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virsztnįkai pasidavė iszpanijo-

Austrija.
Sumiszimat ir tautų kova Aus

trijoj ne pasibaigė, pasitraukus 
nuo vietos ministerių pirmsėdžio 
Badeniui. Užstojęs po Badeniui 
vok’etis Gautsch persitikrino, 
kad jam ne pasiseks sutaikyti ko 
vojanezių tautų, o be sutaiky
mo parlamentariszkai rėdyti 
kraszt? ne galima, todėl jis palei
do parlament? ir iszderėjo nuo 
ciecoriaus pritari m? rėdyti tuom 
tarpu be parlamento. . Dabar li
kosi jau apgarsytas ciecoriaus įsa
kymas rinkti nuo žmoniųmokesz- 
czius ant bėganezių vieszpatys
tės reikalų, nors mokeszcziai ue 
buvo parlamento užtvirtinti. To 
budo priderėjo griebtiesi Bade
niui ir jam butu slavų dauguma 
pritariusi. Nežinia, ar jam truko 
dręsoa, ar pritarimo kitų ministe 
rių. Dabar Austrijoj turės mi
nisteriai rėdyti kraszt? be parla
mento iki vasarai; jie tikisi, kad 
iki tam laikui savitarpinis slavų 
ir vokieczių įnirazimas iszdils. 
Ar jų viltys iszsipildys, galima 
paabejoti: slavai ne iszsižsdės 
<avo vilczių, vokiecziai ne už- 
mirsz, kad jie ikt sziol valdė ir 
spaudė slaviszkus gaivalus. Iki 
vasarai, vokiecziai ministeriai, 
valdydami vieszpatystę pagal 
vokieczių norus, dar labiaus suer
zins slavus, labiaus juos suvie
nys. Jeigu jų reikalavymų val
džios neiszklausys, jie, jausdami 
savo galybę, gal revoliucij? pa
kelti, paimti valdii? į savo ran-< 
kas ir valdyti Austrijoj visai ant 
vokieczių nesidairydami.

Czekijoj, mieste Pragoj.eumi- 
azimai didžiausi, kadangi ežia vo- 
kieczių ne daug, taiezekų įnirszi 
mas priesz juos kreipiasi; vokie
czių musztynės pasitaiko ežia ga
na tankiai, rado pamestas dinami
to bombas po vokieczių mokslai- 
ne. Randas ant czekiszkų ka
riaunos regi m en tų ne gal pasiti
kėti (Austrijoj regimentai suside
da isz atskirų tautų.) Dabar su
sekė, kad Pragos priemieszczio 
Werszovic bulmirstras ėmė daly- 
vum? maisztuose priesz vokie- 
czius. Padarė pas jį krat?, pa ė 
mė visokius rasztus ir ne tikt 
kad nuo urėdo praszaltno, bet pa
sodino į kalinį; į viet? bulmistro, 
randas paskyrė be rinkinių savo 
kom išorių.

B užpakalyj kitų Europos vieszpa- 
“ tyszczių prie dalybų Chinų wiesz 

patystės. Paėmus Wokietijai wie
> nę kąsnį, Maskolijai kitę, Pran- 
j euzija griebė ir sau paskirtę
> szmotę: ji užėmė gana didelę salę 
j Hai—Nan. Sala ta užima 12000 an- 
J gliszhų mylių pavirsziau* ir turi 
J apie 1500000 gyventojų.Atidaly- 
i ta ji nuo Chinų vieszpatystės 
/ kietžemio siaura 12 angliszkų 
j mylių pertaku. Prancuziszki laik- 
l raszcziai laiko už neteieingę pas- 
’ kalę anglLzkų laikraszczių pa-
> leistę apie užėmimę tos salos, bet
> angliszki jį patvirtina ir sako, 
J kad Prancūzijai pritarė Anglija ir
> Maskolija.
/ Draugystė terp Maskolijos ir 
5 Prancūzijos buvo atsz aiusi; mat 
į Maskolija iszderėjo nuo Chinų 

rando daleidimę Chinuo&e pareng-
> ti bankę, bet kad ji savo pinįgų
> ne turi, todėl pareikalavo jų nuo 
’ Prancūzijos. Ta sutiko duo
} ti reikalingus pinįgus, bet paša
> kė, kad jeigu pinįgai bus prancu
J ziazki, tai ir bankas turi būt teip-
> posgi prancuziezkas ir prancūzų 
* užžiuromas. Tas mat maskoliams
> labai ne patiko, kadangi jie pran- 
, euzų į bankę sudėtus pinįgus no- 
» rėjo apversti ant savo reikalų.

Dabar vienok ciecorius Mika-
> lojus pamatė, kad Prancūzija Mas

kol i jai labiaus reikalinga negu 
atbulai, todėl jis neva užmirazo 
apie atsisakym? prancūzų gelbėti 
savo pinįgais Maskolijos reika
lus. Kaipo ženklas tokio neva 
užmirszimo yra tas, kad caras 
Mikalojus, Naujų Metų dienoje, 
iszsiuntė labai szirdingę telegra
mą su linkėjimais Prancnzijos pre
zidentui ir Prancūzijai, vadinda
mas prezidentę Faur? szirdiogiau
si u savo draugu.

lės, tikt ne vale ant salų gyven
ti, turi jie keliauti į svetimus 
krasztus, daugumas keliauja į 
Chinų w ieszpatystę.

riszk? laiw? ant apgynimo gyve 
nu n ežių ežia amerikoniszkų pa* 
valdinių. Revoliucij? mat pa
kėlė prieszinįkai susijungimo re- 
publikų į vien?. Prezidentas re 
publikos San Salvador,Guttieres, 
rods nužudė daug savo bzalinįkų, 
bet jis t'kisi gauti pagelb? nuo 
kitų republikų, taigi nuo Nicara- 
guoe ir Honduraa ir revoliucijo 
nierius pergalėti,.*-

vėl t? portę
Europos laikyaszcziai 

Masko-

Iszpanija ir jos waldybos.
Buvęs ant Kubos iszpaniszkos 

kariaunos virszinįkas, jenerolas 
Weyler, bandė pasėti nesutiki
mus ir tuom priversti dabarti
nius ministerius pasitraukti nuo 
vietų. Suraszė jis labai asztriais 
žodžiais protest? priesz rasztę A- 
merikoa prezidento ir priesz ren
giam? autonomiję Kubos gyven
tojams. Norėjo jie, kad po tuom 
protestu pasiraszytų kiti jeoero- 
lai, bet kad tokių ne rado, todėl 
pasiraszė tikt jis pats ir nusiuntė 
protest? karalienei, karalienė gi 
atidavė jį ministerių pirmsėdžiui. 
Ant ministerių susirinkimo liko
si nuspręsta sūaresztuoti už tai 
Weylerį, bet tas, pajutęs pavo 
jų, perpraszė karalienę ir atszau- 
kė savo protest?.

Ant salos Kubos buvo keli 
menki susirėmimai, kuriuose isz 
abiejų pusių keli szimtai žmo
nių likosi užmuazti arba paszauti. 
Toki vienok susirėmimai trau
kiasi nuo seniai, bet jie ne daug 
sveria ant stovio dalykų. Svar
besnis yra ežia bandymas Ameri
kos rando taikyti pasikėlėlius 
su iszpanijonais. Amerikos 
konsulius isz Sancti Spiritu, 
ant Kubos, drauge su reporteriu- 
mi New Yorko laikraszczio, 
“World”, Scoveliu, atlankė 
maiaztinįkų vadovę, Gomez? ir 
atidavė jam atsiliepim? Ameri
kos užrubežinių dalykų ministe- 
rio, p. Shermano, kuriame jis 
bando prikalbėti Rubieczius pa
dėti ginklus ir pasiganėdinti ren
giama autonimija. Rodosi vie 
nok, kad tasai prikalbinėjimas ne 
turės pasekmės, kadangi maisz- 
tus kubiecziai pakėlė ant iszsiliuo 
sawimo npo iszpanijonų, o ne ant 
naudos Suvienytų Wieszpatysz
czių.

Nuo salų Filipinų ateina vėl 
žinios apie galutinę pasibaigimę 
giaiaztų; iszpaniszki laikraszcziMi 
pranesza, buk viri maiaztinįkų

Nuo Chinų pakranezių.
Kas ant galo užgims isz dras

kymo Chinų vieszpaiystės, sun
ku dabar įspėti. Anglija sutrau
kė į tas pakrantes dauginus ka- 
riszkų laivų negu kitos Europos 
vieszpatystės visos drauge, dalis 
jos laivų stovi prieszais Koreos 
portę Chemulpo, kita gi dalis y 
ra prie Hamiltono porto. Port? 
Hamilton Anglija buvo užėmusi 
seniai, bet paskui padarė ji sutar
tį su Maskolija: Maskolija pasi
žadėjo niekada ne užimti nė jokio 
prigulinezio Koreai porto, o An
glija apleido Port? Hamilton?; 
kadangi vienok Maskolija dabar 
pati sulaužė savo pažadėjim?, 
todėl Anglija 
užėmė.
dabar pranesza, buk 
lija pasižada jos užimt? Chinie- 
ežių pokrantėse Port? Arthyro 
palaikyti tik per žiem?, pavasa- 
ryj žada vėl isz ten pasitraukti. 
Iszpradžių Japonija karsz ta i pra
dėjo rengtiesi į karę su Maskolija, 
besibaugiuanti karės ministeriai 
priversti buvo pasitraukti nuo 
vietų, bet dabar, davus Masko
liai pažadėjim? ne palaikyti ant 
visada Portę Arthuro ir japonie- 
cziai lyg nutilo, bet visgi jie dru- 
tina savo pajiegas ir laukia, k? 
ant pavasario Maskolija padarys. 
Japonija į tris metus tikisi teip 
save kariszhę laivynę h u drūti ri
ti, kad nereikalaus baugytiesi ir 
sujungtų pajiegų savo prieszų. 
Isz to jau matyt, kad japoniecziai 
pasistengs stabdyti Maskolijos 
platinimasi ant Didžiojo oceano. 
Japonija bandė prikalbėti Chinų 
vieszpatystę susijungti į kruvę 
ant atsigynimo priesz Europos 
vieszpatystės, pažadėjo teip su- 
organižuoti chiniszkę kariaunę, 
idant ji galėtų stoti į kovę su ka
riaunoms europeiszkų vieszpa 
tyszczių, bet Chinų randas pabū
go Maskolijos* ir ant Japonijos 
užmanymo ne sutiko, todėl 
Europa ir gal plėszti vien?
kitam kraszt? jos valdybų.

Angllja Ir Jos waldybos.
Angliszki laikraszcziai prane 

8za, buk maisztai Indijų kalnų 
gyventojų likosi anglijonų per
galėti, Oraksajai galutinai pasi
davė anglijonams, Afridai gi tei- 
posgi ne gal ilgai prieszintiesi, 
kadangi perėjimus į jų krasztę, 
Khyber Pase, pateko angį i jo
nams.

Už tai anglijoųya Egipte atsi
rado pavojuje, ten prancūzai už
kirto anglijonamS keli?: prancu- 
ziszka kariauna užėmė miest? 
Chartum, kurį atatagėsi anglijonai 
nuo derviszų paveržti. Kita 
prancūzę dalis užėmė miestę To- 
shoda ir traukia iazilgai upės Ni- 
liaus. Abisinijoj karalius, Me- 
nelik, sutraukė savo kariaunę 
prie rubežiaus ir traukia prancū
zams; pagelbę, jeigu anglijonys 
bandytų prieszintiesi. Jeiguczia 
anglijonai tikt su prancūzai < susi
ni usztų, Maskolija žada ha naujo 
maisztus Indijose pakelti priesz 
Anglijos valdžię.
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Isz Papiežiaus dwaro.
Ryme, miesto dalyj vadinamoj 

Watikanu, prigulinezioj popie
žiui, kur jisai gyvena, apvaiksz- 
cziojo 60 metų sukaktuves po
piežiaus kunigystės. Szventę 
tėv? neszte nuneszė į bažnyczię, 
kur jis, Sixtaus k opi y ežioj, atlai
kė miszias ir palaimino susirin
kusius. Fotam priiminėjo sveti
mų vieszpatyszczių pasiuntinius. 
Isz svetimų krasztų atsiuntė ju
biliatui dovanas: Isz pabijos ka
ralienė atsiuntė popiežiui puikų 
kielikę su brangiais akmenėliais, 
Auatrijoscieoorius 50000 gulde
nų pinįgais, Turkijos sultonas 
puik? deimantinį žiedę, tokį jau 
žied? atsiuntė Suvienytų Wiesz

Dwi mokallNzkos drau
gystes Wiinluje.

Inžinieriai, tarnaujanti ant 
geležinkelių, nusprendė uždėti 
VVilniuje atsktrę dalį “Ciecorisz 
k oš Techniazkos draugystės”. Pir
mas susirinkimas draugystės atsi
buvo 9 d. Gruodžio. Nors, žino
ma, į tę draugystę priguli dau
gumas maskolių inžinierių, bet ir 
jie, jeigu tikt panovės, visgi gal 
sziokię toki? naud? musų kresz- 
tui agabenti. Minėta draugystė 
ne turi polilisskų mierių, bet tikt 
mokslisskus; tokias gal masko-

liezkais dalykais užsiims, kol ne- 
s i griebs maskolinimo, lietuviai 
nepriesztaraus, o jeigu jie lygias 
su maskoliais turės tiesas, nesi- 
szalįa nuo jų. Teip jau prie nau
dingų, nors po maskolių įtekme 
susitvėrusių, galima priskaityti 
ir kitę nauję W>lniau8 draugystę. 
Ta draugystė yra tai. teiposgi 
dalia* “Ciecoriezkos auginimo 
vaisinių medžių draugystės”. 
Kaip maakoliszki laikraszoziai pa
duoda, maskoliazka žemdarbystės 
ministerija daleido parengti

patyszczių Sziaurinės Amerikos ^Hniuje dalį“Auginimo vairinių 
katalikai. Žinios, angliukų laik- draugystės”. Tegul rikt
raszczių paleistos, apie sunkų po
piežiaus susirgim? pasirodė netei
singomis: ant savo sukaktuvių 
jis pasirodė teip sveiku, kaip gal 
būt sveiku turintis su virszum 
80 metų amžiaus senelis.

Widurini Amerika.
Republikos vidurinės Ameri

kos niekaip ne gal apsieiti be re
voliucijų ir naminių maisztų. Wi- 
soe tos republikos neva sutiko su
sijungti į vien?, bet dabar pasi
rodo, kad net tasai susijungimas 
gimdo revoliucij?. Dabar kyla 
revoliucija republikoj San Salva- 
dor. Suvienytų Wieszpatysz- 
czių konsuliuĘ pareikalavo nuo 
c-avo raudo, idant atsiųstų ka

ji darbuojasi ant naudos musų 
kraszto, tegul palengvina žmo
nėms auginiai? vaisinių medžių, 
jų gawimę; t^ul parengia kai 
mieeziams suprantamoj, taigi jų 
prigimtoj kalboj, pamokinimus, o 
mes pats velysime tokiai drau
gystei geros kloties. Nė techniszki 
mokslai, nė mokslas apie augi
nimu vaisinių medžių nesirisza 
su politiko, taigi, jeigu tiktužsi- 
dėjusių draugyazczių virazinįkai 
ne maiszys ežia politikos, atsisa
kys nuo maskolinimo, ras jos ir 
lietuvių pirtarimę.

Gaisrai Wilnians gub.
Pirmoje pusėje Lapkriczio mė

nesio, Wilniaus gub. buvo isz vi-

so 51 gaisrai, isz kurių užgimė: 
9 nuo neatsargumo paežių pade
gėlių, i nuo negerai įtaisytų pe- 
czių ir kaminų, 4 nuo padegimo 
ir 36 nuo nežinomų priežaszczių. 
W i suošė tuose atsitikimuose ug
nelė padarė blėdies ant 45000 
rublių, Didžiausias isz gaisrų 
buvę dvaro Gorkai, Dianos pa- 
vietyj, kur ugnelė pridirbo blė- 
dies ant 14000 rublių.

