyskupui Simonui lie
pė iszvažiuoti į Odessę ;dabargrie
biasi jau baudimo per dręsių mas- 
koliszkų laikraszczių. Užnupeiki- 
kimę darbų stacziatikiszkų popų, 
laikrasztis “Ruskyj Trud” gavo 
persergėjimę, rodai? laikrasztis 
“Sviet”, popų apginėjas, gawo 
tokį jau persergėjimę už patalpi
nimu Warszavos universiteto 
studentų atsiliepimo priesz Mu 
ravjevo darbus, ant nupeikimo 
to atsiliepimo. Teisingesniems 
laikraszcziams: “Mirovyje Ot- 
goloski”, “Narod”, “Sin Ote- 
cze’tva” ir vokiszkam “St.Pe 
tersburger Zeitung” uždraudė 
talpinti apgarsinimus, laikrasz- 
cziui gi “Russkyj Listok” parda
vinėti atskirus numerius laikrasz- 
czio. ,

Paskutinės isz M'iskolijos atei- 
nanezios žinios pranesza, kad 
turkų pergalėjimas Grekijoe pa. 
kėlė dvasię ir Maskolijoj gyve- 
nanezių mahometonų, jie ren 
giasi į karę su savo tikėjimo 
prieszais krikszczionims; riias- 
koliszkas r indas bijosi, kad ne 
užgimtų mahometonų maisztai. 
Wi*i savitarpiniai nesutikimai 
terp gyvena nezių ant Kaukazo ma. 
homeionų dyla, seni prieszai at 
leidžia visokias sau padarytas 
skriaudas, stojasi draugais^ visi 
tveria vienę mahometoniszkę 
szeimynę. Maskoliszki Kaukazo 
valdinįkai pabūgo, reikalauja 
kariaunos, kadangi jie tiki, kad 
mahometonys pakels szven>ę 
priesz krikszczionis karę.

Maskoliszkas pasiuntinys Pary
žiuje, Mohrenheim, pasitraukė 
nuo vietos, jo vieton likosi pa
skirtas dabartinis maskoliszkas 
pasiuntinys Belgijoj, kunįgaiksz- 
tis Urusov, vieton gi Uruso 
vo, į Bruxelię likosi paskirtas 
Giers. Maskoliszkas karės mi- 
nisteris VVannovskyj pasitraukė 
nuo urėdo, jo vietoj, į karės mi- 
uisterius likosi paskirtas virszinį- 
kas VVilniaus kariszkos aprubės, 
jenerolas Troękyj.

^Vokietija.
Nesutikimai Wokietijos su 

Hayti repubhka pasibaigė: ran
das tos republikos, nors ne pri
pažįsta Wokietijai tiesos, bet 
neturėdamas lygių ant pasiprie- 
szinimo pajiegų, nusilenkė, piiža- 
dėjo iszpildyti visus Wokietijos 
reikalavimus.

Chinų randas teiposgi sutinka 
iszmokėti atlyginimę už užmusz 
tus vokiszkus misijonierius, bet 
VVokietija ne tikt kad nesirengia 
apleisti užimtę krasztę, bet siun- 
czia į Chinų pakrantes vis dau
giaus kariaunos ir daugiaus ki- 
riszkų laivų. Laikraszcziai pa
duoda, buk Maskolija draugisz- 
kiai persergėjo Wokietiję, kad 
ji ne daleis VVokietijai palaikyti 
ant visada miestę ir užtakę Kiao 
Czeu.
■ VVokiszki laikraszcziai pagiria 
savo randę užtai, kad jis neda- 
leido Suvienytoms Sziaurinės A- 
merikos Wieszpatystėms įsikisz- 
ti su užtarimu už Hayti republi- 
kę, kad atmėtė tame Amerikos 
tarpinįkystę. Wokietijoj kyla ne- 
kentimas Amerikos, kaipo pir
mas nekentimo apsireiszkimas y- 
ra tas, kad VVokietija diktai pa 
kėlė muitus ant amerikoniszko 
petrolejaus, o užtai numažino 
muitus ant atgabenamo isz Mas 
kolijos.

Rando reikalavimas kreditų 
ant sudrutinimo vokiszkos ka
riszkos lai vynės dar ne paduo
tas ant parlamento nusprendimo, 
kadangi neužbaigtos yra dar de
rybos su atskiroms partijoms. 
Laikraszcziai sprendžia, kad jei
gu randui pasiseks iszderėti pri
tari mę pasiuntinių katalikiszkos 
partijos (centrum), tai kreditai 
bus užgirti teip, kaip randas 
reikalauja. Pasiuntiniai vienok 
katalikų dykai savo balsų ne duo
da: jie reikalauja visokių pa 
liuosavimų katalikams, pirmiau 
šiai reikalauja panaikinimo už
draudimo jėzuitams gyventi ir 
rengti kliosztorius ^Vokietijoj, 
toliaus reikalauja, idant kunįgai 
didesnę turėtu ant mokslainių į- 
tekmę, lenkų apgyventuose 
krasztuose, idant tikėjimo moks
las butu iszguldomas prigimtoj 
vaikų kalboj.

Iszpanija.
Dabar valdanczios Iszpanijoj 

partijos laikrasztis, “Imparcial”, 
garsina, kad randas pasistengs 
kaip galima greitai užbaigti ka
rę ant Kubos, bet ir tęsyk, jeigu 
ji ant ilgiaus užsitrauks, 
nedaleis Suvienytoms VVieszpa- 
tystėms kisztiesi į tarpę Toliaus 
tasai laikrasztis sako, kad laz- 
panija vien pati priesz savo 
pavaldinius atsako už savo dar
bus ir niekur nereikalauja teisin- 
tiesi priesz svetimas vieszpatys- 
tes, ji rengiasi toliaus ant apgy
nimo savo garbės ir tiki, kad jei. 
gu ateis reikalas, kiekvie
nas iszpanijonis duos aukas ant 
sudrutinimo kariszkų pajiegų. 
Mat nepasisekimas Amerikos su 
VVokietija, kuri atmetė Amerikos 
tarpinįkystę ant Hayti, padręsi- 
uo ir Iszpaniję, kuri teiposgi 
smarkiaus purtosi nuo Amerikos 
įsikiszimo.

Paimti į kariumenę Kubos 
liuosnoriai prieszinasi 
patvaldystei, jie ne 
'■ 3įj?*" ■■ ■ 

eiti isz miestų . priesz maisz- 
tinįkus. Maisztinįkai užpuolė 
ant cukrinių lendrių plantacijos 
Lu košto, provincijoj Havana, 
ir ję iszuaikino. Jenerolas Pan- 
do, provincijoj Santiago *de Cu 
ba, drutiua iszpaniekos kariau
nos stovyklas. Atsitiko czia pas
kutinėse dienosi keletas mažų 
susirėmimų, kuriuose maiszlinį- 
kai nužudė 113 užmusztų ir 35 
sužeistus, apart to 8 oficierai ir 
53 kareiviai pateko į iszpanijo 
nų rankas. Maisztinįkų vadę Ri- 
verę, paimtę dar pavasaryj szių 
metų, gubernatorius Blanco pa
leido, Rivera pasižadėjo ne imti 
daugiaus dalyvumo maisztuose 
Iszpaniszkas jenerolas Parridos 
traukia į kruvę visas savo pa 
jiegas, tę patį daro ir kubiecziai, 
todėl neužilgio turės atsitikti 
didelis muszis, kuris gal sziek 
tiek atsilieps ant maisztų stovio.

Austrija.
Austrijos ciecorystė susideda 

isz dviejų dalių, kurios turi 
vien tę pati ciecorių, bet kiek
viena isz tų dalių turi atskirę 
raudę, atskirus miuisterius; da 
lys tos yra — Austrija ir Weng- 
rija. Sutartis reikalinga tikt ant 
nusprendimo kiek kiekviena isz 
tų dalių privalo sudėti pinįgų 
ant visos ciecorystės reikalų. 
Prasidėjo apie tai tarybos bū
vant dar Badeniui ministerių l>er- 
dėtiniu, bet kad Austrijos parla
mentas sutarties neužtvirtino, 
todėl ji pasiliko ant sprando nau
jos isz vokieczių susidedanezios 
ministerijos. Kadangi vienok 
pirma tarybos liko ne vaisingos 
todėl, kad jas stabdė Windobo- 
nos parlamento pasiuntin*ai vo- 
kiecziai, dabartiniai ministeriai 
numano, kad tę patį darys sla 
vai, todėl randas bando be par
lamento sutarti tikt pailginti ant 
vienų metų, kol czia tautų sa
vitarpinis įnirszimas ne sumažės.

Kovoje vokieczių priesz sla
vus, rodosi, kad slavai paims 
Austrijoj viražų: iki sziol czia 
vokiecziai valdė ir primetė sla
vams savo kalbę tikt * pertai, 
kad terp slavų sutikimo nebuvo, 
lenkai nesikentė su czekais todėl, 
kad czekai visame rodė siwo 
prilankumę maskoliams, pagyrė 
ne retai maskolių darbus Len
kijoj. Per karsztas vienok vo
kieczių nriesztaravimas slavams, 
koliojimai visų slavų, o tame 
ir lenkų, suartino lenkus su 
esekais, toliaus, žinoma, prisidės 
prie to ir kitos slavi»zko9 Aust
rijos tautos. Lvove buwo len
kų demonstracijos, kuriomis len
kai ir rusinai iszreiszkė savo pri
lankumę czekams, panaszias de
monstracijas darėchorvatai mies 
te Agrame,. pietinėj Austrijoj. 
Jeigu vienok Maskolija dabar vėl 
sroarkiaus pradėtu lenkus Len
kijoj persekioti ir jeigu tam 
pritartu ezekiszki laikraszcziai, 
prilankumas slavams ir ėjimas 
su jais isz vien lenkų galėtu nu
nykti, Taigi matote, kad terp- 
tauthzkose kovose daug sveria 
pasielgimai kaimynų, nors 
manezių kovoje dalyvumo.

nei-.

Bu 1 kanų pussalis.
Saudara terp Turkijos ir Gre- 

k'jos jiu galutinai padaryta; abi
dvi kariavusios pusės po isz- 
lygoms pnsiraszė.

Pastatyti prie sultano rūmo 
ant sargybos du kareiviai sten 
gėsi pro szalį einantį sultenę už
muš zti, bet likosi suvaldyti su
bėgusių kitų tarnų. Sprendžia, 
kad prie sukalbio turėjo prigu
lėti ir daugiaus žmonių, todėl 
suimtus anuodu kareiviu bandė 
kankyti, idant pertai kę nors isz- 
griebti, bet juodu prie kankini
mo pasimirė, o nieko ne iszdavė.

Turkiszki laikraszcziai prane- salos Turkiszki laikraszcziai p ra ne
nori Lza, buk pasikėlę albaniecziai

likosi suvaldyti. Kiek tame tei. 
sybės, tikrai nežinia. Paprastai 
maisztai Albanijoj pasibaigia tik 
tada, kada pakėlę juos pamato, 
kad arba ant maii-zto laikas ne 
atsakantis, arba kida turki-zkoa 
valdžios iszpildo Ię, ko pasikė- 
lėliai geidė. Turbul ir dabar yra 
ežia tas pats. ‘

Rumunija.
Rumunijoj atsitiko žydų musz 

tyuės. Muszė juos, naikino jų na
mus, pardavinyczias Bu- 
kar< szte ir kituose miestuose. 
VValdžios ne tikt ne gynė žydų, 
bet dar juos apkaltino už pakė- 
linię maisztų, uždraudė jiems 
daryti susirinkimus. Kadangi 
vienok terp gyvenanez'ų Rumu
nijoj žydų yra ir pavaldiniai 
svetimų vieszpaty.-zczių, todėl 
pasiuntiniai tokių vieszpatysz- 
czių praneszė Rumunijos randui, 
kad jie pareikalaus atlyg nimo, 
jeigu koka nors isz jų pavaldi 
nių* taptų užmusztu, arba jeigu 
jų turtai liktų isznaikinti. Ga
lima todėl tikėti, kad jeigu musz 
tynės vėl atsinaujintu, policija 
ne siundys pati minių priesz žy
dus, kaip dabar darė.

val.
Havai salos.

Apart 2000 paėmusių 
džię amerikonų, isz 100000 Ha
vai salų gyventojų nieks dau- 
giaus ne geidžia jų priskyrimo 
prie valdybų Suvienytų Wiesz 
patyszczių. Labiausiai to baugi
nasi cziabuviai, taigi tikri tų 
salų savinįkai, kuriems atkakę 
amerikonai paveržė žemę, atė
mė tiesę dalyvauti prie jų tė 
vynės valdymo. Kadangi pas
kui amerikonai pamatė, kad jų 
pajiegos per menkos ant suvaldy
mo jų uekenczianczių 98000 gy 
ventojų, padarė sutartį su Ame
rikos užrubežinių dalykų minis- 
teriu, p. Shermanu, kad newa 
visi salų gyventojai trokszta pa. 
stoti Amerikos ukėsais. Kad 
dauguma tų salų gyventojų ne 
geidžia Amerikos ukėsais pasto
ti, geriausiai parodo, kad jie 
nors gana amerikonų nuvargin
ti, iszcziulbti, sawo kasztais at
siuntė deputaciję į \Va»-hingtonę, 
kuri padavė ministeriui Sherma- 
nui protestę pr eiz uorę užimti 
jųtėviszkę; po protestu tuom 
pasiraszė 20000 cziabuvių, tai
gi beveik visi wyri»zkiai. P. Sher- 
man pažadėjo atiduoti jų rasztę 
ant apsvarstymo senatoriams. 
Ar jis sumažys kieknors godumę 
amerikoniszkų senatorių, neužil- 
gio iszgirsitne, kadangi klausy
mas tas bus neužilgio per kruti 
nėjamas.

Ne rūkyk tabako ir nes|\jaudyk, 
nes tai trumpina tavo ainži.
Jeirp nori atilpraiyt nao tabako ant wl*»dot 

ir pastoti *wrlku. twir*M ir «yllnir«, imk'kjrtiyk- 
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Isz Lietu wos.

Mažas paliuosawlmas.
Ant geležinkelių Lietuvoj 

maskoliszkas randas buvo isz 
davęs pardavadyjimę ne priimi
nėti ne maskolių; jeigu czia bu 
va dar kaip koks katalikas, tai 
buvo tikt užsilikęs nuo seiliaus, 
tokius prie visokių paaugsztini- 
mų visada uimirszdavo. 
maskoliszki laikraazcziai 
nesza, buk maskoliszka 
ministerija panaikino tę 
padavadyjimę ir ant tarnystos 
ant geležinkelių gal būt priima
mi lygiai maskoliai staeziatikiai, 
kaip ir ne maskoliai ir ne staezia
tikiai, ant paaugsztinimų ne mas
koliai turės lygias su maskoliais 
tiesas. Padavadyjimas, rodosi, 
gana svarbus, bet isztikro jis ne 

Dabar 
pi a

kelių 
savo

turės didelės vertės, kadangi 
geležinkelių virszinįkai, ypacz 
Lietuvoj, visur yra maskoliai 
fanatikai, tie jau, nors ir priesz 
szduotę ministerio padavadyji- 

mę, kaip seniaus, teip ir dabar ne 
maskolių ne priiminės ir kas gi 
užtai juos nubaus!

