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924 33rd St., Chicago, III.
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Politiszkos žinios.

Prancūzija.
Prancūzijoj pasibaigė garsi 

pro va ofiaerpHstejh^zy, kuris bu
vo apskųstas už parda vi mę Pran
cūzijos kariaunos paslapczių vo- 
kiecziams ir buk už jo kalte* li
kosi nusūdytas žydas Dreifus. 
Esterhary vienok kariszko sūdo 
likosi iszteisintas. Priesz tokį 
sūdo nusprendin ę pakėlė balsę 
tūli laikraszcziai; garsus ne tikt 
Prancūzijoj, bet visame sviete, 
raszėjas Zola, paraszė laiszkę pre
zidentui, kuriame apkaltina tie
siog sudę už neteisingę nuspren- 
dimę, o tulus kariaunos virszinį- 
kus tiesiog apskundė už kreivę 
prisiegę; pareikalavo, idant jis 
taptų po sudu atiduotas, o tęsyk 
viskas iszsiaiszkys. Ar garsus 
raszėjas turi tiesę teip sunkiai ap
kaltinti prancuziszkos kariaunos 
virszinįkus, nežinia;tas gal sziek 
liek iszsiaiszkys provoje Zola’ee, 
kadangi jis likosi suaresztuotas. 
Už Žolę užstoja daug pagarsėju
sių rasztinįkų ir mokslinczių; 
priesz jį vėl visi žydų prieszinį- 
kai su Drumond’u. Galima sa
kyti, kad dabar Paryžius pasida
lino į dvi partijas: į szalinįkus 
Žoles ir jo į prieszinįkus. Isf to 
užgimė Paryžiuje smarkus sumi- 
szimai.

Geriausias Prancūzijos vadas, 
jenerolas Saussier, kurisai buvo 
jlgai Paryžiaus gubernatoriumi ir 
vyriausiu visos kariaunos virszi 
nįku, dėl senatvės pasitraukė 
visai ne tikt nuo to urėdo, bet ir 
isz kariaunos; į jo vietę likosi 
paskirtas vienas isz geriausių 
jau esnių jenerolų, jenerolas Ja- 
mont.

Austrija.
Nesutikimai slavų ir vokieczių 

Austrijoj ne sumažėjo: kadangi 
vokiecziai prieszinasi sulyginimui 
tiesų czekiszkos ir vokiszkos kal
bos Czekijos urėduose, dabarti
nis Austrijos ministerių pirmsė- 
dis, Gautsch, užmanė kitokį iszri- 
szimę to klausymo — jis užmanė 
padalyti Czekiję į tris dalis: vie
nos dalies urėduose turėtų būt 
tikt vokiszka kalba, kitoj tikt 
czekiszka, o treczioj tiesos abiejų 

. kalbų lygios. Ant to vienok ne
sutinka czekai, kadangi tęsyk

vokiecziuoti, o isz tikro ežia a- 
part mažo tikrų vokieczių skait- 
liaus, yra daugumas suvokietėju- 
sių czekų, prie'sulygintų tiesų a 
biejų kalbų czekai pastotų atgal 
czekais, teipgi tie dėl czekystės 
visai turėtų pražūti. Neteisin
gumas vokieczių, jų priesztara- 
wimas kokiems nors paliuosavi- 
mams slavams, vis labiau* suarti
na te r p savęs slavus. Krioka- 
woj ir Lvove buvo susivažiavi
mas slavų, lenkai žadėjo visame 
remti slavus. Ar iszpildys savo 
pažadėjimę, parodys ateitis, len
kai vienok ne kartę juos apleido, 
neiszpildė savo pažadėjimų. Su
sivažiavimo iszkilmėse vienok 
gyvenanti ir tverianti daugumę 
Galicijos gyventojų rusinai ne ė- 
mė dalyvumo, jų laikraszcziai 
laike to susivažiavimo patalpino 
straipsnius priesz lenkus, kadangi 
antai rytinėj Galicijoj, nors len
kų yra mažai, o gyvena, galima 
sakyti, vien rusinai rusiniszka kai 
ba ne turi lygių su lenkiszka tie
sų urėduose, taigi lenkams pride
rėtų pirmiausiai savo namieje 
teisingais pasirodyti.

Iszpanija ir jos waldybos.
Iszpanijoj susekė karlistų su- 

kalbį, buvo atsiradęs ir vienas 
ginkluotas jų pulkelis, bet jis li
kosi iszvaikytas. Karlistai tiki
si, kad ant galo turės užgimti 
karė terp Iszpaiiijos ir Suvienytų 
Wieszpatyszczių, o tęsyk jie mis- 
lyja isz to pasinaudoti, pakelti 
revoliuciję ir paimt į į savo rankas 
valdžię. Jie mat pasirengę ati
duoti salę Kubę Suvienytoms 
VVieszpatysteme, bet toom jie-pa- 
keltų daugumę gyventojų priešą 
savę ir beveik negalima būt 
jiems ant ilgiaus valdžię palaiky
ti. Nckentimas Iszpanijoj Suvie
nytų Wieszpatyszczių yra t ei p 
didelis, kad mažiausia priežastis 

I gal lerp tų vieszpatyszczių karę 
i pakelti. Nesenei Madride palei
do kas paskalę, buk karė jau už
gimė. Žinia ta kaip degte užde
gė narsių iszpanijonų szirdi*, jau
ni vyrai traukė užsira»zyli kaipo 
liuosnoriai | kariaunę. Pasirodė 
vienok, kad praplituai žinia bu- 
aeteisinga.

Mieste Havanoj, ant salos Ku
bos, buvo teiposgi demonstraci
jos priesz Amerikę; pulkai priesz- 
tara u jan ežių įvedimui reformų 
susirinko ant ulyczių, rėkavo ir 
koliojo amerikonus. Gal būt pra
dėję apsigyvenusius Havanoj 
amerikonus muazti, bet jenero- 
Iss Blanco sutraukė kariaunę ir 
susirinkusius iszvaikė.Randas Su
vienytų Wieszpatyszczių tuojaus 
po tam iszsiuntė k ari hz k ę laivę 
prie Kubos pakranezių, antapgy 
nimo amerikonų. Jeigu tikt ju- 
rinįkai iszliptų ant kranto, turėtų 
užgimti muszis, o isz to jau ir 
nuo karės ne galima būt susilai
kyti. Buvo ežia ir keli susirė
mimai maisztinįkų su iszpanijo 
nais. Iszpanijonys pranesza, buk 
adjutantas kubieczių vado, Go- 
mezo, pasidavė iszpanijonams.

Himalajų kalnų gyventojai, bet 
ir kiti mahometorių apgyventi 
krasztai. Po anglijonų valdžia 
yra, į vakarus nuo aziar. Indi- 
jų, krasztas Heludžistan vadina
mas. Dabar likosi ežia iszsiųstas 
kapitonas Burn ir leitenantas Tur- 
ner ant iszinatavymo to kraszto. 
Jie pasamdė 200 žmonių neszti 
jų daiktus. Ant kelio užpuolė 
cziabuviai, daug žmonių iszsker- 
dė ir paveržė kiek daiktų. Ant 
nubaudimo likosi iszsiųsta an 
gliszka kariauna, kuri ežia ir da
bar yra. Matyt, kad ežia tei
posgi qe daug reikia ant sukur- 
stymo priesz Angliję 
kraszto: kurstyti (stengiasi 
savo agentus Maskolija.

Oceanija.
Prezidentas Ha vai republikos, 

Dole, negalėdamas sulaukti Su
vienytų Wieszpatyszczių senato 
nusprendimo kasiink priskyrimo 
tų salų prie Amerikos valdybų, 
atkako pats į Amerikę ant persi
tikrinimo, kaip isz tikro tie da 
lykai stovi. Jam ne tiek rupi 
sudrutinimas Amerikos, kiek tai, 
kad jam paežiam isz to butų kuo 
didžiausias pelnas; jeigu jis 
kreipiasi prie Amerikos, tai tikt 
todėl, kad toj pusėj daugiausiai 
tikisi pelnyti. Jeigu Amerikos 
senatas priskyrimę atmestų, pre 
zidentas taipjau noriai pasiūlys 
tas salas Anglijai, arba kitai 
vieszpatyrtei. Ar salas tas pri- 
skyrs prie Amerikos, dalia r nieks 
ne gal žinoti, į senatę, ypscz isz 
vakarinių ir pietinių sztėtų, atei
na gyventojų protestai; gal būt, 
kad tų protestų senatoriai pri 
versti bus klausyti.

Oceanijoj yra salos Samoa, ku
rias valdo Wokietija, Anglija ir 
Suvienytos Wieszpatystės; isz 
tokio vienok valdymo, kaip 
kiekvienas numano, gyventojai 
naudos neturi, kadangi ant isz- 
platinimo didesnės įtekmės kiek
vienas isz tų saugotojų tyczia 
ma sztus kelia. Mrisztaį trau
kėsi ilgai terp dviejų karalių, 
vienę rėmė Wokietija, kitę gi 
Suvienytos VVieszpatystės, kurių 
ant galo buvo viražus, vokieczių 
szalinįkę nuošalų iszvijo;dabar jis 
vienok grįžta vėl atgal. Kai p sako, 
tas atsitiko tikt per tai, kad Wo- 
kietija daleidžia užimti Amerikai 
Havai salas, jeigu ji atsisakys vi
sai nuo Balų Samoa. Jeigu da
bar vokieczių sza lin į kas kara
lius grįžtę atgal, tai, turbut, A- 
merika sutiko ant vokieczių rei
kalavimo.

rods noriai ant to sutinka, tikt 
Suvienytos Wieszpatystės kisz- 
tiesi nenori, kadangi jos mato, 
kad ne žiūrint ant ne noro, turės 
vesti karę su Iszptnija, jeigu pas
kutini ir neduotų priežasties, 
tai prie to privers Amerikos rau
dę rėkaujanti senatoriai, gal tų se
natorių koliojimai nueibo-ti ir 
Iszpanijai.

I *
Ne rūkyk tabako ir nespjaudyk, 

nes tai trumpina tawo anitl.

(m vadinamai NO-TO 
nni trnooli in tvirtua

tokių įtaisų reikia iszsipraszyti 
daleidimę nuo akezyžios užveiz- 
dos. Laike valszczių susirinkimų, 
rinkimų valszcziaus virszinįkų, 
valszcziaus audžiu, teiposgi pro- 
vų dienose tokiuose guduose, ne 
vale pardavinėti degtinės parda- 
vinyežiose ėsanczioee pusę wior- 
sto nuo vietos valszcziaus susirin
kimų ir nuo valszczioniszkų su* 
dų. Galės todėl rinkimai atsibūti 
teisingiaus, kandidatai ant vaitų 
ir sudž U' turės apeunkintę žmo
nių girdymę.

to
per

(tunu iwam wlr«M«i. A pi. «0 000 Amoniu tai 
iiacydytaka. Pirk N U-TO- B AC nuo aawo apU 
kori..., »a gwar*o«l)a,*4tOo <rba ■* *1.00 a 
raaiymnt ir prabai iąwl dykai. Paraižyk. Ii 
Sterilus Bimdy On., OMnago, arba Nnv York

Isz Lietuwos.

Indijos.
Traukimas anglijonų giliaus į 

Afridų krasztę turėjo pasiliauti, 
anglijonys teisinasi, kad kalnuose 
tokia daugybė sniego, kad kariau
na ne gali jų pereiti, isz tikro 
vienok tas greieziaus todėl galė- 
jo atsitikti, kad anglijonų vadas 
pamatė, kad jo pajiegos aut su
valdymo maiszto per menkos. 
Anglijonys pasitraukė ne tikt isz 
Afridų kraszto, bet apleido ir 
tarpkalnių tvirtynes, kur jau 
sniegas negalėjo trukdyti kariau
nos. Dabar daugumę terpkal- 
nių, o tame sviarbiautį perėjimę, 
Klyber Pass, užėmė vėl Afridai. 
Taigi pavasaryj angli jonams a teeis 
pradėti karę vėl nuo pradžios.

ton dalies Csekijos, kur butų tikti To ne gana, anglijonys dabar 
vokiszka kalba, czekai taptų su- mato, kad jų nekenczia ne tikt

Nuo Chinų pakranczlų.
Wokiszki laikraszcziai prane 

sza, buk Wokietija ne griebėChi* 
nieczių žemės kraszto be pritari 
mo Maskolijoe ir Prancūzijos, to 
dėl nė Anglija, nė Japonija, nors 
atsiradimas ežia vokieczių yra 
negeistinas, ne drysta jų krap- 
sztyti, kadangi juos galėtų pa
remti su žemės kariauna Maskoli- 
js. Rods ir Maskolija, kol didy
sis Si beri jos geležinkelis dar ne 
pabaigtas, ne geidžia karės, ka
dangi gabenimę kariaunos stab
dytų turinezios drūtesnę ka
rtukę laivynę Anglija ir Japo
nija. Pabaigus minėtęgeležinkelį, 
jau Maskolija nereikalaus kariau- 
nę gabenti prie Didžiojo oceano 
krantų jūrėmis, bet galės tę atlikti 
perSibtriję. Tęsyk ji ne nusilenks, 
nors susijungtų ir visos turiu 
ežios prie Džidžiojo oceano val
dybas vleszpatystėe, taigi Anglija 
Japonija ir Suvienytos Wieszpa- 
tystės Sziaurinės Amerikos. Jei- 
gu galima Maskolijai užkirsti ke 
lię, tai tikt dabar, po trijų metų 
bus jau per vėlu. Anglija kal
bina, idant, ant pasiprieszinimo 
Vokietijai ir Maskolijai susijung
tų Japonija, Suvienytos Wiesz- 
patystfe ir Anglija. Japonija

Apsaugojimas laukų nuo 
užrfesziojlmo su pleš

ka.
Wilniaus g u h. yru daug lekian- 

czios pieskos plotų, kurie žmo
nėms naudos ne atgabena, tikt 
užkilus vėjui, Lznesza pieska 
aplinkinių ukinįkų dirvas ir pie> 
vas. Dabar maskoliszka žemdar- 
bystės minister ja rengiasi tuos 
lekianczius pieskynus užsėti 
puszų sėklomis ir tokiu budu pa
daryti juos naudingais, suagusioe 
puszys no duos jau vėjai neszioti 
pieskę ir apsaugo* nuo užneszi- 
mų aplinkines vaisingos žemės 
dirvas. Maskoliaęki laikraszcziai 
melagingai svietui garsina, buk 
maskoliazka valdžia pakelia ma- 
terijaliszkai Lietuvę; isztikro ji 
ne tikt nieko gere jai nesuteikė, 
liet priešai ilgai, *savo ueiszmin- 
tingais p.«da vadyjimais ir uždrau
dimais nupuldė vien musų kra-*z 
tę. A | išėjima s nevaisingų piesky- 
nų, jeigu isz tikro tę padarys, bus 
tai beveik primutinis maskolių 
valdžių naudingas darbss.