12 d. Gruodžio, 3 vai. po p:etų, 
VVilniuje, ant Topinės ulyczios, 
užsidegė mediniai namai prigu
linti bajorui Tomaszevycziui. 
Sudegė visi namai su visais kru- 
taneziais turtais jų savinįko ir jo 
sunaus. Nuo ko užgimė gaisras, 
tikrai nežinia. Blėdį ugnies pa
daryt? skaito ant 2500 rublių. 
Nė sudegę namai, nė krutanti jų 
savinįkų turtai, asekuruotine bu
vo.

Latwiszka Rygos stu
dentų korporacija. .

Rygoj, latviai politechniszko 
instituto studentai sutvėrė lat- 
viszkę studentų korporaciję po 
wardu“Selonija”.Prigulinti į kor 
poracij? neazioja latviszkų purvų 
juostas, taigi žaliai-baltai-raudo- 
nas. Rods į korporaciję priguli 
ne wisi latviai studentai, bet 
juo tolinus, juo daugiaus jų pri 
stoja. Iki sziol būvu ežia tikt, 
vokiszkos korporacijos, dabar 
mat ir latviai, nors daug turėjo 
prieszų, bet ant galo sutvėrė ir 
latviszkę.

Naujas Hilniaus Jeneral 
gubernatorius.

Tūli maskoliszki laikraszcziai 
gana aiszkino, kad Wilniuje, pasi
mirus budeliui Orževskiui, ne 
reikalingas visai naujas jeneral- 
guber nator i us, rodėsi, kad ir 
Peterburgo valdžios su tų laik- 
raszczių nuomone sutiko, kadangi 
jos ilgai jeneral-gubernatoriaus 
nepaskyrė. Dabar vienok netikė
tai likosi apgarsytas ciesoriaus 
paliepimas, pagal kurį, į Lietuvos 
jeneral-gubernatorius likosi pa
skirtas W ii niaus kareiviszko ap
skriezio virszinįkas, jenerolas 
Trockyj. Taigi mat, kaip tai bu 
vo priesz Kochanovę, valdžia ka- 
reiviszka ir civiliszka liekasi pa-

Dowano8 žemdarbiams
Moskoliszka žemdarbystės mi

nisterijos komisija stengiasi gauti 
reikalingus pinįgus ant paskyrimo 
trijų dovanų goriausiems Mesko- 
lijos žemdirbiams. Dovanos tos 
gana didelės: 1) susideda isz 500 
auksinių pusimperijolių ir kito
kių dovanų vertės 1250 rublių, 
taigi visa vertė tos dovanos yra 
5000 rublių; 2 ) 300 pusimperijo
lių ir kitokių daiktų vertės 750 
rubl., arba isz wiso 3000 rublių; 
3) 100 pusimperijolių ir kitokių 
daiktų vertės 250 rublių, arba 
isz viso 1000 rublių. Pirmutini 
dovana paskirta už geriausi? 
ūkės vedim? visose jos dalyse, 
antra—už geriausi? suorganizavi- 
m? ir treczia—už geriausi? vedim? 
kokios nors ūkės dalies.

naujas musų tėvynės virszinįkas, 
sunku prieisi laikę spręsti: rods 
jis Wilniuje jau gana ilgai, bet 
ežia jis dabojo tikt kariaunos, 
todėl jo nuomonės mums nežino
mos. Užrubežiniai laikraszcziai 
buwo neseniai paleidę paskalę, 
buk Trockyj likosi paskirtas | ka
rės ministerius, bet tasai paskalas 
pasirodė klaidžių,

Wilniaus surinkimai 
ir Įsileidimai.

Ant ateinanezių metų musų 
sostapilės, miesto VVilniaus, su
rinkimai iszskaityti isz viso ant 
456618 rubl. -82 kap.; iszleidimai 
gi isz viso ant 453207 rubl. 17 
kap. Taigi mat surinkimai ant 
3411 rubl. 65 kap. didesni už isz- 
leidimas. Kaip ant miesto turin- 
czio netoli 200000 gyventojų, 
iszleidimaf labai maži, su jais ne 
galima nė jokių žymių pagerini
mų padaryti.

Naujas Wilniau8 bulmis 
tras.

Žinote, kad maskoliszka vidu
rių ministerija ne užtvirtino išb
rinkto ant Wilniaus bulmistro, 
kataliko Montvilos ir įsakė pasi
rūpinti apie naujus rinkimus. An
tri rinkimai atsibuvo 15 d. Gruo
džio, iszrinktu likosi virszinįkas 
Wilniaus inžinierių apskriezio, 
jenerolas Bertholdt, kurisai gavo 
50 rinkėjų balsų.

WilElektriszki žiburiai 
niuje.

Klausym? apie parengimęelek- 
triszkų žiburių Winiuje, vieton 
dabartinių gazinių, pakraszcziuose 
gi miesto kerosininių, dabar antru 
kartu perkratinėja miesto rodą. 
Ar bus jie ežia parengti, dabar 
dar nežinia. Gazinių žiburių ant 
ulyczių yra mažsi, pakraszcziuo
se keroaininių dar mažiaus, todėl 
Wilniuje naktimis ant ulyczių 
teip jau tamsu kaip ir Chicagoj. 
Kompanijos, norinezios parengti 
elektriszkus žiburius, žada pa
dirbti elektriszk? pajieg? ir 
sztritkariams, o tęsyk gal ant 
sztrikarių, vieton arklių, butų 
elektriką, sztritkariai bėgiotu 
greieziaus ir musų tėvynės sosta- 
pilė isztikro butų pansni į di
delį miestę. - ,

Telegrafistų moksiaines.
Peterburgo-Warszavinio gele

žinkelio linijos užveižda paren
gia naujas telegrafistų mokslai- 
nes; mokslainės tokios liekasi pa
rengtos ant linijos nuo Peterburgo 
j Wirbalių: Wirbaliuje, VVilniuje 
ir Pskove; ant linijos gi nuo Wir- 
baliaus į Warszavę—Balstogėj. 
Apart to, ant praktiszko pasimo 
kinimo bus parengti specijaliszki 
aparatai ant tų geležinkelio sta 
rijų: Balstogėj, Gartene, Wirba- 
liuj, Kaune, ^Vilniuje, Dinabur- 
ge; ežia kiekvienas norintis pra
mokti telegrafuoti, galės ateiti 
ant pasimokinimo, mokys dy
kai vyreeniejie geležinkelio tele
grafistai.

Pawoge 15000 rublių.
VVitebske yra biurai“Maskol isz- 

koa asek u racijos siuntinių drau
gystės”. Jaunas vos 19 metų vai
kinas, tarnaujantis kaipo kasierius, 
į um? laikę, pradedant nuo Ge 
gūžio mėnesio pereitų metų, 
paszlavė 15000 rublių ir iki sziol 
draugystė apie jo vagystas nieko 
nežinojo, jaunas maskolius mat 
paslėpdavo įplaukimus už aseku- 
ruotus siuntinius ir pavogtais 
pinįgais apteikdavo vien? jaunę 
giesminįkę, kuri vakarais 
dainuodavo vienoj alinyczioj. 
Wagysta pasirodė tikt isz- 
dumus isz Witebsko jaunam 
vagiliui; jo ir iki sziol nesurado, 
bet užtai suaresztavo an? giesmi-

Isz miestelio Lebedewo, 
WUeiko8 pawietyj.

21 d. Lapkriczio, miestelyj Le- 
bedeve, Wileikos pavietyj, Wil- 
niaus gub., užsidegė teip vadina
ma “azpitolė”, prie katalikiazkos 
bažnyczios. Szpitolė buvo sena 
medini, todėl ugnis greitai apėmė 
via? triob? ir nuo jos prisigriebė 
medinės varpnyczios, pastatytos 
ant szventoriaufe, netoli bažny
czios. Bažnyczia atsirado teiposgi 
dideliame pavojuje, bet j? pasi
sekė iszgelbėti; kadangi prie 
gesinimo ugnies pritruko van
dens, todėl gelbėtojai ant bažny
czios stogo drėbė dumblę, kokio 
aut miestelio rinkos niekada ne-

karezemuikams sunku prisitaiky
ti prie naujų sanlygų, matomai 
jie negal iszsižadėti girdymo kai- 
mieczių.Teisybė, žydiszkų kareze- 
mų atvirai girdanezių žmonis da
bar nėra, bet užtai ganą priviso 
paslaptų. Žydai priesz kiekvien? 
szventę prisiperka rando parda- 
vinyczioj gana stiklinaiezių deg
tinės ir kada rando pardaviny- 
czia buvo uždaryta, jie pardavi
nėja savęj? ir ima po 5 kap. už 
stiklinaitę dauginus. Uždarius 
senas k a rezetų as, priviso ežia 
daug kremelių, bet kromeliai 
toki yra tikt dėl akczyžnįkų a- 
kių, o isztikro yra tai vietos, 
kuriose žmonės teipjau girtuok
liauja, kaip ir senose žydiszkose 
karezemose; tie žydiezki krome
liai yra tai paslaptos karezemos.

Pasiutusių szunų su
kandžioti.

Wilniuje, pasiutęs szuva, neži
nia kam prigulintis, sukandžiojo 
keletę praeivių. Szunį užmuazė 
policijantai, kurį pjaustydamas 
veterinorius persitikrino, kad jis 
isztikro buvo pasiutęs-Sukandžio- 
tus patalpino ligonbutyj “Sa- 
viez”, kur jiems bus įskiepytas 
Pasteuro apsaugojantis nuo pa
jutimo vaistas. Ant užlaikymo 
įrėdnės dirbimo tokių vaistų, ko
kios Wilniuje ne buvo, bet nese
niai įtaisė daktaras Sokolovski, 
miestas isz savo pusės paskyrė 
paszelpę.

Kiekvienas teip sako:
CASCABBTS CANDY CATHABTIC yra tai 

•tebukHngi»(i»io* aydyklo* tzK -\mitav* iicra- 
dlmuoae, tari cardu smok*, gydo lagsdnei ir 
tikrai inkstus, kepeni*, piiwa ir czysty}* wiaa

tu^R*nd**i wt,o»« »pUeko*Tir i»«įyd) a>|

Juokai.
— Kodėl tavęs niekada nega

lima patikti drauge su tavo pa- 
czia?

— Todėl, kad asz nenoriu ga
benti į avietę szaszlavų isz maco 
namų.

— Man rodosi, kad kvailį vi
sada galima pažinti isz pirmo 
požvilgio.

— Ne visada, brolau, actai ta- 
vę asz pažinau geriaus tikt tre- 
czi? kartę su tavim susitikęs.

— Kaip tai! Tu gavai per 
ausį ir ne atidavei sudėvimo?

— Ne atidaviau.
— Kodėl?
— Todėl, kad tikt dviejose 

buvome kambaryj.
— Tas kas isz to?
— Tas, brolau, kad Jonas, ne

rasdamas k? dauginus muezti, 
būt turėjęs griebtiesi vėl manęs.

— Ar buvai pas advokatę?
— Buvau.
— K? gi jis tau pasakė?
— Liepė isz kalno užmokėti.
— Na, ir tu užmokėjai?
— Užmokėjau-
—- O jis k? pasakė?
— Liepė ant Dievo pasitikėti.

— Jeigu tau kas, duotu iazsi- 
rinkti tris daiktus, kę rinktume)?

— Pirminusiai, kad degtinės 
niekada netruktu, toliaus, kad 
turėcziau daug pinįgų.

— Na, okę dardaugiaus?
— Dar kad kiek degtynės pri

dėtu.

nįkę, ant užganėdinimo kurios trūksta.
Miestelio žydams, buvusiemsj iš pinįgus vogė.

Apgarsinimas!
Puikiausios popieros dėl raazy- 

mo gromatų po 35c. tuzinas, o 
keturis tuzinus už $1.00. Perku;»- 
cziams nuleidžiu didelį procentę!

Teiposgi prilaikau visokias 
knįgas lietuviszkas, lenkiszk:>8 
ir maskoliszkaa. Užlaikau dė. 
Brolių ir Seserų III 
Sz. Prane isz kaus
reikalingus daiktus: 
kryžius, Stačias, kryžius atidaro 
mus dėl audėjitno relikvijų ir 1.1. 
Ko norint reikalaudami, visad t 
uždėkit szit? adresę:

W. Kudarauskais 
241W. 3rdStr. So. Boston, Mass

Zokono 
visokius 
juostas.

-



NUO KEDYSTES
Prisiartino NaujiMetai,o pasibaigė 
seni, taigi jau laikas kiekvienam 
skaitytojui užsimokėti, kę yra 
kaltas už pereitus metus ir pri
dusti prenumeratę ant ateinan- 
czių metų, idant szįmet daugiau 
skaitytume ir geriaus suprastume, 
kę skaitome ir kas mus mokina 
gero, o kas blogo. Užtiesę, jeigu 
tikt su atyda skaitysime ir gerai 
tėmysime, suprasime, kas yra mu
sų draugais, o kas prieszais; 
žinosime nuo ko szalintiesi, o 
prie ko glausti esi, idant pagerinti 
savo vargingę būvį.

Laikrasztis “Lietuva” kasztuo- 
ja ant metų tik $2,00, o kas abu 
doliaru ant syk užsimoka, gauna 
už 50c. knįgelę dovanų. 
Knįgelę gali iszsirinkti sau isz 
musų Kataliogo, kas kokię nori. 
Kas neturi musų Kataliogo. te
gul atsiszaukia, o prisiusime dy
kai. Z

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

Prisiųsdami pinįgus uždėkite 
szitokį adresę:

A. OL8ZEV8KI8,
Sub-Sta. No. 60., Chicago, III.

. ..■“-■■L"'......
Suaresztawo banko uredninlkus.

Wichita, Kas. 29 Gruodžio 
pereitų metų suaresztavo Gusta
vu Thelanę, prezidentę nusi- 
bankrutinusio banko mieste EI 
Rano. O. T. Mich. Eichhoffę, to 
banko kasierių, Charles’} Mev- 
manę, kasieriaus pagalbinį kę ir 
vienę isz direktorių to bauko, 
Ludvikę Eichhoffę, Suaresztuoti 
jie užtai, kad priiminėje dejiozi- 
tus tęsyk, kada bankas buvo jau 
nusiban krutinęs. Įnirszimas 
varguolių, kurie jiems pinįgus 
įkiszo, buvo teip didelis, kad po
licijai su dideliu vargu pasisekė 
suaresztuotus apginti, žmonių 
minios norėjo juos lynezuoti.

- ....... ' ■ ■
Dega prairijos.

Guthrie, Okl. Dega dideli prai- 
rijų plotai nuo Texas rubežių. Be- 
aver Countyje. Prie te pražuvo 
daug besigananezių galvijų; ug
nis isznaikino ir daugybę ant 
prairijų pastatytų farmų.

P»m«tyk dėtai* CASCARETS u* 10o.,
rteual* plkucziu ir wi.u widurlu.

Isz darbo lauko.

•=ss-

Jeigu Jautiesi ne*welku. imk wien*CASCAB
' ET8, o i*zgyd>* taw{, ui 10 Ir 2Oc.

Isz Amerikos
Siondymu vaisiai.