Inz Szaukėnų, Kauno gub.
Szį me«ę užderėjimas laukuose 

buvo menkas ir tę ne visur galė
jo surinkti, didelius laukų plotus 
iszmuszė ledai. Todėl javai szį 
metę brangus, už purę rugių mo
ka cz<a po 2 rubl. 40 kap. Ruduo 
szį metę buvo gražus ir sausas. 
Pradžioj Lapkriczio 
szaltis, kuris ir dabar laikosi. 
Uždarymas senų žydiezskų kar- 
cziumų atsiliepė sziek tiek ir ant 
doros musų kaimieczių. Negirdėt 
dabar apie musztynes, ne matyt 
naktimis grįžtanezių neva 
bįžnyczios girtuoklių.

užstojo

isz-

Jawų prekės.
Pereitę sanvaitę, lietuviszkų 

javų prekės VVilniuje buvo szite
kios; už rugių pudę 74—76 kap., 
avižų 72—75 kap., miežių 68— 
70 kap., grikų 70—75 kap., žir 
nių 65—70 kap.; pūdas szviežio 
ne sūdyto sviesto 11 rubl., sūdy
to 8 rubl., 40 kap.—9 rubi.; szie 
no 28—30 kap., sziaudų 20—22 
kap.

Didelis gaisras.
Miestelyj Walkenikuose, Wil- 

niausgub., Trakų pavietyj, siautė 
didelis gaisras, kurisai daug pri 
dirbo blėdies. Ugnis isznaikino 
98 zydiszkų namelių ir 48 kito 
kias triobas. Blėdys ugnies pa
darytos labui didelės, daugumo 
gyventojų pražuvo visi turtai 
teip, kad jiems trūksta ne tikt 
pastogės ant žiemos, bet ir val
gio. VVilniaus gubernatorius ren 
ka aukas ant naudos nelaimingų 
padegėlių

Nelaimingas atsitikimas.
Wilniuje, artilerijos kapitonas, 

Karpovicz, atvažiavęs prie viso 
Wilniaus apskriezio artilerijos 
užveizdos biuro, iszlipęs nuėjo į 
biurę, ant vežimėlio pasiliko jo 
tarnus. Tuom tarpu arklys, neži
nia ko, pasibaidė if pradėjo dau
žyti, oficiero tarnas, karei vys Ku- 
varov, nupuolė nuo vežimo ir 
nusilaužė abi kojas. Isztrukęs 
aklys leidosi toliaus, pervažiavo 
žydelkę Berkovskę ir žydę Pere- 
voskinę. Arklį sulaikė subėgę po- 
licijantai. VVisus tris sunkiai su
žeistus nugabeno į ligenbotį.

Iki sziol 
būdavo 

ti-

Neužtvvirtino Montwillos 
ant Wilniaus bulmistro.
Per paskutinius rinkimus, ant 

VVrlniaus bulmistro likosi isz- 
rinktas katalikas, VVilniaus didž
turtis Montvilla. 
czia bul m isl rais 
maskoliai, į bet szį metę 
kėjosi, kad Mikalojus norės pasi
girti savo teisingumu ir ui- 
tvirlįs katalikę. Kur bu! Mika
lojus juk mekuom nesiskiria nuo 
savo tėvo, Aleksandro III, bė
rė kalo tikt žmonės nuo jo sau 
gero laukia Dabxr VVilniaus gu
bernatorius gavo nuo niaskoiisz- 
ko vidurių ministerio žinię, kad 
Montvilla ne užtvirtintas ant 
VVilniaus bulmistro, todėl reiks 
rinkti antrę kartę ir žinoma, turės 
iszrmkti kokį pasileidėlį rnaskol- 
palaikį.

Trūkis užbėgo ant žydų 
vvežimo.

Penki žydai, susėdę į vežimėlį, 
į kurį pasikinkė pusiau padvėsu 
sį aklį, važiavo isz miestelio 
Trostin į Kniszinę (Baltstogės 
pav. Garteno gub.) ant jomarko. 
Užvažiavę ant geležinkelio rė- 
dių, žydai užtėmyjo atbėgantį

—--------------- ------------------- . —L
trukį; persigandęs arklys ant rė įstosi į kitus krasztus: keliasi jie 
u.. :—a -:u- _a 8wetur aut iszsiliuosavimo nuo

maskolių urėdnįkų persekiojimų, 
jų gi apleistas vietas užima vo
kiecziai, kurių maskoliai teip per
sekioti ir spausti ue drysta.

lių sustojo ir nė žydų riksmas, nė 
smūgiai negalėjo priversti traukti 
nuo rėlio vežimu. Naktis buvo 
tamsi, todėl nė trūkio vedėjas ne 
malė žydų vežimėlio sustojusio 
ant kelio, važiavo tiesiog ir 
lokomotyvą sudavė į vežimę, 
jį sudaužė, o žydus iszmetė ant 
kelio. Trūkio ratai Ovsejui Len- 
kovskiui nupjovė abi koji, tas 
ežia jau pasimirė; broliai Faiwel 
ir Judel Raisinai teiposgi mirti 
nai sumankyti, du gi kiti iszliko 
neužgauti.

Nusudyjo maskoliszką 
kultūros nesziotoją.

Praneszėme mes savo laike 
apie bjaurius darbus Tauragės 
mokslainės mokinlojaus, Dubliko, 
kurisai s u žagė visas didesneses 
jam ant mokinimo pavestas mer
gaites. Užtai pateko nabagas po 
sudu, sūdąs nusudyjo jį ant 10 
metų prie sunkių darbų(į katorgę) 
Siberijoj. Wiskas, radosi, tuom 
ir pasibagė, bet kas atlygins bai
siai nuskriaustoms mergaitėms, 
aukoms kvailų, carų užtvirtintų, 
tiesų, pagal kurias tikt pasileidę 
maskoliai gal būt Lietuvoj vaikų 
mokintojai.

Sugriebė wagilių.
Mieste Liepojoje, Latvijoj, dar 

tamsoj rytmetyj, sargas užtėmyjo 
staeziatikiszkoj cerkvėj ant Sira- 
tinės ui. žiburį, kuris paskui urnai 
užgeso; kadangi cerkvė buvo 
užrakyta, todėl tuojaus suprato, 
kad viduryj turi būt vagilius. 
Parbėgo namon, prisikėlė savo 
pageibinįkę, pagriebė revolverį 
ir cerkvės raktus, atėjo į cerkvę, 
įėjo į vidų ir užrakino duris. 
Czia tuojaus užtėmyjo, kad pini
ginės dėžės buvo atplėsztos, daug 
daigtų nuo altoriaus prapuolė, 
vynas buvo iszgertas, komunijos 
duonutės suvalgytos. Po ilgų 
jieszkoįimų užtiko vagilių pasi
slėpusį po trepais. Kada jis paju
to ėsęs surastu, iszsitraukė peilį ir 
su juom rengėsi szokti ant sargo, 
bet tasai paleido isz revolvrio 
szuvį ir paszovė vagilių į koję, 
paszautę jau suriszo. VVagilium 
pasirodė pabėgęs kareivis isz 
vietinės tvirtynės, teiposgi mas
kolius.

Malda Lenkijos ir Lietu* 
wos mokslainėse.

Ilgai vietiniai caro tarnai 
prieszinosi įvedimui paskuti
nio Mikalojau įsakymo kaslink da- 
leidimo melstiesi ne maskoliams 
mokintiniams baigiant ir prade
dant mokslę Dabar tas klausymas 
galutinai iszrisztas ne tikt kau
link paezios maldos, bet ir kasi ink 
kalbos, kokię reikia prie maldos 
vartoti. “VVąrszavskyj Dnevnik” 
pranesza, kad mokslainių už- 
vęizdoms Lenkijoj likosi jau į- 
sakyta, idant vaikai krikszczio- 
niszkų tikėjimų, pradedant dienos 
mokslę ir jį baigiant,kalbėtu mal
dę teip, kaip liepia kiekvieno ti
kėjimas; kaslink gi kalbos, pasa
kyta, kad staezialikiai privalo 
kalbėti maldę maskoliszkai, len
kai katalikai—lenkiszkai, lietu
viai katalikai—lietuviszkai, liu
teronai—yvokiszkai arba masko- 
iiszkai. Kaslink gi Kauno, VVil- 
niaus ir Grodno gub., czia katali
kams įsakyta kalbėti maldę* loty- 
nisskai, kurios juk vaikai p radi" 
nių mokslainių ne supras.

KoiMBtijos ant isztirimo 
koįreT Lietu woj platina
si wokiszka kolioniza- 
ci ja ir kodėl iszeina 

lietu wiai?
Maskoliszkas randas užsimanė 

dabar isztirti priežastis, kurių 
dėl Lietuvoj iszsiplatino vok:szka 
kolionizacija ir kodėl pakilo lie 
tuvių iszeivystė į svetimus 
krasztus? Ant isztirimo tų klau
symų likosi paskirta tam tikra 
komisija. Jeigu maskoliszki viso 
galingi biurokratai daugiaus tu 
rėtu proto, tai ir be komisiją ži 
notn kodėl vokieczių k^lionijos 
platinasi ir kodėl lietuviai krau-

Prūsų lietuwiai priesz 
rinkimus.

Prūsų lietuviai taiso jau dirwę 
ateinantiems pasiuntinių rinki
mams. Ant susirinkimo atlikto 
mieste Rusnyje nutarė jie ant 
ateinanezių rinkimų ne balsuoti 
jau už vokieczių konservatyvų 
kandidatutus, kadangi tie, nors 
lietuvių balsais iszrikti, dar nie
kada neužtarė ęž lietuvių reika
lus; vokiecziai konservatyvai, 
susidedanti ir Prūsų Lietuvos 
dvarponių, vokiszkų urėdnįkų, 
pastorių, visada pasirodė lietuvių 
prieszais. Todėl musų broliai nu
tarė ne eiti daugiaus isz vien su 
savo prieszais, bet visur statyti 
savo kandidatus. Lietuviai pasi
tiki laimėti keliuose ap- 
skrieziuose, tengi, kur iszrinkimas 
lietuvio kandidato ne galimas, 
atiduoti savo balsus tų partijų 
kandidatams, kurios kariauja už 
žmonių tiesas. Isz to negalima 
numanyti, kokias partijas lietu
viai laiko už kariaujanezias už 
žmonių tiesas: progresistus ar 
socijalistus? Teip vieni, kaip ir 
kiti mažesni yra musų prieszai 
negu konservatyvai ir rando 
kanddatai, todėl musziszkiems 
priderėtu permiaus susitarti su 
aniemdviem partijom.

Apwoge rando degtinės 
pardawinyczi$.

Wilniuje, 26 Lapkriczio, į ran
do degtinės perdavinyczię ant 
Poplavų ulycz:os naktyj įsikrau
stė vagiliai, paėmė 600 rublių 
pinįgų ir keliasdeszimlisstiklinių 
degtinės ir su viskuom pabėgo. 
Wagiliai į pardavinyczię prisi
griebė per kiemę, iszmuszė dvi
gubus langus ir per atidaiytę 
paskui langę įsikraustė į vidų.

* Ant užlaikymo katalikiszkų 
kunįgų Maskolijoj randas ant atei- 
nanezių metų paskiria 1522857 
rublių, ant liuteroniszkų ir kal- 
vyniszkų pastorių 118629 rublių, 
mahometoniszkų muilų 50000 
rublių ir ant armenų-gregorijo- 
niszkų kunįgų 14204 rublių.

Lietuwiai Pietinėj 
Afrikoj.

Iszeivystė lietuvių į Pietinę 
Afrikę nepasiliovė, kiek duodasi 
girdėti, kauniszkiai dar vis ten 
keliauja. Lenkiszkac laikrasztis, 
“Gazete Handlovo-Geografiezna’ 
pranesza, buk Johannisburge yra 
ąpie300lietuvių isz Kauno gub.; 
daugiausiai terp jų yra amatinįkų 
ir paprastų darbiuįkų; kaip kiti 
užsiima prekysta, yra czia diktai 
lietuvių užlaikomų valginyczių. 
Seiliaus turėjo jie gėrę pelnę isz 
pardavinėjimo degtyuės kaframs, 
bet dabar tas likosi uždrausta. 
Transvaaliuje dabar darbo nėra, 
daugelis lietuvių iszkeliavo sza 
iyn, kiti gi skundžiasi, kad ne
turi už kę iszvažiuoti; dar kiti 
pasisamdė f arenas, bet ir ant jų 
vargę keuczia, kadangi daugu
mui trūksta pinįgų ant nusipirki
mo sėklos, naminių gyvulių ir 
padarų. Padarai^czia neiszpasaky
tai brangus, paveikslan, už pa- 
prastę vežimę, už kokį Lietuvoj 
daugiausiai reikia užmokėti 60 
rubl., czia reikia mokėti 60 svarų 
sterlingų arba 300 doliarų. Jeigu 
fermeriui pasisekė surinkti gerai 
laukų vaisius, turi rsz to didelį 
pelnę, kadangi viskę gal bran
giai parduoti: už avižų pundę 
užmoka 18 szilingų, taigi netoli 8 
rublių, bulvių maiszelis kasztuo- 
ja 15 dol. Mieste Johanniaburge 
turi geriausię lietuviszkę valgi- 
nyczię lietuwys Bruzgulis, kurię 
lanko ne likt lietuviai ir lenkai, 
betvir anglijonai; valganti pas jį 
moka aut mėnesio po 5 svarus 
sterlingus, arba 25 dol.



Kalėdos ir Nauji Metai 
namieje.

Idant Įmonės, turinti savo 
užsiėmimus kituose miestuose, 
galėtu szvę-ti Kalėdas ir Naujus 
Metus namieje, Niekei Plate ge
ležinkelis pardavinės tikietus į 
visas puses ui vertę pusantros 
fėros į abi pusi. Tikietus pardavi 
cės Gruodžio 24, 25 ir 30 ir Sau- 
«io 1, 1898. Tie tikietai bus geri 
ant sugrįžimo iki 4 dienai Sausio.

Studentai, kurie parodys savo 
t redenci jas, teiposgi gaus tikietus 
už sumažintu prekę, jų tikietai 
bus geri ant sugrįžimo iki 11 die
nai Sausio, 1898.

Dėl geresnės informacijos at- 
aiszaukit pas p J. Y. Calahan, 
Generaliszkę Agentę, 111 Adams 
St. Chicago, III. arba pas H. 
Thorne C. P. & T. A.

(24-12)

Jeigu jautiesi ne*weiku, imk wten|CASCAR 
ETS. o i*zgydy* t*w(, ui 10 ir 20c.

Klondikę, kadangi terp jų didelis 
nuoszimtis rengiasi be atsakan
čio apsirokawymo, neturėdami 
užtektinai pinįgų. Wisi geležin
keliai tiki isz to turėti gerę pelnę. 
Skaitlius garlavių, ant nuvežimo 
tos daugybės žmonių į Alaskę, 
bus teiposgi padidintas.

Prekiauja su ainerikoniszkonis 
ukesystes popieroms.

Generaliszkas ateivių užveiz 
dos komisorius, Povderly, pra- 
neszė Nev Yorko kamisoriui Fit- 
ch e, kad nuo amerikoniszko pa 
siuntinio Ryme atėjo žinios, buk 
Italijoj pradėjoplatmtiesi prekye-ta 
su netikroms amerikoniszkoms 
ukėsystės popieroms ir su joms 
paskui į Amerikos pertus atkan
ka ir toki ateiviai, kokiems, pagal 
ėsanezias tiekas,atkakti ne daleista. 
Todėl Povderly prisakė atkan- 
kanezius su amerikoniszkoms ūkė 
oystės popieroms įleisti tikt per 
sitikrinus, k»d tos popieros yra 
tikros. *

ežia gimusių 353880, nuo vokiaz 
kų 356974, vaikų maskoliszkų
ateivių yra 23885, italiszkų 31

parengtos kastynės. Prancuziszko 
rando agentai padarė jau kon-

’Kaip tę galime atlikti, geriausiai 
parodė Bostono Ii etų v isz ki kriau

841. Jeigu visur toks nuoszimtis 
svetimų ateivių, tai isz pultu, 
kad Amerikoj nėra nė 20000000 
tikrų amerikonų.

Didelis gaisras. -
Philadelphia, Pa. Pereitos 

subatos vakarę, apie 10 vai., už
sidegė nuo apaezios dideli ant 6 
lubų namai, po nr. 809-811 
Chestnut ulyczios, kuriuose tilpo 
divonų dirbtuvė ir pardaviny- 
czios Johno & Jameso Dobsonp; 
nuo ežia ugnis užgriebė ir kaimi- 
nysbij stovinėsiąs triobas. Blėdį 
ugnies padarytę skaito ant 
800000 dol.