Munztynės.
Wilniuje susibarė terp savęs 

sziauczius Butkovski ir Warsoc 
kis: Butkovski kaltino antręjį už 
pavogimę Kraną. Prie barnių prisi
dėjo ir VVarsockio draugai, mėsi- 
nįkai. Laike tų barnių, vienas isz 
mėsinįkų pagriebė pagalį ir su 
juom drožė teip drueziai But- 
kovskiui įgalvę, kad tas tuojaus 
puolė ant žemės. Sumusztę nuga- 
beno į ligonbutį, sumuszimę isz 
pradžių laikė už nepavojingę, 
bet vėliaus pasirodė, kad kauke
lis perskeltas ir Butkovski, isz- 
gulėję* ligonbutyj 10 dienų, pasi- 
merė. Sudavmį jam į galvę, mė- 
sinįkę Krasnoburskį, suaresztavo 
ir pasodino į kalinį.

Nauji geležinkeliai,
24 d. Gruodžio, geležinkelių 

departamente ma*koliszkos kelių 
oainisterijoe likosi nuspręsta pra
dėti nuo pavasario darbus prie 
naujų Lietuvoj geležinkelių. Nu
spręsta padirbti dvi trumpas Su
valkų gub. linijas: 1) nuostaejos 
geležinkelio linijos bėganezins 
nuo Wirbalisus į Kaunę, vadina
mos Kazlų Ruda į Senapilę, nuo 
ežia į Szestokavę, kur tasai gele
žinkelis susidurs su linija bėgan- 
czia nuo Alytams į Suvalkus; 
linija ta turės 45 vioretus ilgio; 
2) nuo stacijos Kniszino, Grodno 
gub. į Kamenkę; ta linija turės 
ilgio 56 viorstus:

Rando karezemos.
Nuo 18 d. Sausio szių metų li

kosi uždarytos senos žydiszkcs 
kareziamos Suvalkų gub. ir ki
tose Lenkijos gubernijose, teipos 
gi Peterburgo, Novgorodo, 
Pskovo, Olonecko ir Charkovo 
gub. Suvalkų gub., apart rando 
parengtų degtinės parda viny ežių, 
daleiata ję pardavinėti: kavos 
pardavinyczioae, oukernėse.hote- 
liuose, restauracijose, pakelevin 
gų namuose ir t. t Ant laikymo

Jawų prekes Liepojuje.
Pereitę sanvaitę Liepojuje lie- 

tuvi-zkų jawų prekės buvo szi- 
tokios: rugiai vidutiniai 77 kap. 
už pudę, geriausi seni 78 kap., 
szvieži 79 kap. Kviecziai seni 
1 rubl. 14 kap. iki 1 rubl. !7<kap., 
szvieži 1 rubl. 18 kap. — 1 rubl. 
19 kap. Avižos paprastos 67 — 
72 kap., geros 73 — 78 kap., 
geresnės 79 — 83 kaip, geriau
sios 84—87 kap. Miežiai 94 kap 
Grikai 73 kap. Žirniai 71—75 kap. 
geriausi 76 kap. Pupos 60—65 
kap. Linų «ėmens 1 rubl. 13 kap. 
— 1 rubl. 15 kap. Kvietinės kly- 
nės smulkios 55 kap., vidutinės 
56 — 57 kap., stambios 58—59 
kap., stambiausios 60 kap.

Padčkawonč katalikiszkų 
wyskupų carui.

Mtokoliszki laikraszcziai pu
ri uodą, kad katalikiszki vyskupai, 
atkakę į Peterburgę ant konse
kracijos, nusiuntė carui pssveiki- 
nimę ir padėkavonę už vi-ę gėrę 
suteiktę caro katalikiazkai bažny- 
esiui ir katalikams (-?>. Žadėjo jie 
mokyti katalikus pamylėti teip 
gėrę valdonę. Caras liepė padėk a 
votį visiems. Kad caras turėjo už 
kę dėkavoti vyskupams, tę kiek
vienas numano, bet užkę vysku
pai dėkavojo katalikams nieko 
gero nepadarusiam carui, tę jau 
sunku suprasti.

Nauja burliokyne.
Neseniai pasimirė Wokietijos 

kancleriaus.kunįgkikszczioHoben- 
lohes moteris, kuriai priguli ne 
iszpasakyta daugybė dvarų Lie
tuvoj; didesnę dalį tų dvarų ji 
turėjo parduoti, bet ant galo da- 
leido jai ciesorius Alex. III palai* 
kyli netoli Wilniaus ėsantį d v arę 
Werkus ir Nabbokus ir Lubiczęf 
Wileikos pawi«-tyj; paskutiniai, 
su didelėms girioms, užima su 
virsiu m 100000 deriatinų, vertė 
jų mažiausisi 5 milijouai rublių. 
Kadangi vienok tuoa dvarus 
daleista Hohenlohienei palaikyti 
tikt kol ji gyvęs, tai dabar 
ir tuos reiks parduoti, kadangi 
jos vyras ir vaikai, kaipo vo- 
kiszki pavaldiniai, ne turi tiesos 
Lietuvoj žemę turėti. Privis ežia 
gana burliokų, už kurių peczių 
žydai naikys dar užsilikusias Lie
tuvoj girias ir gabęs medžius į ui- 
rubežius. D variai kaipo palaikai po 
pasimirusiam jenerolui Witlgen- 
s t ei n ui patekę Wokietijos kancle
ri a us paežiai užėmė ne toli tiek rui
mo, kaip visa Belgijos karalystė; 
apart trijų augszcziaus paminėtų, 
kiti likosi parduoti; pirko juos, 
kaip maskolių iszduotos tiesos 
reikalauja, neva maskoliai, bet 
isztikro maskoliai tų dvarų ne
va valdytojai pardavė žydams 
wien savo wardę, dvarus gi pir
ko už savo pinįgus žydai ir dabar 
kerta visur girias; vieton senų 
didelės vertės girių pasilieka 
ne vaisingi pieskynai. Tokius 
mat vaisius atgabena kvailos 
carų lazduotos Lietuvoj tiesos!

Sugriebė arklių wag{.
Wežėjas Winomierskis, apsi

stojęs ant Užupinio pliaciau»,Wil- 
niuje, užtėmijo kokį ten vyri šakį 
važiuojantį isz kiemo Nemsero 
namų, įsėdus) į ukinįko rogutes;

tuojas paskui iszgirdo besivejan- 
czių szauksmę: “laikykit vagį”! 
Wiszomierski8 leidosi vyties i ir 
prisivijo vagilių ant Antoko- 
liaus, prieszaia Szv. Petro baiily- 
czię; vagilius pamatęs, kad ne 
isztruks, ięzszoko isz roguczių ir 
bėgo į netolimę giraitę, bet 
Wiszomierskia ir ten jį nusivijo 
ir ant galo suvaldęs, atsivedė 
prie jo paliktų roguczių, kur bu
vo jau ir ukinįkas, kurio arklį 
buvo pavogę*.

Parduoti dwarai.
2 d. Sausio, Wilniaus Žemisz- 

kame banke pardavinėjo dvarus 
Kauno gub. už skolas bankui. 
Iszviso pardavė apie 30 dvare
lių, buvo tai maži palivarkėliai. 
Didžiausia* buvo Antokol prigu
lėjęs Sanderui, apimantis 438 de- 
siatinų žemės; pirko jį už 30000 
rublių H«ss. Taigi mat Žemaiti
joj bajorai kaip įmanydami veisia 
burliokus,

Sumiszimai Wilniau8 
teatre.

Wilniaus teatre, ant naudos 
aktoriaus Schmidthofo loszė dra- 
matiszkę veikalę po vardu 
“Lenkiukas žydas”. Kadangi 
vienok veikalas pasirodė netikęs, 
susirinkę į teatrę parodė, kad jis 
jų neužganėdina. Aktorius 
Schmidthof, tę patėtnyjęs, užsi
manė pridėti iszjuokianczias žy
dus dainas. Kaip tikt vienok 
pradėjo dainuoti, žydai į teatrę 
susirinkę pradėjo rėkti ir reika
lavo perstojimo; užgimė neisz- 
pasakytas sumigsimas, ant stab
dymo kurio subėgo policija. | teat
rę susirinkę,idant į policijos nagus 
nepatekti, stėngėsi pabėgti. Po
licija vienok suaresztavo kelias 
deszimtis žydų, kuriuos vesdami 
į aresztę, policijantai ant kelio 
gerui apdaužė, atvedė vienus su 
apdažytais antakiais, kitus su 
apdraskytais veidas, dar kiti tu
rėjo pluosztus iazrautų plaukų.

18zwir$ maskolius.
Wilniuje, 24 d. Gruodžio, atė

jo iszsimaudyti į pirtį 65 metų 
A. Szmidov. Prisileido pilnę 
verdanezio vandens vanę, bet 
kad buvo girtas ir silpnai ant 
kojų stovėjo, prisiartinęs prie 
vanės paslydo ir įpuolė į verdan
tį vandenį. Ant riksmo subėgo 
pirties tarnai, isztraukė girtuok
lį isz vanės ir nugabeno į ligon
butį.

BlaiwysUs komitetai.
Kauno gub. visur likosi jau 

parengti po maskoliazko rando 
globa blaivystės komitetai; 
Sziaulių pavietyj jie parengia 
žmonėms skaitymus. Gaila vien, 
kad tie skaitymai yra maskolisz- 
knj kalboj, kadangi vienok vos 
deszimta lietuvių dalis tę kulbę 
supranta, todėl ir skaitymai dau
gumai naudos neatgabena. Ran
das mat ir po jo globa užsidėję 
blaivystės komitetai rūpinasi 
vien apie labę maskoliszkai su- 
prantanezių, o ne apie visuomenės 
naudę.

Ko nepažystame, to ir 
nekeneziame.

Paprastai, ko žmogus napažį* 
sta, ko ne isztyrė, tam netiki, tone 
užkenezia. Europiecziai, gėrėda
miesi savo augszta kultūra, ne
kenczia kultūrų kitų civilizuotų 
tautų, niekina mokslus rytinių, 
kurie iazsidirbo savistoviai, be 
europieczių įtekmės; nors irtuose 
moksluose gal būt kas nors euro- 
piecziams naudingo, bet kadangi 
jie tuos mokslus pažįsta tikt pa
virstu tiniszkai, todėl, netirinėda- 
mi jų giliaus, tiesiog atmeta ir 
niekina, iszjuokia. Jau se
niai persitikrino, pęveiksian, kad 
budistų zokunįkai Tibete pa

sekmingai gydo tūlas isz tokių 
ligų, kokias europeinlįi gydytojai 
laiko už neiszgydomas; bandė tę 
jų budę tirinėti, bet kadangi bu
distų rankvedžiuose užtiko klai
džius iszaiszkinimus, paremtus 
ant stebuklingumo, nė ligų vardų, 
nė vaistų prideraneziai nesupra
to, todėl, vieton giliaus tirinėti, 
tiesiog atmetė. Tikt dabar Peter
burgo profesorius, D-ras Poznie- 
jev, gavę« užtikrini m ę nuo mili
jonieriaus K o korė v o, kad jis už
dengia kelionės kasztus, iszverti- 
mo ir iszleidimo budi*tų medici- 
niszkų rasztų ir rankvedžių, 
nusprendė ant trijų metų keliau
ti į jų mediciniszkas mokslaines 
ir prideraneziai wif*kę i hz tirt i 
ir savo isztirimus apgarsinti dėl 
žinios europeiszkų mokslinczių. 
Teiposgi žinome sziędien, kad 
ir Indijų braministų moksluose 
randasi nežinomi europiecziams 
daiktai. Wieton viskę isz tirt i, 
vieton dirbti visiems žemės gy
ventojams krūvoj ant žmonijos 
naudos, europiecziai stato savo 
darbus kituose krasztuose ant nai
kinimo vietinių kultūrų ir vieton 
jų, suteikimo savosios; todėl ne 
jungimę, bet kovę už pamatę savo 
darbų stato teip kaip ir mes.Tę pat į 
daro Maskolija, naikindama ko- 
kię nors kulluriszkę skirtybę ne 
maskoliszkų gaivalų, kadangi ji 
tos svetimos kultūros prideran
eziai ne supranta, jos nepažįsta, 
todėl laiko už vodingę Maskolijoe 
galyl>ei; ta pati nežinia, obsku- 
rantizmas gimdo Amerikoj ’he- 
kentimę ateivių. Nežinia gimdo 
fanatiszkę neužkantę to, kas ko 
nepažįsta. Kas gi nežino, kokiutr 
apkaltmimus mėtė stabmeldžiai 
rymionys ant pirmutinių krikez 
czionių, kaip juos persekiojo už 
ne ėsanezias kaltes. Tokiu* jau 
apkaltinimus ir persekiojimus 
turėjo nukęsti viduramžinėj ga
dynėj mokslas užgimęs ne po 
dvasiszkijos įtekme, nors szię
dien su tais mokslais ir ji jau 
sutinka; žinoma, mokslas tuom 
paežiu stengėsi atmokėti dvasisz- 
kijai ir isz to gimė jų savitarpi
nis neužsfkentimas, kas vodingai 
atsiliepė lygiai ant mokslo, kaip 
ir ant tikėjimo reikalų. Tūli mueų 
broliai teiposgi nemėgsta mokslo 
ir szviesos, bet tikt todėl, kad jų 
prideraneziai nepažįsta; jeigu 
pažintu giliaus, pats persitikrin
tu, kad jie žmogui visgi naudin
gesni negu girtuokliavimai.

Musų gadynėj pakilo kowa 
terp kapitalo ir darbo. Kasgi ję 
sukėlė? Kapitalistų egoizmas ir 
vienpusyatė: juk ir sziędien didž- 
tureziui labi aus rupi reikalai jo 
naminių gyvulių, negu vargai 
didiūanczio jo lobį, ant jo naudos 
dirbanezio darbi n į ko. Szunes 
arba arkliai milijonierių daug 
geriaus materijaliazkai aprūpinti 
negu darbinįkai. Priesz tokį su- 
rėdyrnę pakėlė protestę socija- 
listai, todėl juos ir kaltina užėssn- 
czias ir ne ėsanezias kaltes, teip 
kaip isz pradžių stabmeldžiai kal
tino krikszczionis. Soči jai i štai 
griebėsi apgynimo skriaudžiamų 
dirba n ežių luomų todėl, kad apie 
jų apgynimę nieks daugiaus nesi
rūpino. Galima su jų siekiais ne 
sutikti, bet negalima užginti, 
kad jie visgi sziokię tokię naudę 
atgabeno, nors kaip kitose parti
jose, teip ir terp socijalistų yra 
visoki žmonėm, yra geri, yra ir 
prigavėjai. ^Vokietijoj antai so
cialistai privertė valdžias pasi
rūpinti, idant ligos laike darbi
nįkai turėtu dykai daktarę, vais
tus, idant darbdavys, jeigu jam 
nepatiko darbinįkae, be jo kaltės 
galėtų jį tuojaus praszalinti ir tt.