Natyvistų siundymai priesz a- 
teivius, nekentimas svetimtau- 
ezių Amerikoj, skriaudos, 
kokias jie kenezia, visokį netei 
singi apkaltinimai, tautiszkas 
fanatizmas amerikonų gal 
pagimdyti visai negeistinę na- 
tyvistams apsireiszkimę, visai 
prieazingę jų norams. Apkal
tinimai ateivių ir reikalivimai 
apsunkinimų ateivystės, ko
kių pilna natyvistų laikraszcziuo- 
se, obskurantiszki motyvai suerzi
no jau vokieczius, skaitlingiau
sius ir geriausiai suorganizuo
tus ateivius; jie visur kelia pro
testus priesz rengiamus apsunki
nimus ateivystės, priesz nekenti- 
mę Amerikoj svetimtauczių, 
priesz natyvistų siundymus, 
priesz nekenti m ę svetimų kalbų. 
Siundymais, apkaltinimais, ko- 
liojimais ne galima svetimtau
czių suamerikanizuoti: kaip pri
spaudimas ne maskolių pakelia ne 
maskoliszkus gai valusMaskolijoj, 
visi ginasi nuo sumaskolnimo, tas 
pats turėtų užgimti ir Amerikoj. 
Maskolijoj vienok ne maskoliai 
iszmėtyti atskirose provincijose, 
viduriai jos apgyventi tikrais 
maskoliais, Amerikoj gi yra ki
taip: ežia ateiviai arba ateivių 
vaikai gyvena visuose sztėtuose. 
Nekentimas ateivių, jų kalbų ap- 
sireiszkė net terp žmonių balsais 
iszrinktų urėdnįkų, kurie teip to
li nužengė, kad viename sztėte 
neužtvirtino rinkimų todėl, kad 
rinkėjai, Amerikos ukėsai ne moka 
angliszkai; kova per tai tikt per
ėjo į asztresnę tarmę: naty vištai 
reikalauja pripažinimų pilnų tiesų 
tikt tiems ukėsams, kurie moka 
aagliszkai, arba kurie perėjo szio 
kraszto mokslaines. Toks reika
lavimas parodė isz ateivių su- 
sidedantiems ukėsams, ko jie gal 
sulaukti. Wokiecziai tuom tar
pu jau parodė, kad jie pasirengę 
prieszintiesi natyvistų reikalavi
mams, toliaus vokieczių paveiks
iu seks gal ir kitų tautų ateiviai. 
Iki szioi vokiecziai Amerikoj ga
na greitai amerikanizavosi, yra 
ežia diktai gimusių isz vokieczių 
tėvų bet nemokanezių vokiszkai. 
Siundymai priesz ateivius pada
rys tę, kad visi ateiviai pajus 
reikalę solidariszkumo, pamylės 
labiaus savo kalbę, o kas tęsyk 
isz Amerikos turėtų pasidaryti? 
Ant Amerikos plotų yra daugiaus 
ateivių negu tikrų ameri
konų, su ateiviais susidėtų visur 
skriaudžiami nėgrai, todėl kovo
je turėtų paimti virszų ateiviai, 
nors naujų ežia ir ne įsileistų. Ir 
sziędien juk mažai yra tokių sztė- 
tų, kur.. tilprų amerikonų butų 
daugiaus, tai kas gi turėtų atsi
tikti?- Tęsyk prancuziszka Loui- 
siana isz vytų &wo viduriuose an
gį iszkę kalbę, tę patį padarytų 
sztėtai, kur vokieczių dauguma, 
tų paveiksi} sektų szwėdai ir 
tt. Taigi natyvistų siundymai 
gal pagimdyti, vieton tautiszkos 
vienybės, sztėtuš su svetimoms 
kalboms, kuriuose natyvistų ap- 
ginima angįiszką. kalba neturėtų 
daugiaus tiesų ui kitas mažumos 
gyventojų kalbas.

Dideli nelaime.
Po atsibuvusių rinkimų į mies

to hallę, Londone, Kanadoj, susi
rinko daugybė rinkėjų laimėju
sios prie pasibaigusių rinkimų 
partijos. Grindys vienok bailės 
matomai buvo silpnai pastatytos, 
jos su visais bailėj susirinkusiais 
įgriuvo ir atgabeno didelę nelai
mę. Bailėj buvo 150 žmonių ir 
jie visi su grindims nupuolė nuo 
virszutinių lubų į apaczię. Kituo
se kambariuose buvę žmonės per
sigando ir ant syk pradėjo verž- 
tiesi laukan, terpduryj susigrū
dime daugybė žmonių likosi sun
kiai sumankytų. Isz nupuolusių 
su įgriuvusoms grindims 30 liko 
si užmuaztų; sunkiai apkultų yra 
daug; tęrp apkultų yra ir mirti
nai apkulti.

Žemes drebėjimai.
Tūlose vietose Suvienytų 

Wieszpatyszczių Sziaurinės Ame
rikos, pradžioj Naujų Metų kaip 
kur apsireiszkė žemės drobėji 
mai; jautė juos tujose vietose 
Kalifornijoj, Didžiojo oceano pa 
krantėse ir prie Allautiko, Nau
joje Anglijoje. Exetere, N. H. 
žemės lingavymai sukėlė naktyj 
mieganezius gyventojus, kurie 
persigandę iszbėgiojo isz savo 
namų ant ulyczios. Didelės blė- 
dies vienok žemės drebėjimai ne 
padarė.

Wisa szeimyna sudege.
Jersey City, N. J. Laike užgi

musio gaisro vienuose namuose 
sudegė ežia visa szeimyna susi
dedanti isz 6 ypatų. Isz po degė 
šių sudegusių namų iszsraukė su
anglėjusius kunus: vokieczio 
Reicho, jo paezios ir ketvertos* 
vaikų. Prie ugnies gesinimo sun
kiai apdegė 19 metų penktasis 
Reicho sūnūs ir ugnagesių szefas.

Musztynes terp lenkisaku ir ita- 
1 isz k u darbininiku.

Albion, N. J. Susztraikavo 
italijonai darbinįkai dirbanti prie 
kasimo kanalo Hundsburge. Wie- 
ton susztraikavusių, kompanija 
parsitraukė isz Buffalo lenkus dar- 
binįkus, ant tų užpuolė sztraikuo- 
janti italijonai.- Isz pradžių atėjo 
150 italiszkų darbinįkų ir kalbino 
lenkus pamesti darbę, kadangi 
tie ne paklausė,iszsitraukė revol* 
verius ir prasidėjo isz abiejų pusių 
szaudynės, kurios traukėsi gana 
ilgai; paszautas į ko j gi tapo tikt 
vienas italijonas, John Ambrose.

Isz Alaskos aukso kastynių.
Sugrįžę isz Alaskos aukso 

jieszkotojai rodą patvirtina žinias 
seniaus pasklydusias apie bran
gybę Dovson Cityje ir kituose 
aukso plotų krasztuose valgio 
produktų, bet jie tiki, kad tų 
produktų užteks iki pavasariui; 
preke* kelia vien produktų per- 
kupcziai, nors dabar dar reika
lingų produktų ne Blokuoja. 
Dovson Cityje už svarę awin 
czienos reikta mokėti po $1.00- 
1.50,už maiszelį miltų $100,laszi- 
nių ir pupų svaras $1.25, cukraus 
svaras 20c. Apie Dovson City 
visi “dairas” (vietos aukso kasi 
mo) jau užimtos, liuosų ežia su 
visai nėra. Szalcziai tenai dideli, 
vidutinis szaltis būva 40° F. že- 
miaus zero. ,

Kowa su netikrais daktarais.
Topeka, Kans. Sveikatos už- 

veizda apgarsino kovę su ne tik
rais daktarais, kurie savo ne 
mokslu daug žmonių į kapus nu
varė ir tai tokių, kokius tikras 
daktaras butų iszgydęs. Gydyti 
ligonius Kansaso sztėte likosi da
bar užginta daktarams turintiems 
dipliomus szitų daktarystes kole
gijų: “Wisconsin Electric Medi- 
cal College” “Illinois Health Uni 
versity”, “Illinois Medical Colle
ge” ir “Independent Medical 
College”. Wisos tos daktarų 
dirbtuvės yra Chicagoj ir jas 

pinįgus dak- 
pardavinėja.

kaltina, buk jos už 
| tariszkus diplomus

1 Plymouth, Pa. Darbai eina 
pusėtinai; vieni brėkeriai dirba 
pilnę laikę, kiti gi po 3-4 dienas 
ant sanvaitės. Žmonelės dar ne 
labai bėdavoja su darbais; visi 
tiki, kad ant pavasario jie dar la
biaus pasigerįs. Wienas brėkeris, 
išstovėjęs per kelis mėnesius, 
dabar pradeda dirbti; nuo Sausio 
žada pradėti darbę visose kasty- 
nėse. Kalnakasiai iszto labai 
džiaugiasi, neturėję dari o galės 
užimti savo vietas pradėjusiame 
darbę brėkeryj. Kaip kur dabar 
dirba po 3—4 dienas ant san vaitės, 
kitur po 8 valandas ant dienos.

Mainierius.
1 Chattanooga, ' Ten. Pasi

baigė sztraikas anglekasių kasty- 
nėse, prigulineziose Cincinnati 
Southern geležinkeliui, sztetuose 
Kentucky ir Tennessee. Sztraikas 
ežia traukėsi nuo Gegužio mėne
sio; užgimė gi todėl, kad likosi 
numažintas darbinįkų uždarbis 
ant 10%. Dabar geležinkelio 
kompanija apreiszkė, kad už
darbį numažina tikt ant 5% ir dar
binįkai ant to sutiko ir po 6 mėne
sių i Išėji mosi grįžta prie darbo. 
Dirbo ežia 3000 darbinįkų.

5 Chicago. Grabų dirbtuvėj 
Hill & Co., ant kertės Morgan ir 
VVashington str., numažino ant 
25% darbinįkų uždarbį: todėl 
4U0 darbinįkų, terp kurių buvo 
daug lenkų, o gal kaip koks ir 
lietuvys, paliovė dirbę.

1 Kittoning, Pa. “Watch 
Chine Company” pasiūlė sztrai 
kuojantiems darbinįkams pakėli- 
mę užraokesnio ant 12|%, kuom 
darbinįkai pasiganėdino ir grįžta 
prie darbo.

5 Spbingfield, III. Pakėlė 
sztraikę 150 kalnakasių kastynių 
Assumption, Christian Countyje. 
Priežastis sztraiko yra ta, kad 
kastynių- savinįkai ne priėmė 
prie darbo tūlų darbinįkų vado
vų.

5 Hazleton, Pa. Sztraikai an- 
glekasių Honey Brook kastynių 
pasibaigė. Superintendentas kas
tynių priėmė atgal pirmiaus ihm< 
darbo praszalintus darbinį k us, 
kuom pakėlę sztraikę pasiganėdi
no.

5 Chicago. Ledo prekėjai ža
da neužilgio pradėti darbę prie 
krovimo ledo, prie ko diktai 
darbinįkų gaus darbę.

T Buttalo, N. Y. Ant Loui- 
siaua ulyczios neužilgio pradės 
dirbti elektriszkosztritkario liniję.

5 Nev York. 600 neturinezių 
darbo kriauezių dirba dabar prie 
valymo nuo ulyczių sniego.

Iszlygos darbo Siberijos 
aukso kastynOse

Kadangi daugelis musų vien- 
tauezių isz Lietuvos kraustosi 
į Si beriję laimės jieszkoti, todėl 
tikimėsi, kad ne vienas norėtu 
žinoti apie iszlygas darbo tame 
kraszte. Siberijoj daugiausiai 
darbinįkų reikalauja prie aukso 
jieszkojimo. žinias apie iszlygas 
darbo prie aukso kasimo psse- 
miame i*z maskoliazko laikrasz 
ežio “Sibirskaja Žtzn”. Darbinį 
kui, už iszkasimę kubiszko 
sieksnio žemės (tiek turi iszkasti 
per dienę), su nuvalymu jos nuo 
sniego, szaknų, kelmų, moka 
žiemę (nuo 1 d. Spalių iki 1 Ge
gužio) po 30 kap. ant dienos, 
vežėjui 25 kap.; vasaros laike, 
taigi nuo 1 d. Gegužio iki 1 Spa
lių, už iszkasimę Ij kubiszko 
sieksnio žemės, 60 kap., vežėjui 
55 kap. ant dienos. Už kitokius* 
darbus žiemę užmoka po 6-8 
rublių, vasarę po 10-15 rublių ant 
mėnesio, skaitaęt po 30 darbo die
nų ant mėnesio. Darbi n įkas pristo
jęs ant darbo, turi turėti visus 
ant gyvenimo daiktus, valgį ant 
viso darbo laiko, kę turi pirkti, 
isz duotų jam darbdavio rankpi- 
nįgių, isz darbdavių krautuvių. 
Krautuvės duoda darbinįkui 
produktus, isz kurių jis turi

virti sau valgį, kepti duonę. 
Darbo laikas traukiasi žiemę 10 
valandų ant dienos, vasarę gi 12 
wal. Jeigu darbinįkas atsigabena 
su savim paczię, tai už jos gyve
nini} darbdavys nutraukia nuo 
darbmįko uždarbio po 2 rubliu 
ant mėnesio; kiti darodawiai už
tai ne reikalauja užraokesnio. Dir 
bantis 302 dieni per metus gal 
uždirbti kasėjas 132 rublių, vežė 
jis gi 118 rublių j>er melus, žino 
ma, je'gu ne up'eis nė vienos 
darini dienos.

Kiek gi mali>hi4Hi |>er tę laikę 
turi darbinįkas iszdeisti?

Už pdiudyjituę kontrakto turi 
4 rubl. 90 kap; 

iijv’1-. ■
užmokėti

Kelionė iki 
aukso jieszko- 
jimo vietos 
apie

Ant užlaiky
mo mokslainėi 
ir cerkvės, 
nors butu ne 
staeziatikis, tu
ri mokėti

Už kepinję 
duonos, virimę 
valgio, reikia 
mokėti. 11 rubl.

Wiaokių mo- 
keszczių........ 15 ”

Drabužiai, 
apsiavimas, 
arbata, cukrus 
kastynių parda
vinycziose po 
6 rubl. ant mė
nesio, arba ant 
metų 66 ”

Taigi isz to 
menko uždarbio 
alsikiria. 103 rub. 65 kap.

Taigi, jeigu ue iszleis ant taba
ko, jeigu ne iazgers stiklelio deg
tinės, jeigu ne apsirgo, bet dirbant 
po 10-12 valandų ne sveikose 
sanlygose, pasilieka geriausiai už
dirbantiems kasėjams 30 rublių, 
vežėjams 15 rublių; apie kitus 
darbinįkus, gaunanezius po 10-15 
rubl. ant mėnesio, nėra nė kalbos: 
tiems atsitraukiant, po sunkiam 
metų darbui, lieka vos 3 rubliai, 
taigi neužtenka nė ant kelionės 
i apgyventas vietas, kur galėtu 
kitokį sau darbę rasti. To negana, 
dar darbdaviai^ kaip įmanydami 
mažina ir tę menkę darbinįko už
darbį. Nuo 1880-1890 m. dar
binįkai prie aukso jieszkojimo už
dirbdavo 190 rublių, 1890 m. 
mokėjo dar 160 rublių, o dabar 
jau tikt 130 rublių. Kas gi bus 
toliaus, klausia “Sibirskaja 
Žizn”, kas ežia turi aszaras lieti: 
aukso jieszkotojai, ar darbinįkai?

5

75 kap.

CASCARETS ladrutlna kepeni*. Inkstu* lt 
e*. Niekad neakanda. lOo. t

ISZ
Lietuwiszku dirwu

Kas mus labiausiai 
trukdo?