Cedar Rapids, Ia. Sudegė 
ežia dideli guzikų dirbtuvė; prie 
to pavojingai apdegė du darbinį* 
kai.

traktus, Prancūzija pasižada visę ežiai. Jungkimesį kruvę, rengki-
iszkastę metai i ų paimti, kurisai 
reikalingas ant sukietinimo lie
jamų kanuolių.

5 Chicago. “City Railvay Co” 
praszalina taruaujanezius prigulin- 
czius į uniję arba tikt kokiu nors 
budu ję remianezius. Nuo linijos 
Cottage Grove avė. praszalino 
16 konduktorių tikt užtai, kad 
tie prigulėjo prie tveriamos unir 
jos ir isz jos pasitraukti ne norė
jo-

•Į Creede, Col. Pradedant nuo 
1 d. Gruodžio, uždarbis kalnaka
sių vietinių kastynių likosi pa
keltas nuo 12.50 ant 3 dol. ant 
dienos. Tas atsitiko isz geros 
kastynių savinįkų valios, isz 
darbinįkų pusės nė jokio reikala
vimo ne buvo.

me dirbtuves ir pardavinyczias, 
o pakelsime savę ir materijalisz- 
kai. Ant to nė tiek pinįgų ne reiks, 
kiek musų broliai galiūnuose 
jpraleidžia. ,

Isz Brockton, Mass.
Pas mus iki rziol ne buvo ga

liūnų, jeigu kas isz musų brolių 
turėjo troszkulį ir norėjo pasi
gerti, tai turėjo gėrymus parsi
gabenti isz Bostono. Szį metę 
pasibaigė laikas saliunų prieszi- 
nįko bulmistco, 7 d. Gruodžio 
atsibuvo rinkimai ir į bu’mis- 
trus pateko sziukorių draugas, 
Henry E. Garfield ir lai tikt dau
gumu 20 balsų. Isz to girdėt 
terp girtuoklių didelis džiaugs
mas, laukia jie dabar atidarymo 
saliunų. Žinoma, jie pikeziausiai

Isz Amerikos.
Bjauri žmogžudyste.

Wesson, Mis. Ant vienos far- 
naos Simpson pavietyj, 20 my
lių nuo We.-son, likosi papildy
ta bjauri žmogžudystė. Farmeris 
Brovn Smith, . sūnūs buvusio 
kongresmano, Edvardo Smitho, 
tszvažiavo į miestę su visokiais 
reikalais; namieje ant farmos pa
siliko jo pati su 5 vaikų. Kada 
jis sugrįžo isz miesto, rado ant 
grindų kraujų baloje gulinezius, 
su perpjautomis gerklėmis, pa- 
•czię ir vaikus. Suszaukė jis kai
mynus, kurie suėjo pas Smitha. 
Isz syk nieks negalėjo numany
ti, kas ežia tę bjaurię žmogių 
-dys'ę papildė, bet viena isz 
Smitho mergaiezių, kurię laikė 
už negyvę, netikėtai atsigavo 
ir ji papasakojo, kad žmogžudys 
yra užėjęs pas juos negras, kurį 
teip aiszkiai apraszė, kad pasiti
ki jį suimti. Szerifas Thompson, 
isz Capiak County, su szunims 
iszkeliavo žmogžudžio negro 
gaudyti ir jį jau sugavo.

Pavojinga migla.
Laike tirsztos miglos Nev 

Yorke, pereitę petnyczię atsitiko 
keletas nelaimių. Ant 2 avė. ky- 
banezio geležinkelio linijos, ties 
102 ui., susimuszė du prieszaisbė
ganti trukiai. Trūkio peczkurys 
.O’BIrien likosi mirtinai apkultas, 
du pasažieriai apkulti sunkiai. 
Ant geležinkelio 6 avė. atsitiko 
panaszus atsitikimas, prie ko trū
kio maszinista sunkiai likesi ap
kultas.

Ant Eist River susimuszė du 
garlaiviai, ant laimės vienok a- 
budu iszliko nuo paskendimo.

Du pasažierių kilnojimui lavai, 
prie įplaukimo ant Cortlaud 
str. pilni pasažierių, smarkiai su 
simuszė, ant laimės vienok terp 
pasažierių nepasirodė sunkiai ap
kultų.

Lynczavo konstableri.
Fort Smith, Ark. Konstableris 

James Murray, isz miestelio Jen- 
<jy L'nd, pereitos nedėlios dienę 
atėjo į Bonanzę suaresztuotį 
kalnękasį, Granlę Mc Broom ir 
iszlikro jį suaresztavęs, apie pu
si auna k tų grįžo atgal į Jenny 
Liod, bet jau nesugrįžo, tikt ant 
rytojaus rado jo kunę netoli ke 
<io: ant kaklo buvo ženklas nuo 
■virvės, matomai buwo pakartas, 
rankos buvo surisztos, kūnas su 
szaudytas. Nėra abejonės, kad 
draugai Mc Broomo jį lynczavo. 
Mc Broomę suaresztavo. Kalna
kasiai kastynių Bonanza prisipa
žino, kad jie lynczavo konstab- 
lerį Murrayę. Praneszė jie val
džioms, kad teip kaip konslab- 
ierį, priims jie kiekvienę urėdnį- 
kę, kurisai ateitu juos suresztuoti. 
Turi jie užtektinai dinamito, su 
kuriuom pasirengę yra iszgriau- 
ti kastynes. Szerifas apsiautė su 
savo žmonėms kastynes ir sten
giasi perkalbėti drabinįkus, idant 
jie pasiduotu. Kaip sako, prie 
lynežavimo konstablerio ėmė da
ly vumę 300 darbinįkų.

Daugybe žmonių rengiasi in 
Alaską.

Denver, Col. Atkako ežia 
John Francis, agentas Burling
ton geležinkelio. Pasakoja jis, 
kad ant ate nanezio pavasario isz 
wisų Suvienytų Wieszpatyszczių 
sztetų mažiausiai 50000 žmonių 
rengiasi į Alaskę. Žinoma, ne 
visi isz iszsirengusių pasieks

Nelaimingas atsitikimas.
Milvaukee, Wis. Wiena trio- 

ba Illinois Steel Company dirb
tuvių, Bay Vieve, sugriuvo ir 
užbėrė 20 darbinįkų. Subėgę kiti 
darbinįkai griebėsi gelbėjimo ir 
jiems pasisekė užgriuvusius isz- 
traukti dar gyvus; tikt du dar
binįkai buvo sunkiai, gal mirti
nai apkulti.

Sutarė namus padegti.
Indianopolis, Ia. Pasileiduiių 

mergaiezių pataisymo namuose 
szteto Indianos susekė ten palai
pintų mergaiezių sukalbį: jos 
sutarė padegti namus, pasitikėda- 
mos, prie sumiszimo, rasti progę 
isztrukti. Wadovė ir užmanytoja 
to darbo buvo 16 metų mergaitė. 
Sukalbį susekė netikėtai, radę 
mergaiezių miegstubėj ra^ztę, 
kuriame buvo visas plianas ap- 
raszytas.

Gerymas ir rūkymas Suvienytose 
Wieszpatystese.

Ant vieo ploto Suvienytų 
Wieszpatyszczių Sziaurinės Ame
rikos skaitlius leisnių iszdotų ant 
laikymo saliunų, sulyginant su 
pereitais metais, szį metę ant 10 
340 mažesnis: pereitę metę buvo 
saliunų 216318, szį metę gi tikt 
206108, isz tų gi 11074 pardavi- 
nėja tikt alų. Daugiausiai kar- 
cziamų yra Nev Yorko sztete, 
nes 32990, Illinojuje 17339, Ohio 
14849, Pennsylvanijoj 14519. 
Kalifornijoj 127^Ty mažiausiai gi 
Alaskoj, nes tikt 147, Indijonų 
teritorijoj tikt 13. Cigarų szį me
tę surukė Amerikoj 4036169097, 
taigi imant tikt vyriszkius Su
vienytų Wieszpatyszczių gyven
tojus, iszpuola po 200 cigarų 
ant kiekvieno vyriszkio. Sulygi
nant su pereitais metais, skaitlius 
surūkytų cigarų szį metę ant 
172784705 mažesnis negu pereitę 
metę. Taigi mat lygiai girtuok 
lystė, kaip ir rūkymas Amerikoj 
mažinasi. Kasim ar teip yra ir terp 
musiszkių?

Priklos padėjimai.
San Francisco. Katilų dirbėjas, 

Nichols Purcell, nusileido į kami- 
nę garlaivio “Wellington” ant 
jo pataisymo; tuom tai pu apa- 
czioj pakūrė netszesziose ugnavie- 
tėse.ugnį. Purcell sėdėjo ant kė
dės, 40 pėdų nuo ugnies, isz ku
rios besiverezianti durnai pradė
jo troszkioti nelaimingę darbinį- 
kę, karsztis ėjo wis didyn, ant 
galo nuo jo užsidegė Purcellio d ra 
bužiai. Szaukė jis ir baladojo į 
kaminę kiek tikt galėjo, tikt po 
10 minutų iszgirdo balsę jo pa- 
gelbinįkas ir supratęs pavojų, 
isztraukė baisiai apdegusį; kėdė, 
ant kurios sėdėjo, jau teiposgi 
pradėjo degti.

Svetimtaucziai New Yorke.
Pagal paskutinį žmonių sunkai 

tymę didžiojo miesto Neg^forko, 
ant 3| milijonų jo gyvffitojų, 
yra 1189054 užgimę svetur, taigi 
ne Amerikoj, gimusių gi ežia, bet 
nuo ne amerikonų tikt svetini- 
tauezių tėvų yra 936876. Taigi 
isz viso yra ežia 2126030 
svetimtauezių; jeigu užgriebti 
dar tolesnę gentkartę, tai 
skaitlius svetimtauezių bus 
dar didesnis. Anglijonų yra 
83950, airių 360759, vokie- 
czių 40182, ateivių isz Austrijos 
35154, szvedų 36222, ateivių isz 
Maškolijos, taigi lenkų,-lietuvių, 
maskoliszkų žydų 62271, i u* lijo 
nų 61214. Nuo airszkų Uvų yra

Žydai Su vieny tose Wieszpatystese
Iszleista paskutini knįgutė 

“American Jevii-h Historical So- 
ciety” patalpino straipsnį apie 
skaitlių žydų Suvienytose 
W iesz patys tėse. Isz to raszto 
matyt, kad 1812 m. -Nev Yorke 
ouvo isz viso 350 žydų, Peonsyl- 
vanijoj 100 žydiszkų szeimynų, 
pietinėj Karolinoj buvo jų 1000 
galvų, Richmonde 30 szeimynų, 
tai ir viskas, arba kitaip sakant, 
ne daugiaus 2000 galvų. 1818 m. 
buvo jų jau 3000, 1826 m. jau 
6000; keturiolikę metų vėliaus, 
pagal “American Almanac”, 15 
000; į 8 metu* skaitlius jų pasi
daugino aut 35000 teip, kad 
1848 m. buvo jau 50000. Pirmu 
tinį žydų suskaitymę Suvienyto 
se Wieszpatystėse atliko žydiszki 
valszcziai ir 1877 m., ant susiva
žiavimo delegatų Philadelphioj, 
buvo apgarsytos surinktos dele
gatų žinios; pasirodė, kad buvo 
jau Amerikoj žydų 189756. Da
bar gi ežia yra jų 93 7000. Dau
giausiai jų yra Nev Yorko sztete, 
nes 350000; Pennsylvanijoj ir 
Illinois yra po 85000 žydų.

t Pereitos nedėlios rytę, mies
te Canton, Oh , pasimirė motina 
Amerikos prezidento, Mc Kinleyo.

Pamegyk driute CASCARET8 ui 10o., ge- 
rUuiU *01*18 y to J* pfauczlu ir wt»u viduriu.

CA8CAHET8 ludrutln* kepenis, inkstus Ir 
pilvu. Niekad neskauda. 10c.

ISZ
Lietuwiszku dirwu

Kiekvieną apsireiszkimą 
gimdo atsakanezios 

priežastys.
Geras ir teisingas daktaras, ne 

sirupinantis apie padidinimę 
aptiekoriaus pelno, bet geidžian
tis ligonį iszgydyti, pirmiausiai 
stengiasi susekti ligos priežastį, 
o susekęs, ję praszalina. Kaip 
pavieni žmonės įpuola į ligę, 
teipjau į ję įpuola ir czielos tau
tos ir tai ne tikt į kuniszkę, bet 
ir į dvasiszkę; ligos tokios silp
nina visę tautos organizmę ir 
ant galo nustumia į nupuolimę 
ir į prapultį. Mes teiposgi užtė- 
myjame svarbiausias lietuvių 
ligas, musų laikraszcziai tankiai 
ant jų nurodo,, ragina brolius 
nuo jų atsikratyti, bet pasekmės 
to raginimo ne matyt, kadangi 
nieks nesirūpina apie praszali- 
nimę priežaszczių gimdanezių 
ligę. Musų raszėjai gailestauja, 
kad terp mus nėra vienybės, so- 
lidariazkumo, kad terp mus pla
tinasi girtuoklystės ir paleistu
vystės labiaus negu terp kitų, 
nurodo ant.skurdulingo musų gy
venimo, ant tamsumo musų bro-

Isz darbo lanko.
5 Pereitę sanvaitę Suvieny 

tose VVieszpatystėse buwo isa 
viso 312 nusibankrutinimų ant 
17617240, aut visokių dirbtuvių 
iszpuola tikt 1739420. Pereitę 
metę, tę paczię sanvaitę, buwo 
isz wiso 380 nusibankrutinimų. 
Duno agentūra pra esza apie to
lesnį gerinimas! darbo sanlygų, 
ji tiki, kad prasidedant naujiems 
metams sanlygos tos bus dar ge 
re s n ės. Pakilo vertė visokių A- 
merikos akcijų; kvieczių prekės 
pskilo iki 1 d. 9c. už buszelį.

lių, rugojame, k s d daugelis ne 
brangina savo prigimtos kalbos. 
Mokiname iszsižadėti piktų pa 
proezių, raginame prie meilės sa
vo prigimtos kalbos. Raginimai 

‘ ftie dailus ir graudus, bet vien 
su jais neiszgydysime musų tam
sių brolių, kol ne bus praszalintos 
priežastys tas ligas gimdanezioa. 
Jeigu terp mus nėra sutikimo ir 
solidariszkumo, tai tikt todėl, 
kad mes prie to ne mokame pa
braukti ta Alsesnių brolių, net 
musų vadovai, nors karsztai 
prie vienybės ragina, bet pa’s ne 
paliauja siundę priesz kitokias tu- 
rinezius nuomones: vieni siundo

Pasidaugino reikalavimas vil
nonių iszdirbimų, teposgigeležies, 
plieno ir visokių isz jų iszdirbi
mų, ypacz gi geležinkeliams szė 
nių; vagonų, dirbtuvės padarė 
kontr. ktus ant padirbimo 5000 
vagonų.

Chicago. Apsiavimų dirb
tuvė Vanoc & Joneso, mieste 
West Pullman, nusprendė prie 
darbo priimti tikt darhinįkus ne
priguli nezius į unijas, kadangi tie 
turi pasiganėdinti tokiu užmokes- 
niu, 
patinka pasiūlyti. Dvi sanvaiti 
atgal, tos dirbtuvės tapo uždary
tos ant dviejų sanvaiezių. Kada 
vienok dabar darbinįkai atėjo 
dasižinoti, nuo kada darbas prasi
dės, dirbtuvių savinįltai pareika
lavo, idant darbinįkai pasitrauk 
tu isz unijų, kitaip darbo ne 
gaus. Tikt keli darbinįkai ant to wien
reikaląvymo sutiko.