Kaip saituose daiktuose, teip 
ir kituose, ne viskas yra teip bai
sus, kaip keno nors vienpusiszki 
prieszinįkai garsina; idant teisybę 
surasti, reikia viskę pirma ištir
ti ir tikt isztyrus nusprendimus 
iszduoti.
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Prasidėjus naujiems metams, 
jau yra laikas kiekvienam skaity
tojui užsimokėti ui laikrasztį, kę 
yra skolingu ir apsisteliuoti jį ant 
sekanczio meto. Yra daugybė to
kių, kurie užsirašė sau laikrasztį 
nuo agento ir jau pusė metų kaip 
skaito, apie užmokesnį nė nemi- 
slyja. Dėltogi meldžiame visų tų, 
kurie yra užsirašę laikrasztį pas 
agentus ir visus kitus skolingus, 
idant teiktųsi prisiųsti prenume
ratą arba užmokesnį. Kas neuž- 
aimokės sulyg Imos dienos Wa- 
sario (February) 1898, tam lai 
krautis bus sulaikytas.

Laikraštis “L'etuva” kasztuo- 
ja ant metų tik $2.00, o kas abu 
daliam ant syk užsimoka, gauna 
už 50c. knįgelę dovanų. Knįgelę 
gali iszsirinkti sau isz musų kat t- 
liogo, kas kokię nori. Kas neturi 
musų kataliogo,tegul atsiszaukia, 
o.prisiusime dykai.

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

Prisiųsdami pinįgus, uždėkite 
šitokį adresę:

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

Kiekvienas teip sako:
CASCARETS CANDY CATHART1C yra tai 

«t*buklinxiau»>o« aydyklo* Mukiau* Um- 
dtmuuaa, turi nrdu įmoka, gydo lagadael ir 
tikrai lakatu*. kepeni*. ptlwf ir ozystyja wi*a 
■Utema. pra.saliaa perazalima. gydo gaiwo* 
•kaudejima drugy Ir uikietejlma wlduria

Pirk deki ulę C. C. C. nifdfen, 10, 25, 50 oan> 
tu. Randa*! viaoae apUokoae ir iasgydyma girn
iau tuoju.

Isz Amerikos.
4300 fiarmu Naujoje Anglijoje.

Naujoje Anglijoje yra dabar 
4300 apleistų neapgyventų far 
mų. Norinti ant farmų apsigy 
venti ne reikalauja todėl keliauti 
į vakarinius estetus, kadangi gal 
pigiai pirkti farmas sztetuose 
Naujos Anglijos. New Yorko ka
pitalistai nori jas paimti į sawo 
rankas ir pardavinėti žmonėms, 
su dideliu pelnu, ant iszmokesz- 
czių. Jie tiki, kad norinczių ant 
farmų apsigyventi ne štokuos, 
kadangi wien New Yorke yra 
dabar 95000 darbioįkų neturin- 
czių dart>o.

Nelaime kastynese.
Ashland, Wis. Kastynėse Iro n 

King Mountan Iron Works atsi
tiko nelaimė. Besileidžiant darbi- 
nįkams į szaftę, nusileidimo prie
taka užsikabino ir apsivertė; 
daugumas besileidžianczių darbi
nįkų užsikabino už virvių ir tie 
iszliko, bet du italijonai ne spėjo 
užsikabinti, nupuolė žemyn ir 
užsimuszė ant vietos.

Baisus ciklonas.
Arkanse, ties miestu Fort 

Smilh užkilo baisus ciklonas {pra
sidėjo jis ant tautiszkų kapinių, 
nuo ežia perbėgo per miestę 
griaudamas viskę, kę ant savo 
kelio patiko. Ciklonas užkilo 
11 valandą vakare, kada gyven
tojai ilsėjosi lovose; daug jų ne 
spėjo nė isz lovų pakilti, likosi 
užmuszti sugriuvusiuose namuo
se. Augsztesnės mokslainės na
mai, dvi bažnyczios likosi ciklo 
no sugriautos. Užsilikusios nuo 
sugriovimo triobos užsidegė, ko 
nesugriovė baisus sūkurys, tę isz 
naikino ugnis. Prie to su vir- 
szum 50 žmonių likosi užmusztų, 
sužeistų gi yra labai daug. Terp 
užmusztų lietuviszkos pravar
dės nepatinkame; pražuvo, kaip 
rodosi, daugiausiai amerikonų, 
airių ir vokieczių. Blėdį vėtros 
padarytu vien sugriautose trobo
se it išnaikytuose tavoruose 
skaito ant kelių milijonų doliarų 
vertės.

Norėjo žinoti, kas bus.
St. Louis,Mo. Suaresztavo ežia 

du broliu: Harry ir George Mc 
Peckins, kurie stengėsi ant tilto 
iszkleipti geležinkelio szėnis, 
idant iszvaryti isz jų atbėgantį 
greitąjį Wabash geležinkelio 
trūkį. Abudu prisipažino, teisino
si, kad jie kitokio mierio neturė
jo, norėjo vien žinoti, kas bus, 
kaip trūkis isz rėlių iszszoks.

Welnias bažnyczioj.
Bodrbon, Ind. Pastorius vie

nos protestoniszkos bažnyczios ne
toli miesto, Akin, užtėmyjęs, kad 
ant jo parapijonų neturi didelės 
įtekmės paprasti pamokslai, 
svarbesniam už tematę paėmė 
velniu ir jo darbus, Ka

dangi Akin buvo geras kalbėto
jas, savo pamoksle velnio pa
veikslu parodė labai baisų. Tuom 
tarpu, pastoriui bekalbant, perdu 
ris įėjo į bažnyczię naujas kiaušy 
tojas ir tuojaus suszuko: “asz 
ėsu velnias ir atėjau jus paimti”. 
Terp susirinkusių užgimė neiszpa 1 
sakyta baimė, visi ant syk pradė 
jo veržtiesi per duris; laike su
mišimo užgimė ugnis, kuri iš
naikino su visu bažnyczię. Tikt 
vėliaus pas rodė, kad pagimdęs 
sumišimę bažnyczioj buvo pa
ties pastoriaus sūnūs, kūrinai, 
žinodamas apie savo tėvo pa
mokslu, persi rėdė už velniu ir 
atėjo į bažnyczię.

Lodges bilius senato priimtas.’
Lodges bdius apsunkinantis 

apeivystę likosi Washingtono se
nato,45 aanatorių balsais priesz 28 
priimtas. Jeigu jis taps ir prezi
dento užtvirtintas, tai ne mo
kanti raižyti ir skaityti nė 
jokioj kalbųjį negalės į 
Amerikę dag’aus keliauti. Bilius 
tas turėjo daug priešų, atėjo į 
senatę protestai nuo katalikisz- 
kų draugyszczių, po kuriais pasi- 
rašė 512 katalikiszkų kunįgų.

Nelaimes aut geležinkeliu.
Auburn, Cal. Bėgantis nuo 

ežia į vakarus geležinkelio trūkis, 
netoli Colfax, iszszoko isz rėlių ir 
likosi drueziai pagadytas. Trys 
geležinkelio tarnai likosi užmusz 
ti, trys sunkiai apkulti; isz va
žiavusių pasažierių tikt vienas 
hkoii sunkiai apkultas, lengvinus 
apkultų yra vienok gana daug.

Brooklyn, N. Y. Ant kertės 
Linvood ir Atlantic ui. susimu- 
szė du trukiai Long Island gele
žinkelio, prie to 15 žmonių liko
si sunkiai apkultų.

Bernas užmusze t'arnierl.
Brookfield, Mas. Netoli nuo 

ežia gyvenantis farmeris, F ra n k 
D. Nevton norėjo turėti pigų 
bernę. Gavo ant galo tokį, kuris 
sutiko bernauti tikt už boardę ir 
isz tikro iszbemavo du mėnesiu. 
8 d. Sausio, naktyj, pigusis bernas 
pagriebė kirvį ir užmuszė farme- 
rį, jo paczię ir 12 melų augytinę. 
Tai mat buvo tikrai pigus ber
nas! Kas jis toks buvo, nežinia, 
angliszkai silpnai kalbėjo. Nėjo- 
kio jo pėdsako iki sziol ne rado.

Žmonių apszvietimas Suvieny
tose Wieszpatystese.

Tūli amerikoniszki laikrasz- 
cziai nuo neseniai pradėjo siun
dyti valdžias priesz nepa 
žįstanezius raszto ateivius, tuom 
tarpu antai, nors maskoliszkoa 
valdžios visokiais budais stabdo 
lietuvių apšvietimę, terp lietu- 
viszkų ateivių 36% nemoka 
raszto, Amerikoj gi nieks apsi- 
szvietimo ne stabdo, o antai Pie
tinėj Karolinoj terp gyventojų 
nuo 10-45 metų yra 45% ne- 
mokanezių raszto, Louisianoj gi 
tokių yra dar daugiaus, nes 45, 
8%. Daugiausiai nemokanezių 
rašyti ir skaityti pietiniuose 
sztetuose yra ežia gimusių negrų. 
Pietinėj Karolinoj 1890 m., ant 
ežia gimusių ukėsų baltveidžių 
326125,buvo 59063 nemokanezių 
skaityti, taigi 18,11%, tuom tar
pu terp 6049 ateivių tokių buvo 
tikt 380. Teip buvo 1890 m.; da
bar gi nemokanezių skaityti Pie
tinėj Karolinoj visgi yra 45% 
(su negrais), taigi skaitlius anal
fabetų ne sumažėjo. Tikt ryti
niuose sztetuose, kur skaitlius 
ateivių didesnis, negu tikrų ame
rikonų, nuoszimtis analfabetų yra 
mažiausias: sziauriniuose sztetuose 
yra tokių 6,57%, sziauriniuose 
viduriniuosesztetuose5, 44%,va- 
kariniuosell,01% {pietiniuose gi, 
kur ateivių yra mažai, analfabe 
tų yra 26,23%, pietiniuose vidu
riniuose 28,34%. Tas geriausiai 
parodo, kad ne ateiviai daugina 
tamsuolių skaitlių Amerikoj, 
kadangi kur tikt jų yra daugiaus, 
ten nuoszimtis nemokanezių 
raszto yra mažesnis, kur tikt 
ateivių mažiaus, teu nuoszimtis 
analfabetų didesnis.

t Middlesboro, Kr. Sandy 
Forke atsibuvo kruvinos muezty- 
nės terp persigėrusių girtuoklių, 
kuriose asztuoni žmonės likosi 
užmuszti ir keturi sunkiai su
žeisti. Daugumas užmusztų yra 
negrai.

t Baltimore, Md. Statomi ant 
kertės Barclay ir 22 ui nauji na
mai sugriuvo; prie to 8 darbinį- 
kai likosi užmuszti.

Isz darbo lauko.
*1 Pereitu sanvaitę buvo Su 

vienytose Wieszpatystėse isz vi
so 349 nusi bau kruti ni mai; pereitę 
metę, tę paczię sunvaitę. buvo jų 
455; Kanadoj pereitę sunvaitę 
buvo 45 nusibunkrutinimai, pe
reit ę metę buvo jų 71. Duno a- 
gentura paduoda, kad kaslink 
daria) ir prekystos sanlygų nauji 
metai prasidėjo gerai. Iszveži 
mus kvieczių ir kitokių javų 
rods truputį pasimažino, nupuolė 
ir jų prekės, bet vis gi per dvi 
sanvaites szių - metų iszgabeno 
isz Arianti ko portų 6^59788 bu
szelių, iš Pacifiko gi portų 
1979676 buszelių. Per tokį jau lai
kę pereitų metų iszgabeno tikt 
3986317 buszelių. Pakilo iszve
žimas geležinių iszdirbimų ir ža
lios medvilnės.

1 Chicago, III. Sztraikas pri- 
gulinezių prie unijų darbinįkų 
Gtx)-e Island elevatoriaus trau
kiasi toliaus. Darbdaviai dabar 
parsitraukė darbinįkus neprigu
li nezius į unijas ir unijonistų ne 
nori visai prie darbo priimti ir 
sako, kad prie statymo naujo 
Armouro elevatoriaus duos darbę 
tikt neprigulintiems į unijas. Ant 
užėmusių sztraikierių vie
tas seabsų ' nuolatai užpuldinėja 
unijonistai.

5 Smethport, N. Y. Paliovė 
dirbę darbinį kai czianykszczių 
akmenų skaldinyczių, kadangi Ii 
kosi numažintas jų uždarbis. 
Darbdaviai sutinka ant darbinį 
kų reikalavimo, bet ne dabar, 
tikt Gegužio mėnesyj žada sugrę- 
žyti senę1 užmukesnį, bet ant to 
darbinįkai ne sutinka.

5 'Lavrence, Mas. Medvilnės 
dirbtuvės Atlantic ir Pacific kor
poracijų apgarsino, kad jos nuo 
pradžios Wazariaus numažina 
darbinįkų uždarbį ant 10%. Dir
ba jose isz viso 4000 darbi
nįkų. Darbdaviai t kiši, kad jie 
priims numaiintę uždarbį.

Chicago. Atsibūva ežia susi- 
važiavymas kastynių savinįkų 
ir kalnakasių ant apkalbėjimo 
darbinįkų uždarbio normos; susi
važiavime ima dalyvumę apie 
9000 žmonių isz visų Amerikos 
krantų.

5 Nev York. Skalbėjos ir 
skalbėjai Bittermano skalbiny- 
ežių pakėlė sztraikę todėl, kad 
ežia prie darbo priėmė 20 chinie- 
ežių. Sztraikuoja isz viso kėli 
szimtaiskalbėjų.

•j Pana, III. Kastynėse Pasin- 
vul Coal Mining Co. darbai vėl 
prasidėjo; kastynėse tose ne dir
bo per isztisę mėnesį, bet dabar 
darbdaviai su darbinįkais susi
taikė.

1 Pitkbueg, Pa. Czianyksz 
ežios stiklo dirbtuvės, kurios per 
didesnę pereitų metų dalį iszsto 
vėjo, dabar pradeda vėl dirbti. 
Patilps ežia 12000 darbinįkų.

1 Bujtalo, N. J. Darbai prie 
statymo triobų ant rengiamos ežia 
amerikoniszkos parodos neužilgio 
prasidės. Ras prie to darbę keli 
tukstaneziai darbinįkų.
' 5 Scranton, Pa. Czianyksz- 

czioee plieno dirbtuvėse, nuo Ge
gužio mėnesio, žada pakelti darbi
nįkų uždarbį ant 15%.

5 Biddeford, Me. 3400 darbi
nįkų medvilnės dirbtuvių pakė
lė sztraikę dėl numažinimo jų 
uždarbio.

5 Loshport, N. Y. Czianyksz- 
cziose akmenų skaldinycziose 
numažino darbinįkų uždarbį ant 
10%.

T Nev Bedford, Mas. 10000 
darbinįkų medvilnės dirbtuvių 
pakėlė sztraikę. ,

Doyton, Oh. Darbinįkai 
anglių kastynių Jackson Countyje 
nutarė pakelti sztraikę.