Rugojame mes, kad nieko tik
rai svarbaus atlikti ne galime, 
kad lietuvystės ant tikrai tvirtų 
pamatų pastatyti ne įstengiame, 
kad musų “Susi vienyjimas” ne au
ga. Taisytojų rods turime daug, 
bet kę gi padaryti, kad jų balso 
visuomenė neklauso. Neseniai 
mes patalpinome rasztę p. Darbi- 
nįko, kuriame jis nevaiaingumę 
musų iki szioliszkų darbų stato 
ant materijaliszkų priežaszczių Tas 
isz dalies teisybė, bet, idant aprū
pinti prideraneziai tuos reikalus, 
noro tūlų vadovų neužtenka. Jei
gu terp mus butų milijonieriai, 
užtektų tikt rengti lietuviszkas 
tautiszku dirbtuves ir duoti jose 
gėrę darbę lietuviams darbinį- 
kams, bet terp mus didžturezių 
nėra, nee iazskyrus kelias ypatas, 
visi ėsame betureziais darbinį- 
kais, pavienis lietuvys nė vienas 
ne turi tiek pinįgų, idant galėtų 
parengti dirbtuvę, arba pardavi- 
nyęzię; ant galo tokios nė ne at- 
nesztų mums tiek naudos, kiek 
reikia, parengėjas dirbtuvės arba 
pardavinyczios žiūrėtų vien ant 
savo asabiszko pelno, kadangi 
vienok terp mus nėra nė tikrai 
iszsilavinusių prekėjų, kurie ži- 
notų visas prekystes paslaptis, nė 
tikrai visopusiszkai suprantan- 
czių iszdirbystę, todėl tokiose 
pardavinycziose ta v orai galėtų 
būt arba niekesni, arba branges
ni, negu svetimtauezių pardavi- 
nyežiose, musų dirbtuvėse galėtų 
pritrukti gerai iszmokusių darbę 
amatnįkų, o be tokių ir gerai pas-

telyta dirbtuvė ne iszstovės, ka
dangi iszdirbimai ne butų ge
riausi. Gerai yra kalbėti, kad 
lietuvys privalo pirkti pas lietu
vį, bet kad kalba ne butų tusz- 
czia, reikia, idant lietuvys pas 
savo vientantį rastų teip jau gė
rę ir teip jau pigų ta volę kaip ir 
pas svetimtautį. Rengti parda- 
vinyczias arba dirbtuves, kadan
gi musų eilėse nėra kapitalistų, 
galima tikt sujungtoms visų lie
tuvių pajiegomis, taigi ant koo- 
peraty viszko pamate. Kaip gi 
vienok tę atliki, kadangi truks 
lę mums vienybės, trūksta su
pratimo? Jeigu mes sziędien teip 
žemai stovime, tai todėl, kad ne 
bandome nieko nuveikti sujung 
tomis visų pajiegomis; net tūli 
musų vadovai ne tikt ne bando 
traukti brolius į kruvę, bet ir 
mažę pulkelį, keldami vaidus, 
stengiasi iszskiretyti.Kad teipyra, 
užtenka pažiūrėti į musų laikrasz- 
czius: terp jų sandarbinįkų yra ir 
toki doriszki nupuolėliai, kurie, 
paveikslan, viename laikrasztyj, 
užsidengę vienu pseudonimu, er
zina kunįgus, kunįgų gi laikrasz- 
cziuose, po kitokia pravarde, už- 
sipuldinėja ant ne kunįgų. Pri
derėtų mums jau sykį nuo tekių 
bjaurių erzintojų atsikratyti. 
Kol toki doriszki nupuolėliai bus 
eilėse neva musų vadovų, mes 
niekada į vienybę ne sueisime, o 
be vienybės nieko svarbaus ne 
atliksime. Apart vienybės, trūks
ta mums supratimo ir reikalingo 
mokslo. Stabdo mus labiausiai 
nesutikimai ir nesupratimas; jei- 
gu tie apsireiszkimai sykį terp 
mus isznyks, tęsyk lietuvystė, 
ant kokio ne pastatysime ję pama
to, tvht&i laikysis. Sziędien 
mes tikt todėl nieko nuveikti ne 
galime, todėl negalime pagerinti 
savo būvio, kad nieko ne daro
me krūvoj, sujungtomis pajiego
mis.

Taigi dirbkime isz wien!
“Garsas”, raižydamas apie 

musų brolių girtuokliavimus, 
peikia “teisybę mylinezius” ir 
“nevienpusiszkus” laikraszczius 
už jų tylėjimę, “kad tūlas lietu- 
viazkos tautos dergėjas redakto
rius begėdiszkiausiai užsipuola 
ant kunįgų dnudžianezių nuo 
girtavimo”. “Garsas” sako, kad 
visi laikraszcziai galėtu sutikti 
ant szito punkto ir kariauti isz 
vien. Mums rodosi, kad jie galė
tu sutikti ne tikt ant szito punk
to, bet ir ant daugelio kitų, jeigu 
tikt norėtu, jeigu iszsižadėtu sy
kį kėlimo tuszczių vaidų, ap- 
skundimų. Girtuoklystės mes ne * 
isznaikysime draudimais ir žo
džiais. Norime, kad isz palengvo 
(ūmai ji ne iszdils) ji terp musų 
brolių iszdiltų, tai suteikkime 
jiems geresnį pasilinksminimo 
budę, parengkime žmonėms ap- 
szvieczianczius ir pakelianezius 
jų jausmus skaitymus,parengkime 
pigius teatrus, gerus koncertus, 
arba ir szokimo vietas be gėry
nių. Nors tas iszsyk ne patiks pri- 
pratusiems prie girtuokliavimo, 
bet visgi iszpalengvo girtuok- 
liaujanczių skaitlius pradės mažin- 
tiesi. Draudimai bus geri tęsyk, 
kada turėsime kę vieton degti? 
nės pasiūlyti. Kodėl prie rengimo 
tokių įtaisų ne ragina “tie mu
sų gereeniejie vado vai” ?Dirbkime 
tikt isz vien, o be abejonės 
visgi kę nors sutversime; prikal
bėkime musų draugystes, kad ant 
savo balių ne vartotų svaiginau 
ežių gėrymų, tegul juos iszmeta 
ir isz kitų vietų, kur nereikalin
gai yra vartojami!

Isz Lietuwiszkq farmų 
Arkanse.

Pirmę Kalėdų dienę pas mus 
gerai pasnigo, bet oras ne szaltas, 
todėl, turbut, sniegas neilgai už 
siliks. Farmeriai turėjo savo gy
vulius į tvartus uždaryti, kadan
gi sniegas užklojo jau pievas. 
Skaitlius farmerių Arkanse pasi
didino, bet lietuviai baigia jau 
isz ežia bėgti, farmos patenka 
svetimtaueziaras, kurie nesiskun
džia. Daugelis musiszkių, kurie 
buvo ant farmų apsigyvenę, par
davė jas svetimtaueziams, .ka
dangi pats ne mokėjo gyventi. 
Daugumas apsigyvenusių ant 
farmų musiszkių ne buvo žemdar- 
biais, todėl ant farmų gyventi 
ne mokėjo, jiems darbas rodėsi 
per sunkus; dabar ežia mažai lie
tuvių teliko. Kas senoj tėvynėj

priprato prie darbo, toks žino, 
ko reikia ant apsigyvenimo ant 
farmų. Lietuviai žemdarbiai tu
rinti sziek tiek skatiko ant pra
džios, gal ežia dręsiai imti farmas, 
vardę Arkanso kolionijų pagadi
no kriaueziai, kurie nežinojo kaip 
reikia ant apdirbimo žemės dar- 
buotiesi.

Farmeris.

Naujas laikrasztis ‘Dirvą’.
Pasirodė jau pirma knįga nau

jo lietuviszko laikraszczio “Dir
va”. .Laikrasztis tas žada iszeiti 
vienę kartę ant bertainio metų; 
prekė jo 2 dol. ant metų, iszei- 
na “Garso” spaustuvėj, Kiek 
iss pirmo numerio to naujo laik
raszczio galima spręsti, jis pasi
rodo ne kokiu nors nauju, bet y- 
ra tai antrasis isz dvynuezių bro
lių buvusio prie “Garso” “Knį- 
gyno”, teip kaip “Pasaulė” yra 
kitu isz dvinyczių “Garso”. Tei
singai sakant, “Dirva” neyra tai 
laikrasztis, bet knįga, kurioje pa
ti l po medega dėl biografijos (gy
venimo apraszymas) musų gar
saus raszėjo, Si m. Daukanto. Kas 
tilps kitose knįgose, pamatysime. 
Ar sziaip ar teip pavadinsime 
tę nauję laikrasztį, jeigu iszleis- 
tojai pasirupys apie tikrai mums 
reikalingus rasztus, jis ga
lės būt tikrai naudingas, jeigu isz
leis tikrai apszvieczianczias 
žmonių protę knįgutes. Mums 
rodosi, jeigu iszleisti knįgutes, tai 
geriausiai butų iszleisti pradinius 
rankvedžius visokių mokslų, pa- 
raszytus suprantamoj žmonėms 
formoj. Tę ir žada daryti isz da
lies “Dirva”. Taigi galima tikė
ti, kad nors szitame musų laik
rasztyj ne bus vaidų.

Naujos lietuwl8zkos drau
gystės.

“Garsas” pranesza, kad She- 
nandoryj, apart“SimanoDaukanto 
sa v i ta rpinės paszel pos draugystės, 
tveriasi dabar ir kita, vienų dar
binįkų, po vardu “Union Labo- 
rers”. Į tę draugystę ne galės 
prigulėti nė joks biznierius, už 
tai darbinįkai svetimžemiai visų 
tautų, taigi: lietuviai, slovakai, 
lenkai ir tt.

“Kardas” paduoda, buk 26 d. 
Gruodžio, Baltimorėj užsidėjo 
lietuviozka teatraliszka draugys
tė, į kuri} isz syk prisiraszė 8 są
nariai, Budėdami po 25c. mėne
sinės mokesties. Draugystė, kiek 
galima numanyti, užsiims vien 
loszimu teatrai iszkų rasztų, apie 
jų parupinimę, žinoma gerų, ro
dosi, ji nesirupys, nors apie tai 
“Kardas” nieko ne mini.

Neapgywenti swletai.
Mokslincziai tiri nė toj ai dan

gaus pasvieczių, tirinėdami fizisz- 
kas ypatybes kitų svietų, dabar 
tankiai stato klausymę, ar ant 
kitų svietų yra tokia jau gyvy
bė kaip ir ant musų žemės? Kad 
tokia gyvybė, kad tokie jau su
tvėrimai, kaip ant žemės, arba 
jiems panaszus gal gyventi ant 
tūlų kilų musų saulės siatemo 
planetų, tę mokslincziai pri- 
pažinsta, kad ant kaimyniszkos 
musų žemės planėtos Marso gy
vena iszmin tingi sutvėrimai 
atsakanti gyvenantiems ant 
žemės žmonėms, tę jau beveik 
pripažįsta mokslincziai; rodo tę 
permainos ant tos planetos pa- 
vi rsz i aus, kurios gal paeiti 
tikt nuo darbų iszmintingų su
tvėrimų atsakanezių musų žemės 
žmonėms. Ne ant visų vienok 
ir musų saulės planetų gal gy
venti toki sutvėrimai kaip 
ant žemės. Paimkime didžiau
si} musų pasaulės planetę 
Ju pi t erę arba Joviszę. Masa jo 
yra 300 kartų didesni už masę 
musų žemės; kadangi jis vienok 
dar ne su visu atszalęs ir sukietė
jęs, todėl ant jo negal gyventi 
toki organiszki sutvėrimai kaip 
ant žemės; bet ir jam atszalus ir 
sukietėjus kaip musų žemė, ne 
galės ten gyventi toki jau su
tvėrimai ir augti toki jau aug
menys, kaip ant musų žemės, ka
dangi ten visgi bus visai kito
kios firiszkos sanlygos. Kadangi 
Jupitero masa ir medega dabar 
yra keturis kartus lengvesni už 
medegę musų žemės, tai sukietėjęs 
teip kaip žemė, jis turi ant tiek 
susitraukti, taigi isz didelio, kaip 
Bziędien, kamuolio, didžiausio isz 
visų musų saulės sistemo plane
tų, turi jis pasidaryti daug ma
žesniu. Jau dabar ant Jupitero 
pritraukimo pajiega yra 2| sy-| 
kių didesni negu ant žemės, tai 
sumažėjus, susitraukus ir prisi
artinus labiaus pavrsziui prie vi
durio, ta pajiega bus 10 kartų di

desni, taigi, paveikslan, vienas 
svaras ant žemės, ant Jupitero 
8vers 10 svarų; taigi kiekvie
nas daiktas ant Jupitero bus 10 
syk sunkesnis, kiekvienam su
tvėrimui reiktu neszti 10 syk 
didesnę sunkenybę negu, prie to
kių jau sanlygų, ant žemės. Kę.pa
sakėme apie Jupiterę, panaazios 
sanlygos yra ir ant kitų didesnių 
musų saulės sistemo planetų, 
taigi ant Neptūno, Saturno; tai
gi gyvybė, žinoma panašai į gy
vybę ant žemės, isz musų saulės 
sistemo planetų gal būt tikt ant 
žemės ir ant kitų mažesnių. Jeigu 
jau, kiek prie sziędieninio mokslo 
stovio galima spręsti, didesnės 
musų žemės planetos ne tinka gy
venimui dėl panaszių musų žemės 
sutvėrimų, tai dar mažiaus tinka 
stovinezios žvaigždės, kurios ne 
tikt už didžiausias musų planėtas, 
bet ir už saulę kur kas didesnės. 
Jeigu stovinezios žvaigždės 
tveria teiposgi planetariszkę 
sistemę kaip ir musiszkės planetos 
ir jeigu jos keliauja aplink savo 
saulę, tai jų kelionės eliptiszki ke
liai yra teip isztysę, kad jos kartais. 
12 kartų toliaus atsitolina nuo 
savo saulės, negu planetos musų 
sistemo. Taigi, ant kiek prie szię
dieninio mokslo stovio galima 
spręsti, nė musų saulės sistemo 
didesnės planetos, nė stovinezios 
žvaigždės ne turi orgauiszkos 
gyvybės tokios kaip ant žemės, 
ne gal ant jų būti nė 
tokių gyvų sutvėrimų, uė tokių 
augmenų kaip ant musų žemės, 
arba nors jiems panaszių.

Ar galima ant oriaiwių at
likti didesnes keliones?
Iszlėkus ant baliono prie sziau- 

rinio žemės galo sz vedui Andree, 
kadangi nuo jo ne ateina nė 
jokios žinios, tūli net specijalistai 
sprendžia, kad ant orlaivio su 
balionu ne galima tolesnių atlikti 
kelionių ir kad todėl Andree su 
savo balionu tuojaus, kur nors 
netoli salos Špicbergeno, nupuo
lė į jūres ir prigėrė su drauge su 
juom iazlėkusiais draugais. 
Prancūzas Godard, ant pertikrini- 
mo, kad ant baliono galima atlik
ti ilgesnes keliones, 19 d. Spalių 
pakilo ant jo paties parengto ba
liono, “Auguste Polish” ir į 24 
valandas atliko kelionę 1500 vior- 
stų, taigi daugiaus negu grei- 
cziausias geležinkelio trūkis; 
jeigu tokię kelionę atliko Andre- 
es balionas, tai ne tikt kad jis 
turėjo pasiekti sziaurinį žemės 
polių, bet galėjo ir prisigriebti 
Azijos, arba Amerikos sziaurmių 
krasztų. Balionas “Auguste Po
lish” pasikėlė su 8 paaažieriais, 
kurie drauge svėrė 36 pudus, 
pats gi orlaivys svėrė 66 j pūdo; 
visokios prietaisos, knįgos, ba
lastas, pasažierių daiktai, virvės, 
inkarai ir t. t. svėrė isz visa 106 
pudus. Paleistas Leipcige, Wo- 
kietijoj, balionas isz syk iszkilo 
iki 610 pėdų ir lėkė į sziaurry- 
tus, apyvakarėj užsisuko labiaus 
į sziaurius. Greitumas orlaivio 
bėgimo isz pradžių buvo 23 
viorstai per valandę, bet jau ant 
379 sieksnių pasiekė 40 viorstų 
ant vajandos; perlėkė jis ties 
Berlynu, bet tuojaus potam orlai
vys įlėkė į didelį audros debesį, 
isz visų pusių matyt buvo besi- 
vingiuojanti žaibai ir nesiliaujan
tis perkūno griausmas, tempera
tūra buvo 10c Reaumuro termo
metro. Apie pusiaunaktį pradėjo 
lyti, nuo ko balionas teip nusi
leido žemai, kad jo inkarai nuo- 
latai kabinosi tai už medžių, tai 
už stogų, nuplėszė kelis'stogus ir 
net, kiek davėsi girdėti, iszmuszė 
keno ten langus. Pasiliovus ly
tui, balionai iszkilo vėl į virszų. 
Apie 9 valandę isz ryto jį tyczia 
nuleido žemyn, idant dasižinoti 
ties kokiu krasztu jie lekia; ant 
lauko pamatė dirbanezius ukinį- 
kus, pasirodė, kad jie lekia ties 
Lietuva; ukinįkai, pamatęlekian- 
czię tokię baisybę, iaz kurios kas 
ten bando į juos kalbėti, persi
gandę bėgo isz lauko namon. Po
tam vėl jis pakilo į padebesius. 
Godard norėjo dar vienę dienę 
lėkti padebesiuose, bet jo pasa- 
žieriai anfr to nesutiko, reikėjo 
leistiesi žemyn, ežia jie vėl įlėkė 
į audros debesį, kurisai neazė 
orlaivį su greitumu 90 viorstų 
ant valandos. Apie 5| vai. po 
pietų su dideliu vargu pasisekė 
jiems nusileisti netoli miesto 
Tarnov, Galicijoj. Tokių budu, 
balionas su 8 paaažieriais į 24 
valandas atliko kelionę 1500 
viorstų, kadangi jis nuo Leipci
go atlėkė ties Berlynu, nuo ežia 
ant Wilniaus, nuo Wilniaus ant 
Warszavos, nuo ežia į pietus į 
Galiciję.
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Su guodone, Dr tėT. M.

kur. 
man

| pietinėj Prancūzijoj siautė 
baidos vėtros ir perkūnijos su de
besų praplyszimais. Netoli Tu- 
lono, ant Widuržeminių juiių 
daug laivų susidaužė, prie ko 
prigėrė ir žmonės; debesų pra- 
plyszimai atgabeno daug nelaimių 
ir ant žemės.