5 Streatur, 1__ _________
czianykszczių kalnakasių pasi
baigė. Darbo vedėjai Chicago,! 
Wilmington & Vermillion Coal 'rgirtuok.
Company kastynių sutiko anl^ 
darbinįkų 
pažadėjo mokėti po __ ___ B
ton,užkastų anglių bruUo. Star,,nt P"l»idimo l»ik° suteikia. 
Coal Company teiposgi susitaikė/3kur8,’me mM’ darb» mum8 wi’ 
su sawo darbinįkai.. Todėl kaina-/’unktans gauti, jo jleszkod.mi pas 
kasių sslraik, Illinojaus?we.tim'J’l.Pri''e,ls‘' ra»kr 
kastynėse galima dabar ui pasj '1“}'. kalh?' m““'“kl .P
baigusį laikyti; 5000 darbinįkų l|.d*į,u'ku’ "a"dM 
grįžta prie darbo. 7?" 7“’ T,’,erkln’e T18' P*”
® * r A darbo vietas, o tęsyk reikahn-

5 Denver, Col.,Netoli Black'ga bus musų darbinįkai jo pri- 
Havk, Col. surado m etai iaus v gimta kalba, ji suteiks jam nau 
uranijaus (įlotus, ant kurių busjdę, todėl jos negalės iszsižadėti.

priesz bedievius, tie vėl atmoka 
tuom paežiu siundydami ant 
dievotumo mokintojų. Siundy- 
mai tie ir padaro isz vaikų vie- 
nos motinos neužsikeuezianczias 
partijas, jie padirba bedievius ir 
dievotus. Norime, idant vieny
bė terp mus užgimtų, paliaukki- 
me vieni priesz kitus siundę, 
o nesutikimai, nors ne tuojaus, 
bet visgi ant galo turės iszdilti. 
Jeigu męs tamsus, nea[>szviesti, 
tai tikt todėl, kad apsiszviesti ne

kokį dirbtuvių savinįkui norime, kad nori norius ant los dir
vos pasidarbuoti mes pats stabdo
me ir grasiname kaip įmanydami; 
jeigu neapszviesti, nesuprantanti 
naudos apszvietimo tę daro, tai 
dar nežingeidu, bet priesztaravi- 
mus, nupeikimus, persergėjimus 
mėto ir vadinanti savę tautos 
Vadovais. Dirbkime tikt su no 

ant apszvietimo 
kamsių savo brolių, o su laiku 

III. Sztraika4iszn*k8 terP mu* tamsybė, apsi- 
(1- pzvietę įgysime geresnę garbę, 

su apsiszvielimu pamylėsime savo

lystė. Sziędien musų broliai gir- 
reikala.imo, taigi įkad jiems nieką 

64c už n’ek° geresnio ant pasiraminimo,

atsilieps ant palinkusių prie gir
tuoklystės lietuvių. Jau dabar, 
nors saliunų dar nėra, jie gir
tuoklystėse paskendę, ne reikia 
jiems prie nieko prigulėti, jszny- 
ko visi geri užmanymai, poli- 
tiszko kliubo jau nėra, susitvė
rusios ežia Szvento Rocho drau
gystės likosi tikt vardas. Sun
ku suprasti, kodėl mės nieko 
gėro. nė sau, nė visuomenei ne 
darome, mus jau pralenkė net ir 
lenkai, mes vien piktais darbais 
duodame savę pažinti. ,

Iszmintingas Bostono 
kriauezių darbas.

Rodosi,buvo praneszta “Saulėj’ 
apie szio rudenio Bostono lietu
vių kriauezių sztraikę, bet kas- 
link pabaigos to sztraiko, nė vie
name laikrasztyje ne atsitiko jų 
pabaigos apraszymo matyti. Todėl 
pasiryžau iszaiszkinti, jog niekada 
dar sztraikai ne pasibaigė teip 
gerai ir iszmintingai, kaip szių 
metiniai, jieiszėjo ant labo darbi
nįkų lietuviszkų kriauezių. Mat 
atsirado isz tų paežių darbinįkų 
iszmintingesni ir parodė kelię ki
tiems, tardami: kam ežia mums 
dirbti dėl kontraktierių, kadangi 
mes ir turime tokias jau galvas 
kaip ir kontraktieriai ir mums 
geriems amatininkams gėda 
sztraikuoti priesz “kalvius”. 
Teisybė, Bostone isz kontraktie- 
rių yra tikri kalviai, o ne kriau- 
cziai: ir naudodamiesi isz neisz- 
mintingumo darbinįkų, sukrovė 
sau gėrę pinįgę. Taigi darbinįkai, 
gerai apsvarstę, sumetė po kelis 
doliarus ir nusipirko kriaucziszkę 
dirbtuvę (po No. 40 Kneeland 
str., Boston) $1000 vertės ir tai 
kuopai davė Vardę “Lilhuanian 
Cooperative Tailoring Associa- 
tion”, ant ko iszėmė ant szteto 
Massachusetts czarterį No. 7436 
ir jau apie azeszios nedėlios, kaip 
ta kuopa laimingai darbuojasi, 
nors visi kontraktieriai, o ypacz 
“kalviai”, tam naujam užmany
mui labai prieszingi, kadangi pir-

tai darbais mes galėsime sudru- 
tinti ir pagerinti sziędieninį musų 
darbinįkų stovį. Mes geistume, 
idant visi lietuviai kituose mies
tuose, o ypacz Nev Yorko kriau
eziai, imtu nuo musiszkių pa- 
veikslę ir kaip tikt galėdami nai
kintu kontraktieriusisz savo tar
po, o tada pamatytu, jog jiems 
yra lengvinus, nes kontraktoriai 
stovinti tarpe “Ware House” ir 
darbinįkų yra lupikais ir plėszi- 
kais lobio paskutinių. Už sutvė- 
rimę tų kuopų didžiausia padėka 
pripuola'pp. Antanui Juszkauc 
kui, Jonui Jakszczui iružjoparė- 
mimę—K. Leliasziui.

Wincas Liepines.

Baltimores lietuwiszka 
wakarini mokslaine.
“Kardas” pranesza, kad isz 

pradžių į parengtę Baltimorėj 
vieszę vakarinę lietuviszkę mok- 
slainę atsiszaukė mažai norin
čių pasimokyti, dabar gi skait
lius tokių teip pasidaugino, kad 
vyrai užima jau du ruimu ir tai 
ne visi gal patilpti; žada vy 
rams duoti net treczię ruimę. 
Merginų szį metę lanko mokslai 
nę ant 20 daugiaus negu perei
ta metę- Besimokinanti gauna 
popierę ir knįgas dykai. Wietę 
mokintojaus gavo lietuvys Bace- 
vyczk'S. Jeigu lietuviai su tokiu 
jau noru trauks ir toliaus prie 
apsiszvietimo, tai gal bus gali
ma Baltimorėj iszgauti grynai 
lietuviszkę vieszę moksiainę.

Rado ženklą seniai atlik* 
tos žmogžudystes.

Netoli Bostono, Mas. ant savo 
farmos, kurię neseniai pirko, lie- 
tuvys Mauczutis rado užkastus 
keturis negyvėlius. Juos dar gali 
ma buvo pažinti .-persitikrino, kad 
tai yra kūnai bernų, kurie tarnavo 
pas se'nę tosfarmos savinįkę, Kla- 
rę Jenson, kuri, pardavusi farmę, 
nežinia kur iszkeliavo. Policija, 
tikėdama, kad Jensouienė dėl ko
kių nors priežaszczių nužudė sa 
vo bernus, kaip galėdama jos 
jieszko, iszsiuntė agentus į Kali- 
forniję, kur tiki ję surasti, kadan 
ari ji ten ir pirmiaus tankiai va
žinėdavo.

Naujausi iszradimai
U Ant geležinkelių per klai

dingus telegramas tankiai atsi
tinka didelės nelaimės: pereitę 
metę, Maskolijoj, per klaidę mo
terų telegrafių atsitiko dvie
jose vietose didelės nelaimės, 
kuriose apie 100 žmonių nustojo 
gyvasties, arba sunkiai tapo su
žeisti. Todėl daugelis iszradėjų 
nuo seniai džiovina smegenis, 
kaip apsaugoti geležinkelių tru
kius nuo nelaimių paeinanezių 
per telegrafistų klaidas. Užveizė- 
tojas stacijos VVesola Paliana, ant 
Sevastopoliaus geležinkelio, 
Sokolovski, isz rado dabar 
automatiszkę aparstę, kurisai ne 
gal klaidų padaryti; jis parodo 
automatiszkai areziausiai stacijai 
ne tikt laikę, kada iszėjo trūkis, 
bet parodo trūkio numerį ir kito
kias reikalingas žinias. Maskolisz- 
kas kelių ministeris paliepė, ant 
iszbandymo to iszradimo, įvesti 
jį ant Charkovo-Sewastopoliaus 
geležinkelio linijos.

t D-ras Macpherson iszrado 
vaistę nuo sužeidimų su užnuo
dytoms strieioms, kokias varto
ja pietinės Amerikos indijonai ir 
tūlos nuožmios tautos gyvenan- 
czios ant salų Didžiojo oceano. 
D-nu Macpherson paszautus, 
įcrikszdamas prie gelbėjimo nuo
dus strichnina vadinamus, į dwi 
valandas su visu iszgydė.

Sugaukit wagilius!
Nangatuck, Conn., pas Petrą Grajauc- 

ka buwo ant burdo koksai George Morris 
ir 3 d. Gruodžio pribuvo isr Philaldel- 
phios jo draugas, vardu Antanas, pra
vardes nesisakė. , Taigi 10 d. 
Gruodžio pavogė jiedu Jurgio Rat- 
kevieziaus S66.00, kelines vertas 110, 
revolverį vertą $5.00, kito vaikino $4. 
00, gaspadoriaus $10 tr už burdą liko 
kalti po $5.00 ir naktyj iszbėgo. Morris 
yra juodų plaukų, ūsų ir akių, apie 30 
metų senumo, o Antanas szviesaus vei
do, tur baltus plaukus ir usus. Jeigu 
kur tokius užtėmysite.praneszkite mums 
ant szio adreso:

George Rutkevicz
Box 52, Nagatuck, Conn.
=

Lietuwiszka skaitinyczia.
“Garsas” pranesza, kad She 

nandoryj likosi uždėta lietuvisz 
ks parapijini skaitinyczia. No 
rinti pasiskaityti, gali ateiti tris 
kartus ant sanvaitės. Žinoma, 
geistina butu, kad skaitinyczia 
butų atidaryta kas vakarę, bet 
jeigu teip ne galima, reikia pa
siganėdinti nors trimis vakarais 
ant sanvaitės.

Slawiszkų tautų mitingas.
Philadelphios lenkiszkas laik- 

rasztis “Patriotą” paduoda, buk 
Caledoniallallej atsibuvo slavisz- 
kų tautų mitingas; ant kurio, 
apart slavų, buwo ir lietuviai; 
nebuvo ant jo tikt lenkų. Kę 
nutarė ant to. mitingo, lenkiszkas 
laikrasztis ne paduoda.

W<terbury, Conn. 28 d. Lapkriczio, 
1897 m. pusiau 11 volandą vakare, a. 
a. Jieva Cinaitienė, gyvenanti po nr, 39 
John Str., persiskyrė sn sziuom svietu, 
palikdama didžiausiame nuliudime savo 
vyrą ir sūnų Joną Racziukaitį. Gruodžio 
1 d. jos kūnas, su didelę iszkilme ir 
dievmaldysta tapo palaidot as mt Water- 
burio kapiniu.

A. a. Jieva Cinaitienė paėjo isz Lekė- 
czių kaimo, Zapyszkio parapijos, Nau 
mieszczio pavieto, Suvalkų gub.; turėjo 
metų 42. Užpraszau visus gimines ir pa
žystamus atsidūsėti už jos duszią.

Jos sūnūs, Jonas Racziukaitis.

Laiszkai ant paczto
1001 Adasiewics J»n
1014 B*r*n«*«ky A.
1015 Boroviki Staniai.
1024 Cienrlmkl Igua
1026 IMcklevica Konat. 1157 Panoa Peter

ma rūkė cigarus po 10c. dabar 
turi pasiganėdinti 4c. Jie viso 
kiais budais mėgina tę užmanymę 
sunaikinti, samdė bomerius, kad 
tuos kuopinįkus sumuszti, bet 
pats tie bomerai po tam turėjo 
nakvoti ant policijos stacijos; 
ėjo į “Ware Houses” ir visaip 
lojo, bet tikt patys sau pasidarė 
gėdę: buvo palaikyti už mela
gius. Kaip matyt, tai jiems nepa
siseks gerai, teip kirstiesi su toms 
kuopoms,kadangi kuopos susideda 
isz kuonogeriausių ir iszmintin- 
giausių Bostono amatinįkų kriau
ezių ir jie nuo seniai pasirengę 
stumti savus ir kitna tokius už
manymus pryszakin. Yra jau ir ki
ta tokia kriauezių kuopa, mažesni 
už pirmę, kuri ir labai puikiai 
elgiaisi; treczia kriaucziszka to
kia kuopa dabar pradeda tver- 
tiesi ir ne užilgio visi kriaueziai 
“kalviai”kontraktoriai turės sza- 
lintiesi isz Bostono. Apart to,yra 
užmanymas ant to paežio pa
veikslo įtaisyti prekystės namę ir 
jau apie 50 vyrų yra susiraszę 
ant to, dės visi po kokię $16.00, 
iszims “czarterį” ir pradės daryti 
“businesę”ant savo ir visų lietu
vių labo.

Argi tai ne butų gerai ir gra
žinus, jeigu mes visi darbinįkai 
imtumėmės ir sektume toms pa 
ežioms pėdoms, kaip mu< broliai 
bostoniecziai? Mums ne reiktu 
dirbti ant surinkimo lobio kam 
kitam, dirbtume už geras algas, 
lygias algoms kitų darbinįkų ir 
apart to dalytumėmės už
darbiu terp savęs. Tikt, tokiais

Kiekvienas teip sako:
CA8CARET8 C A N D Y CATHARTIC yra tai 

•tebuklingiandoa gydyklo* ixio aniilaui Uzr»- 
dlmuoee, turi nrdu įmoka, gydo lagadnei ir 
tikrai Inkrtus. kepeni*, pilv| ir oxyity> wi»< 
»i»tem* presMlin* persznllmn. gv'do gn)wo« 
•knadejima. drugy ir uikietejimg wįdurtu.

Pirk deiiutf C. C. C. »«lfdlen, 10. S, M eeu- 
tu. Randui wlto*e eptieko*? ir iitgydyma gw»- 
nataajo.

i1
Laikas atsibusti.

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

Laikrasztis “Lietuva” kasztuo- 
ja ant metų tik $2,00, o kas abu 
dol i aru ant syk užsimoka, gauna 
už 50c. knįgelę dovanų. 
Knįgelę gali iszsirinkti sau isz 
musų Kataliogo, aas kokię nori. 
Kas neturi musų Kataliogo, te- 
ful nts'szaukia, o prisiusime dy- 

ai.
Pinįgus galite prisiųsti regi

struotose gromatose, arba per mo- 
ney orderį arba czekį, kaip kam 
geriau.