RBnL*L*tU* TBIBIKBV IR DAR*»XCIIU WTTU *F 
merei n u keliauti no Cblcan ir aplinkine* tr pra
de*, net! taworu« begoto* finnoa.OauR StK.ooaut 
meneaio ir expen*u*. Darba* ant wi*ado*. Tari 
duot ger| rekomendaciją. Ra* zyki t angliukai 
tededami *awo adr**a Ir marke ant ataakymo. 
Adre***. The Dominion Oo., Dept. Y. Chicago.
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Reikalingas.
Geras vargamistra, kuris mo

kėtu sutaisyti ant 4 balsų chorę- 
Alga $40 ant mėnesio ir prie to 
kiti pelnai yra isz bažnyczios. 
Tur būt doras ir blaivus žmogus 
ir gerai iszmanyti savo užduotę. 
Teatsiszaukia pas:

Rev. W. Kraucziunę, 
180 S. Ist Str. Brooklyn N. Y.
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Lietuwiszliu dirwa

Reikalai kooperaty wi8zkq 
įtaisų.

Skundžiamės mes ant sunkių 
laikų, bet nieko ne darome aut 
pagerinimo musų būvio. Pageriu- 
ti musų būvį galėtų greieziausiai 
kooperaty visakoe -draugystės, 
kooperaty viszkas Susivienyji 
mas Tokios draugystės gal tver
tieji kiekviename mieste, kur 
tikt yra didesnis lietuvių skait
lius. Kur tikt y^ keli szimtai 
lietuvių, gal jie rengti savo su
jungtoms pajiegoms sztorus ir 
patys nuo savęs,o ne nuo svetim- 
tauezių, viskę pirkti ir pelnu da
lyt iesi terp savęj. Prof. R T. Ely 
sako, kad monopoliai ir t rustai 
ne gal užsilikti ten, kur žmonės 
apvers savo darbę ant savo pa
ežių naudos.

Broliai lietuviai, Amerikn 
darbinįkai! Kcdėl jus'praleidžiate 
jaunystę ant nykstanezių linksmy
bių, kam be reikalo gaiszinate sa- 
vę, argi ne žinot, kad laikas yra 
pinįgut! Litinė ir geresni laikai 
gu’i po jūsų kojoms, mokėkime 
tikt naudotiesi, o auksę tr cidabrę 
atgabęs mums musų pnezių su
jungtoms pajiegoms paregtos 
pardavinyczioe ir dirbtuvės. Pri 
sipažiukime visi, jog nieko iki 
sziol ne dirbdami, me« nusikalto
me priesz artymę. priesz tautę ir 
priesz savo tėvynę; prisidėkime 
visi prie tautiszko daibo! Kiek 
vienas, jeigu tikt panorės, gal 
tverti kooperatyviszkas kuopas 
ne ant naudos kelių ypatų, tikt 
ant naudos visų lietuvių. Nėra 
įstatymų, kurios mums tę drau
stų, tikt atmeskime godulystę, 
tverkime isz vien materijaiiszkas 
ir moksliszkas kuopas. Tokios 
kooperatijos galės rengti mokslai 
nes, pasirūpinti tinkantį mokyto- 
ję, platinti apszvieczianczius žmo
nių protę rasztus. Tegul tokiose 
draugystėse auga mokslas vienu 
kartu su materijaiiszku kilimu; 
kada tie ramszcziai susidrutėsį at- 
gabęs naudingiausius musų tėvy
nei vaisius: lietuviai pamylės 
Lietuvę teip, kaip kitos tautos 
myli savo tėvynę. Tikt sueikime 
sykį į krovę ir dirbkime isz vien 
mieli broliai!

Darbinįkas. 

Musų tautiszki kliubai
Tankiai skaitome musų laik 

raszcziuose pasigyrimus, kad ten, 
ar teu užsidėjo lietuviszkas kliu 
bas. Musų nelaimė vienok, kad 
mes ne visada galime atskirti 
gėrę nuo blogo darbę ir tankiai 
blogus vadiname gerais, tautisz 
kais, tikrai tautiszkus gi vadina
me blogais ir prie tokių nenorime 
prisidėti. Musų kliubai daugume 
tikt demoralizuoja musų ne- 
apszviestus brolius, platina terp 
jų ir teip gana placziai įsikeroja 
się girtuoklystę, jie yra tikt įna 
giais kliubų vadovų. Kliubai 
kitų tautų apszvieczia, supažin
dina su politiszkoms tiesoms jų 
nepažįstanezius, mūsiškiai gi 
yra tai politiški elgetos, kadangi 
jie nėra nė jokiais tautišskais 
organais, jie atgabena pelnę likt 
kliubų virazinįkams. Turime po
litiškus kliubus, bet ar mes jais 
pakėlėme savo vardę, ar iszderė 
jome pagerinimę beturezio bū
vio? Ne, dabar mus pradeda la
biaus nekęsti, tapome vien kitų 
pastumdėliais, kurie ir teip pildys 
spangai politikierių įsakymus,ant 
patraukimo žmonių balsų užteks 
paaukauti kelis doliarus ant nu
pirkimo alaus baczkutės. Stovinti 
ant tokio pamato musų neva tau
tiški kliubai mums naudos neat- 
gabęs, jeigu norime, kad jie būt 
naudingais, pastatykime juos ant 
geresnio, doresnio pamato, tegul 
jie platiua terp žmonių szviesę, 
tegul juos mokina, bet ne demo
ralizuoja ir ir kvailina. \

Dar.
r

Isz Shenandoah, Pa.
Atsibuvo ežia susirinkimas 

darbinįkiszkos partijos. Pirmiau
siai kalbėjo p. Kuncmonas, apie 
darbinįkų nesupratimę, apie szię- 
dienę politikę ir apie kapitalistų 
skriaudimę darbinįkų, apie eoci-< 
jalizmo iszlygas ir tt.Užbaigė savo 
kalbę ištardamas, kad negalys 
viskę pilnai iszaiškinti, kas nori 
tę geriaus suprasti tegul iszsiraszo 
laikraštį “Darbiuįkę'*. Potamkal-

bėjo p. Reisą: jis ragino kiaušy 
tojus, kad ant ateinanezių miesto 
virszinįkų rinkimų ueparsiduotų 
už stiklę alaus ir ne atiduotų sa 
Vo balsų kokiam svetimtaueziui, 
bet kad paremtų »iwo viengentį. 
P. VValeutana vyczius teiposgi 
aiszkino darbinįkų padėjimę, kaip 
jie yra d džturezių skriaudžiami 
ir kokių pagerinimų reiknlauja 
aocijaliszka partija. Teiposgi ra
gino klausytojus, kad daugiaus 
imtųsi už skaitymo laikraszczių, 
kad gerai apmislytu apie tai, kę 
jie raszo, ypacz apie darbinįkų 
reikalus. Ant salės buvo kuo 
gražiausia tvarka, nors susirinko 
apie 150 žmonių.

Artojas.

Isz Hartford, Conn.
Darbai ežia labai blogai eina, 

dirba tikt po 3-4 dienas ant san- 
vaitės, bet musų broliai ne labai 
apie darbę rūpinasi. Laikę terp 
Kalėdų ir Naujų Metų teip pui
kiai praleido, kad kaip kits dar 
ir dabar neszioja mėlynus ženklus 
ant veido ir antakių. Su darbais 
eina vis blogyn, ateis gal laikas, 
kada nuo jieszkanczių darbo pa
reikalaus ukėsystės popierų, bet 
apie jų iszgavimę mažai lietuviai 
tesirūpina; labiaus jiems rupi 
degtinės stiklelis negu ukėsystės 
popieros.

Ch. G.

Isz Waterbury, Conn.
Nesutikimai musų parapijoj ne 

pasiliovė, bet traukiasi toliau-. 
Nesutinkanti su dabartiniu pra- 
haszczium para pi jonai pasitraukė 
ir parsikvietė kitę kunįgę, kaip 
sako, net isz Plocko gub, ir lau
kta jo atkeliavimo. Kaip ežia 
tie nesutikimai pasibaigs, negali
ma įspėti. Pasidalinimas vienok 
ne per dauginusiai turinezios pa- 
rapijonų parapijos, nė vienai pu
sei ant gero ne iszeitų.

lai Mahnnoy City. Pa.
Darbai posmus eina ne gerai: 

pereitę sanvaitę dirbo po tris 
bertai nius dienos irtai tikt po tris 
dienas ;Readingo ir Lehigh Vailey 
kompanijų kastynėse dirbo po 
keturias pilnas dienas.

11d. Sausio, taigi subatoj, bu
vo Užmokestis, todėl terp lietu
vių buvo gana musztynių, kaip 
kur sienos tapo aptaškytos lietu
vių krauju, reikėjo net jas nu 
mazgoti. Provų pas skvujerį bu
vo teiposgi gana, ežia patilpo 
nepragerti dar lietuvių dolmrai. 
Mat tokiu badu musų lietuviai 
kelia ežia lietuvystės vardę.

Garsui.
Mes Lietuvio-kataliko argu

mentus nuo aeniaus pažįstame, 
kada jis rašė po kitokiais 
pseudonymais, todėl kre pėmės 
tiesiog į “Garsę”, prašydami 
iszaszkinti, katrie “Lietuvoj” pa 
tilpę straipsniai yra bedieviszki? 
Pagal publicistų etikę laikrasztie 
ne atsako tikt už tuos atsiųstus 
straipsnius, po kuriais raszėjns 
pasiraszė sawo tikrę pravardę, 
už pseudonim'szkus raštus visur 
atkako to laikraszczio rėdystė, 
kuri tokius ant suerzinimo pa
talpino. Mes • tikėjonaėsi “Garso” 

»redakcijoj daugiaus proto surasti 
negu raštuose Lietuvio-Katali- 
ko, kuriši mat visai ne moka 
atskirti konservatizmo nuo die
votumo: kas tikt nuo konserva
tizmo Ikiek pasitraukė, tas, pa
gal Lietu vio-Kataliko protę, 
persikeitė į bedievystę. Nepavy- 
dmes mes “Garsui” teip puikiai 
šnprotaujanezių sandarbinįkų. 
Dabartinį popiežių, Leonę XIII, 
lygiai klerikalai, kaip ir bedieviai 
laiko už liberaliszkę žmogų; ksd 
jis tokiu isztikroyra, rodo jo enci
klika apie socijaliszkę klausymę; 
enciklika ta ne stengiasi konser
vuoti sziędieninį surėdymę, to 
dėl, pagal Lietuvio-Kataliko 
sanprotavymę, ji tieposgi turi 
būt bedieviszka; krikšczioniszki 
misijonieriai stabmeldiszkuose 
kraštuose naikindami stabmel
dystę teiposgi turėtu būt bedie
viai. Czia p. Samaritonas, tikė
damas, kad Amerikę atrado, pa
teiki su pireztu į dangų. Ko Lie- 
tuvys—Katalikas nuo mus nori, 
mes tę ir be jo apkaltinimų pa
tilptų “Garse" gerai žinome, jo 
piktumas asabiškas, tikt gaila, 
kad jis ir asabiszkoje kovoje ge
resnių už piemeniškus argumen
tų surasti ne įstengia. Todėl mes 
ir sziędien ne pasiganėdiname jo 
atsakymu, tikt teip, kaip turime 
tiesę, praszome atsakymo nuo 
“Garso.”

Laiszkai ant paczto.
Armor Jurri* (CH L*urin*cztai Joaeph 

565 Bailia K. »l M»ryj* Yyn4reyj
660 Braudsa) Klemea** 0K Ifatacbel* 8tani*low 
5M Bagzun** Irene 607 Mtcui A. 
560 Barikomer M*gd*leD708 Mi»ewicz Ktrol 
568 Berczinakl Jo* 708 Neltyk* <• 
567 Borukow»ki J*n 716 P*nf«l*itto K»tlmi*r 
571 Brewecki*Jo*
ISO Caiolk* A«oie**ka 
584 Dabultki* Jo*«ph 
508 Dabicki Juaef 
504 Dnwoer O. 
685 J*m«**k* J*n 
6S8 Jotnin* Anton 
656 K»VDnkl«wicz J. 
662 Kr»wcun»* Al*x*.

668 Kublltal JOMf 
671 KoiJiiBt Leon

718 P**z»ko Juaef 
722 Poetu* J.
727 R»ckow*ki Al«k.
728 R*dow»kl Ign*cy 
7» Romano»icx At 
740 Roakaak* Kazlmier 
744 Salducka Mary
780 Sokoldw»ki Jote f 
777Sukur*ky Anton 
778 Suroky J*n 
707 Wojeryn»ki Jo*ef

NAUJOS KNĮGOS.
Ūkiškas Kalendorius ant 1898 

m.,turincziu 365 dienas, su paro
dymu oro atmainų pagal szimt- 
metini Kalendorių.

Europoj iszėjo naujas Kalendo
rius po augszcziaus paminėtu 
vardu. Apart kalendoriškos da
lios, telpa ežia pusėtinas a bruz
das, “Įtraukimas Wieszpaties Jė
zaus į Jeruzolimę”. Toliaus rasz- 
Bprasideda nuo “Spėjimo apie 

atmaina»”.'KHdangi vienok 
spėjimai paremti ne aut mok- 

siiszko pamato, todėl jie žmogui 
naudos ne atgabęA. Laikas, rodo
si, jau butų iszmesti iš kalendo
rių visus tuos juokingus neva 
pranaszavymus apie orę. Ap 
ezviestesnės tautos jau seniai juos 
isz švo kalendorių iszmetė, 
baladojasi jie dar po menkesnius 
lenkiškus kalendorius, nuo tų 
perėmė juos ir musiszkiai. Toliaus 
eina dainos, bet matomai iš jų 
kalendoriaus iszleistojai parinko 
tokias, kurios kitur jau ne tiko; 
tokios eilės kaip “Rytas”.spaudi 
nimui niekaip tikti ne galėjo. 
W i šame kalendoriuje geriausias 
raštas yra: “Szis tis apie palen 
gvinimę ukinįkų padėjimo”. 
Czia raszėjas duoda gana naudin
gus žmonėms pamokini
mus. Toliaus eina “Naudingi pa
mokinimai”. Czia telpa vaistai 
nuo dantų skaudėjimo, nuo ken- 
džių ir t. t. Nuo dantų skaudė
jimo liepia vartoti “Siernę kislo- 
rodę”. Kodėl autorius paėmė ant 
pamokinimo žmonėms maskoliš
kų vardę, sunku suprasti: mok- 
sliszkoj terminologijoj, kol ne 
iszdi'rbome s»wo vardų, pridėtėtų 
vartoti leipta u tiszkus pavadini- 
nimus, visur apšviestam žmo
gui suprantamus, o ne maskolisz* 
kus“ siernus kislorodus”.Telpa ka
lendoriuje dar surašąs svarbesnių 
žemės viešpatyšezių ir skait
lius jų gyventojų, tikt kaslink 
paskutinio, pasinaudota isz senos 
statistikos.
Tikras Tevyniszkas Kalendorius, 

pavestas Augs z taleriam s ir
Ženialcziams Lietuvos ūkinin
kams, ant 1898m. 76 pusi.
Didesnis užpirmiaus parainėtę. 