Jurgis 8z n ei deri s.
P. S. Reikale pirkimo žemės, 

raszykite pas F. Mikolainį,
Thorp, Wis.

t Britiszkose pakrantėse siau
tė vėl baisios vėtras. Pacztiniai 
laivai terp Dover (Anglijos por- 
tas; ir Calais(Prancūzijoj) ir terp 
Folkstovne( Anglijoj) ir Boulogne 
(Prancūzijoj) su visu negalėjo 
iszplaukti. Ant jūrių susidaužė 
daug laivų.

— Kas norite, kad iszsiųsti į 
k ra jų pinįgai gerai ir greitai su- 
vaikszcziotn, siųskite juos per 
“Lietuvos” redakciję, o greieziau- 
šiai suvaikszczios. Už greitumu ir 
teisiugumę kasdien apturime szim- 
tos padėzavonių nuo lietuvių isz 
visų Amerikos krasztų,teiposgi ir 

mus isz- 
geriau- 
į 8 die
ni arias; 
szifkar*

Pajienkau uito anrogerio, StaDialo- 
wo Sabocaiaua, iaz 8uwalkų gub., 
Seinų paw., Kudrtnų gm., Cimanlazkių 
kaimo. Teiksią maloningai atsiszaukti 
ant szio adreso:

Augustin Strairinskis,
Box 348, Haverhill Mass.

Mitingas.
Subatoj, 8 d. Sausio, 1898 m., 

salėj Pulaskio, 80 * S. Ashland 
Avė., pusiau 8tę wnlandę vrakaie, 
Dr-tė Teisybės Mylėtojų laikys 
sawo susirinkimę, ant kurio wisi 
sanariai teiksis pribūti; teiposgi 
ir norinti pristoti. Įstojimas tik 
$1,00.

uigerumę szifkorczių pas 
pirktų, nes mes laikome 
sias linijas, ant kurių 
nas penvažiuoja per 
ant prastų ir pigių linijų
ežių vrisai neparduodame. Kas 
nori pigių, tegul perka pas žydus. 
Prisiųsdami pinįgua ant szifkor
czių ar ant iszsiuntimo į krajų, 
w i sa d a uždėkite szitokį adresę:

A. OU8ZEW3KI8,

924 33 rd St., Chicago, UI.

Pajieszkan sawo wyro, Leono Tolel- 
kio, kuris 18 d. Gruodžio inwažiawo Isz 
Chioagos į Westville, III., ant darbo. Jau 
praėjo dwi san arai lės. kaip nuo jo ne jo
kios gromatoa negaunu ir netinau,ar jis 
gywas yra, ar kas kits su juom atsitikti 
galėjo. Deitogi maloningai meldžiu 
tenykszczių lietuwių, kurie apie ji žino, 
kad pranesztu man jo adresę

Bu guodone.
Antanina Toleikiene, 

3736 Lowe Avė. Chicago. HL
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Pajieszkojimai.
Pajleszkau aawo iusiedo, 8elwestro 

Makaro, iaz Kauno fub., Reseinitj paw., 
Uwainiukią kaimo.Pirmiaus dirbo prie 
Obicagoa kanalo, o dabar nežinau 
Jis pats, ar kas kitas, teiksis duot 
žinięant szio adreso:

Izidorius Audrulis,
2813 Marvtn Are. Bcranton, Pa.

Isz wisnr.
H Kad bjaurus yra maskoliszko 

caro tarnai ne tikt Lietuwoj, bet ir 
kituose caro vieszoatystės krasz
tuose, pagarsina kaip kada ir 
maskoliszki laikraszcziai, bet 
wisgi daugumas bjaurių jų darbų 
pasilieka užslėptų, kadangi gar
sinti tankiai cenzūra ne dalei- 
džia, o tankiai laikraszcziai ne
garsina todėl, kad tų caro paszle- 
mėkų bijosi. Sztai laikrasztis “Si 
bir” patalpino korespondenciją 
isz Minusinsko, kurioje apraszo, 
kaip maskoliszki czinownįkai pla
tina maskoliszkę kulturę S i beri- 
joj. 7 d. Lapkriczio, naktyj, į 
moterų kalinį įsiveržė tikt su 
vienais mnrszkiniais apsirėdęs to 
kalinio užweizėtojas; kalinyj bu
vo 10 moterų ir merginų pasody- 
tų ant nusprendimo sandaros su 
džių už mažus nusidėjimus, ži
banti kambaryj lampa likosi tuo
jaus užgesinta ir užweizėtojas 
tamsoj pradėjo gaudyti palody
tas aresztantes, tos persigandu- 
sios gynėsi kaip galėjo. Ant galo 
sugriebė vienę, apsivedusię mo
teriukę, kuriai laikomas ant 
rankų kudykis ne daleido pri- 
deraneziai gintiesi, parmuszė ant 
žemės ir cziajau, prie kitų 
aresztanczių, sužagė. Ant ryto 
jaus, dažinojęs apie tai, pawiecziu 
wirszinįkas atkako į kalinį, isz- 
klausinėjo apie atsitikimu, su 
raszė protokolę ir ant to viskas 
pasibaigė. Warnas varnui mat 
akių ne kapoja.

|| Ant atsibuvusio neseniai 
mieste Ekaterinoslaviuje, pieti
nėj Maskolijoj, susivažiavimo 
maskoliszkų misijonierių, jie 
nusprendė kreipties i į valdžias su 
praszymu, idant tos uždrustu pra-
testoniszkoms sektoms baptistų 
ir menonitų susirinkimų ant mal
dos, kadangi baptūtai ir menoni- 
tai, savo doru gyvenimu, patrau
kia į savo sektę daug staeziati- 
kių. Puikus mat tie maskoliszki 
misijonieriai, jie norėtu, kad po
licija jų darbę atliktu, o tęsyk
jiems darbuotiesi ne reiktu. Jeigu 
kiti tikėjimai liks uždrausti, tai 
visi turės staeziatikiais būti, vis 
tiek ar jie bus isztikro tokiais ar
ne. Maskoliszkiems mat misijo 
nieriams vien rupi, kad jie galė
tu staeziatikių skatliumi pasigir
ti.

E Norwegijos sostapilėj, mieste 
Christianijoj, 16 d. Gruodžio su
degė su wiskuom dideli akcijo- 
nieriszka spaustuwė; blėdį ugnies 
padarytę skaito ant 400000 kro
nų. Sudegė daugybė knįgų at- 
spaudintų ant Kalėdų szwentės;

zterp kit ko sudegė ir 3000 eg
zempliorių knįgos Nanseno, apie 
jo kelionę po Sziaurinee Ledines 
jūres; pražuvro ežia ir daug bran
gių rankraszczių.

[į Isz miesto Bombay, Rytinė
se Indi jose, ateinanezios žinios 
paduoda, kad baisus maras wėl 
pradėjo siausti Mandvie distrikte, 
kur atsitiko 54 nauji apsirgimai, 
isz apsirgusių 37 pasiminrė. Mies
te Bombay apsirgimų buwo 15257 
isz ko 11882 žmonės pasimirė. 
Maras platinasi gana smarkiai po 
wisas miesto aplinkines.

B Hayti re publikos sos ta pilė], 
mieste Port au Prince, 29 d. 
Gruodžio, naktyj, siautė baisus 
gaisras. Ugnis i«naiki no su wir- 
szum 800 namų, daug magazynų, 
kotelį, katalikiszkę bažnyczię. 
Drauge su gaisru,* buwo ežia ir 
žemės drebėjimas; daugelyj vietų 
nuo to sutruko žemė.

Paskutinis praneszimas.
Thorp, Wis.

Asz, žemi aus pasiraazęs, pirkau 
žemę pavasaryj 1897 m. ir iki 
sziol nieko ne garsinau apie ežia- 
nykszczias kolionijas, kol ne per
sitikrinau apie wiskę. Taigi da
bar dręsiai galiu sakyti, kad kę 
p. Mikolainis garsino laikrat-z- 
cziuose irgromatoee raszė, vis
kas yra tiesa. P. Mikolainis man 
raszė: “Žemę dėl jūsų iszrinkau, 
man patinka tokia žemė, ir tvir
tai tikiu, jog jus busite užganė
dinti” ir asz pasitikėdamas atke
liavau pas Mikolainį (nors ežiuo
se laikuose užsi tikėti negalima); 
parodyta žemė man teip patiko, 
jog kitur visai jos nenorėjau 
jieszkoti.

Asz gailiuosi, kad pirmiaus ne 
pirkau, kada daugiaus pinįgų tu
rėjau, $2(i<),00 turėdamas, ne isz- 
drysau prasidėti ant ūkės, bet 
vargas iszmokino,bedarbei ėsant, 
likau tik ant $100,00, tada pa- 
maeziau, kad ne juokai, gali ir 
tuos pravalgyti; nusiminęs klau
siau rodos pas Mikolainį. kurisat 
sakė:“Jeigu nenori viskępraval 
gyti, tai groieziaus atvažiuok 
ant žiemos”. Sziędien ėsu užga 
nėdintas visame, darbo jieszkoti 
nereikia (darbo jieszkojimas kar
tus), wasarę dirbau paszaleis, o 
žiemę dirbu ant savo žemės, ne
tikusius medžius praszalinu, o isz 
tinkanezių darau medegę, isz ku
rios bus pinįgai; nerupi man, 
kur rytoj eisiu darbo jieszkoti, 
visada linksmas, su užtikrinta a 
teite; asz persitikrinau apie darbo 
vertę, jog dirbti dėl savęs yra 
daug lengviaus negu dirbant po 
bosu. Man liūdna, kad szale ma
nęs, geriausię žemę iszpirko 6 sve- 
timtaueziai, o ję lietuviai butų 
galėję gauti.

Iszdirbimas žemės yra toks: 
gerus medžius iszėmus, o prastus 
sudeginus, žemė akėjasi sprendži- 
ninėm akėcziom, ir sėjasi javai ir 
žolė dėl szieno. Javus suėmns, 
pasilieka dirva dėl pievos ir lai
kosi pieva, kol kelmai iszpusta. 
Szienas yra reikalingas todėl,kad 
ežia ukinįkai labiaus gyvulių au
ginimu užsiima.,

Wiengenoziai! ne laukkime 
gerų laikų Amerikoj, iszlygos 
gyvenimo darbinįkų eina 
blogyn ne metais, bet sanvai- 
tėms. Skaitydami laikraszczius 
matote, kaip kapitalistai visokių 
iszdirbių vienyjasi į vienę dide
lę kuopę, vien tik dėl to, idant 
darbinįkui ne pasiduoti sztraikuo- 
se, idant labiaus prispausti darbi- 
nįkę; isz datyrimo galima sakyti, 
jog sztraikai neatnesza naudos 
darbinįkams- Prie tokių iszlygų 
nėra kito kelio dėl iszsigelbėjimc 
nuo kompanijų prispaudimo, 
kaip tik griebtiesi žemdarbystės, 
pastoti bosais neprigulmingais 
nuo kapitalistų geležinės malo
nės.

Man besikalbant su czionyksz- 
cziais lietuviais, apie neparangu- 
mę, apie jų nenorę apsigyventi 
antfarmų. tai vienas atsiliepėszi- 
teip: musiszkius vargas priver- 
czia prie visko naudingesnio, jis 
privers ir prie farmų, bet tada, 
kada geresnes žemes iszpirks 
svetimtaueziai, tai musiszkiai blo
gesnes turės pirkti brangiau^ mo
kėdami ; garsinimas laikraszcziuo- 
se yra be naudos. Besirengianti 
kada nors pirkti žemę, tegul pa
silaiko žemiaus padėtę adresę, ka
dangi szis praneszimasyra pasku
tinis.

— Du vaikai: 14 metų Frank 
ir 12 m. Bennie, sūnūs vokiecaio 
Morbackoro, gy venanezio po n r. 
55 Station str., ant Kalėdų gavo 
nuo tėvų azėneles ant pasiesiu- 
iinėjimo ir iszsirengė tuojaus, ant 
iszbandymo dovanos, ant mol- 
duobės prie Mouldingo plytny- 
ežios, ant Elston. avė. Wanduo 
ant duobės buvo uiszaięs, ledas 
rodėsi gana drūtas. Kaip tik vie
nok vaikai nuesiuožėnuo kranto, 
ledas įlūžo ir abudu panėrė. Ant 
kranto buvo žmonės, bet nieks 
isz jų nedryso gelbėti. Davė ži 
nię į policiją ir policijantams pa
sisekė prigėrusių kunus isz t r a ūk
ti, bet apie atgaivinimu ne galė
jo jau būt nė kalbos.

— Pereitos sanvaitės ketver
ge, aut geležinkelio tilto ant 
Sold Creck bėganti lokomotyvą 
su prikabintu vienu vagonų nu
puolė į upę. Ant vagono buvo 
6 žmonės, kurie,puolant, nuszoko 
ant ledo ir gana sunkiai apsikulė-

Tę paczię dienę, ant Wabash 
geležinkelio, netoli Palos Springs, 
espresinis trūkis susimuszė su 
priemiestiniu trakiu. Sudavęs 
smarkiai erpresiuis trūkis į pa
skutinį vagonę priemiestinio, isz 
metė jį isz szėnių ir nustūmė į 
grabęL Isz pasažierių važiavusių 
iszstumtame vagone, likosi su
žeisti: senatorius Humphrey, 17 
metų Feldon, Winslov Mahaffey 
ir dvi nepažįstamos moterszkės.

— Asistentas szerifoMorisono, 
iszsiųstas į gyvenimu Richardo 
Oakes, po nr. 131 Erie ui. suaresz- 
tuoti 14 metų jo sūnų, Walterę, 
įėjęs į gyvenimu, rado ežia Oake- 
sę, jo paczię ir 7 vaikų. Gyveni
me ne buvo nieko, viskas buvo 
iszparduota. Oakes pasakė, kad 
jis, negalėdama gauti darbę, pasi
rengęs iszpjauti visę savo szeimy- 
nę. Iszsitraukė peilį ir norėjo tuo
jaus savo darbę atlikti. Morrison 
szoko ant beproezio ir iszveržė 
peilį ir suarcsztavo. Waikus ati
davė ant prieglaudos Humany 
Society. •

— Pereitos sanvaitės ketverge 
užsidegė kalvė prie dirbtuvės 
Austino & Co., ant kertės Carai 
avė. ir Carpenter str. Ugnis teip 
greitai platinosi, kad, atkakus 
ugnagesiams, degė jau didesni 
kalvės dalis; kol ję užgesino, 
padarė blėdies 150000 vertės. 
Kadangi ugnis pasirodė iszėjus 
darbiniams, todėl visi tikėjosi, 
kad deganezioj trioboj nėra 
žmonių. Užgesinus vienok ugnį, 
rodo maszinų daly j suanglėjusį 
kuoę darbinįko Suttero.