Prisiųsdami pinįgus uždėkite 
szitokį adresę:

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

1090 Debovaki Fr.
1033 Diwoky Jo*. 
1061 Golu* Jan 
1063 Gradoaeviky Maz 
1077 Igaltkl Jan 
1079 Jablonizky Jo*ef 
1090 Jannz Humar 
1083 J*r*n*ki Frank 
1086 Jurgen* Jurge* 
108ĮJ Kamintk y Karol 
lOMKlela* Auna
1007 Klaaeta Stanl.l
1008 KlMlentki Jan 
1101 Konwiatki Sztmon 
1106 Koitowaki Antoai 
1111 Kuzara Jas
1114 Lamina Ignalt 
1123 Laimo* Jame*
1128 MAMbnik RoMlia 

1232 Zarnaoki

1143 Mondin* E. 
1147 Nagele Gertrūda 
1150 Newrvl Walenty 

ti 1156 O«tro*sew*ki And z

1166 Ratchko* I. 
1160 Nepaaki Micbal
1171 Radaevtoz StaaUl.
1172 Roasyntki Jonai 
1177 8akowioz Antoni 
llTBSMUdek Fr.
1187Strofin*ka Magdal 
1106 SmtaiklM Mark* 
1190 Steklacx Maria 
1301 Strama Wojoieh 
1S04 Sioryorki Krank. 
1806 Srrpora Igną t z 
1S07 Tabockl Maria 
1210 Toma**kiewjcx C. 
1210 Voltą Straka 
1230 VaUpkn I. K. 
1227 Valaakek Ferdin 
1240 ZUoeki Voieteh 
1242 Ziggudo JoMf

Jan

Palieszkojimai.
Pajieszkau Jono Gronskio ir Adomo 

Warploto. Teiksis atsiszaukti ant szio 
adreso:

Kazimieras Maceviczia, 
4520 Dryer Str., Chicago. Iii.

Pajieszkau Liudviko Bzveistrio, isz 
Kauno gub., Telszių pav., 8z i n porų 
kaimo, teiposgi Zygmanto ir Antano 
Lencziauskų, isz Wilniaus gub., Trakų 
pav., Intuponės kaimo. Jie patys, ar 
kas kitas, teiksis duot žinią ant szio 
adreso: \

John Patnck
296 D. 8t. Bo. Boston, Mass

“Lietuvos” Agentas.
“Lietuvon” keliaujaneziu agen

tu yra Wincae Kudarauskas. Ji
sai sziose dienose atsilankys 
Nev Yorke, Brooklyne ir 
aplinkiniuose miesteliuose priimi
nėt prenumeratę nuo senų skai
tytojų ir užraszinėt naujus skaity
tojus. Del to g i meldžiame wisų 
tėnykszczių lietuvių, kaip senų, 
teip ir naujų skaitytojų, pas ku
riuos musų agentas atsilankys, 
užsimokėti prenumeratę agentui, 
tokiu budu užezėdysit sau laikę 
ir kasztus prisiuntimo, o pinįgai 
visi bus gražiai mums priduoti. 
Wincas Kudarauskas yra tikru 
“Lietuvos” agentu ir nieks nepri
valo bijotis jam pinįgus duoti, 
mes už jį atsakome. Teiposgi ga
lite gaut pas jį visokių knįgų ir 
kitokių daiktų pirkti.

“Lietuvos” Iszdavyste.



Isz wisur.
d Isz Warszawos raszo: pas 

wienę turtingu ukinįkę netoli Ra- 
dzimino, Warszawoa gub., užėjo 
koksai jau ne jaunas wyriszkis ir 
papasakojo, kad 20 metų atgal 
jis priwerstas buwo apleisti savo 
tėvynę, bet isz jos iszvaiiuoda- 
raas, užkasė jis savo turtus po 
ariuolu netolimoj girioj. L kinj- 
kas, jo sūnūs ir nepažįstamas vy- 
risžkis, paėmę isz narni} spatus, j 
iszėjo į girię jieszkoti užkasto 
skarbo. Priėjęs prie vieno aržuo- 
loLnepažįstamasis sustojo ir liepė į 
kasti, bet ežia parodytoj vietoj 
nieko ne rado; paskui nusivedė 
ukinįkus toliaus ir liepė kasti po 
kitu aržuolu. Czia pasisekė ge
riausi nukasęs porę mastų žemės, 
ukinįkas užtiko surudijusię geleži
nę skrynię, pilnę geltonų pinį 
gų, kuriuos nepažįstamas pavadi
no pusimperijoliais. Paėmęs vie- 
nę isz tų piuįgų, nepažįstamasis 
liepė ukinįko sunui eiti į miestę, 
nupirkti degtinės, kę tas išpildė 
ir sugrįžo su degtine ir užkan
džiu. Girioj “skarbo” jieszkotojai 
pradėjo gerti; begeriant nepažį
stamasis užmanė ukinįkui pirkti 
rastus pinįgus po 5 rubl. ui 
pus’mperijolį, nors jie kasztoja 
po 7| rubl. Ukinįkas, žinoma, ne 
atsisakė nuo teip puikaus pelno 
ir tuojaus namieje iszmokėjo 800 
rubl. Neseniai ant jomarko jis su- j 
derėjo porę galvijų ir už juos 
norėjo užmokėti anais auksiniais 
pusimperijoliais, kuriuos pirko 
nuo nepažįstamojo žmogaus, kaip 
gi vienok žmogelis nusigando, 
kada jam pasakė, kad tie jo 
pusimperijoliai yra tai ne pinįgai, 
tikt kazirnįkų vartojamos markės 
neturinczius nė jokios vertės. 
Žmogus, norėdamas daug uždirb
ti, įkiszo mat prigavėjui visus 
savo pinįgus už niekę.

Ii Maskolijoj givena keli tuks 
tancziai karaimų, kurie nors yra 
žydiszkos kilmės, bet visur pa
garsėję savo teisingumų; dau
giausiai jų gyvena ant Klimo, 
Lietuvoj gi diktai jų yra Tra
kuose, Wilniaus gub.; isz viso 
gi Maskolijoj yra jų 23 valsz 
ežiai. Tauta ta vienok pradeda 
nykti, skaitlius jų nuolatai maži- 
nasi; priežastis to mažinimosi yra 
ta, kad daugumas karaimų ne 
nori apsivesti, teiposgi, kad terp 
jų daug dauginus yra merginų 
negu vyriszkių, todėl tokios mer
ginos, isztekėjusios uŽ ne karaimo 
vyriszkio, pražūsta dėl karaimisz- 
kos tautos. Ant susivažiavi
mo perdėtinių karaimiszkų valsz- 
ezių, atsibuvusio dabar Odesoj, 
likosi užgirta, duoti kiekvienai 
karaimiszkai merginai tekaneziai 
už karaimo isz valszczių pinįgų 
nuo 600—1000 rublių kaipo krai
tį, parengti profesijonaliszkas 
mokslaines, idant jos nereikalautu 
wien laukti, kol kas jas ves, bet 
kad galėtu paezios isz darbo užsi
laikyti, kol ne atsiras norintis 
vesti karaimas. Ant to mierio 
tuojaus ant to susirinkimo turtin
gesni karaimai sudėjo 100000 
rublių.

U Bažnytkaimyj Zuckmantel, 
Szlezijoj, policijantas suaresztavo 
kokį ten walkijozę, kurio kisze- 
niuje rado į popierę suvyniotus 
kelis szmotelius žmogaus taukų. 
Paklaustas, kur jis tuos taukus 
gavo, atsakė, kad pirko juos nuo 
duobkasio už 6 kreicerus. Pa- 
szauktas prie tirinėjimo duobka
sys prisipažino, jo namuose rado 
-dar daugiaus žmogaus taukų, ku 
rių mat jis prisirinko prie pjau
stymo visokių ant kapinių atga
bentų -negyvėlių. Pardavinėjo 
taukus aplinkiniems gyvento
jams, kurie tiki, kad jie gydo 
geriausiai visokias kūno ligas, 
jieszkojo jų ir vagiliai, kurie ti
ki, kad žvakė isz žmogaus taukų 
padaryta vagiant tiek padaro, 
kad nieks isz namiszkių ne pa
bunda, arba jeigu ir pabustu, tai 
vagiliaus ne mato.

ir kada juos paleido, susirinkę 
baltveldžiai sveikino paliuosuo- 
tus szirdingai. Argi todėl žingei 
du, jeigu nuskriausti juodvei- 
džiai nesikreipia į baltveidžių 
sudus ir velyja piktadėjams su 
peiliu atlyginti.

|| Koksai Stormouth isz Lon
dono, negalėdamas su savo nu
mylėtine apsivesti, sutarė su ję 
drauge nusižudyti. Paėmė nuodų, 
nuo kurių jo numylėtinė isztikro 
numirė, jis pats vienok atsigavo 
ir apleido kotelį, kuriame ant 
nusižudymo buwo pasisamdę 
kambarį. Likosi jis paskui suaresz- 
t uotą s ir pateko po sudu. Nors sū
dė jis iszaiszkino, kad savo nu
mylėtinės ne vertė prie nusižudy
mo, nuodus ji pati be prievartos 
prarijo, likosi vienok ant nugala- 
binimo nuspręstas, bet ir ežia ne 
turėjo laimės, kadangi angliszkas 
vidaus ministeris apkeitė pirmu
tinį sūdo nusprendimę ant 10 
metų sunkaus kalėjimo. Mat už 
drausta visur yra paežiam savę 
žudyti.

Wieuame kaime ant upės Nar 
vos, Lenkijoj, valszczionys pra
dėjo vogti dvarponio tvoras ir 
stulpus, prie kurių tvoros buvo 
prikaltos. Dvarponis pastatė sar
gus, bet tie, susitarę su valsz 
czionimis, vogė isz vien. Dvar
ponis sumislyjo kitaip vagilius 
susekti. Stulpuose iszgręžė jis 
skyles ir į jas pribėręs parako, 
vėl užkalė. Rytmetyj vagiliai 
pavogė kelis stulpus. Ir kas gi? 
Į treczię dienę atiiėgo trys u 
kinįkai pas ponę praszyti plytų, 
kadangi, kaip sakėsi, naktyj vel
nias peczius (kakalius) iszgrio 
vė. Dvarponis ne tikt kad ply
tų ne davė, bet dar apskundė į 
sudę už pavogimu stulpų.

|| AntSizranio—VViiizmoe gele
žinkelio, netoli Jefremovo, ant 
bėganezio trūkio nulužo aszis 
vieno vagono ir per tai jis isz- 
szoko isz rėlių; atbėgus trūkiui 
ant tilto, iszszokęs isz rėlių va
gonas sustojo skersai szėnių ir už
stojo kelię paskui bėgantiems, 
kurie~ sustabdyti ant syk, teip 
smarkiai susigrūdo viens ant ki
to, kad 15 vagonu su visu likosi 
sudaužytų. Prie to trūkio maszi- 
nistas likosi ant vietos užmusz- 
tas. vagonų gi stabdėjas sunkiai 
sumankytas.

|| Kaime Selo Zirgon, Ufos 
gubernijoj, rytinėj Maskolijoj, 
užgimė baisus gaisras, kurisai isz- 
naikino 172 ukes, cerkvę, valsz- 
cziaus kanceliariję, dvi mokslai- 
nes, pacztę, rando degtinės par- 
davinyczię, visus sziųmetinius 
aruoduose javus ir sukrautu szie 
nę. Kada pasirodė ugnis, ukinįkai 
buvo lauke prie darbo, kada jie 
parbėgo namon, degė jau didesni 
kaimo dalis.

t pasalierinis garlaivys “Et- 
ruria”, kurisai 4 d. Gruodžio isz- 
plaukė isz Nev Yorko įLiverpoo 
lių, Anglijoj, ant oceano patiko 
garlaivį “Millfield”, iszplaukusį 
23 d. Lapkriczio isz Baltimorės. 
Paskutinis nužudė kelionėj kami
nu ir teip buvo pagadytas, kad 
pradėjo skęsti. “Etruria” isziun- 
tė valtis ir iazgelbėjo 23 nuo jo 
jurinįkus, tuojaus paskui visas 
laivas nugrimzdo į gelmę.

|| Ant geležinkelio, netoli 
Dombrovos, pietinėj Lenkijoj, 
iszsiųstas su darbinįkais trūkis, 
bėgdamas per greitai, užbėgo ant 
slenkanczio palengva ant tų szė
nių tauvorinio trūkio. Susimuszi- 
mas buvo teip smarkus, kad trys 
darbinįkų trūkio vagonai susi
daužė. Du geležinkelio tarnai ir 
du dsrbinįkai likosi sunkiai ap
kulti.

D Angliszkoj prekėjų laivynėj 
yra 242000 taruaujanezių žmo
nių, terp kurių tikt 179000 angli- 
jonų ir 63000 svetimtauezių; 
terp tų svetimtauezių 85% yra 
vokieczių, szvedų ir norvegų ir 
tie užima angliszkoj laivynėj 
svarbiausias vietas.

[| Laike baisios vėtros, mieste 
Stara Rusa, Novgorodo gub., už
gimė gaisras, kurį vėjas plati
no į visas puses. Isz vbo, į porę 
valandų, iszdegė su visais gy
ventojų turtais 133 namai.

Draugyszczlų reikalai.
28 d. Lapkriczio, Waterburyje, 
Conn. atsibuvo susirinkimas Pet
ro Armino Draugystės, apie ku- 
rię priesz tai buvo garsinta tū
luose lietuviszkuoee laikrasz- 
ežiuose. Ant salės susirinko pu
sėtinas lietuvių skaitlius. Pre
zidentas J. Jankauckas atidarė 
aueirinkimę paaiszkindamas dėl 
ko tapo suszauktas ir papraszė, 
idant kas nors isz susirinkusių 
paaiszkintu mierius tos draugys
tės; ant pakvietimo atsiliepė 
draug. K. Senkus ir trumpais žo
džiais paaiszkino, kad draugys
tė turi sziuos mierius:

1. Iszleisti lietuviszkas moks- 
liszkas knįgas, kurios platintų 
apszvietimę terp lietuvių.

2. Jeigu koks nors lietuvys ei
nantis į augsztesnius mokslus, 
ant jų baigimo, reikalautų paszel- 
pos, tai tokį szelpti.

Potam Ignotas Grieszius per
skaitė isztraukę isz knįgos “Lie 
tuviszkiejie ras z ta i” apie Petro 
Armino gyvenimu, toliaus pri
dėjo isz datyrimo apie Armino 
gyvenimu, užbaigoj užgriebė mu
sų paežių gyvenimu, raginda
mas visus prie darbo ant tėvy
nės labo.

Potam sekretorius perskaitė 
protokolęir priraszė naujus drau
gus, tokių prisiraszė 16, iszviso 
gi yra 27 draugai.

Kitę susirinkimę nutarėme lai
kyti Union Cityje, Conn., 26 d.: 
Gruodžio, 6 vai. po pietų, ant 
salės Renehan. Todėl užpraszo
me visus aplinkinių lietuvius 
susirinkti, mylinezius gi tėvynę 
raginame prisiraszyti.

Sekretorius.

LIETUVA
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, II DALIS.

(Tįsa).
Archipelagas Vakarinių Indijų dalinasi į tris dalia: 

Į Bahamiszkas salas. Dideses AntUiu salas ir Mažosios 
AntUiu salas.

1. Bahamiszkos salos traukiasi nuo Floridos pussalio 
prie salos San Domingo, salos tos ne augsztai iszkilusios, 
apsiaustos koralių rifais, trūksta ežia vandens; apgyven
tos retai. Priguli jos anglijonams, Ant vienos isz tų sa
lų, Guanahani vadinamos, pirmiausiai atkako Kolumbas.