Eilės: “Jaunuomenės Daina”, 
“Meilė Tėvynės” ir “Praeitė Lie
tuvių” parinktos geresnės negu 
pirmiaus paminėtame. Iš pamo
kinimų telpa czia ilgesnis rasz- 
tas: “Kokię naudę turime iš 
pasodytų medžių ant vieškelių, 
ulyczių ir prie namų arba gyve
nimų?” Apart tų, telpa czia keli 
pasakojimai, vieni originaliszki, 
kiti perspaudinti iš “Tėvynės 
Sargo”; yra ir perspaudinimai iš 
pirmiaus paminėto kalendoriaus; 
prie tokių priguli suraszas svar 
besnių musų Žemės vieszpatysz- 
czių, kuriame yra tos paezios, 
matomai iš senesnių kalendorių 
pasemtos statistiszkos žinios kas
link gyventojų skaitliaus. Nau
dingi pamokinimai beveik tie 
pats, kę ir pirmame kalendo 
riuje; telpa czia ir “siernas kislo- 
rodas” kaipo tikriausias vaistas 
nuo dantų skaudėjimo.

J*irv MaUMi BMw«lka, imk wt*n*CASCAR 
ET8, c tazgydy* tawg, ui 10 ir 20o.
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8wetimi balsai.
Wienas iš maskoliszkų fana 

tiškų liakrašezių, “Sviet”, nr. 
332, patalpino rasztę neva lietu
vio Žvirblio, isz Telšių. P. neva 
Lietuvys Žvirblis teikėsi, waniu 
lietuvių, apreikszti “Svieto” 
skaitytojams, kad visi dėkingi 
carui Mikalojui už jo malonę, ne
sutikimus, girdi, sėja Lietuvoj 
tikt kucįgai.

“Mums vis tiek”, sako pasi
rašęs lietuviszku vardu Žvirb
lis, makoliškas' “uezitelius”, 
“staeziatikiškas, ar katalikiszkas 
abrozdas didesnis, ar mažesnis, 
ar mokintiniai kalba maldę po 
mokslui ir prieš mokslę masko- 
liszkoj ar lietuviszkoj kalboj 
(lietuviui tas ne vis tiek); jeigu 
mes iš tokių smulkmenų darome 
istorijHS, tai argi galime laukti 
kokių nors paliuosavymų? Jums 
pp. kuaįgai, sako Žvirblis, vis 
tiek, jus materijališkai aprūpinti 
ir vaikų neturite, įneš gi su šei
mynoms, gyvename laukdami 
geresnės ateitės ir nenorime augy- 
ti vaikų dvasioj neprilankioj 
maskoliškai vieszpatystei, musų 
tėviszkei; visas piktumas už 
jūsų darbus, kaipo sunki naszta, 
puls ant mus, o tame jūsų kaltė. 
Jus mums nepadėsite, jeigu musų 
vaikai kęs vargę negalėdami

vietos rasti, neturėdami duonos.”
Mums ucziteliau Žvirbli ne 

vis tiek ar musų vaikai melsis 
lietuviškai ar msskoliszkai; ga
lėtu būt vis tiek tikt tęsyk, jeigu 
ir carams nieko ne kenktu malda 
lietuviszkoj kalboj, tuom larpu 
jo tarnai uždraudė mums net knį- 
gas skaityti savo prigimtoj kal
boj, uždraudė ta j kalboj mok- 
sliszkus, apszvieczianczius žmo
nių protę skaitymus, teatrus. At
likę su tuom, kisza savo pur
vinus nagus į maldę,per kurię mes 
meldžiame malonės ne neteisingų 
carų, bet Dievo; tie caro paszle- 
mėkai, jeigu galėtu, net isz musų 
namų, iš bažnyczių butų jau 
musų kalhę išviję, jeigu to iki 
sziol ne padarė, tai todėl, kad to 
padaryti negal. Todėl mums ne 
vis tiek, kokioje kalboje melsis 
musų vaikai, ne mes czia istorijas 
keliame, tikt caro paszlemėkai, 
kurie kaip juodvarniai susivilko 
iš Maskolijos draskyti musų tė
vynę, atimdami duonę mums czia 
nuo amžių gyvenantiems ir czia 
užgimusioms. Ar maskoliszkas 
uezitelius, p. Žvirblis, žino nuo 
kada atsirado, nuo kada užgimė 
neprilanki maskolystei dvasia 
terp lietuvių? Po lenkų maisztui 
juk to neprilaokumo ne buwo, 
lietuviai laukė teisybės nuo mas
koliškų carų ir kę gi sulaukė? 
Uždraudimę lietuviszkos spau
dos, mokmimosi lietuvszkos 
kalbos; nors lietuviai niekuom 
ne buvo nusikaltę, jų vaikams 
atėmė tiesę urėdnįkais pastoti, 
pirkti žemę, apdovanojo ir dau
geliu kitokiu apsunkinimų, atėmė 
jiems tiesę duonę tėvynėj turėti. 
Argi tokiais darbais galima ant 
meilės ir žmonių užsitikėjiųio už
pelnyti? Teip, sziędien lietuviai 
nekenezia maskolystės, bet todėl, 
kad maskoliški virszinįkai savo 
neteisyliėmis nekentimo sėklę pa
sėjo. Už piktę,už skriaudas nieks, 
niekur ir niekada meile ne už
mokėjo, todėl ne gal tuom mas
koliams mokėti ir lietuviai. Ne 
pas mus neužkanta maskolių atsi
rado, tikt ję pagimdė neteisybės 
ir fnnattszkas nekentimas musų 
skirtybės, kokię parodė atsivilkę 
į Lietuvę maskoliški valkatos, 
jie ir mus sudemoralizavo, jie 
nekentimo sėklę pasėjo.

Pamegyk deiate CASCARET8 ui KM., je- 
rtautta »uUU»yto}* plauciiu ir wi«u widurta.

Augmenų skiepyjimas.
Nuo seniai jau žmonės iszmoko 

skiepyti vaisinius medžius ir 
tulus kvietkinius, idsnt užsiau
ginti geresnius vaisius ir gra
žesnius kvietkų žiedus. Pasirodo 
vienok, kad galima skiepyti ne 
tikt medžius ir krumus, bet net 
bulves, dėl apturėjimo tokių jų 
veislių, kokių kas geidžia. 
Dvarponis, kunįgaikštis Jani- 
kiejev, isz Novgorodo gub., 
Maskolijoj, patalpino laikraštyj 
“Peterburge ki j a Wiedomoati”
rasztę apie savo bandavones su 
bulvėms. Pavašryj, priesz sodi
nant, Janikiejev paėmė dvi bul
ves, vienę raudonę, kitę gi gelto 
nę. Isz raudonosios jis išpjovė 
trikampį šmotelį su diego akute; 
atlikęs su tuom, tę patį padarė su 
geltonąją, iszpjovė isz jos to
kio jau didumo trikampį šmotelį 
su diego akute. Paskui lygiai isz 
pjautas bulvėj skylutes, kaip ir 
anuos trikampius szmotelius, ant 
apsaugojimo nuo supuvimo, api
bėrė jis su smulkiai sutrintomis 
lieržinių anglių dulkėmis. Atlikęs 
tę darbę, jis įkišo išpjautę nuo 
raudonosios bulvės trikampį su 
diego akute į skylutę geltonosios 
ir į raudonaję įkišo szmotelį gel
tonosios, kraštus drueziai suspau
dė teip, kad szmoteliai sandariai 
prigultų ir paskui bulves pasodi
no ant lysvės. Rudenyj, po krū
mais teip įrodytų buvo margos 
bulvės, taigi mat įskiepy j imas 
prigijo ir iszdavė vaisių turintį 
ypatybes abiejų skiepytų veislių. 
Pasinaudojant isz to skiepyjimo 
budo galima užauginti visokias 
naujas bulvių vesles, turinezias 
visokias ypatybes. Tę patį budę 
galima pritaikyti ir prie kitokių 
augmenų. Isz jo galėtu pasinau
doti turinezios kvietkų darželius 
Lietuvos merginos norėdamos 
užsiauginti margai žydinezius 
jurginius. Darbas ne sunkus, kas 
netingi, tegul pabando.. *

GirardviUe, Pa., 5 d. Sausio 1898, per
siskyrė su sziom svietu Marijona Kau- 
ceviczienė palikdama naszliu sawo wyrę 
ir mažą kūdikį ką tik užgimusį. Laido
tuvėms užsiėmė p. Bzneideris isz §he- 
nandoah, palaidojo gražiai su szv. mi- 
szioms ir pamokslu. Auginimu likosio 
kūdikio užsiėmė nabasznykės brolis An
drius Michnevicziu isz Mahanoy City, 
Pa.
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U Kautynėse Douco kompa 
n i jos, pietinėj Maskolijoj, ateiti 
ko bawi dujų expliozija, kurios 
40 darbinįkų likoai ant wielO"» 
užmusztų ir 18 sunkiai sužeistų.

CASCAKETS •odnulaa kepenis, lakatu* kr 
pilwn. Niekad neakauda. lOo.

su
jos 
ap-

apskrityj 
3,30%. 

skaitlius

0 Mieste Bombay, Indi jose, 
pereitę sanvuitę nuo maro pasimi
rė 450 Įmonių.

jie 
pa- 
pa-

• 1J0
30c 
80e 
100 

. . .6o

...10c

.. 10o 
160 

___________________ ________ ______ _ 760.
DMlmu Dowido karaliau* ant paweik*to 
Kantioaku „ 76c

------ O-
Kalendorial ant 1808 matu

|Į Pagal paskutinį žmonių 
skaitymę Lenkijoj, w i sos e 10 
gubernijų, tame ir lietuwių 
gywentųj Suvalkų gub., yra isz
wiso 1224652 žydų, taigi 13% 
wiso gyventojų skaitliaus. Isz to 
684000 gywena miestuose, 375 
000 miesteliuose ir 165000 ant 
kaimų.

1IETUVA

Isz wisur.
U Europoj apie kilimę žmonių 

apszvielimo geriausiai parodo 
žinios kas metę garsinamos apie 
paimtus į kariaunę jaunus vyr.sz- 
kius. VVokietijoj pereitę metę 
paėmė į kariaunę ir į kariszkę 
laivinę isz viso 250931 jaunų 
vyriszkių Dz to skaitliaus 250 
083 buvo pabaigę vokiszkas mok- 
slaines ir mokėjo vokiszkai raszy- 
ti, 563 mokėjo raszyti ir skaityti 
tikt kitokiose kalbose,285 ne laukė 
nė jokių moksGiuių. Nelankiusių 
nė jokių mokslainių ant paimtų 
į kariaunę skaitlius ant visos 
VVokietijos iszpuola 0,11%. 
Skaitlius tokių vienok diktai su
mažėjo: 1889rn. buvo jų 0,60%, 
1890m. 0,5f%, 1891m. 0,50%, 
1892m. 0,45%, 1893m. 0,24%, 
1894m. 0,22%, 1896m. 0,15%. 
Daugiausiai nelankiusių mokslai
nių buvo terp paszauktų isz 
Poznaniaus provicijos, Silezijos, 
Wakarinių Prūsų, taigi provincijų 
leukų apgyventų ir Prūsų Lietu
vos. Analfabetų, taigi nepsžį«tan- 
czių literų, terp paszauktų paimtų 
į kariaunę 1887m. buvo isz Poz
naniaus apskriezio 4,47%, Ma- 
rienverdero 4,76%, Opolinus 1, 
90%, taigi provinc jose lenkų 
apgyventose; Prūsų Lietuvoj 
buvo tokių: Gumbinės 
5.38%, Karaliaucziaus 
Dabar vienok ir ežia 
tamsuolių pasimai no: ias paimtų 
į kariaunę 1897m. nemokėjo 
skaityti: Poznaniaus apskrityj 
0,90%, Mirienverdero 0,82%, 
O po liaus 0,42%; Gumbinės 0, 
42%, Karaliaucziaus 0,40%. Tai
gi mokslas raszto isziplatino m it 
per tę laikę labiaus ir terp Prūsų 
lietuvių. Gaila tikt, kad terp 
Prūsų lietuvių drauge sd mokslu 
raszyti, nyksta ir prisiriszimas 
prie lietuwiszko« kalbos ir apskri 
tai prie lietuvystės.

| Prie Lenkijos rubeiiaus, į- 
kaimę Drindve, Szlezijoj, pas 
ukinįkę Bartoszę užėjo du ’enkai 
kontrabandnįkai,kurie ir apsinak
vojo; neszė jie isz Prūsų kelias 
etero stiklines ir paraku Etero 
stiklinės, prie sziltopecziaus pasta
tytos, nuo szilumos, naktyj ex- 
pliodavo, nuo ko patsai Bartosz, 
jo pati ir trys vaikai likosi sun
kiai suleisti; vienas vaikas jau 
numirė, dviejų gi teiposgi nega
lima iszgelbėti. Kontrabandnįkai 
pabėgo.

| Sz>aurinėj Szved'joj, netoli 
Finlandijoe rūbelių, surado dabar 
nauję Klondikę, taigi laibai tur
tingus aukso plotus. Jau dabar 
traukia Įmonės į tuos krasztus, 
idant nuo pavasario pradėti aukso 
kasimę. Kalnai, kur yra tie nauji 
aukso plotai, vadinasi Mattila- 
vaasa.

ARBA /

MOKSLAS APIE ŽEMĖ.

|| Pietinėj Maskolijoj, Charko
vo gub., terp teip vadinamų 
raukui nikų, taigi terp staeziatikių 
sektantų, pradėjo smarkiai siausti 
rauplės ir difteritas, nuo ko szim- 
td vaikų mirszta. Randas isz 
siuntinėjo daktarus gelbėti ligo
nius, bet gyventojai jų neprisi
leidžia, nesiduoda skiepyti apsau
gojimo vaistus, kadangi juos 
laiko už velnio iszradimę; 
tiki, kad skiepyjimu velnias 
lenki na tuos, kurie jam turi 
tekti.

U Porte Petrovsk, apaczioj 
maskoliszko garlaivio “VViera” 
užsidegė sukrauta medvilnė; 
kapitonas nusiuntė ten jurinįkę 
Golowakowę uždarinėti skyles; 
paskui vienok, ulmirszęs apie 
ėsantį apaczioj jurinįkę, liepė ant 
deganczioa medvilnės paleisti 
Icarszlę garę, kas ir buvo iszpi’- 
dyta. Garas ugnį užgesino ir tikt 
vėliaus pasigedo Golovakovo, 
nuėjo į laivo apaczię, bet rado 
ten j tu tikt su visu issvirusį jo 
kunę.

U Australijoj, kolionijoj Vie- 
toria dega neiszpisakytai dideli 
girių plotui. Cippeland distrik- 
te, pietinėj koliouijos dalyj, ug
nis isznaikino labai didelius gi
rių plotus ir daug ėnanczių tarp 
ginuose farmų. Sudegė ferme
rių triobos ir daug naminių gyvu
lių.

H Ant salos Korfu, prigulin- 
czios Grekijai, mieste Korfu, laike 
Miszparų, koksai jaunas vyriszkis 
ulpuolė ant stovinėsiu prie alto
riaus kunįgų; kunįzę Laitoux 
uimuszė, kitę mirtinai passowė, 
du gi kitus sunkiai suleidė.