— Chicagietė, Mary Kraupa, 
apskundė daktarę Jamesę EI ten- 
dge už klaidiię operaciją ir reika 
lauja už tai net 50000 dol. Skun
dėja sako, kad po operacijai ji 
labiaus susirgo. Tas gal būt tiesa, 
bet isz ko Mary Kraupa (mato 
mai suamerikonizuota lenkė) gal 
žinonti, kad daktaras operaciją 
ne gerai padarė?

— Naujų metų dienę, vakare, 
•nt Halsted ui. netoli 29, rado 
gulintį policijantę, O'Meara, su 
perskelta galva. Dar gywę nu
gabeno į ligonbutį, bet atgaivin
ti ne buvo galima, į porę minutų 
jis ten pasimirė.
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B Ant salos Sicilijos, pietinėj 
Italijoji, szbadėję kaimiecziai pa- 

? kėlė maisztus. Mieste Girgenti 
kaimiecziai szaudė į urėdnįkus, 
iszplėszė miesto krautuves ir 
urėdas. Iszsiuntė ežia kariaunę 
ant suvaldymo baduolių.

Pavidalas 
įdubimo yra eliptisąkas. labiaus isztysęs nuo sziaurių pietų 
link. Vidurys to įdubimo, iszilgai upės Kongo, iszkilęs iki 
500 metrų augszcziaus jūrių pavirsziaus, krasztuose vėl la
biaus iszkyla. Rubežiai į pietus ne znaimus, į sziaurius 
prieina prie ažero Tsad, rytuose atskiria įdubimą augszta 
rytinio iszkilimo siena, kurią vienok pramusza upė Lualaha 
ir įpuolanti į ją isztaka ažero Tanganika. Į vakarus nuo 
pakranezių atskiria jHszkilusi kalnų briauna, kuri sta- 
cziai nusileidžia prie vakarinių nesveikų peiki uotų pakran
ezių prie įtakos upės Kongo ir prie ^emesneses Gvinėjos pa
kranezių. Sziaurini dalis, prie užtakos Biafra pasibaigia 
Kamerūno kalnais, kurių užgesusios vulkaniszkos virszunės 
siekia 4200 metrų. Į pietus įdubimas iszkyla kaipo Bihe 
iszkilimas, kurisai rods ne pasiekia tokios augsztumos kaip 
Kamerūno kalnai, bet užtai daug platesnis. Nuo to isz
kilimo teka vandens į visas puses, vienos ežia prasidedan- 
czios upės teka į Atlantiką, kitos į Kongo, į Zambezi ir 
į vidurius Pietinės Afrikos. Upė Luolaba-Kongo ilges
ni už ilgiausiu Europos upę, daugumu savo vandenų 
panaszi į Pietinės Amerikos Amazonką. Dar 15 amžyj 
portugaliecziai, plaukdami prie priežemio Geros Vil
ties, pietinėj Afrikoj, atrado jos įtaką Kongo; kadangi 
vienok ta upė, tekėdama per vakarinę, iszkilusią iszkili
mo briauną, turi daug vandens puolimų, taigi negalima 
buvo ja giliaus į kietžemį nuplaukti ir isztirti visą jos 
bėgimą. Antroje pusėje szio amžiaus, garsus angliszkas 
keleivis ir misijonierius, Levingstone, traukdamas į Afrikos 
vidurius, užtiko upę Lualaba, jis tikėjo, kad tai y ra vir- 
szutini, taigi pradini upės Niliaus dalis, kuri tąsyk dar 
teiposgi ne buvo isztirta. Isztyrė tą vienok garsus ame- 
rikoniszkas reporteris, Stanley; isztraukęs isz Zanziboro, 
prisigriebė upės Lualabos ir valtimis plaukė su jos van
denų bėgiu visai nežinodamas, kur vanduo nunesz: ar į 
Nilių ir juom į Viduržemines jūres, ar į Atlantiką, ar į In- 
diszką oceaną. Kelionėj savo Stanley daug turėjo vargo, 
valtis vietose didelių vandens puolimų, kokių ant tos 
upės daug yra, reikėjo ant peczių neszti, susirėmimuose 
su vidurių Afrikos gyventojais, kurie nenorėjo jo per sa
vo krasztus perleisti, daug juodveidžių iszskerdė, bet ant 
galo priplaukė Atlantiko ir persitikrino, kad upė Lua
laba ir Kongo yra tai ta pati, tikt mat virszutinį jos bė
gį vadino Luolaba, žemutinį gi Kongo. Luolaba-Kongo 
savo bėgime padaro didelį užsisukimą į sziaurius, dusyk 
perkerta ekvatorių, prisiartinęs prie Atlantiszkų pakran
ezių, nuo iszkilimo nupuola daugybe vandens puolimų. 
Ant apėjimo vandens puolimų likosi padirbti keliai; vi
durinėj Afrikoj yra jausziądien ir geležinkeliai. Szią- 
dien upė Kongo yra vienas isz svarbiausių kelių vedan- 
ežių į Afrikos vidurius; prie didelių vandens puolimų 
susitvėrė nauji miestai, kuriuose perkrauja tavoms. Gar
laiviai plaukia ir į kitas upes įpuolanczias į Kongo ir to
kiu budu nežinomi vidurių Afrikos krasztai liekasi isz- 
tirti. Isz deszinės pusės į Kongo įpuola upė Uelle, kurios 
pradžia netoli pradžios upės Bachr d Gasal, įpuolanczios į 
Niliu, tekantį į Viduržemines jūres: tuose krasztuose teka 
upės Szari ir Ogove; visos upės Kongo įtakos dar prjderan- 
ežiai ne isztirtos. Geriaus isztirtos įpuolanczios į Lualabą- 
Kongo upės nuo pietų; isz jų svarbiausia yra Santūru; ji 
iszpradžių teka nuo pietų sziaurių link, bet prisiartinusi 
prie Kongo, užsisuka į vakarus. Plaukia tos įtakos, kaip ir 
patsai Kongo, per pelkiuotas klonis, ajiaugusias tankiomis 
giriomis, tolinus nutFupių klonių traukiasi jau begiri- 
niai apžėlę augszta žole savanų plotai. Žolė ežia teip aug
szta ir tanki, kad keleivis per tuos plotus tikt su pagel- 
ba peilio arba kirvio gal persigriebti.

Gyventojai tų krasztų yra negrai bantu giminės, dau
gumas tautų tos giminės yra stabmeldžiai kanibalai (val
ganti žmogaus mėsą), drūti, augaloti, narsus. Pietryti
niuose krasztuose paupio Lualaba-Kongo, pradedant nuo 
jo įtakos Uelle ir toliaus rytus Niliaus link gyvena jau 
ne gryni negrai, bet susima i szę su hamitais ir arabais; 
prie tokių maiszytų rasų priguli tautos Mombnttu ir TVj/am- 
Nyam. Wisi tie maiszytų rasų gaivalai yra kanibaliai: 
aplink* jų apgyventus kaimus ant medžių ir stulpų visur 
primuszti žmonių kaukaliai, yra tai kaulai jų suvalgytų 
žmonių.

Gvinėjos i»akrante8 pradėjo kolionizuoti XV szimt- 
metyj portugaliecziai vergų prekė jai. Uždraudus prekia
vimą vergais, portufiraliszkos kolionijos nupuolė, jos szią- 
dien yra, teip kaip Maskolijos Siberija arba* Sachalino 
sala, nusikaltėlių kolionijomis, kur Portugalija siunezia 
savo nusikaltėlius; prie tokių priguli: Angola ir San Pa- 
olo de Loanda. Portugaliszkoe kolionijos yra į pietus nuo 
Kongo; sziariuose nuo jo, prie upių Ogove ir Gabun, yra 
prancūzų valdybos, kurie jas vis platina ir traukia gilyn į 
kietžemio vidurius. Dar toliaus į sziaurius, prie Biafra 
užtakos, apskrieziuose Kamerumo kalnų—yra vokieczių 
kolionijos Kamerun. z

Įdubime upės Kongo susitvėrė Kongo vieezpatyste pri
gulinti Belgijos karaliui. Vieszpatystė ta siauru diržu 
prisigriebia Ątlantiszko oceano, bet toliaus nuo krantų 
labiaus iszsiplatina ir nusidriekia gana toli į kietžemio 
vidurius. Kongo vieszpatystė siunezia į Europą sloniaus 
kaulą, brangių veislių medžius ir daug palminio alie
jaus. Isz rytų Kongo valdybos susidūrė su neužkenezian- 
ežiais krikszczionių arabais, su kuriais silpnos belgijonų 
pajiegos veda kruvinas kares, kas daug kasztuoja, o1 ne 
priteklių ižde iki sziol uždengė isz savo kiszeniaus Bel
gijos karalius, jis norėtu, kad tą krasztą paimtu Belgi
ja ir kad jos iždas dengtu nepriteklius iždo Kongo viesz- 
[>atystės.

Sudanas su pakrantėmis Augsztesnės 0winė|oN 
ir Senegambija yra tai žemės juosta į sziaurius nuo upės 
Kongo, Gvinejiszkos užtakos iki Sacharos, traukiasi nup'* 
Atlantiko iki Abisinijos iszkilimui. Tolesnis trukia va
karinės Afrikos iszkilimo briaunos pertrauktas upe Niger 
traukiasi toliaus iszilgai sziaurinių pakranezių Gvinėjisz- 
kos užtakos kaipo Kong kalnai, toliaus gi, prie isztakų 
upių Nigero, Gambijos ir Senegaliaus užsisuka į i sziau
rius ir atsitolina nuo krantų. Briauna ta isz pąlengvo 
nusileidžia į kietžemio vidurį, prie krantų gi nupuola sta- 
ežiai. Pakrantes siauresnėj dalyj prie Gvinejiszkos už
takos vadina Augezteeneja Gvinėja, platesnėj gi sziauri- 
nėj dalyj — Senegambija. Krasztai tie pelkiuoti, drėgni, 
kadangi puczianti nuo oceano vėjai musonais vadinami 
atgabena daug vandens garų, kurie susilasznę, nupuola

į paveiksle tankių ir smarkių lytų. Pakrantes tas pirmiiu 
šiai kolionizavo portugaliecziai, kurie isz ežia gabeno auk 
są ir vergus; aziądien iszgabena daugiausiai palminio 
aliejaus. Portugalieczius isz tų krasztų iszstumė kitos 
Europos tautos, kurios parengė ežia savo kolionijas. 
Anglijonys užėmė labai vaisingą deltą upės Nigero ir isz
ilgai upės bėgio iszplatino valdybas toliaus į kietžemio 
vidurius, pakrantėmis gi, iki pakranezių Sierra Leone. 
Toliaus nuo krantų yra negriszka vieszpatystė Aezanti, 
kurią neseniai pamuszė anglijonys. Didžiausias miestas 
toje vieszpatystėje yra Kumaesi, sostapile kraszto kara
liaus, bet ėsanezio po užžiura ir valdžia anglijonų.

. Vieszpatystė Dahomey pamuszta prancūzų. Czia iki 
neseniai, valdant dar paskutiniam to kraszto karaliui, 
buvo bjaurus paprotys pjovimo suimtų nelaisvių, ant 
kurių, susidedanti isz moterų karaliaus kariaunos dalis, 
priesz kiekvieną szventę darydavo medžiokles kaimynisz- 
kuose krasztuose. Sostapile to kraszto yra miestas Abo- 
mey. Pakrantėse, prie Atlantiko, gyvena negrų tauta 
Kru vadinama. Krasztasjų nevaisingas, todėl jie par- 
sisamdo įeuropieczių kolionijas ant visokių darbų. Se- 
negambijoj, terp upių SenegaliausirGambijos yra prancūzų 
valdybos, sostapile ir vieta gyvenimo gubernatoriaus yra 
portas Si Louis, prie įtakos upės Senegaliaus. Isz czia gabe
na daugiausiai palminio aliejaus, rieezutu ir arabiezką 
gumą, kurią renka to kraszto akacijų giriose. Isz czia 
prancūzai iszplatino savo valdybas toliaus į vidurius, už
ėmė net didžiausią Afrikos vidurių miestų Titribuktu, ku
rį nori sujungti su savo Sziaurinės Afrikos valdyboms 
Algeru ir Tunisu, per nuvedimą per Sacharos tirus gele
žinkelio. Nuo miesto St. Louis prancūzai padirbo jau gele
žinkelį prie upės Nigero krasztų.

Viduriuose tos Afrikos daliės yra krasztai Sudanu, ar
ba Nigricija vadinami, apgyventi juodveidžių negrų. 
Sudanas susideda isz dviejų dalių: Augsziojo Sudano ir 
Žemojo Sudano.

Augsztaeis Sudanas užima nusileidimą pakranezių isz
kilimo briaunos vidurio kietžemio link, perkirstą upės 
Nigero. Upė Niger, teip dideli kaip ir Kongo, savo bė
gyje turi tokį jau užsisukimą, tikt į kitą pusę. Laivų plau
kimą stabdo daugybe ėsanezių pieskos sudumų ir pliku
mų, bet užtai isz kairės pusės Nigero įplauka, upė Benue, 
turi daug vandens, reikalingą gilumą ir tinka laivams; an- 
glijonai, plaukdami ta upe vis toliaus, kietžemio vidu
riuose platina savo valdybas. Upė Benue prisiartina prie 
ažero Tsad, gal būt, kad lytų laike, kada czia visi 
vandens ūžt vysta, su juom jungiasi, kadangi ažere randa 
daug visokių jūrių gyvuolių gyvenanezių Atlantike. Be
nue klonis tveria klampynes, kadangi upės lovys yra 
augszcziaus aplinkinių lygumų. Gyventojų kaimai staty
ti arba ant klampynių, arba ant upės salų, ant apsisaugo
jimo nuo netikėto prieszų užpuolimo.

Žemasis Sudanas užima apskriežius ažero Tsad ir tū
lus krasztus paupio Niliaus.

Sudanas, vienoj dalyj, taigi vakarinėj, turi užtekti
nai drėgnumo, žemę vaisingą, auga czia didelės girios; gy
ventojai daugumoj užsiima žemdarbyste, tirsztai apgy
ventas, rytinėj gi dalyj tveria stepų plotus; ant tų plo
tų yra eilės uoluotų kalnų, nuo kurių teka upeliai van
dens. Kalnai tie yra kaipi tvirtynės saugojanezios rube- 
žius tų Afrikos krasztų vieszpatyszczių, kaip antai viesz- 
patyszczių: Adamaua, Wadai, Darfur, Kordofan. Tekan- 
ežios upės giliai įsipjovė į kalnus ir teka iszilgai pelkiuo- 
tų, apžėlusių giriomis klonių. Vietas, kur susibėga daug 
upių, pasikėlus vandens pavirsziui, užlieja vandens teip, 
kad apsemia visus terpupių tarpus ir — isz upių ir terp 
jų tarpų pasidaro kaipi neiszpasakyto didumo ažeras.