2. Dideses AniUiu salos į pietus nuo pirmutinių, jos
kalnuotos, susideda isz keturių didelių salų. Didžiausia 
isz tų salų yra Kuba. turinti lį milijono gyventojų; di
džiausias miestas yra Havana, turintis apie 300000 gy
ventojų. Sala ta priguli IszpanHai, bet, turbut, ji neužil- 
gio iszsiliuosuos isz po jų valdžios, kaip iszsiliuosavo ir 
kitos buvusios iszpanijonų valdybos; sala ta labai vai
singa, auga ežia geriausias tabakas. Sala Jamaica pri
guli anglijonams, garsi savo cukrinių lendrių plantaci
jomis: dirba ežia geriausių rūmų. San Domingo prigulė
jo dar pradžioj szio amžiaus prancūzams, bet dėl nesvei
ko oro, prancūzai jų apleido ir sziųdien ji tveria savistovę 
vieszpatystę. Sala Porto Rico sveikiausių už visas turinti 
klimatų, turi teiposgi dideles tabako plantacijas; priguli 
iszpanijonams. '

3. Mažos AniUiu salos yra į pietrytus nuo Didžiųjų, 
traukiasi jos prie įtakos upės Orinoko, susideda isz dau
gelio mažų salų, daugume vulkaniszkų, jos labai vaisin
gos; priguli visokioms Europos vieszpatystėms: į sziau- 
rius yra sala Szvento Tamosziaus, ant kurios yra geras 
portas ant apsistojimo laivams plaukiantiems nuo Pana
mos terpjurio; sala ta -priguli Danijai, bet Suvienytos 
Vieszpatystės dera jų nuo Danijos ir nori nupirkti. Salos 
Martiniene ir Guądeluppe priguli prancūzams; auga ežia 
geriausia ant svieto kava. Trinidad, prie upės Orinoko 
deltos, priguli anglijonams. Curasao priguli holandie- 
ežiams; dirba ežia" geriausių likierų. Sala Szvento Kry
žiaus priguli Danijai, Sala Szvento Bartlainiejaus yra sa
vastis Szvedijos. Afrika

|| Garsiama. savo deimantų 
kautynėmis, mieste Kimberley, 
pietinėj Afrikoj, kę tikt pasibaigė 
prova, kuri geriausiai paro
do, kę verta yra dora baitvei- 
džių krikszczioniszkų angliukų 
kolionistų. Susirinkę mat farme- 
liai nusprendė iszbandyti savo 
karabinus, bet kad prie pastatymo 
cielių reikėjo pridėti darbo, todėl 
jie sumislyjo pasinaudoti isz gy wų 
cielių: szaudė jie į einanezius ke 
liu negrus ir kelis isz jų užmuszė. 
Budas rado užmuszėjus ne kaltais

H Ties stacija Szarovka.Jekate- 
rinoslavo gub., pietinėj Maskoli
joj, ant stovinezio prie stacijos 
tavorinio geležinkelio trūkio už
bėgo pasažierinis. Aut pasažieri
nio trūkio pacztinis, bagažinis 
ir keli vagonai treczios kliasos li
kosi sudaužyti, keturi pasažieriai 
ir du paczto urėdnįkai tapo prie 
to sunkiai apkulti.

d Netoli Polermo, Italijoj, vie 
name lauke iszkastame szulinyj 
rado keturis negyvėlių kunus; 
juos galima dar buvo pažinti, 
pasirodė, kad jie prapuolę isz na 
mų mėnesį atgal. Ant kūnų rado 
aiszkius ženklus, kad jie pirma 

1 uvo nužudyti, o pa.-kui į szuli 
į įmesti.

Didelis Balius!
Waterbury, Conn.,-ant 31 die

nos Gruodžio, 1897 m. t. y. priesz 
Naujus Metus tę vakarę, Didžiojo 
Lietuvos Kuningaikszczio Ge
dimino Draugystė parengia dėl 
savo tautieczių pasilinksminimo 
balių, ant salės “Cocordia 
Hali”, Waterbury. Balius prasi
dės 8tę valandę vakare ir trauksis 
iki rytui los dienos Sausio 1898 
m. Orkestrą, susidedanti isz gerų 
muzikantų, grajys geriausius ato
kius. Prie iszsigėrimo bus ir už
kandis; žodžiu sakant—visi bus 
užganėdinti: kaip mus žydinti 
jaunuomenė, teip ir seniejie. VVisi 
lietuviai ir lietuvaitės nepatin
gėkite atsilankyti ant teip 
gražaus pasilinksminimo, teiposgi 
užpraszome visas lietuviszkas 
draugystes, kaip vietines isz 
Waterburio, teip ir isz aplinkinių 
miestų, kaip antai isz Nagatuck, 
Union City, Nev Britain, Per- 
rington ir kitų.

Įėjimas vyrui tikt ...... 35c.
Moterims dykai.

Komitetas.

Mitingas. į
Draugystė Lietuvos Sūnų lai

kys savo susirinkimę s ak’j L. 
Ažuko, po nr. 3301. Auburn avė. 
kertė 33czios ulyczios, Nedėlioj 
19 dienę Gruodžio, 1897 metų, 1 
valandę po pietų, ant kurio pri
valo pribūti visi dtl sudėjimo 
posmertinės mokės ties už numiru
sią Kristinę Ažukienę.

Teipgi ir tie, kurie yra persta
tytais, o dar nepriimti į sąnarius 
tos Dr—tės, tegul pnbuna ant 
priėmimo, nes tau yra paskutinis 
susirinkimas, ant kurio dar bus 
priimami sanariai už pigų įstoji
mu.

Neturėkite nė jokio abejojimo 
apie szitę Dr—tę.ji gyvuos visuo
met, nes ji yra gana aku t nga ant 
sananų ir turtinga ant pinįgų ir 
susideda isz iszminlingų vyrų.

bu guod. A. Radauską-*, rsszt.

Balius! Balius!
Nev Britain, Conn. 27 d. Gruo

džio, 1897 m., Dr-lė Sz. Juozapo 
rengia balių, ant salės Turner 
Hali, ant A re h Str., kurio visas 
pelnas bus apverstas ant naudos 
Hetuviszkos bužnycziou. Dėltogi 
szirdingai užpraszome visus lietu
vius ir lietuvaites atsilankyti. 
Įženga vyrams 25c., o moterims 
dykai.

Su guodone,Komitetas.

Afrika yra į pietvakarus nuo Azijos, su kuria jungė 
siauras Suezo tarpjuris, per kurį prancūzas Lesseps nu
kasė gilų kanalų laivų perėjimui isz Viduržeminių jūrių į 
Raudonąsias ir tokiu budu Afrikų atskyrė nuo Azijos; to
liaus prie Babelmandeb pertakos Afrika vėl prie Azijos 
prisiartina. Nuo E opos atidalina Afrikų Viduržeminės 
jūrės, kurios jung. i su Atlantiku per siaurų Gibralta
ro pertakų; pertaka ta siauriausioj vietoj turi vos dvi 
musiszki myli ploczio. ? yr Suezo terpjurį ir per Babelman- 
deb partakų isz Arabijos perėjo to kraszto gyventojai į 
Afrikų, iszsiskyrstė ir apvaldė jie visų sziaurinę Afrikų, 
isz ežia per Gibraltoro pertakų prisigriebė į Iszpanijų, jų 
apvaldė, bet prisigriebę į Prancuzijų, likosi prancūzų su- 
muszti ir iszvytį atgal į Iszpanijų.

Toliausiai į sziaurius atsikiszusi Afrikos kietžemio da
lis yra priežemes Blanco. siekiantis 87° sziarinės geogra- 
fiszkos platumos; į pietus toliausiai siekia priežemis pieti
nės užbaigos Agulhas vadinamas, siekiantis 35° pietinės 
geografiszkos platumos; į vakarus toliausiai nusidriekia 
Žaliasis priežemis, kurisai nedaug kiek pereina Ferro me- 
redijanų, į rytus priežemis Guardafui siekia 70° rytinės 
geografiszkos platumos nuo Ferro merediano. Tokiu bu
du, Afrika beveik lygiai nesidriekia į abidvi ekvatoriaus 
puses; didesni jos dalis yra terp tropikų, taigi karazto 
klimato juostoj. •

Afrikos pakrantėms trūksta gilesnių jūrių įsi pjovi
mų, trūksta gerų, tinkanezių laivų apsistojimui, užtakų 
ir portų, jos krantai vienodi, sunkiai prieinami, nėra ežia 
kietžemio iszsiszakojimų, nė viduržeminių jūrių. Didžiau
sia jos ilguma nuo priežemio Blanco iki priežemio A- 
gulhas yra 1100 geografiszkų arba musiszkių mylių; di
džiausia gi platuma nuo Žaliojo priežemio iki priežemiui 
Guardafui yra 1000 mylių. Afrikos kietžemis turi kiauszinio 
pavidalų, gadina jį vien vakariniame szone giliaus iszsi- 
pjovusi į kietžemį Gvinėjiszka užtaka, rytinėse gi pak
rantėse, beveik prieszais tų užtakų, yra atsikiszęs Somali 
pussalis. Pagal tų to kietžemio pavidalų, dalina jį į dvi 
dali, kurių rubežiumi yra linija nutiesta nuo Gvinėjisz- 
kos užtakos prie Babelmandeb pertakos.

Sziaurini dalis turi keturkampį pavidalų susiaurin
tų sziaurinėj užbaigoj ir į rytus; prie sziaurinių krantų 
yra didesnės užtakos Gobės ir Sydra. Pietini, už pami
nėtos linijos dalis, turi trikampį pavidalų, juo toliaus į 
pietus, juo ji siauresni; yra ežia ne znaimus krantų iszsi- 
vingiavimai; isz tokių iszsivingiavimų, rytinėse pakran
tėse žymesni yra szitie: Zanzibar, Sofalair Delagoa užtakos.

Stoka didesnių jūrių į Afrikos krantus įsigraužimų 
atsiliepia ir ant jos salų, kurios, iszėmus vien salos Ma- 
dagaskar, yra mažos.

Afrika tveria augsztų iszkilimų, kurisai kaip kur

prisiartina visai prie jūrių krantų, kitur gi palieka siau
rų terp pakranezių žemumos juastų. Reikia ežia vienok 
atskirti pietinę arba Aulcsztąją Afriką, nuo sziaurinės, ar
ba Žemos.

Augsztesneji Afrika užima trikampę užbaigų ir pieti
nę dalį sziaurinės keturkampės; tvaria ji augsztų iszkili
mų geldos pavidalo besileidžiantį nuo pietų sziaurių link. 
Iszkilę krantai tos geldos tveria kalnus, kurių virazunės 
placzios ir lygios, kaip kur tikt iszkyla vulkaniszkos vir- 
szunės, kaip tai yra prie rytinių krantų ties ekvatoriumi. 
Krantai tie nusileidžia paveiksle trepu arba tarasų, bet 
jų krasztai teiposgi pasikėlę: todėl tai persigriebimas per 
Airikos iszkilimų yra neiszpasakytai .sunkus; tik't upių lo
viai, iszpjauti nuo iszkilimo prie pakranezių pramusza 
tas iszkilusias iszkilimo briaunas. Vidurys iszkilimo ne 
turi lygaus nuotakumo,' bet susideda isz eilių įdubimų 
nusileidžianczių į sziaurius vis žemyn: kaip antai įdubi
mas upės Oranje, įdubimas ažero Ngami, įdubimai Kon
go, Tsad, Nigroir Bahrel Gazel tveria drauge Sudano į- 
dubimų. Tarpai terp įdubimų ne znaimus, žemi jie, pel- 
kiuoti. Svarbiausi isz jų yra: pietinis ekvatorialiszkas, bė
gantis iszilgai 12° pietinės geografiszkos platumos ir sziau- 
rinis ekvatorialiszkas, bėgantis iszilgai 5° sziaurinės geogra
fiszkos platumos, atidalina jie nuo pietų ir nuo sziaurių 
Kongo įdubimų nuo kitų netolimų įdubimų.

Sziaurini Afrika tveria ne augsztų iszkilimų, labiaus 
iszkilusį viduryj, isz krasztų apsiaustų augsztesniais isz- 
kilimais, kaip antai iszkilimų Berberijos, Atlaso kalnais 
sziauriuose, iszkilimais Nubijos ir Egipto — rytuose, ku
riuos vienų nuo kito atskiria žemi žemės nuslūgimai, o 
kaip kur net depresijos, taigi vietos ėsanezios žemiaus 
jūrių vandenų pavirsziaųs. Tie iszkilimai nesijungia terp 
savęs kaip tai yra Pietinėj Afrikoj, ežia terp iszkili
mų yra dideli tarpai.

Jeigu jūrių vandens pasikeltu ant 500 metrų, tai be
veik visa sziaurini ir sziaurini dalis pietinės Afrikos tap
tų užlietos tein, kad kyszotu isz vandens tikt jos pietini už 
baiga, nuo kurios bėgtu į sziaurius trys ilgi pussaliai ir 
mažos prie jų salos; rytinis pussalis nusidriektu toliausiai 
į sziaurius prie Raudonųjų jūrių; vidurinis į sziaur vaka
rus prie Berberijos iszkilimo; pati gi Berberija su Atla
so kalnais tvertu didelę salų; vakarinis pussalis užsilauž- 
tu prie Gvinejiszkos užtakos.

Iszilgai ekvatoriaus, pusraezio pavidale bėga upė 
Lualaba-Kongo, kuri tveria kai pi vidurį afrikoniszkų van
denų, nunesza ji atliekamus vandenis isz ažerų Bangvjeo- 
lo ir Tanganika; rytuose teka upė Juba į sziaurius nuo 
pirmutinės ir Rovumą į pietus. Vakaruose, abipusiai 
upės Kongo, yra teiposgi daug pakranezių upių, isz ku
rių svarbesnės: Ogove—į sziaurius ir Cuanza—į pietus nuo 
Kongo. Netoli virszutinio bėgio Lualaba-Kongo prasi
deda ir kitų didelių upių sistemai: NU, paimantis van
denis didelių vidurinės Afrikos ažerų: Victoria Njansa 
ir Albert Njausa—sziauriuose ir Zambezi, su ažerų Njassa, 
pietuose. Į sziaurius ir į pietus nuo vidurinio bėgio upės 
Laulaba-Kongo yra ažerai: Tsad—sziauriuose, į kuri į, 
puola upė Szari nuo pietų ir ažeras Ngami, į kurį įpuo
la upė Kubango nuo sziaurių. Abudu ažeraį laike lytų me
tų dalies ne gal patalpinti visų vandenų, todėl jie iszte- 
ka per krantus ir užlieja aplinkines žemumas. Į vaka
rus nuo ažero Tsad patinkame ežia upę Niger, kuri bu
vo bėgime padaro didelį užsisukimų ir įpuola į Atlanti- 
kų; į rytus nuo ažero Ngami bėga upe Limpopp. . Netoli 
upės Nigero, areziaus jos įtakos, teka į Atlantiku upės 
Senegal ir Gamina. Pietinėj dalyj svarbiausia isz upių y- 
ra Oranje, sziauriuose gi ne gili upė Wadi Draa. Kadan
gi, kaip paminėjome, Afrikos iszkilimas nusileidžia žemyn 
paveiksle trepu, todėl tekanezios nuo iszkilimo upės tu
ri daug vandens puolimų, kas stabdo laivų plaukimų; 
todėl tai Afrikos upės ne lengvina teip susineszimų vidu
rių su pakrantėmis, kaip antai upės Pietinės Amerikos; 
Afrikos upės ne turi teip didelės svarbos prekystoj ir 
apskritai mažai prisideda prie kulturiszko gyventojų ki
limo.

Kadangi didesni Afrikos dalis yrą terp tropikų, tik
tai sziaurini ir pietini užbaiga pereina į diržų vidutinio 
oro, taigi didesn jos dalis yra karsztame dirže, per tai 
jos klimatas turi būt vienodai karsztas ir tai juo labiaus, 
kad dalis esanti už tropikų į pietus yra siaura, sziaurinę 
gi jos užtropikinę dalį kaitina įszilę Sacharos pieskynai. 
Kadangi vidurio iszkilimas atskirtas nuo jūrių prie kran
tų labiaus iszkilusiomis briaunomis, per tai ant vidurio 
jūrės ne turi įtekmės, todėl tai jo klimatas yra kontinen- 
taliszkas; tas ypacz žymus sziaurinęje dalyj, kur dėl ne- 
datekliaus drėgnumo yra dideli sausų pieakynų ir akme
nynų plotai, ant kurių ne gal augti ne joki auginenys, 
kurie isz savo pusės dar labiaus padidina ir teip didelį 
karsztį tuose krasztuose; ežia didelis yra skirtumas terp 
dienos ir nakties temperatūros, tankiai po neiszpasakytai 
karsztai dienai, kurioj į įkaitusę pieskų įkastas kiauszinis 
greitai iszkepa, naktimis būva szalnos, stovinti vandens 
užsidengia ledo pluta; dar apie ažerų Tsad, taigi netoli 
ekvatoriaus, naktimis būva szalnos.