B Sztetyne, Prūsuose, atsitiko 
tnu-ztynės terp sztraikuojanczių 
darbinįkų geležies dirbtuvės 
Torgolove su užėmusiais šatrai- 
kierių vietas “acubsais”; vienas 
isz paskutinių likosi ulmusatas, 
suleistų gi yra daug.

t Berlyno priemiestyj Schoene- 
burg, gazo dirbtuwėj atsiliko bai
si expiiozij«, prie to du darbinį 
kai likosi užmusiti, keturi gi sun
kiai sužeisti; terp suleistų yra ir 
dirbtuw& ins|>ekiorius.

Į| VVienas isz geriausių, isz e i 
nanezių VVarszavoj lenkiszkų 
kasdieninių laikraszczių, “Gazeta 
Polska”, likosi jeueral-gubernato- 
riaus, kunįgaikszczio Imeretino 
skaudžiai nubaust is: likosi už 
drausta iszleisti jį toliaus per 
pusę metų. L-iikraaztis tas vienok 
yra po maskoliszka cenzūra, 

» talpino tikt tę, kę talpinti cen
zorius daleidžia, todėl jeigu bau
sti, jeigu Imeretino kunįgaiksz 
tis norėtu eljrtiesi teisingai, turėtu 
bausti savo pastatytę cenzurių. 
Kadangi vienok cenzorius yra 
maskolius, todėl ponas jeneral 
gubernatorius nubaudė lenkiszkę 
laikrasziį. O lenkai teip tikėjosi 
sulaukti pdiuosavimų nuo caro 
Mikalojaus ir nuo. kunįgaikszczio 
Imeretino. Koki bus tie neva pa- 
liuosavymai, geriausiai rodo 
valdžių pasielgimas su lenkiszkų 
laikraszcziu.

d Maskolijoj yra daugybė viso
kių padirbtų popierinių pinįgų, 
bet iki sziol netikrųszimtrubliuių 
dar ne buvo, dabar ir tų vienok jau 
priviso ir jos teip gerai padirb
tos, kad net bankų kasieriai ne 
gal tikrų nuo netikrų atskirti. 
VVarszavos berže priversta buvo 
atsiszaukti net į ildo ministeriją su 
p ras žymu pamokyti, kaip galima 
tikras nuo netikrų szimtrublines 
atskirti, kaip galima netikras 
patinti.

Mieste Dorpate, L'fliandijoj, 
miesto pakrasztyj statė naūję ka- 
talikiszkę bažnyczię; buwo be
veik viskas pabaigta, darbo ve
dėjai nusprendė nuimti paramus 
sklepavonių, bet kaip tikt jas 
nuėmė, skiepąvonė įgriuvo ant 
apaczioj stovinczių darbinįkų. 
Penki likosi ant vietos užmuszti, 
trys mirtinai apkulti, kiti gi ap
kulti lengviaus. Terp ulmusztų 
buvo du lenkai ir trys estai, ui 
musztas likosi ir vienas darbo 
vedėjas.

Draogyszczitt reikalai. 
Bulius! Balius!

Brooklyn.N.Y. 22 d. szio mėne
sio, parup. Sz Marijos Panos tu- 
rėš savo balių, ant salės po nr- 
93 Grand S t r., ant kurio užkvie- 
czia atsilankyti visas lietuvisz- 
kas draugystes ir visus aplinki
nius lietuvius ir lietuvaites.

Su guodone,
Parap. Sekretorius.

fl Mieste Tiflise, ant Kaukazo, 
Maskolijoj, vienuose namuose 
gyveno du broliai maskoliai :Ka- 
rapet Milkunov ir Bagrat Milku- 
nov. 17 d. Gruodžio, vakare, 
broliai už kę ten susibarė, laike 
tų barnių, Karapet pagriebė ge
ležinę lazdę ir teip drožė savo 
broliui į gatvę, kad tas apmiręs 
puolė ant grindų. Tada žmog
žudys, nuėjęs į virtuvę, atsine- 
szė peilį, liepė su juom gyvenan- 
cziat merginai, gruzinai Mczeli- 
dze, laikyti bliudę, kad ežia krau
jas subėgtų, o pats nupjovė ap
svaigintam broliui su visu gatvę. 
Paskui kunę supjaustė į užmo
tus, szmotus tuos sukimszo į mai- 
szę ir nuneszė į upę Kūrę ir ten 
įmetė. Apskundė žmogžudį jo 
merga, Mczelidze. Likosi jis su- 
aresztpotas ir jau prisipažino.

| Maskoliazkas randas apgarsi
no žinias apie skaitlių wisokių 
fabrikų Lenkijoj. Pagal tas linias 
iszpuola, kad csia yra isz wiso 
2711 fabrikų, kuriuose dirba 153 
000 darbinįkų. Wertė iszdirbimų 
per metus siekia 229485000 rub
lių; taigi kiekvienas darbinįkas 
iszdirba widutiniszkai iszdirbimų 
ui 1500 rublių, bet uitai jų wi- 
dutinis uždarbis yra tikt 250 rub
lių ant metų.

B Garsus norvegiszkas sziau- 
rių tirinėtojas, Nordenskjold, pra
neš z 6 Stokholmo mokslo akademi
jai, buk ulrubelinių dalykų urė
das gawo iinię, kad pradžioj Rug 
pjuczio pereitų metų matė ties 
Britiszka Kolumbija (Amerikoj) 
lekiantį Andrees balionę, todėl 
Nordenskjold ragina ten siųsti 
komisiją su pagelbę ir jieszkoto- 
jais, gal Andree kur tuose krasz- 
tuose nusileido ant lemės.

Philtidelphiii, Pa. Nedalioj, 23 
Sausio, 1898, po nr. Pine Str. 
Dr—tė Petro Armino laikys sawo 
ausirinkimę, ant kurio uikwieczia 
wi-u8 ranariua atsilankyt'. Tei- 
posgi uikvrieczia ir wisus kitus 
gerus lietuwius pasiskubint prisi- 
raszyli prie szitoe draugystės, pa- 
kol dar įstojimas pigus, tikt 50c. 
mėnesiuės mokestiea, o ant atei 
nanezio susirinkimo, kurs atsilai
kys 13 Wasario toje paezioj Mie
loje, bus nutarta pakelti mokestį 
įstojimo; dėltogi pasiskubįkite, 
nes szie du susirinkimai yra pa
skutiniais pigaus įstojimo.

Su guodone, Komitetas

Nedelioj, 28 Sausio, 1 waiandępo pie
tų, saloje po nr. 3301 S. Morgan et., Liet. 
Republ. Susiwienyjimas laikys sawomi- 
tingęant kurio uikwiecsia delegatus isz 
wisų lietuwiszkų kliubų pribūti.

P. J. JONAITIS, prez.

Pajieszkomas yra geras vargs- 
mistra, mokantis vesti chorę ant 
keturių balsų. Atsiszaukit ant 
szio adreso:

Rev. A. Kaupas, 
1423 N. Main Avė. Scranton, Pa.

(«-l)

| Netoli Warszavos pasimirė 
senas girių sargas. M. Wisokuis 
namų rakandus, drabužius ulraszė 
jis savo tarnaitei, o senę niekam 
netikusię skripkę savo dukterei, 
tarnaujaneziai VVarszavoj. Priesz 
mirtį jis apvyniojo drueziai į po- 
pierę senę skripkę ir atidavė 
kaimynams, idant ję perduotu 
Warszavoj ėsaneziai jo dukterei: 
“nors skripka netikusi, bet ji gal 
jos vaikams susigadys, kada ji 
isztekėjusi juos turės”. Kaimynai 
nusijuokė isz tokių palaikų ir 
skripkę nugabeno į Warszavę. 
Duktė, atvyniojusi siuntinį, rado 
pilnę skripkos vidurį prikimsztę 
popierinių pinįgį ; buvo ežia apie 
2000 rublių; -su jais ji greitai 
sugriebė jaunikį ir isztekėjo.

|| Kastynėse “Koenigin Luise”, 
Szlezijoj, pasirodė azaftoje ugnis, 
kuri užkirto darbinįkams iszėjimo 
kelię. WŠliauš isztraukė isz szaf- 
tos 20 negyvų, 10 buvo dar gy
vų, bet be žado, tų teiposgi ne
pasitiki užgydyti. Yra dar De- 
ganezioj szachtoj 20 darbinįkų, 
kurie, kaip spėja, turėjo teiposgi 
jau užtrokszti.

Knygos maldų.
Ankao Altorių* arba Sultini* danglMka 

■kirba, apdaryta drūto) tknroje, calaty- 
tal* krasctaii, druozial apkauttyta* ir *n 
kabe ~ » 01.80

Apdaryta szagrin* * '• Ct.00
Minkutame apdare u “ *** 88.00
Apdaryta baltuose kauluoM....................... |4.00
Sena* Ir naaja* Ąokao Aitorla*. aknroje apkau- 

•tyta* Ir *n kebo “ 8100
Sena* Ir Nauja* A<lk*o Altorlo*, woki*<kom« 

litaroml* •• “ •• “ 8100
Baltai Balandėlė* apkamtlta* „ Ms.
Balta* Balandėlė* teatrine •• 1.50
Baliai Balandėlė* apdaryta* krlaatol*........ 88 00
Balsai Balandėle* apdaryta* baltuete kau

luose.................................................. 83.00
Matai auk*o altoriui, matyte maldaknyge, wl- 

gadn* dėl wyru in kritiniu apdaryta drūta 
me audeklinėm* apaare.......................  40o

Matai Auk*o Altorių* audeklinėm* ap
dare ir apkalta* *u blekemi* “ “ 46c

Matas aukso altoriui grateme *aagrino apda
re..................................................................50c.

Maiaaaukio Altoriui kryeztollneme apdare 75c. 
Oarbe Diewui ant sugiztybee, ikaroje, ap

kaustyta tr «u kabe ”
litganlngl dūmojimai ape sopuliu* *rw. 

■arijo* Fano* "
Meno nw. M arijo* Peno* 
RaAanczu* tratina* ir »u stacijom* " 
RaSancsin* aantlMd............................ .......
Raianczlu* ir draugyite..................... .'..........
Stebuklai Diewo »w. Sakramente " 
Staoijo* arba Ka!warija................................ .
Tajemnyczio* Ojnrojo RaAancsiau* 
8I8 ' “ ......../. i.

(Tipą).
Egipto miestai yra arba ant upės Niliaus, arba ant 

Raudonųjų jūrių kranto. Tikt miestas Aleksandrija, tu- 
| rintis 300000 gyventojų, yra prie Viduržemininų jūrių, 
i ne prie Niliaus įplaukos, bet į vakarus nuo jos ir tai todėl, 
kad jūrių srovė sunesia Niliaus dumblę į rytus ir užnesza 
portus. Aleksandrija senovėj buvo daug didesni, turėjo 
netoli milijonų gyventojų, žydėjo ežia visoki mokslai teip 
kaip dabar antai Paryžiuje, jungėsi ji dar per nukastų 

j kanalų su Raudonomsioms jūrėms, paskui vienok, patekus 
| Egiptui po turkų valdžia, laike karių, senovės egiptijonų 
nukastas kanalas likosi iszgriautas. Šuezo kanalas, dabar 
nukastas, tęsiasi nuo miesto Port Said,nn\> Viduržeminių jū
rių, į Suezą ant Raudonųjų. Soatapilė Egipto yra miestas 
Kair, turintis apie 500000 gyventojų, pradžioj Niliaus 
deltos; miestas tas sujungtas su Aleksandrija ir su Suezu 
geležinkelio linijoms. Kitoj Niliaus pusėj, ant Libijos isz- 
kilimo yra priesz kelias, deszimtis szimtmeczių pastatytos 
neiszpasakyto didumo piramides arba vietos, kur palaidoti

I senovės faraonų kūnai. Augsztyn Niliaus, netoli tropiko 
Vėžio, ten kur prasideda Niliaus kataraktos ir vandens 
puolimai yra miestas Asuan; nupuolus vandenims, laivai su 
ta vorais ne gal toliaus plaukti, todėl ežia juos turi per
krauti, toliaus tavoms gabena jau karavanomis į Berberą, 
nuo kur upė vėl tinka laivų plaukimui; dabar ant to tar
po yra jau padirbtas geležinkelis. Miestas Berber yra di
džiausiame prisiartinime upės Niliaus prie Raudonųjų jū
rių ir nuo ežia tęsiasi per Nubijos iszkilimų skersai klonis 
nuo Niliaus prie Raudonųjų jūrių, kurios pabaigoj, prie 
jūrių yra miestas Sualcim.

Berberlja ir Barka tveria du iszkilimų vadinamu 
iszkilimais Berberijos ir Barkos, užima Sziaurini Afrikos 
kietžemio kampų, perkirstų užtaka Gabes ir Sydra; nuo Sa
charos pasibaigia oazų įdubimais kaip kur daraneziais de
presijas.

Berberijoe iszlnlimas traukiasi nuo Atlantiko iki užta- 
kų Gabes ir Sydra, prie Viduržeminių jūrių. Iszkilimas 
tasai, teip kaip ir iszkilimas pietinės Afrikos, turi geldos 
pavidalų, taigi vidurys jo įdubęs, briaunos gi labiaus iszki- 
1 tįsios, vandenų iszrėžytos; tas briaunas vadina Atlaso kal
nais. Vakarinėj dalyj kalnai augsztesni, vadina juos 
Auasztuoju Atlasu, jų virszunės iszkyla ant 4500 metrų ar
ba 14850 pėdų augszcziaus jūrių vandenų pavirsziaus ir 
siekia net amžino sniego linijos; kalnai vienok dar mažai 
isztirti, tirinėjimus stabdo fanatiszki tų krasztų gyvento
jai Atžalos to iszkilimo pasiekia net jūrių ir padaro mažas 
uoluotas užtakas, kuriose seniaus slėpėsi jūrių plėszikai 
piratais vadinami. Ta kalnuota pakranezių juosta turi 
užtektinai lytaus, apžėlusi giriomis, žemė ežia labai vaisin
ga, tikt Įiasėtus javus tankiai naikina dideli pulkai lekian- 
ežių žiogų, kurie viekų nuo laukų nuėda. Viduriai iszkili
mo ne turi jau girių, yra ežia žole apžėlę Stepai, ant kurių 
auga žolė halfa, vartojama ant popieros dirbimo; yra ežia 
teip vadinami azotai, arba maži, bet gilus nuraus vandens 
ažerai; tūli iaz isz jų vasaros laike pavirsta į klampynes, 
kaip kiti gi m visu iazdžiusta, ant dugno liekasi tikt dras
ka, kuri neiszgaruoja. Ir ant tos vienok stepinės iszkili
mo dalies kaip kur traukiasi kalnai paralėliazkai prie 
krasztinės iszkilimo briaunos;rytinėj dalyj kalnų yra dau- 
giaus ir jie užima beveik visų iszkilimo platumų. Į pie
tus iszkilimas nusileidžia staeziai žemyn.