Sudano negrai kalbiszkai skiriasi nuo negrų bantu gi
minės; jie vakaruose susimaiszė su pirmutiniais Afrikos gy
ventojais hamitais, kurie czia atkako isz sziaurių, rytuose gi 
susimaiszė su atėjusiais isz Azijos arabais, nuo kurių priėmė 
irmahometoniszką tikėjimą. Mahometoniszką tikėjimą ir 
kultūrą platina tauta Kulbe arba FeUata vad inama, užsiiman
ti bandų ganymu; fellatai, nors turi tamsios parvos veidą, 
bet jie ne negrai, pagal savo tipą, panaszus į europieczius; 
jie pamuszė užsiimančius žemdarbyste negrus ir sutvėrė 
savo vieszpatystes terp upių Nigero ir Benue. Ką daro 
fellatai vakarinėj Sudano dalyj, tą patį atlieka arabai ry
tinėj. Isz miestų svarbiausias yra Timbuktu, dabar pran
cūzų užimtas, yra jis ant sziaurinio užsisukimo upės Ni
gero, ant rubežiaus Sacharos tirų, ant subėgimo karavanų 
kelių į visus Afrikos krasztus. Isz sziaurių atgabena 
czia 
ką, 
gal 
nes

Isz sziaurių atgabena 
karavanai europeiszkus tavoms, isz Sacharos droš- 
kuri czia labai brangi teip, kad tikt didžtureziai ją 
vartoti; negrai isz Afrikos vidurių sugabena medvil- 
audimus, geležinius iszdirbimus, ginklus ir skuras. 
Apie ažerą Tsad yra negrų vieszpatystes: vakarinėj 

pusėj vieszpatystė Barnu, kurios didžiausias miestas yra 
Kuka, teiposgi ant kelių susibėgimo. Į pietus nuo ažero 
Tsad, ant upės Szari, yra vieszpatystė Bagirmi. Į rytus 
yra vieszpatystė Wadai, isz kur gabena į Egiptą sloniaus 
kaulą, sztrausų plunksnas, o slapta ir vergus. Dar toliaus 
į rytus yra arabų vieszpatystes Darfur, Kordofan, ir 
Sennar, kurios pirmiaus buvo Egipto pamusztus, bet pas
kui tuos krasztus nuo egiptijonų paveržė mehometoniszki 
derviszai ir sutvėrė czia neprigulmingą vieszpatystę, ku
rią dabar valdanti Egipte anglijonai vėl bando atgauti. 
Svarbiausias tuose krasztuose miestas yra Ohartuįn, ku- 

derviszai padarė sostapyle savo pranaszo.

Sziaurini arba žemesnėj! Afrika.
Užima ji visą krasztą Afrikos kietžemio į sziaurius nuo 

Sudano, tame ir Sacharos tirus.
Sockara yra tai didžiausi tirų plotai ant viso musų 

žemės pavirsziaus, traukiasi nuo Sudano, taigi nuo 18® 
sziaurinės geografiszkos platumos, iki Berberijos ir oazos 
Barka sziauriuose, pasiekia net Viduržeminių jūrių ir nuo 
Atlantiko vakaruose, iki Nubijos iszkilimo rytuose. Se- 
niaus tikėjo, kad Sachara užima lygumą, bet isz nau
jausių tirinėjimų persitikrino, kad ant jos plotų yra 
ir kalnų eilės, snsidedanezios isz plikų iškilusių uolų su 
užgesusioms vulkaniszkoms virszunėms, iezkilusioms ant 
2500 metrų arba 8250 pėdų augszcziaus jūrių vancĮanų 
pavirsziaus; žiemos laike tas virszunės uždengia neVsnie- 
gas. Apart kalnų, yra czia ir gilus įdubimai gulinti že
miaus jūrių vandenų pavirsziaus; didžiausias isz tokių 
gilių įdubimų traukiasi į pietus nuo prancužiszkos 
valdybos Algerijos, kurį prancūzai nori jūrėmis už-J 
lieti, nukasę augsztą pakranezių dalį. Augszcziausia Sa
charos dalis yra terp užtakų Gabes ir Sydra ir ažero Tsad. 
Isz kalnų svarbiausi yra besitraukianti nuo Berberijos 
Darfuro link, taigi nuo sziaurvakarų pietrytų link kal
nai Tibesti. Į vakarus ir į pietvakares nuo tų kalnų trau
kiasi vėl dvi kalnų gruppos Ahaggar ir Air, kurios se 
niaus tverė iszkilimą, bet jį iszrėžė vandens ir isz iszkili
mo padarė kalnus.

(Toliaus bus)
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Stebuklingos gydyklos.
Gydyklos D-ro Ham’o ao 

Czystyjimo Kraujo ir Sudrutini- 
mo Nervų susideda isz žolelių ir 
szaknelių, kurios padaugina 
žmoguje kiekybę kraujo ir su
dėtina nervas. Gydo jos, pa- 
gi ęžindamas gyvybės sekus, ku
rie tapo isznaikinti ligoms, vi* 
durių užkietėjimų, persidirbimu, 
nu>iudimu, neužsilaikymu ir o- 
nouizmu. Atgaivina jos tuojaus 
apmirusį kraujj^smagenis, ir ner
vas, priduodamos jiems reika- 
ll gų dalelių, prilaiko nuo nai
ki nimosi organizmo, atnaujina 
sunykusias organizme kamarų- 
kias tuom patim budu, kokiu 
sunaikintos tapo. Pripildo pul
sus czystu ir tvyrtu krauju, per 
kįt žmogus pastoja lyg isznaujo 
atgimęs, nes visa sistema nau
jai atsibudavoja. Szios gydyk
los susideda isz czystų žolėlių ir 
szaknelių, be damaiszymo jokių 
Irucyznų, arba alkoholių, o ant 
du rodymo to, įdedame ežia pa
tvirtinimu Eliiot’o H. Haag 
ph irmaceto-Chemiko, kuris, kai
po espertas preparatuose medi
cinos, aplaikė gei? reputaciją 
už teisyng^ analizavimu che
mikalų ir maisto produktų.
StoteofOhio, įfl a 
Luc&s Oounty. J

Personally came before me the sub- 
scriber, a Notory Public, within an for 
said Oounty, Elliot H. Haag, vho being 
f irs t dūly svorn, deposeth and says that 
he >3 a Pharmaceutical Che mist, and 
bes analized ibe preparation knovn as 
“Dr. Ham's Blood Purifler and Nerve 
Tcmic”.Finds tbat it contain* rooto and 
herbe in their pure stote, and that they 
vere gathered at the proper seaaon, and 
repreeent the true medical propertiea of 
the drugs, and further, this preparation 
contains no alcobol for stimulation or 
preserving purposes. . _

E. H. Haag, Ph. a 
8worn to and subscribed in my pre

se nce this 1 day of October,1897.
Grant Willtams, Notary Public, 

Lucas Co., Ohio.

PadCkawtnč8
A. R., South River, N. J. raszo: “Gal

va skaodėt nustojo, taigi neapsakytai 
esiu dėkingas D-rui Hamul už isz<vdy- 
mę. Neturėjau wflties įsigijimo ir jau 
mislyjau, kad liksiu ligoniu ant viso 
amžiaus, bet po pamėginimui gydyklų 
D-ro Ham’o, skausmas mano organizmę 
apleido ir jaueziuosi dabar tvirtu ir 
sveiko. Welyju visiems kentanteima 
kreiptis prie D-ro Ham’o, o užtiesę iss- 
gydys”.

Jau Bęk isz Hazleton, Pa. raszo prie 
D-ro Ham’o:— “Ant Jūsų kiausymoda- 
ne*zu, kad. mano pati pasveiko nuo Ju- 
ų gydyklų. Kiti daktarai viliojo po 

biakati pinįgus, bet tas kasztavo labai 
brangiai, o nieko negelbėjo; rodžiai kad 
jiem rūpėjo tik. idant mano pati ko il
giau sirgtų, o Jie galėtų vis pinįgus 
plėszti. Jūsų gydyklos isz karto mano 
paerę pagelbėjo, už kę siunesiu Jumis 
szlrdlngiausię acaių”.

Btan. Sobotka, isz Nev Britain, Conn. 
raszo prie D-ro Ham’o:— Prisiuncziu 
Ponui resztę pinįgu Aiž gydyklas tr šir
dingai dėkavoju už iszgydynę mano 
paezioe. Ji mėgino visokias gydyklas 
jau per daugel metų, bet nė viesos jos 
negelbėjo. W leno k Jūsų gydyklomis 
tapo iszgydyja, ir liga daugiau ne pasi
rodė.

J. Urban. 20 Peari St. Nev Britain, 
Conn., raižo:“Nedėto laiko kaip pradė
jau imti Jūsų gydyklas ir jau yra man 
dang geriau, bet neužilgto gydyklos 
baievis, taigi prisiuneziu pinįgus ant 
daugiatf*’.

•
TuJcstanczius turime tokiu 

padekawoniu nuo geru padjen- 
tu , bet dėl stokos wietos ne ga
lime ju wisu patalpyti.

DR. C. B. HAM

Jeigu daktarai negalėjo pažint tawo 
ligos, arba jeigu negalėjo tavęs tszgytl, 
tai raszyk tuojaus pas D-rę Ham’ę, o 
jis duos tau rodę dykai. Jeigu D-ras 
atrastų, kad tawo liga netosgydoma, tai 
pinįgus tau sugražins ir nereikalauji 
nieko žudyti. D-ras Ham’as yra teisin
gu ir atsakaneziu, o ligoniais apieka- 
vojiui — kaipo tėvas savo vaikais. 
Žmonės, kurie ant tuszczto jieszkojo ro
dos visokių daktarų, karie keliolikę 
metų iukentėjo ligas ligonbueziuose, 
lyg per stebuklus tapo iszgydytl per 
D-rę Ham’ę. Nekalbame tę pasigirda
mi, bet tiktai sakome tikrę tiesę. Ne- 
vHkinkit savo ligos, nes ga i stotis ne- 
isagydoma. Tuojaus raszyk prie D-ro 
Ham’o.

Gydyklų D-ro Ham’o negalimę gauti -.ti_4__ --i groaerngje, a n8
__ sdiiorių. Kas no
ri gaut czystas ir sveikas gydyklas, tur 
staciiai raižyti prie D-ro Ham’o. Bon- 
keiė gydyklų kasztuoja tik 91,00, sze- 
sxios rankelės 95,00. Iszraszant gydy
klas, reik apraszyt savo ligę Ir įdėt

jokiojeaptiekoje, a nS 
k&rczemoje, n« paa pe 
ri gaut czystas ir aveikas gydyklas, 
staeziai raižyti prie D-ro Hstn'o. B 
keie gydyklų kaaztuoja tik SI,00, i 
szios bonkelės 15,00. Iszraszant i 
1 “ .
gromatę pinįgus, arba money orderį, ar 
czekį. Gydyklas ir pamokinimę kaip 
gydytis įsisiusime atgale paeita. Pri
siusi paeitinę markę ant atsakymo. 
Adresas toks:

DR. C. B. HAM,
708—709 Jatonil Union Buildtng.

“Lietuvos” Agentas.

....... ....
LIETUVA

KARŪNŲ, 8ZARFŲ, 
KUKARDŲ, ROŽĖTŲ, 
RERLŲ, MARSZAL- 
KINIŲ LAZDŲ ir tt.

Tariu už garbę apreikazti guo- 
dotiniemį Kunįgams ir guodotin. 
Draugystėms, kad asz dirbu vi
sus augsteziaus paminėtus dalg
ius Pigia naci, Telsingiauael 
ir Gertauaei, nes per 30 metų 
užsiimdami iasdirbimais įgijau 
geriausę praktikę ir dėl to galiu 
viskę padirbi pigiau ir geriau ne
gu kiti fabrikai.

Su guodone
W. 8LGMIN8KA, «7« MILWAUKEE AV., CHICAGO, ILL.

Nhve^Wjįi(i£
Gėlimas viduriuose. 5. 

Bsas, Kas*., Loto*, 1896.
Am turėjau toki gėlimą widariuo*e, kad 

negalėjau ne valgyt, n* miegot t*s ikaudejlmo, 
bet kad pamėginau bonkele , .Kunigo Kosatg** 
Nerve Tonio“, PMijutau taip «weika, kaip bu
vau 10 m. atgal- Yra tai aukttae* g^ klo*.

Alt tunaudotau tik viena bonkele „Kunigo 
' Koenlg1* Nerve Tonio“ ant paralyžiau*, kuri* 
kankino man* per 8 metu*, ir tapau itigydyta*. 
o daktarai negalėjo tatgydytl. Ta gydykla yra 
wena tiek aukso, k ta* ]! (tverta aat wogo*. 

| T*rp ra**o Briel, 816 Iraland St., St. Paul, Mian. 
it 0.0.,Fond du Lao. Wi*., kuri* nenor *awo 
vardo ia apgariinuu* dėti, *ako, kad nėr 
nieko geresnio ant 8x. Wlto Srokio per Kunige 
Koenlg’• Nerve Todic.

DYKDI h Alfe
(iun* uvo adrvva Beturčiui ligoniai teipgi 
guu* Mis* gydykla* dykai.

Salo* gydjcio* yra l*zra*toa Kunigo Koe- 
nig 1»« Fort Wayne, Ind. 1876 metuose Ir dabar 
yra isaduodamot po Jo prižiūra per

Koenlg Meri. Co. Chicago, Iii. S. FVanklin Ht.
Aptl*ko*e galimi gaut bonkelf salų gydykla 

ui 31. arba 6 bonkele* ui J6.
Didele* bonko* po 31.78. 6 bonko* ui 39
Galim* Ja* gaut tr “LIETUVOS” redakcijoj

Sveikiname savo kostumerius szir- 
dingai jiems dekavodami už ju prielan
kumą pereitame laike, ir jiems musu 
dėkingumą norime isireikszti ju pri
gimtoje kalboje. Patyrem Jusu prie
lankumą ir prieteliszkuma, kada atsi
lankėte pas mus su visokiais pirkiniais, 
ko pasitikime ir ant tollaus nuo Jusu 
užsitarnauti. Mes parduodame savo 
tavorus už pinigus ir ant bargo, perka 
ingijome daugybe kostumeriu ir savo 
bizny pastatėme ant augsztos papėdės.
KARPETAI, PURCULI- 

NIAI INDAI, MEBL1AI, 
PECZIAI, ir t

GRABAI ir kiti wisi PA- 
GRABINIAI DAIKTAI

ui PIGIAU8E PREKE.

JohD Mariaty, Prez.
Pirmas sztoras palei

POLI’S TEATRA.
Ant pareikalavimo nakties laike, duo

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

Chas. Baltrukonis.
Pristatau Draugystėms viso

kius reikalingus daiktus, tai yra: 
Špilkas, Kokardas, Juostas, Ka
rūnas ir wisus kitokius dėl Drau* 
gyszczių reikalingus daiktus. 
Prekės pigesnės kaip visur. Kas 
ko reikalauja, atsiszaukite pas 
manę, o priduosiu jums prekes 
dykai. Adresuokite teip.

Chas. Baltrukonis, 
67 N. Leonard St., Waterbury, 

Conn.

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

Lietuvos iszdavyste.

“Lietuvos” Agentai: 
Kėliau įancziais “Lietuvos“ agentais y- 

ra: Wincas Kudarauckas ir Motiejus 
Darni jonai t ta

Laiszkai ant paczto.
1306 Palluaski A.
1200 Psliliont* George
1213 Petrookai Aston 
1215 Pienkow*ki Mlchal
1214 Ptendak St.
1218 PlotroAl 8. 
1221 Fltaki* Frank 
1224 Poloni* J*n

AUS* Popyn»ka Ko*t*.
' 1296 Powxdet Nirvana

1227 Pozek wa» Malk
1228 Prakalk* Mario 
UK Paaov Viltam
1231 Rabonoadt* Mr.
1232 R*dawiese K.
1243 Kriawexi*k*t J*wa
1244 Ruigį* Lean 
1274 Stebika* Jo**ph

1OM Deuit* Joaepb 
1060 Dombovi* Ad»m 
1066 DybatoJakob 
1071 G*w«tkewi«es Jo*
1076 Oiem** Jo*
1077 O iena* t* Zoflj*
1078 Ginalsk* Juaef* 
1087 Graiko* Ann* 
1106 Jabionlk* Jo* 
IllOJondyik* Loui* 
1119 K*min*ki M. 
1138 Koterb-ky M. 
ll»Kor**k Job»n 
1140 Ko7.1ow*ki Robert 
1143 Krasovaki* Lin. 
11S1 Knbaki F. 
1174 MMtow»kl P.
1178 Mik* Jotef _________________
1187 N*few*ki Voteteeh 1X78 Senate* Car!
U88 N*lbu*iewicx Bėra 1200 Sty* Joe 
1191 N*rvlUo Mateuai 1304 ValanUpn* Antoay 
1102 Ob*z* Aatonl 1307 Vejvada Krank 
1196 Okow*teki Jo* 1385 Vilka* Anay
H97Ordyna Stenlalaa* 1346 Zlelak Jaa 
1206 Pao*ero*ke Daira 1347 Zekoeslu* Frank

Į Lietuwius ir Lietuwisz- 
kas Draugystes Chi- 

cagos.
Atkreipki! atydp. ant muzikan

tų Dr-tės Dovido Karaliaus,kurie 
visuose moksliszkuose ir bažnyti
niuose reikaluose tarnauja dykai,o 
ant piknikų, balių, veselijų ir 
pagrabų grajina už pigiausiu pre
kę. Grajina: ant triubų^kripkų 
ir kitų instrumentų. Ofisus turi: 
703 W. 18th PI. pas p. J. Walan 
tinaviezię ir 924 33rd St. pas p. 
A. Žemaitį kuriuos galima kiek
vieną valandą rasti namieje.