Kaslink drėgnumo, yra teiposgi didelis skirtumas. 
Isz abiejų ekvatoriaus pusių, terp 18® sziaurinės geogra 
fiszkos platumos ir terp 20° pietinės, lytus būva tikt atsa- 
kaneziose metų dalyse, teip, kad ežia yra tikt dvi metų 
dalys: sausa ir szlapia, tas atsiliepia ir ant augmenų. Lai
ke sausmeczių viskas ant lauko iszdziusta, užstojus ly
tui viskas atsigauna; kadangi medžiai ne teip pakenezia 
sausmeczius, kaip žolės, todėl tuose krasztuose yra dide
li apžėlusių žole stepų plotai, terp kurių auga retai medžiai, 
girios gi pasitaiko tikt iszilgai drėgnų paupių žemumų. 
Pakrantės gi prie abiejų oceanų, kuriose puczia vėjai nuo 
jūrių, turi net per daug drėgnumo ir per tai jose oras yra 
nesveikas, žmonis kankina karsztligės ir drugiai; 
ežia yra ir didelės nepereinamos girios, kurios, kaip an
tai prie Atlantiko, toli nusidriekia į kietžemio vidurius. 
Už to ekvaterijaliszko diržo isz abiejų jo pusių traukiasi 
vėl diržai, kuriuose lytų ne būva, tie diržai užima į 
sziaurius Sacharos pieskynus, pietuose gi Kalahari tirus, 
bet ir ežia ne visi tie diržai yra ne vaisingi, antai Egipte, 
nors lytų ne būva, užvaisina perijodiszki tvanai upes 
Niliaus, kurie užlieja didelius isz abiejų savo pusių pa-’ 
žemės plotus. Ant galo už sausų tirų diržų traukia
si krasztai, abiejose Afrikos užbaigose, taigi pietinėj ir 
sziaurinėj, vėl diržai su lytumis žiemos laike. Apskritai 
imant, klimatas Afrikos yra nesveikas: pakrantėse siau- 
czia karsztligės, sausame dirže naikina žmonių sveikatų 
didelis skirtumas terp dienos ir nakties temperatūros, tan
kus ir smarkus ledai, kurie, nupuolę netikėtai, atszaldo ir 
karszcziausių dienų. Tas nesvekas tos musų žemės dalies 
klimatas padaro tų, kad ji visgi iki sziol mažiausiai moks 
linezių isztirta, kad ne iszsi platino ežia europeiszka ko- 
lionizacija teip kaip antai Amerikoj arba Australijoj, nprs 
Afrika seniaūs Europai pažįstama negu dvi pirmutinės mu
sų žemės dalys.

(Toliaus bus)
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Wietines Žinios.
— Policijantai: Conghlin ir 

VVayer atėjo j lenko Pievos na 
mus, po nr. 1124 W. 18 Place, 
tikėdami ten rasti žinomu Chica 
goj vagilių, Blaževskį. Jsz tikro 
rado ežia jieezkomą vagilių su 
kitais keturiais vyriszkiais prie 
kazyrų. Blaževski, pamatęs po 
licijantus, iszsitraukė revolverį 
ir szovė į Conghlibą ir pataikė 
tam į krutinę. Wayer teiposgi 
iszsitraukė revohvo’ į ir szovė į 
Bluževskį, tas put Iv ant žemės, 
bet policijai) tas iszs vlko jį Jau 
kan ir laukė patrobnio vežimo. 
Tuom tarpu prisiartino ežia kok
sai Neuman ir pradėjo į polici; 
jantą szaudyti, bet ant laimės nė 
vienas szuvis ne pataikė. Aut 
galo atkako patrolinis vežimas ir 
paszautą vagilių paėmė, paszau 
tas jis mirtinai, Conghlin teipos- 
gi ueiszgis.

— 53 metų dailidė, Friedrich 
Schroeder, neseniai persiskyrė su 
savo paezia, bet ir paskui gy ve 
no vienuose namuose, po nr. 943 
N. 31 ui., tikt Schroederienė su 
3 vaikų gyveno ant virszaus, 
jos gi buvę-* vyras kel norėj. Pereitą 
pėtnyczios dieną Schroederiene 
džiaustė ant kiemo skalbinius, 
netikėtai prie jos prisiartino bu 
węs jos vyras, iszsitraukė revol
verį, paleido szuwį ir pataikė į 
petį. Paszauta moteriszkė puolė 
ant žemės, paszovęs ją vyras nu 
bėgo į savo gyvenimą ir paleido 
sau kitą szuvį į galvą ir atliko 
ant vietos. Paszovimas Schroe- 
derienės ne mirtinas.

— Priesz sudžią Bakerą trau
kėsi prova 17m. Ludv. Kunesso, 
kurisai buvo apskųstas, kad susi
baręs ant kertės 19 it Throp ui. 
su kokiu ten Mottu, sužeidė 
su peiliu, nuo ko tas paskui pasi
mirė. Prisaikintiejie sudžius rado 
jį kaltu ir nusprendė ant kalėji 
mo ant ne aprubežiuoto laiko. 
Advokatas Kunessos, iszgirdęs 

* nusprendimą, puolė aut kelių ir 
meldė sudžioa pasigailėjimo dėl 
savo klijento. Gal tokiu humbu- 
gu isztikro pasiseks advokatui 
iszmelsti sumažinimą bausmės, 
kadangi humbugo kraszte, tokio 
komedijos daugiaus sveria negu 
teisybė.

— Profesorius mediszkos Ru- 
sho kolegijos, D-ras Hoodd Moy- 
er, ėjo namon į savo gyvenimą po

Reik dyvytis. 4?

TW1T I TG*u* kiekvienas vertingu knyge- 
I I Y K A 11 S. apraasanezia apie nerwUakaa \J I R M I ligas, ir ant pabandymo bonkelfX wirs* minėtu gydyklų, kurs pri? 

sIubs sawo adresf Beturczial ligoniai taipgi 
gaus szias gydyklas dykai.

Naw Pmagvts, Mum., Sajos, 1896.
Kada mm walkat buwo trelu metu, nupuo

la ant galwoa ir priaimuaaa, daktarai anka kad 
jau yra negyvas; wienok atelpeikejo, sis turėto 
traukinta aanariu (Spsima), kurte kas metdldi- 
noel Ir kankino }i kaa antra diena. Gydė JI keli 
daktarai per 5 metus, bet wiakaa buwo ui nieką, 
o kad per I menesius pradėjome dnoti Jam , Jtu- 
nlgoKoenig's Nerve Tnnio“, Jo sveikata pasi
derino Ir gyvenimss atsimaine; dabar įmina 
jau in laukus ir bowyjesi su valkais be Jokios 
baimes; Jau dabar psr 6 nedalias neturėjo ma
žiausio ligos uSgavrimo. Jeigu dar nieks nepa
tyrė stebuklingo gerumo s Zitos gydyklos, reik 
dywytls.

P. 3. HAVORKA.

Salos gydycioe yra iasrastos Kunigo Koe- 
nig įsi Fort Wayne. Ind. 1876 metuose ir dabar 
yra Isiduodamos po Jo prižiūra per

Stebuklingos gydyklos.
Gydyklos D-ro Ham’o ant 

Czystyjimo Kraujo ir Šudra tini
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, neužsilaikymu ir o- 
nouizmu. Atgaivina jos tuojaus < 
apmirusį kraują,smagenis, ir nėr ■ 
vas, priduodamos jiems reika-j 
bag^ daleliu, prilaiko nuo uai- 
ki n i mosi organizmo, atnaujina 
sunykusias organizme kamaru- 
kias tuom patim budu, kokiu 
sunaikintos tapo. Pripildo pul
sus czystu ir tvyrtu krauju, per j 
ką žmogus pastoja lyg isznaujo į 
atgimęs, nes visa sistema nau- Į 
jai atsibudavoja. Szios gydyk
los susideda isz czystų žolėlių ir 
szaknelių, be damaiszymo jokių 
trucyznų, arba alkoholių, o ant 
darodymo to, įdedame ežia pa- j 
tvirtinimą Elliot’o H. Haag j 
pharmaceto-Chemiko, kuris, kai- į 
po expertas preparatuose medi
cinos, aplaikė gerą reputaciją l 
už teisyngą analizavimą che
mikalų ir maisto produktų.

KoeniR Meti. Co. Chicago, III. 
AO H. Knanklin St.

A ptiekose galima gaut bonkeie šilu gydyklų 
nė |1 arba 6 bonkeles už |b.

Dideles bonkoe po Z1.7S. 6 bonkos už R).
Galima Jas gaut Ir “LIETUVOS” redakcijoj.

“Lietuvos” Agentas.

LIETUVA

atminusi
KUJOVA

1194 i

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

Mano Dirbtuve tapo
Apdovanota

DtflEMS BEDALIAIS
ant Kosciuškos Paro- \ a/jy/y i
dos u± rūpestingą, tei- 
singa ir artistiszką isz- 
dirbimą.

KARŪNŲ, 8ZARPŲ, jj *

KUKARDŲ, ROŽĖTŲ, Jg'
BERLŲ, MARSZAL-^
KINIŲ LAZDŲ ir tt. JO; | Wf

Turiu už garbę apreikszti guo- Vi
dotimems Kunįgams ir guodotin. Mm
Draugystėms, kad asz dirba wi- V' 
sus augszcziaus paminėtus daig- 
tus Pigiausei, Teislngiausei
ir Gerlausel, nes per 30 metų ET W
užsiimdama iszdirbimais įgijau fui H
geriausę praktiką ir dėl to galiu ™ flį H* fidl
wiską padirbt pigiau ir geriau ne- M oAaV M 
gu kiti fabrikai. įjį H ,

Su guodone • i
W. SfcOMINSKA, 679 MILVVAUKEE AV., CHICAGO, ILL.

State of Ohio, l a a 
Lucas County. f

Pereonally came before me the sub- 
scriber, a Notary Public, within an for 
said County, Elliot H. Haag, who being 
firstduly sworn, depoaeth and says that 
he is a Pharmaceutical Chemist, and 
has analized the preparation known as 
•‘Dr. Ham’s Blood Purifler and Nerve Į 
Tonic”.Finds that it contains roota and I 
herbą in their pure statė, and that they I 
were gathered at the proper season, and 
represent the true medical properties of 
the drugs, and further, this preparation 
contains no alcohol for stlmulatio#^>r 
pre..rv1IlepUrpo^E h Hw(f ph c| 

8worn to and subscribed in my pre- l 
sence this 1 day of October,1897.

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

^1. Damijonaitis. ' 
Keliaujancziu “Lietuvos” agentu 
yra Motiejų? Damijonaitis. Ji
sai szionis dienoms atlankys mies
tą Scrauton Pennaylvania priimi
nėdamas prenumeratą nuo senų 
skaitytojų ir užraszinės naujus 
skaitytojus. Dėltogi meldžiame 
visų te n y k sz ežių lietuvių, kur 
musų agentas atsilankys, už m o 
kėti jam pinįgus už “Lietuvą”, 
o tokiu budu uiezėdysite sau 
kasztus prisiuntimo. M. Damijo
naitis yra tikru “Lietuvos” agen
tu, visi galite jam užsimokėti 
prenumeratą už “Lietuvą”, o pi- 
nįgai bus mums gražiai priduoti. 
Mes už jį atsakome. Teiposgi 
galite gaut pas jį visokių knįgų 
pirkti, kas tik kokių norite.

Lietuvos iszdavystė.

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

838 W. 18th Str.
Priims ligonius adynosn: nuo# iki 12 prieš i pis t 

ir nuo 6 vakar*. Tetepbonns: Canaf T9

DOWANO8 DEL WISU.

Ben. Hatowskis,
027 S. Canal kerte Jūdd nl., Chicago, III.

* Dirba, taiso ir parduoda:
LAIKRODŽIUS, LAIKRODĖLIUS, 

Lenciugelius, Žiedus, Špilkas, Auskarus ir t.t.

Kiekvienas, kuris pas mane pirka tavoro 
už $5,00, gaus prezenta vertes $1,00; kas

pirks už $W,G0— gaus prezenta vertes $1,50; kas pirks už $15,00 
— gaus prezenta vertes $2,00; o kas pirks už $25,00 —gaus pre
zenta vertės $3,00. Kiekvienas, kas pas mane pirks kad ir už ma-
žiause prekę, gaus prezenta pagal vertes pirkinio.

Nedelinis Laikrasztis
Iszeina Chicagoje kas pėtnyczia ir paduoda žmonėms 

SKVARBIAUSIAS IR TEISINGIAUSIAS ŽINIAS 
isz Amerikos, Lietuwos ir wiso paswieczio.

nr. 434 W. Adams str., terp Ash
land boulevard ir W. Adamsul.su- 
laikė jį du plėszikai.Isztiesęrevol
verius liepė nesikrutinti, bet pro
fesorius smarkiai sudavė vienam 
ir isztrukęs leidosi bėgti, bet ki
tas paleido szuvį ir pataikė į szo- 
ną, prof. Moyer puolė ant uly- 
czios. Ant szuvio subėgo studen
tai, kurie buvo kliube susirinkę, 
plėszikai gi pabėgo. Paszautą nu
gabeno į presbiterijonų ligonbu- 
tį. Paszovimas jo ne mirtinas.

— Chicagos lietuviszkoj bažny- 
czioj ežiose dienose atsibuvo 40 
valandų atlaidai, kurie szįmet 
tapo daug gražiaus surengti negu 
kitais metais. Su procesija iszėjo 
pilnoje parodoje lietuviszki karei
viai, Draugystė Panų ir mokslai- 
nės mergaitės visos vienodai 
baltai gražiai aprėdytos 
rožių žiedus barstė po kojomis 
kunįgo. Buwo keli ir svetimi 
kunįgai. p

— Du airiai darbi n į kai: O’ 
Neifl ir (TBrien ėjo drauge isz- 
ilgai geležinkelio linijos. Netoli 
stacijos Grand Crossing atbėgo 
Illinois Central geležinkelio trū
kis, darbinįkai rods jį pamatė, 
bet ne spėjo pasitraukti, ratai su 
griebė abudu ir baisiai sumankė. 
Dar gyvus nugabeno į Szvepto 
Lukoszi^us ligonbutį, kur į porą 
valandų abudu pasimirė.

—■ Pereitą sanvaitę Chicagoj 
pasimirė aut 51 žmonių daugiaus 
negu užpereitą sanvaitę, o 
ant 50 daugiaus negu tą pa- 
czią sanvaitę pereitų metų Lz 
viso pasimirė 427. Daugiausiai 
pasimirė nuo plauczių uždegi
mo, ucs 52; patžudyszczių buvo 
8, žmogžudyszczių 16.

— Panedėlio naktyj nežinomi 
vagiliai įsikraustė į lietuwi-zką 
grocenją Dutkausko ir Put ra
mento po ur. 3254 aut Laurel ui. 
ir paszlavė visokių tawo»ų ver
tės kel ų deszimczių doliaių. Sa- 
vinįkai pardavinyczios miegoje 
kitame kambaryje, bet jie ne 
girdėjo nieko.

Padekawtn$8.
A. R., South River, N. J. ruso; “Gal

va skaudei nustojo, taigi neapsakytai 
esiu dėkingas D-rui Hamui už iszgydy- 
ma. Neturėjau wilties iszgijimo ir jau 
mislyjau, kad liksiu ligoniu ant wiso 
amžiaus, bet po pameglnimui gydyklų 
D-ro Ham’o, skausmas mano organizmą 
apleido ir jaueziuosi dabar twlrtu ir 
sweiku. Welyju wisiems kentanteims 
kreiptis prie D-ro Ham’o, o užtiesa isz- 
gydys”.