Pirmutiniai tų krasztų gyventojai buvo Berberai-hami- 
tai, kurie ir dabar gyvena ant iszkilimo; paskui atkako a- 
rabai, kurie užėmė pietuose ėsanezius oazus. ir vaisingų pa
kranezių juostų; paskutiniai pastojo jūrių plėszikais, už
puldinėdavo ant pietinių Europos krasztų, plėszdavo vie
kų, gyventojus gabeno į nelaisvę, apstabdė savo užpuoli
mai prekystę ant Viduržeminių jurų. Tos Europos viesz- 
patystės, ant kurių tankiausiai užpuldinėdavo Berberijos 
plėszikai, bandė ne kartę siųsti savo kariaunę į jų tėviszkę, 
bet neturėjo pasekmės, plėszikus nuo europeiszkų kariau
nų saugojo neprieinami jų tėvynės krantus. Tikt pabai
goj pirmos pusės szio 19to amžiaus prancūzams pasisekė 
apvaldyti ir paimti po savo valdžia didžiausių ir tvireziau- 
się tų plėszikų lizdų, Algerijų; nuo užėmimo Algerijos plė
szikai ant Viduržeminių jūrių isznyko.

Berberija tveria keletu vieezpatyszczių, bet isz jų tikt 
viena Morokko yra neprigulminga, kitos priguli prancū
zams, kitos gi Turkijai..

Oiecoryste Morokko, vienaitinė neprigulminga Sziauri- 
nes Afrikos vieszpatystė, tveria despotiszkų ciecorystę, ė- 
sanezių terp AtlanUszko oceano ir Yiduržeminių jūrių, 
atidalyta nuo Europos siauru Gibraltaro terpjuriu, siau
riausioj vietoj turineziu vos dvi misiszki myli; gyventojų 
turi apie 5 milijonus. Isz miestų didžiausias yra Fez, tu
rintis 150000 gyventojų, sultano to kraszto sostą pilė, guli 
jis sziaurrytinėj vieszpatystės dalyj. Miestas Morokko yra 
pietinėj dalyj, dailioje terp kalnų klonyj.

Algerija. Į rytus nuo Morokko, prie Viduržeminių 
jūrių traukiasi prancuziszka valdyba Algeru arba Algeri- 
ja vadinama, turinti apie 3| milijono gyventojų, suside- 
danezių isz arabų ir kabilių. Nors gyventojai ne kartų 
bandė priesz prancūzų valdžių pasikelti, bet kiekvienų pa
sikėlimų jų prancūzai suvaldė. Sziųdien pats cziabuviai 
supranta, kad prancūzų valdžia jiems naudinga, kad ji 
pakelia materįjaliszkai visų krasztų; tę pripažįstu net di
džiausi prancūzų prieszai vokiecziai. Kraszto sostapilė ir 
vieta apsigyvenimo prancuziszko gubernatoriaus yra mies
tas Alger, prie Viduržeminių jūrių pakranezių. Tvirtynė 
Konstantina pastatyta ant neprieinamos uolos, ji apgina 
ir miestę Alger. Miestas Oran netoli vakarinių Algerijos 
kalnų. Alger yra labai vaisingas krasztas, augina ežia 
daugiausiai kvieczių ir vynvuogių.

Tunis. Į rytus nuo Algerijos, prie Viduržeminių jū
rių ir Gabes užtakos, traukiasi kita prancūzų valdyba va
dinama Tunis, užimta po paskutinei Maskolijos sTi Turki
ja karės; pirmiau ji prigulėjo Turkijai. Žymiausias mies
tas yra Tunis, turintis apie 200000 gyventojų, prieszais 
prigulinezię Italijai salę Siciliję. Sudrutintas portas Go- 
letta pastatytas ant apgynimo miesto Tunis. Senovėj, dar 
priesz Christaus užgimimų, buvo ežia labai turtinga feni- 
cijonų uždėta kolionija Kartagina; netoli griuvėsių tos se
novės Kartaginos prancūzai parengė savo kariszkai laivy
ne! portų Bizerta, kurį sudrutino.. Prancūzai, savo rūpes
tingumu apie labų jų užimtų krasztų isz palengvo įgauna 
užsitikėjimų ir cziabuvių gyventojų: kasdami artezijanisz- 
kus szulinius ir mokydami juos kasti vietinius gyventojus, 
paverezia nevaisingus plotus į vaisingus; ant klampynių

sodina isz Australijai atgabentus medžius eucalyptus vadi
namus, paverezia. nesveikas klampynes į sveikas, jas džio
vina. Tų pradeda suprasti ir cziabuviai tu valdybų gy
ventojai.

Toliaus į rytus traukiasi jau turkų valdybos:
Tripolis, prie užtakų Gabes ir Sydra; krasztai prie jū

rių krantų labai vaisingi, giliaus vienok vaisingumas ma
žinami, atsiremia isz pietų,į Sacharos pieskynus. Žymiau
sias miestas yra Tripolis, ant karavanų kelio į Afrikos vi
durius.

Oazas Barka traukiasi toliaus į rytus, terp užtakost 
Sydra ir Libijos tirų; pakranezių juosta labai vaisinga, 
auga girios apelsinu, figų ir alyvų medžiu. Jau tolimoj 
senovėj buvo ežia turtinga ^rekiszka kolionija Kyrene. 
Isz dabartinių miestų žymiausias yra portas Bengusi, prie 
Viduržeminių jūrių.

Afrikos salos.
Afrika, apart vienos didelės kontinentaliszkos salos 

Madagaskar ir salos Sokotra, turi smulkias salas, daugume 
pradinio, vulkaniszko paėjimo. Daugumas tų salų, kada 
jas europieeziai atrado, buvo neapgyventos, kadangi sun
kus buvo prie jų prisigriebimas.

Salos Atlantiszko oceano* Salos ėsanezios į sziau- 
rius nuo ekvatoriaus yra areziaus kietžemio krantų, isz- 
mėtytos jos krūvomis; į pietus nuo ekvatoriaus jos mažes
nės, tqliau« nuo kietžemio, vienstovės.

Azoriszkos saloš yra lygioj tolymoj nuo Europos ir nuo 
Afrikos, kaslink gyvenanezių ant jų gyvų sutvėrimų ir au- 
ganezių augmenų, arba kitaip sakant, kaslink floros ir fau
nos, jos panaszios į pietinę Europų; auga ežia apelsinu me
džių girios. Priguli jos Portugalijai, kurie jas prie Eu
ropos priskaito.

Sala Madeira yfa į pietus nuo Azoriszkų salų, ant pu
siaukelės terp tų salų ir Afrikos kietžemio. Klimatų 
turi sveikų, todėl didžtureziai džiova serganti isz didelių 
Europos miestų keliauja ežia gydytiesi. Seniaus garsi ji 
buvo isz savo puikaus vyno, bet dabar vynvuogių maras, 
filoiera vadinamas, isznaikino daug vynyczių, auginimas 
vyno sumažėjo, gyventojai griebėsi auginimo cukrinių len- 
džių. Sala ta priguli teiposgi Portugalijai.

Ranariszkos salos, į pietus nuo Madeiros. Salas tas 
pažinojo jau senovėj. Oras ežia labai sveikas, žemė vai
singa, todėl iszpanijonys jas isz pradžių praminė Insulae 
Fortūnatas (Laimingoms saloms). Atradę tas salas iszpa- 
nijonys rado ant jų narsių tautų Ouanchais vadinamų. Il
gai guanchai gynė savo tėvynę nuo iszpanijonų, bet ant ga- 
o likosi jų su visu isznaikinti, iszskersti. Didžiausia isz 

tų salų surinkimo yra sala Teneriffa, ant jos yra metan
ais ugnį vulkanas Pico de Teyde, iszkilęs ant 3700 metrų 
arba su virszum 12000 pėdų augszcziaus jūrių vandenų pa- 
virsziaus: Salos tos priguli iszpanijonams, kurie isz ežia 
iszplatino savo valdybas ant prieszais gulinezių Sacharos 
pakranezių.

Salos Žaliojo Priežemio yra prieszais Senegambijų; tu
ri labai ne sveikų klimatų dėl daugelio klampynių pakran
tėse. Priguli jos portugaliecziams.

Salos Gvineiszkos užtakos iszmėtytos Biafra už tako j, 
traukiasi kaipo eilė nuo sziautrytų pietvakarių link. Vi
sos jos kalnuotos, turi užtektinai drėgnumo, kadangi vė
jai musonais vadinami atgabena daug lytaus. Žemė labai 
vaisinga, augmenys auga tarpiai, augsztai ant kalnų auga 
girios, apaczioj gi iszmėtytos kolionistų plantacijos Kli
matas drėgnas ir karsztas, todėl ne sveikas, iszėmūs salę 
toliausiai į pietus, ant kurios klimato atsiliepia įtekmė 
szaltos Bengueliszkos oceano srovės; ta pietini sala turi 
klimatę sveikę. Dėl nesveiko oro, ant czionykszcių plan
tacijų ne gal dirbti europeiszki darbinįkai, plantatoriai pri
versti samdyti prie darbų juodveidžius- Dvi kraaztinės 
salos priguli Iszjianijai; dvi vidurinės gi Portugalijai.

Sala Szventos Helenos,' ant vidurio oceano. Buvo ji 
seniaus labai vaisinga, augo girios, turėjo užtektinai drėg
numo, bet europeiszki kolionistai atsigabeno ežia ožkas, ku
rios iszpalengvo girias isznaikino; isznykus girioms, klima
tas Įiasidarė sausas. Sala ta buvo ant kelio laivų plau- 
kianezių isz Europos į Indijas ir į Australiję, bet iszkasus 
Suezo kanalę laivai jau nereikalauja į Indijas plaukti ap
link Afrikę ir sala nupuolė. Pagarsėjo ji tuom, kad an- 
glijonys iszgabeno ant tos salos garsų Prancūzų ciecorių, 
Nepoleonę I, kuris ežia kaip nelaisvyg kelis metus iszgyve- 
no ir pasimirė: Runę jo vienok paskui pargabeno į Pary
žių. SalA ta priguli anglijonams.

Sala Tristan da Cunha. Sala ta buvo neapgyventa, 
ant dabojimo Napoleono, idant jis nuo salos Szventos Hele
nos ne pabėgtų, anglijonys laikė ežia kariaunę; pasimirus 
Nepoleonui, ne buvo reikalo jau laikyti kariaunas, bet tū
la kareivių dalis iszpraszė, kad jiems daleistų ežia ant vi
sada pasilikti. Isz tų tai užsilikusių angliszkų kareivių ir 
susideri a szios dienos tos salos gyventojai, 
davo ję laivai plaukianti į pietines jūres didžuvių gaudy
ti, sziędien vienok laivų plaukia mažai, keli szimtai žmo
nių ežia apsigyvenusių skursta. Žemdarbystę stabdo pil
si veisusi daugybė žiurkių ir pelių, kurios nežinia keno ežia 
likosi atgabentos. Pelės ir žiurkės naikina javais užsėtus 
laukus, jeigu pritruko javų, naikina bulvėms užsodytua 
daržus.

Salos Indiszko oceano. Tūlos isz tų salų apsiaus
tos koralių rifais, kokių ant Atlantiko, dėl szaltos vandens 
srovės prie Afrikos krantų, nėra.

Sala Madagaskar, po Grenlandijai, Borneo ir Naujai 
Gvinėjai džidžiausia sala ant žemės. Yra tai kontinenta- 
liszka sala, kuri labai seniai likosi nuo kietžemio nuplėš
ta, todėl tai ant jos sziędien gyvena kitokį žvėrys, kitoki 
negu ant Afrikos kietžemio auga augmenys, kadangi ji tę- 
syk nuo jo atsiskyrė, kada ir ant kietžemio buvo kitokia 
fauna ir flora; ant Madagaskaro nėra didelių žindanezių 
žvėrių, bet užtatai randa ežia kiauszinius neseniai isznyku 
šio negalėjusio lakioti labai didelio paukszczio, kurį moks- 
lincziai vadina Kpiomis. Ąnf didelio pakranezių ploto 
mažai yra užtakų tinkanezių laivų apsistojimui, pakrantės • 
turi daug klampynių ir per tai nasveikę orę, todėl Mada
gaskar ilgai buvo nepažįstamas ir dabar dar jie prideran- 
ežiai ne isztirtas. Pradžioj szio amžiaus vieszpatavo ežia 
pabėgęs isz Siberijos lenkas Beniowski. Ęer salos vidurį 
iszilgai traukiasi kalnų eilė, kuri dalina salę į dvi dali, ry
tini dalis turi drėgnę klimatę ir tarpius augmenis, vakari
ni gi dalis, uždengta kalnais nuo drėgnų vėjų, turi sau
sę klimatę, nėra ežia girių, tikt žole apžėlę Stepai; rytinėj 
dalyj gyventojai užsiima žemdarbyste, vakarinėj gi gyvu
lių auginimu.

Kadangi nuo Afrikos Madagaskarę atidalina pavojin
ga laivams Mozambiko pertaka, todėl nuo Afrikos kietže
mio ne galėjo atkakti ežia daug žmonių, tik prie vakarinių 
pakrahezių gyvena negrai, atėję nuo Afrikos kietžemio, 
sziaip gi sala apgyventa malajiszkos kilmes tautų, kurie ežią 
prisigriebė nuo salų pietrytinės Azijos.

(Toliaus bus)

zkų kareivių ir 
Seniaus lanky-
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Wietines Žinios.
— Pereit? sanvaitę, ant elek- 

triszko stritkario, pietinėj miesto 
dalyj, užpuolė v&gilius; bandė 
mat jis nuo konduktoriaus isz- 
Weržti Uis dienos surinkimu. 
Konduktorius persigando ir nesi
gynė, bet tame vagone važiavo 
17 m. mergina, Barbora Stack; 
ji, pamauni ūš i kokiam* pavojuje 
atsirado konduktorius, atbėgo 
tam į pageibę, kadangi kitokio 
ginklo nrefoarėjo, iszsitraukė isz 
okrybėllėe spilk? ir dūrė vagiliui 
į kratinę. Tas persigandęs nuszo- 
fco ant ulycmos ir tokiu budu 
mergina idzgelbėjo konduktorių. 
Sztriįkartų komposja, apie tai 
dšioojusi, pakvietė dręsię mergi
na ant'Savo susiriaikiino ir kaipo 
devanę už dręa?, paskyrė 10-dol.

— Pasirodžius Philadeljrtjioj tr 
Chicagoj netikroms 104) dol. 
vertės poįveroms, kadangi 
jos teip gerai padirbtos, kad 
net įpratę kasieriai tikrų nuo 
-netikrų negel atskirti, todėl A 
neri kės randas nusprendė visas 
dsanezias pas žmonisldOdoliarines 
popieras-surmkt'. Todėl kiekvie 
nas turintis popieras “sHver certi- 
ficate” 1^91 m. 100 dol. vertės 

į gal jas upkeisti, bet isz syk ne
gauna pinigų, tikt turi paduoti 
save adres? ir pinigus su adresu 
siųsti j Washingten?. Jeigu pinį 
gas bus geras, už jį at-iunezia 
kitokiais jo verte.