Su guodone, M uzikantai 
Dr-tės Dovido Karaliaus.

Geriause Užeiga dėl Darblnyku
pas

J. Danisevicziu,
768 Bank ir RiverSide Sts.

Waterbury, Conn.
Užlaiko geriausius gerymus; szalta 

Alų, seniausias Arielkas, Likierius ir 
kvepenezius Cigarus. Užkwieczia visus 
atsilankyti. Juozas Daniseviczlus.

W. SLOMINSKA
679 Milwaukoe Avenue, CHICAGO,. ILL* 

Mano Dirbtuve tapo 
Apdovanota 

DVIEMS MEDAUAIS 
ant Kosciuszkos Paro
dos už rūpestinga, tei
singa ir artistiszką 
dirbimą.

KRAJ0WA
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“LIETUVA”
Nedelinis Laikrasztis

Iszeina Chicagoje kas pėtnyczia ir paduoda žmonėms 
SVARBIAUSIAS ir teisingiausias žinias 

isz Amerikos, Lietuvos ir viso paswieczio.

Vyteliniais Agentais szie: 
BALTIMORE. MD. 

Bonavent. Mažeika, 118 Dover St.

MT CARMEL, PA.
, Petras Bieliauskas.

SHENANDOAH, PA 
Andrius Maczys, 445 W Line St.

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

SCRANTON, PA.
Juozas Petrykis, 1514 Ross Avė.

PHILADELPHLA, PA. 
Juozas Butkus, 1112 Cyperss St.

GRAND RA PI 1)8. MICH.
F. Sidoras, 344 Hamllton St.

Šiitų miestų lietuviai, norėdami 
sisteliuoti “Lietuvę”,gali kreipties! prie 
augsxcziaus minėtų agentų, o jie noria 
isspildys jų reikalus.

*p-

“Lietuvos” Agentas.
“Lietuvos” keliaujančiu agen

tu yra VVincas Kudarauakas. Ji
sai szioae dienose atsilankys 
Nev Yorke, Brooklyne ir 
aplinkiniuose miesteliuose priimi
nėt prenumerat? nuo senų skai
tytojų ir užrasztnėt naujus skaily 
tojus. Deltogi meldžiame visų 
tėnykszczių lietuvių, kaip senų, 
teip ir naujų skaitytojų, pas ku
riuos musų agentas atsilankys, 
užsimokėti prenumeratą agentui, 
tokiu budu u žcz ėdy si t sau laikę 
ir kasztus prisiuntimo, o pinigai 
visi bus gražiai mums priduoti. 
Wincas Kudarauskas yra tikru 
“Lietuvos” agentu ir nieks nepri
valo bijotis jam pinįgus duoti, 
mes užjj atsakome. Teiposgi ga 
lite gaut pas j j visokių knjgų ir 
kitokių daiktų pirkti.

“Lietuvos” Iszdavtbte.

HILLE’8 FOTOGRAFAS, 
3452 8. Halsted ui.

Nafta* putkiasiFotografija*, ui tax!aa tiktai 

$2.00
Aa veaelia tr kitokiu reikalu nujimo Fotoįrra 

fUaa kopa ik ouaei.

Geriausia užeiga Scran- 
tone.
..........pas............

FRANCISZKU KOON8,
105 Lockovanna Avenue.

Yra tai vieta arti visų geležinkelių 
stacijų, kur kiekvienas atvažiavęs in 
szitę mlestę gali gauti gėrę nakvy- 
nię, szaltę alų ir kvepencsius cigarus,

Kas In Šeriniu* atkeliautu.
Tai pa* Koooa'a wt«k| gausit:

Alau* gero ir Cigaro.
Pernakwot Ir rodį gėrį. ( | S. 88

geriaaaei* viduriai*, dubel- 
tavai* iuktstai*. gerai laika 
rodo, grikiai l*xkvletkaota* 
„Dueber“, (torai auktyta* 
i**lalkyi tavo gyvenimui. 
Wyn»xkflr moterUiki.

Priduok ui™, o prilieti
me tau j r ant perteutejimo 
Jeigu nebu* tok*, kaip ošia 
parodytai, Mgralink jy at- 

a^ral, tau nieko nekaistuos. 
įFJelgu Ji* tau tinka, uArao- 
* kak *x prato kaistu* ir 

S«.SO, ir tavo viaka*.

duriai*, dideli ir mali, storai 
Mlcayti (14k.) -l*xrtxio kaip 
ui M0.00 aukilnls laikrodėli*, 
laika rodo gerai. Ataiutime 
tau ant expre*o pamatyti. J*i- 
t“ tau dabo>*i, užmokėk 
83.05 irexpre*o katilui Ir 
paaiimk sau laikrodėli.

Jeigu murai* užaltiketl ir 
prisiūti pinigus 1*> trirtzau* 
me* i***iusirae laikrodėly ant 

kaazio ir dar pridetime 
* tau graftu lenciūgeII dowann.

Royal M&onfactoring Co.
83-Z DearlKirn Rt.. CHICAGO.

DOWANO8 DEL WI8U.

Ben. Hatowskis,
027 S. Ganai kerte Jndd uL, Chicago, 111.

Dirba, taiso ir parduoda:
LAIKRODŽIUS, LAIKRODĖLIUS, 

Lenciugelius, Žiedus, Špilkas, Auskarus ir Lt.

Kiekvienas, kurie pas mane pirks tavoro 
. už 15,00, gaus prezenta vertes $1,00: kas

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

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

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

Nauja dainų knįgelfc: 
“Pavasario Balsai** 

paraszyta St. Maironis 
Sziose dienose gavome isz 
Europos 100 knjgelių najausių 
dainų, kurių lietuviai dar 
niekada negirdėjo. Knįgelėj 
yra 48 paikios dainelės ir Libretto 
4 aktuose. Szitę knįgelę verta 
kiekvienam perskaityti, o atras 
joje gražių ir linksmų dainelių. 
Joe prekė tikt 15o. Prisiųsdami 
pinįgus, uždėkite azitokį adresę:

A. Olszavskis
Sub-Sta. 60. Chicago, UI.

Nauji Muzikantai.
Chicagoj, 19d. Gruodžio, 1897. 

užsidėjo naujas benas geriausių 
k arei wiszkų lietu visikų muzikan 
tų, kurio prezidentu yra Czeslo- 
vas Žilevicsia. Naujas benas gra- 
jyja ant triubų, skripkų ir kitokių 
instrumentų. Ofi^ę savo turi po 
nr. 600 Lafiia Str., tarpe IBtos 
ir 19los ui. Lietuviai ir lialu- 
viazkos draugystės, kurie reika
laujate gerų muzikantų ant savo 
balių, teatrų, ar wee«Mjų, teiksitės 
atsiszaukti prie muzikantų pre 
zidento, p. Czealovo Žilevicziaus, 
o mes jums patarnaukime už pi
giausiu prekę. Adresas:

Czaslau Žileviczia.
600 Laflin Str., Chicago.

((14-1)

— Geriause lietuviszkai-lenki- 
szka Aptieks Juozo Leszczynsko, 
po nr. 3315 Laurel st, kuri užlai
ko geriausias gydyklas czionyksz- 
czias ir isz Europos ir teisingiau 
sei iszpildo receptus, o prekes 
pigesnes kaip kitur. Aptiekoje 
randasi D-ras pone Marija Do- 
viatt nedalioms, ir ketver- 
gais nuo 12 iki 2 valandai vi
durdienio, o D ras W. Statkevi- 
cziu? randasi kožname laike. Ant 
pareikalavimo gali paszauktie in 
aptieks per telefoną kiekviena 
daktara, koky kas nori ir kožnoje 
valandoje. Teipogi ant pareikala
vimo iszsiunczeme yvairias gy- 
diklas visur, atsakome iai>zku- 
y vairiose kalbose ir gydome Jy 
gae per laiszkus.

O t ei p-g i parduodu laivakor
tes (Steamship tie keta) ant ge
riausių ir greieziausių laivų va
žiuojantiems į Europę ir isz 
Europos; iszsiuncziu pinįgus į 
visus svieto krautus ir viskji 
atlieku pigiausiai ir greieziausiai.

Telefonas Yard 709
Lii‘tuwiMkw Daktarai

M. P. KO88AKAU8KA8
Priima ligonius kasdien nuo lOtos 
iki 12 adynos priesz pietus. 
3242 8o. Morgan (Laurel) str.

<1T—»)

“Lietuva” kaaztuoja ant metų tik 12. 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 kokię nori, kad tik nebran
gesnę per 50c. o prisiusime dykai.

“Lietuva” yra labiausiai 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
gliukai. Darba padaro gražiai, greitai ir pigiai, nes savo locname 
name turi kuopuikiausiai įrengta visęi spaustuvę.

“Lietuvos” Redakcija parduoda szifkortea ant ge
riausių laivų, siuuczia pinįgus į Lietu v ji ir visas dalis svieto. 
Pinigai per mus iszsiųsti greieziausiai suvaikszczioja kaip isz wisų 
kitų agentų. Mes teipgi parduodame lotus ir namus aplink lietu- 
viszk ji bažnyczi ji ir atliekame visokius lietuvių reikalus gerai, grei 
tai ir teisingai.

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

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

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

Raszant į mus su bent kokiu reikalu, arim pinįgus prisiun- 
cziant, visada uždėkite szitokį adresji:

8ub-Station No. 60, CHICAGO, ILL.*
Pinįgus siųskite registruotose gromatose arba per “money order”, Ui nie

kada ne pražus. Iszpirkę “money order” nelaikykite jį keszeniuje, bet tuojaus 
prisiųskite mums: siuncaiant ‘:money orderį”, gromatę registruoti nereikia, 
prtsiuskiteprastoje gromatoje, nes ant jo nieks, be mus, pinįgų isz paczto ne
isit ms.

Ofisas “Lietuvos" esti kasdien atidarytas nuo itos valandos ryto iki 9 va
karo, o nedaliomis nuo Ižtos vidurdienio iki 6 vakaro. Cbicagieciiai turinti 
kokius reikalus, teiksis aUilankyti minėtose valandose.

Europieoziai gali gaut “Lietuvę” Prūsuose, Tilžėje pas Jurgį Lapinę už 
•2.00 arba 4 rublius ant metų.

AR REIKALAUJI LAIKRODĖLIO?
M** juo* parduodam, par

duodam taip pigiai, kaa tu 
nagai! vaiKiacsiot be lai
krodėlio

Turime wiaokiu gatunku.
Bet paminėsime tiktai du:

Naudokitės 
isz Progos.
Turiu dėl jaunuo

lį menes juokinga 
I kurietka, kuri no- 

rinciiam ja pauos
tyti try kasta i n a- 

kis vanduo ir daug juoko padaro. Kast- 
tnoja tik 25q. Turiu teipgi monu kniga, 
kokios dar lietuvlszkoie kalboje niekad 
nebuvo, talpinusi joje daugiau kaip 
salintas visokiu »tuku ir sekretu. Kas 
nori dasižinot kytrumus avięto, tegul 
ja nusiperka, o daug kytrumo iszgaus, 
Ios preke 11,50, ir prie to duodu dovanu 
Cuburkaite, su kuriai galėsi žiūrintiems 

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

Turiu gražiausiu popieru'gromatoms 
su kvietkoms ir drukuotoms pavlncie- 
vonemis; turiu maazinukiu drukavoji- 
mui gromatu. Turiu visokiu knygų: 
maldaknygių ir istorijų. Kas nori dasi- 
žinot apie visokius, daiktus, tegul, 
prisiunezia už 2c. tvarkė, o gaus kata- 
Uoga visu tu daiktu Adresas mano toks: 

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

Pirmutinis Lietuiisikas S&llu&s
L1UDWIKO NAWIKO,

Kpring Valtey, IlllnolM.
ant kertes Imos ir Spalding ui.

Užlaiko geriausius gerymus: 
szalta Alų, seniausius Arielkas, 
Likierius ir k vepenczius Cigarus. 
Uilaiko Unijos Alų, stiklai dideli. 
Užkwieczia w1aub atsilankyti. (17-1

E ZAN1EWSK18.
9M 83rt str., 
Lietuvlszkas 

kriaucsiiu.
Pigausia dra

pana krautuvė. 
Parduoda w i šo
kius drabužius 
kuo no pigiau
siai. Teiposgi 
dirba ant orde
rio už pigesnę 
preke kaip vi
sur. Wiengen- 
cziai, prašiom 

atsilankyt, o 
persi tikrysite.

Rktkalauj* rimsti ra dabmzcsio wrm ar 
teerzinu keliauti po Cbieazt Ir aplinkine* ir pra
de*, n. tl tawora* b*gnto* nrtnoe.GauiĮSLoosut 
menedo ir expen.ua. Darba* ant vUadoa. Tari 
duot gera rekomendaciją. R**r.ykit angllizkat 
indedarai **wo adreta ir mark* ant steakymo. 
Adre***: The Dominion 00.. Dept Y. Chicago.

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

838 W. 181h Si n
Priima ligoniu* odynoee; ano S iki lt prle*x piet 

ir nuo 6 vakare. Telephono*: CanaJ 78

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

nueina, betsztai mano laik
rodėlis tai vis eina, kaip inži- 
nas.

Frenk: Ai, ai koks gražus: Na 
kur jy pirkai?

Maika: 8y, Mistery! Ar tu tik 
siiadiena isz kontres, kad 
dar nežinai apei Kelpsch, No- 
reiko&Co., kurie turi ge
riausius tavorus dėl lietu
viu,

Frenk: No brolau, kurtas tai 
dar ne esu. Beczerlaif jau ne 
nuo vieno girdėjau,kad žmo
nis džiaugiasi su daiktais 
pirktais nuoKelpsch.Noreiko 
ACo. Jau pora metų atgal ir 
ui norėjau pirk nuo ju laik
rodėly, bet.poszimta pipkiu, 
darbo kaip nebuvo, teip ne
buvo, 
jome geriau 
ant byro ne cento neliktu, 
užsiorderiuosiu ant pėdės 
viena isz tu su aukso kviet- 
komis, tai subytie tavajy. 
Nauja katalioga gavau.
Raszyk ir tu po adresu Kelpsch,Noreiko & Co., 56 Fifth Avė., Chicago, Ilk, o 
gausi dykai.

Maika: Ne toks bosas tu esi, kaip tu mislyji, taigi asz jau jy paralnesziau vakar 
isz paeitos, ta nauja lletuviezka katalioga. Neskaicziau jy dar, nes vaikai 
pradėjo birbet, ir boba,panorėjo miego, nes jau vėlu buvo, bet sziadiena tai 
skaitysiu, reikliau koky letciugely panitraukt.

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

Maika: Gud bai, gud bai.
Prisiusk savo adresu, o gausi dykai nauja didžiausy lietuviszka katalioga 

sviete.
Adresuokite teip: Kelpsch, Noreikoj Co. 5« Fifth Avė.

CHICAGO, ILL.

k Bet šitai jau prade- 
geriau dirbt, fr nors

N. L. PIOTROWSKI, 
Adwokat»N AiigszteHniu sndu ir Notary Public. 
Otisis 84 LaS&lle St.,Ruimas 62O.GyienDmas: 199 Alušta St irti Ashland Are*

Atlieka prov«u> v>suose suduose, iszdirba visokias n >pięrno 
dokumentus; o lalijausei užsiima provomis už sužeidimą ir užmu- 
szima geležinkeliu, fabrikuose ir t.t. Kiekvienas turintis koki 
reikšis, tegul pimiisusei pas jy rodos pasiklausė.

* Gali susiszneket lenkiszkai.

expen.ua
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