Jan Bąk isz Hazleton. Pa. raino prie 
I%ro Hain’o:— “Ant Jūsų klausymo da- Į 
neszu, kad mano pati pasweiko nuo Ju- 
ų gydyklų. Kiti daktarai wiliojo po ' 

biskuti pinįgus, bet tas kasztawo labai | 
brangiai, o nieko negelbėjo: rodžias kad j 
jiem rūpėjo tik. idant mano pati ko il
giau sirgtų, o jie galėtų wis pinįgus i 
pleszti. Jūsų gydyklos isz karto mano 
paezę pagelbėjo, už ką siuneziu Jumis I 
szirdingiausią aezių”.

Stan. Sobotka, isz New Britain, Conn. 
raszo prie D-ro Ham’o:— Prtsluncziu 
Ponui resztą pinįgu Aiž gydyklas Ir szir- 
dingai dėkawoju už iszgydymą mano > 
paezios. Ji mėgino wlsokias gydyklas . 
jau per dangei metų, bet ne vienos jos ; 
negelbėjo. Wienok Jūsų gydyklomis j 
tapo iszgydyta, ir liga daugiau ne pasi
rodė.

J. Urban. 20 Pearl 6f. New Britaln, 1 
Conn., raszo:“Nedele laiko kaip pradė
jau imt! Jūsų gydyklas ir jau yra man 
daug geriau, bet nenžllgio gydyklos 
baigsis, taigi prisiuneziu plūgus ant 
daugiau“.

TuJcstancziu^ turime tokiu 
padekuwoniu nuo geru pacijen- 
tu , bet dėl stokos urietos ne ga- 
lime ju wisu patdlpyti.

DR. c. B. HAM
Gydo wym», moterie ir vvaikua.
Jeigu daktarai negalėjo pažint tawo i 

ligos, arba jeigu negalėjo tavęs ingyti, ' 
tai 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- i 
gu ir atsakaneziu, o ligoniais apieka- 1 
wojasi — kaipo tėvas sawo vaikais. I 
Žmonės, kurie ant tuszczio jieszkojo ro
dos visokių daktarų, kurie kelioliką 
metų iszkentejo ligas ligonbucaiuoae, i 
lyg per stebuklus tapo iszgydyti per ! 
D-rąHam’ą. Nekalbame tą pasigirda- 1 
m i, bet tiktai sakome tikra tiesa. Ne- 
vilkinkit savo ligos, nes ga*i stotis ne- i 
iszgydoma. Tuojaus raszyk prie D-ro 
Ham’o.

Gydyklų D-ro Ham’o negalimą gauti 
jokioje aptlekoje, a nė grosernėje, a nė 
karezemoje, nė pas pedliorių. Kas no
ri gaut czystas ir sveikas gydyklas, tur 
staczial raszyti prie D-ro Ham’o. Bon- 
kelė gydyklų kasztuoja tik 11,00, sze- 
sžios tx>nkėlės 15,00. Iszraszant gydy
klas, reik apraszyt savo ligą ir įdėt 
gromatą pinįgus, arba money orderį, ar 
czekį. Gydyklas Ir pamokinimą knip 
gydytis iszsiųsime atgale paeita. Pri- 
siųsk paeiti n ę markę ant atsakymo. . 
Adresas toks:

DR. C. B. HAM, 
708—709 Katonai Union Buildlng. 

TOLEDO, O.

“Lietuvos” Agentai:
Kėliauianeziais “Lietuvos’’ agentais y- 

ra: Vincas Kudarauckas ir Motiejus 
Damijonaitis.

Wietinlain Agentais szie: 
BALTIMORE. M D.

Bonavent. Mažeika, 118 Dover St.

MT CARMEL, PA.
Petras Bieliauskas.

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

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

SCRANTON, PA.
Juozas Pėtrykis, 1514 Ross Avė.

PHILADELPHIA, PA. 
Juozas Butkus, 1112 Oyperss St.

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

Szitų miestų lietuviai, norėdami ap- 
sisteliuoti “Lietuvą’’,gali kreipties! prie 
augszcziaus minėtų agentų, o jie noria 
iszpildys jų reikalus.

HILLE’S FOTOGRAFAS,
3462 8. Halsted ui.

N ujime puiktas'Fotografijas, už tusias tiktai

$2.00
Aa vąšeliu ir kitokiu reikalu uujltaa Fotogra 

fijas kopuik rusei

AR REIKALAUJI LAIKRODĖLIO?
Mes j sos parduodam, par

duodam taip pigiai, kad tu 
negali vaikszcziot be lal- 
krodello.

Turime visokiu gatunku.
Bet paminėsime liktai dn: 
Elgino urbė VValt- 
hmm o I^saikrotleliv, 

geriauaeis viduriais, d u bei
ta va M luksstais, gerai laika 
rodo, gražiai isikvietkaetas 
..Dueber“, storai auksytas 
Utlaikys tavo gyvenimai. 
Vyristklir mota n s iki.

Priduok adreea, o prisiusi- 
me tau jy ant pertiurejlmo. 
Jeigu nebus toks, kaip ošia 
parodytas, sugražink jy at

z?»gal, tau nieko nekasituoe. 
jr Jeigu Jis tau tinka, uteo- 
v kelt ex preso kaaitus* ir 

tJO, ir tavo viskas.
■fflSB Dubltme-vrsUa lukss- 

Ūda » mistrodalia gražiai 
umviizkvietkuotas gerbsnaeis vi- 
pjMSduriais, dideli Ir maži, storai 
1 ragauk syti (141.)-is įrodo kaip 
X už MO.OO auksinis laikrodėlis. 
Fk laika rodo gerai. Atsiusime 

tau ant expresopamatyti. Jei
gu jie tau dabojęs!, užmokėk 
93.t*lt ir expreso kąsnius ir 
pasiimk sau laikrodėli.

Jeigu mumis užsltikesl lt 
prisiusi pinigus įsa vireanua. 
mes Įsisiusime laikrodėly ant 
savo kasa'o ir dar prideaime 
tau gražu lenciūgėli dovanu.

Royal Manufactnrtng Ca.
83-4 Dearbom Ht.. CHIC AGO.

Kas nori užpelnyt pinigu, tegul 
ateina HUt 15 ulyežios terp Jeffer- 
son ir Canal, po nr. 68 W. 15tor» 
St., o gaus geriausią sznap^ą «nt 
pardavinėjimo ant Bzventėe už pu
sę prekė*. Kiekvienas pardavin^ 
dums musų gėrymus gali už 
pelnyt nuo |3.00 iki $4.00 ant 
dienos. Czia yra geriausia proga 
ant padarymo p'nįgų. Adre-ae:

R. J. Cohen; 68 W. 15th St. 
(24-12)

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

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

Naudokitės 
isz Progos.
Turiu dėl jaunuo

menes juokinga 
kvietka, kuri no- 
rineziam ja pauos
tyti trykszta in a-\

kis vanduo ir daug juoko padaro. Kasz
tuoja tik 25c. Turiu teipgi monu khiga, 
kokios dar lletuvlszkoje kalboje niekad 
nebuvo, talp|nasi joje daugiau kaip 
szimtas visokiu sztuku ir sekretu. Kas 
nori dasižlnot kytrumua svieto, tegul 
ja nusiperka, o daug kytrumo iszgaus, 
jos preke 11,50, ir prie to duodu dovanu 
Kuburkaite, su kuriai galėsi žiūrintiems 
akis apmonyt. Turiu teipgi ir daugybe 
kitu reikalingu prietaisu prie monu.

Turiu gražiausiu popieru gromatoms 
su kvietkoms Ir drukuotoms pavineze- 
vonemis; turiu maszinukiu drukavoji- 
mui gromatu Turiu visokiu knygų: 
maldaknygidlr istorijų. Kas nori dasi- 
žinot apie ' visokius, daiktus, tegul, 
prisiunezia ui 2c. marke, o gaus kata
lioga visu tu daiktu Adresas mano toks: 

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

Geriausia užeiga Scran- 
tone.
.,........ p*»...........

FRANC18ZK U KOONS,
105 Loclcotvanna Avenue.

Yra tai vieta arti visų geležinkelių 
stacija, kur kiekvienas ątvažiavęs in 
szitą miestą gali gauti gerą nakvy- 
nlą, saaltą alų ir kvepancslus cigarus,

Kas in Scramus atk.liausi t. r
Tai pas Kocna'a viaž| ganslt:

Alaus gero ir CigMaL
Pernokvot ir rėdą g*rą. (112.98)

Gerlauae Uieig-a dėl Darbtnyku
pas

J. Danisewicziu,
768 BankirRirerSideSts.

Waterbury, Conn.
Užlaiko geriausius gerymus; szalta 

Alų, seniausias Arielkas, Liklerius ir 
kvepenezius Cigarus. Užkvieciia visus 
atsilankyt). Juosta Danisevicaius.

tAFTIEKA
— Geriause lietuviszkai-lenki- 

szka Aptieka Juozo Leezczyusko, 
po nr. 3315 Laurel st., kuri užlai
ko geriausias gydyklas czionyksz- 
czias ir iez Europos ir teisingiau 
sei iszpildo receptus, o prekes 
pigesnes kaip kitur. Aptiekoje 
randasi D-ras pone Marija Do- 
viatt nedelioma, ir ketver- 
gais nuo 12 iki 2 valandai vi
durdienio, o D ras W. Statkevi- 
czius randasi kožname laike. Ant 
pareikalavimo gali paszauklie in 
aptieka per telefoną kiekviena 
daktara, koky kas nori ir kožnoje 
valandoje. Teipogi ant pareikala
vimo iszsiunczeme y vairias gy- 
diklas visur, atsakome laiszkua 
yvairiose kalbose ir gydome Jy 
gae per laiazkus.

O teip-gi parduodu laivakor
tes (Steamship tivkets) ant ge
riausių ir greicziuusių laivų va
žiuojantiems į Europą ir isz 
Europos; iszsiuncziu pinįgus į 
visus svieto krasztus ir viską 
atlieku pigiausiai ir greieziausiai.

Telefonas Yard 709
LietuwUžkas Daktaras

M. P. K0SSAKAUSKAS 
Priima ligonius kasdien nuo lOtos 
iki 12 adynos priesz pietus. 
3242 So. Morgan (Laurel) str.

(17-2)

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

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

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

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

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

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

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

Raszant į mus su bent kokiu reikalu, arba pinįgus prisiun- 
cziant, visada uždėkite szitokį adresą: '

A. Olszewskis,
Sub-Station No. 60, CHICAGO, ILL.■ •

Pinįgus siųskite registruotose gromątose Arba per “money order”, Ui nie
kada ne pražus Iszpirkę “money order” nelaikykite jį keszeniuje, bet tuojau* 
prisiųskite mums: siuneziant ‘tmoney orderį”, gromatą registruoti nereikia, 
prisiuskiteprastoje gromatoje, nes ant jo nieks, be mus, pinįgų isz paczto ne- 
iszims.

Ofisas “Lietuvos" esti kasdien atidarytas nuo 7tos walandos ryto iki 9 Ma
karo. o nedėliomis nuo 12tos widurdienio iki 6 wakaro. Chicagiecziai turinti 
kokius reikalus, teiksis atsilankyti minėtose valandose.

Europieczlal gali gaut “Lietuvą” Prūsuose, Tilžėje pas Jurgį Lapiną už 
•2,oo arba 4 rublius ant metų.

E ZAN1EWSK1S.
924 33rd str., 
LietuviszkaN 

krlaucziuN.
Pigausia dra

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

atsilankyt, o 
persi tikrysite.

— Kas norite, kad iszsiųsti į 
krajų pinjgai gerai ir greitai su- 
vaiksžcziotu, siųskite juos per 
“Lietuvos” redakciją, o greieziau
siai suvaikszczios. Užgreitumą ir 
teisitigumąkasdien apturime sz>m- 
tus padėkavonių nuo lietuvių isz 
vi»-ų Amerikos knisztų,teiposgi ir 
užgerumą szifkorczių pas mus isz- 
pirktų, nes mes laikome geriau
sias linijas, ant kurių į 8 die
nas pervažiuoja per marias; 
ant prastų ir pig'ų linijų szifkar- 
ežių visai neparduodame. Kas 
nori pigių, tegul perka pas žydus. 
Pridusdami pinįgus ant szifkor- 
czfų ar ant iszsiuntimo į krajų, 
visada uždėkite sz tokį adresą:

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

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

nueina, betszt&i mano laik- 
rodelis tai wis eina, kaip inži- 
nas. r

Frenk: Ai, ai koks gražus! Na 
kur jy pitkai ’

Maika: Sy, Mistery! Ar tu tik 
sziadiena isz konLres, kad 
dar nežinai apei Kelpsch, No- VIKSl. '
reiko&Co., kurie turi ge- 
riausius taworus dėl lietu- J|
wiu. /S \

Frenk No brolau, kurtas tai _ j
ne esu Beczerla f jau ne " W

tlžlallį.' ISsBHBS^Vb t
į e rk tais t; b. • h Noreikų
A I ■’ hį ' y
asz norėjau pirk nuoju laik- f j j*
rudely, liet įh. sz.imta pipkiu, 
darbo kaip n« buwo. teip ne- K HK
buwo. Bet sztai jau prade- f1■ H tSSS
jome geriau dirbt, ir nors < I
ant byro ne cento neliktu, fl ^■uLI /, M
užsiorderi uosiu ant p>des |Į^Baž' /
wiena isz tu su aukso kwiet- II *į lęTjį
komis, tai subytis Uwajy. i* FMN h< ■ VsW
Nauja katalioga gavau. •- "
Raszyk ir tu po adresu Kelpsch. Noreiko A Op., 50 Fifth Avė., Chicago, 111,, o 
gausi dykai. .

Malka: Ne toks bosas tti esi. kaip tu mislyji. taigi asz jau jy parsinesziau vakar 
isz paeitos, ta nauja lietuviszka katalioga. Neskaicziau.jy dar. nes vaikai 
pradėjo birbet, ir boba panorėjo miego, nes jau vėlu buvo, bet sziadiena ui 
skaitysiu, reiks sau koky letciugely parsitrauk t.

Frenk: Na asz dar iržieda sau užsiorderi uosi u, tai kaip mergužėles pamatys Ui 
asz ju ir atsigint negalėsiu. Gud bai, Malke, eisiu namon.

Maika: Gud bai, gud bai.
Prislusk savoadresa, o gausi dykai nauja didžiausy lietuwiszka katalioga 

sviete.
Adresuokite teip: Kelpacb, N orei ko & Co. 56 Fiftb Avė.

CHICAGO, ELL.

Ratkals uja raisiaau ir DABBSicarc wyru ar 
meninu keliauti po Cbican ir aplinkines Ir pra- 
da*.aell tavoras bagotoe firmos.Gaus SSb.ooaut 
menesio ir eipensus. Darbas aat wliado*. Turi > 
duot gera rekomendacija. Rasaykit angllazksi , 
lodedami mwo adresa ir marke ant atsakymo. 1 
Adresas: Tbe Dominion Co., Dept. Y. Chicago. |

Pirmutinis Lietnviszkas Salinnas
LIUDW1KO NAWIK0,

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

Užlaiko geriausius gėrynių-: 
szalta Alų. seniausias Arielkas, 
Likiet'ius ir kvepencziusCigirua. 
Užlaiko Upijos Alų, stiklai dideli. 
Uikwieczia visus atsilankyti.; 17-1

N. L. PIOTRO WSKI,
Advokatas augsztesniu sudu gir Notary Public. 
Ofisas 84 USalle Susimu 62O.Gywenūmas: 199 ligūsti St irti Ashland Ari.

Atlieka prova© w<suose sudu<«se, uždirbs visokias r jpiera8__
dokumentus; o labjausei užsiima provomia už sužeidimu ir užmu- 
8zima geležinkeliu, fabrikuose ir t.t. Kiekviena* turintis koki 
reikalą, tegul pirmiausei pas jy rodos pasikloti e.

Gali ^utriazneket lenkiška; ,
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