— Pereitos subatos vakare, į 
šiaomę Chicagoj aug.^zcziaus ? 
triob?, Masonic Temple, atėjo 
kokiai Greeoleaf, užlipo ant ket
virtų lubų ir nuo jų nuszoko į 
apaczi? aut akmeninių grindų ir 
užtomuszė aut vietos. Gneenleaf 
turėjo 60 m. amžiaus, negalėda
mas ant gyvenimo užsidirbti, 
mat gal p sau padarė. Kaip sako, 
duktė |Atžudž>o yra gana turtin
ga, ji iszlekėjo už vieno isz ge
resnių advokatų mieste St. 
Louis, tikt mat ji nesirūpino apie 
savo tėwo vargus.

— Pullman, III., 10 d. Sausio, 
1898, 8 valand? vakare, nuo 
expliozijos gizoliniuio pe«* 
ežiuko savo namuose apdegė 
Juozapas Liekis ir isz to antrę 
dieojt numirė, o 15 d. szio mėne
sio tapo palaidotas aut Chicagos 
kapinių. A. a. Juozapas Liekis 
paėjo is& Kauno gub., Reseinių 
paw.Žwingių parap. Wizbarų kai
mo.Liko Lietuvoje naszlė pati su 
dviem mažais kudykiais. Wisus 
gentie ir pažįstamus praszo pasi
melsti už jo duszię.

Su guodone, J. Armonas.

— West Pullmane, į gyveni
mu J. Steadholmo įsikraustė va
giliai,iszmuszė durų langus, atėjo 
į miegbutį, kur gulėjo gyvenimo 
savinįkė. Ji pabudusi pradėjo 
szaukti, bet vagiliai su delnu už- 
kimszo burnę ir su chloroformo 
pagelba ją užmigdė ir paskui jau 
liuosai iszkraustė visjt ’ 
m?. Paėmė jie isz wi>o 
auksinių ir deimantinių 
nybių už 4000 dol.

— Ant priemieszczio
* vagiliai iszplėszėpaczt?; su dina

mitu iszvertė duris, suskaldė ka 
bet joje buvo iszviso 60c. ir 

kavos svaras; ne daug mat laimė 
jo. PacztiniiJ markių ne ėmė, jas

Po 3 valandas. 6.
Fobt Šatra. Abk.. 8ajo». 188®.

A. Rvban b«wo aplata* Ba. Vito Stoki* Wį 
baltei, kad traukintai > kenk yda wo W wa landa*. n to tu traukli* Jo. ^nartai a*į.uk

E—H*m Zwtt$G
O. Bis*, taa fttualock. <K, laaao, kad jo »n-

DR. C. B. HAM rO*u»Wh>k*l«i»« werua< *kaym- 
)e. apie nVwUtk*«

W. SLOMINSKA,
679 Mtltfaukee Avenue, CHICAGO,, ILT

Mano Dirbtume tapo 
fyĮgį: \ Apdomanota

mjom DUBUS MEDALIAIS
Ant Kosciuszkoa Paro
do* ui ruiM>Ntiu<a, tei-

KARUMę, SZARPŲ, 
KUI ARDŲ, ROŽĖTŲ, 
HEBIŲ’, MARSZAL- 
KIMIŲ LAZDŲ ir tt.

Jeigu daktarai negalėjo pažini tawo 
ligos, arba jeigu negalėjo tauęs isagyti, 
tai raszyk tuojaus pas D-ra Ham'}, • 
jis duos tau rod} dykai. Jr-igu D-ras 
atrastų, kad tam Uga neisagydema, tai 
pinįgus tau sugražins ir nereikalaa^i 
nieko žudyti. D-ras Haan'as yra teisin
gu ir ataakaacaia, • Ugeuiais apseka* 
wojasi — kaipo tewas savo vaikais. 
Žmones, kurie ant tusaceto jiesztoajo -ro
dos visokių daktarų, kurie keSiotik} 
metų iaakentejo ligas ligonbveziuose, 
lyg per stebuklus tapo isagydyti per 
D-raHam'a. Nekalhaase t} pasigird**

iszgydoma. Tuo jaus raszyfc prie D-re 
Htu'o.

Gydyklų Deo fiam'e Mgativt} <*uti 
jokioje aptiekeje. a ui groseruėje, a n6 
karoseutoje, pas pedlierta. Kas no
ri gaut czysSas ir sveikas gydyklas, -sor 
Btacsi&i raszytl prie D-re Ha«n\>. Bon- 
kel€ gydyklų kasztuoja tik >1,00, sze- 
szios bonkeles SS.OO. issrassant gydy
klas, reik apraszyt sawo lig} ir įdėt 
grotnatą pinįgus, arba money orderį, sr 
esekį. ‘Gydyklas kr pamokinim} -kaip 
gydytis iszsiųsime atgale paczto. Pri
mušk pacztinę markę ant atsakymo.

798-7G9 JUtOD&l UniOT Bnllffing.

Vaterborio Mtblin Kompanija 
(Wat«rbury Furniture Co.) 
.135—169 E. Main St. 
. Prie pat Poli’s Teatro

John Moriaty President

Sweikiname sawo kostumerius azlr- 
dingai jiems dekawodami už ju prielan
kumą pereitame laike, ir jiems musu 
dėkingumą norime iszręikazti ju pri
gimtoje kalboje. Patyrem Jusu prie
lankumą ir prieteliszkuma. kada atsi
lankėte pas mus su visokiais pirkiniais, 
ko pasitikime ir ant toliaus nuo Jutu 
užsitarnauti. Mes parduodame sawo 
tavorus už pinigus ir ant bargo, perka 
Lngijome daugybe kostumeriu ir sawo 
bizny pastatėme ant augsztos papėdės.

KARPETAI, PL’KCULI- 
NIAI INDAI, MEBL1A1,

PECZIAI. ir t. t 
GRABAI ir kiti visi PA-

GRABINIAI DAIKTAI 
už PIGIAVSE PREKE.

John Mariaty, Prez.
Pirmas sztoras palei

POLUS TEATRA.
Ant pareikalavimo nakties laike, duo

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

nlg i*x Fort'

stare 
kai.

dabar

Koenlg Med. Co. Chieago, I1L 
. ASO H F'r^nklin 8t-

AptiaMe z*lim* r»<“ Senkelį nia SJdykiu

Gėlimą )*• gaot Ir "LIKTU VOS - redaketjoj

“Lietuvos” Agentas.

KeMaujancziu “Lietuvos” agentu 
yra Motiejus Damijonaitis. Ji
sai ežioms dienoms atlankys mies
tu Shenandoah ir aplink priimi
nėdamas prenumeratą nuo senų 
skaitytojų ir uiraszinės naujus 
skaitytojus. Dėltogi meldžiame 
visų tenykszczių lietuvių, kur 
musų agentas atsilankys, užmp 
kėti jam pinįgus už “Lietuvą”, 
o tokiu budu užczėdysite sau 
kadetus priaiuntimo. M. Damijo
naitis yra tikru “Lietuvos” agen
tu, visi galite jam užsimokėti 
prevumerstp už “Lietuvą”, o pi
nįgai bus mums gražiai priduoti. 
Mes už jį atsakome. Teipoegi 
galite gaut pas jį visokių knįgų 
pirkti, kas tik kokių norite.

Lietuvos iszdavyste.

“Lietuvos” Agentai: 
Keliaujanczi*it “Lietuvos” agentais y- 

ra: Vincas Kudarauckas ir Motiejus 
. Damijonaitis.

WietinlaiH Agentais azie: 
BALT1MOBE, MD. 

Bon*weat. Mažeika, 118 Dover St.

MT CARMEL, PA. 
Petras Bieliauskas.

SHENANDOAH, PA 
Andrius Maczys, 445 W Line St.

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

SURANTON, PA. 
Juoaas Petrykisv 1514 Ross Avė.

PHILADELPHIA, PA. 
Juozas Butkus, 1112 Cyperss St.

GRAND RAPIDS, MĮCH.
F. Ridoms, 844 Hamilton St.

gyvent 
visokių
brange-

Harvey

Saitų miestų lietuviai, norėdami ap- 
slsteliuoti “Lretuv}”.gali kreiptiesi prie 
augszcziaus ssinetų agentų, o Jie noria 
iszpildys |ų reikalus.

Toriu ui garbę apreikszti guo- V£mb1( ,• /f f H 
detlniems Kunigams ir guodolin. sjų \ jB/JaNB
DraugyetCma, kad asz dirbu vi- \
Sus augtaczlaus paminėtus* dal g- 
tus Pigimuei, Telsin<iauset 
ir Geriauaei, nes per 30 metų !■ M
užai imdama i radi rbi mala įgijau jui IRI
gerlausę praktik} ir dėl to galiu ▼ M IR JW fir Ktf
visk} padirbi pigiau ir geriau ne* Įnj MZAgSįs flįj
gu kiti fabrikai. Kf Jr W (įj

Su guodone I I
W. 8LOMINSKA, 079 MILWAVKEE A V., CHICAGO, ILL.

NDY CAItlAPTIC

CURECOtlSTIPATIOH^^
ALL

ZZ" 1 llll DRUGG15T3
10*

a* so* Įl_______
ABSOLUTELT GniRtmEDS,—

DOWANO8 DEL WISU.

S
Sei!. Hatowskis,

627 S. Ganai kerte Jodd oi., Cblcago, 111.
Dirba, taiso ir parduoda:

LAIKRODŽIUS, LAIKRODĖLIUS, 
Lenciūgėlius, Žiedus, Spllkaa, Auskaru* Ir Lt.

Kiekvienas, kuris pas mane pirkę tavoro 
už 15,00, gaus prezenta vertes >1.00; kas 

pirkę už $10,G0— gaus prezenta vertee $1,50; kas pirkę 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
žiam prekę, gaus prezenta pagal vertes pirkinio.

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

Kas tik ko reikalaujate, ateikite pas mane, o pirkaite viską 
pigi.u k.i kitur.,----------------------------------

Pa j iesz kojiniai.
Pajieazk&u Ųrszules J&sates isz Kau

no gub.,_ Szaulių pav., kaimo Mizikij: 
jau trys metai kaip atvažiavo į Ameri
ką. Ji pati, ar kas kits, teiksis duot man 
žinia ant szito adreso:

Boleslovas Juchneviczius, 
45 Merton st., Brockton, Mass.

Pajieszkau savodraugoKazimieroPet- 
kevieziaus, isz Kauno gub., Sziaulių 

paw., miestelio Waigumos, du metai at
gal gyveno Chicagoje, o dabar nežinau 
kur. Jis pats, ar kas kits, teiksis daotti
ni} ant szito adreso:

A n to n Chmielevski,
838 W. 18th st., Chieago, IU.

Pajieszkau savo draugo Jono Trinkū
no. Jis tarnavo kariumenėje Suvalkų 
gub., Marijampolės pav. ir priesz me
tus gyveno Anglijoj, o dabar nežinau 
kur. Jis pats, ar kas kits, teiksis dnot ti
ni} ant adreso szito: t ‘ ~

Jonas Radzeviczius,
812 W. Water st.. Mahanoy City, Pa.

Gertuose Užeiga dėl Darbinyku
pasJ. Danisewicziu,

768 Bank irRiverSideSts.

Waterbury, Conn.
Užlaiko geriausius gėry mus: szalta 

Alų, seniausias Arielka*, Likierius Ir 
kvepenezius Cigarus. Užkvieczia visus 
atsilankyti. Juozas Danisewiczius.

TEWYN£S sargas 
mėnesinis laikrasztis su paveikslėliais 

Treczius metus
stovi ant sargybos lietuvių tautos: szvie 

sos. tikėjimo ir kalbos.
Kasztuoja ant metu $1.00

Pernykszczius ir ožpernykszczius nume
rius galima gauti už 50c.

Vienas numeris yra siuneziatnas ant pa
žiūros uždyk}.

Raszant reikia padėti adres}:
. Rev. A. Kaupas,

1423 N. Main Av., be ra n t o n, Pa.

“Lietuvos” Agentas.
“Lietuvos” keliaujancziu agen

tu yra Wincaa Kudarauskas. Ji 
sai ežiose dienose atsilankys 
Bostone, * Brocktone ir 
aplinkiniuose miesteliuose priimi
nėt prenumeratą nuo senų skai
tytojų ir užraszinėt naujus skaity
tojus. Deltogi meldžiame visų 
tėnykszczių lietuvių, kaip senų, 
teip ir naujų skaitytojų, pas ku
riuos musų agentas atsilankys, 
užsimokėti prenumeratą agentui, 
tokiu budu užczėdysit sau laikp 
ir kasztus priaiuntimo, o pinįgai 
visi bus gražiai mums priduoti. 
Wincas Kudarauskas yra tikru 
“Lietuvos” agentu it nieks nepri
valo bijotis jam pinįgus duoti, 
mes už jį atsakome. Teipoagi ga
lite gaut pas jį visokių knįgų ir 
kitokių daiktų pirkti.

“Lietuvos” Iszdavyste.

Nauja dainų knygelė: 
“Pavasario Įtaisai” 

paraszyta S t. Maironis 
Sziose dienose gavome isz 
Europos 100 knįgelių ‘najausių 
dainų, kurių lietuviai dar 
niekada negirdėjo. Knįgelėj 
yra 48 puikios dainelės ir Libretto 
4 aktuoee. Szitp knįgelę verta 
kiekvienam perskaityti, o atras 
joje gražių ir linksmų dainelių. 
Jos prekė tikt 15c. Teipoegi 
“Lietuvos” redakcijoj galima 
gauti antį? naujp, knįgelę po 
vaidu “Keistutis”; yra lai tra
gedija 5se aktuoee ant losaimo 
teatruose. Prekė 20c. Pričiupdami 
pinįgus, uždėkite szitokį adre-?: 

A. Olazevskis
• Sub-Sta. 60. Chieago, III.

Didelis Balius!
sp■. ■ ■ j

Nedėlioj, 23 d. Sausio, rengiame 
balių arba padlinksminimę dėl sa
vo pažįstamų, ant kurio užkvie- 
cziame visus lietuvius atsilankyti, 
nea grajys puikus muzikantai ir 
atsilankanti datirs svetingo priė
mimo. Su guodone,

K. Landauakis ir 
J. Januazauckas,

3301 S. Morgan 8t.

■

Chicago.

Klaidos atitaisymas.
Pereitame “Lietuvos” nume

ryje, korespondencijoj “Isz Union 
City, Conn.”, įsiskverbė: klaida 
apgarsinta ten, kad kitas Petro 
Armino draugystės susirikimas 
bus laikytas Waterbury, Conn. 
29 Sausio, isztikro gi susirinki
mas atsibus 30 d. Sausio.

HILLE’8 FOTOGRAFAS, 
3462 8. Ilalsted ui.

Majlma puikias, Fotogt fljat, ai tąsias tiktai 
$2 00 . -

A* w*e*iia U kitokį* reikalu Bujims Fotogra 
fijas kopuik a*Mi.

AR REIKALAUJI LAIKRODĖLIO?
.■nu Mei luoi parduodam, par- ) «MU duodam taip pigiai, kad tu 

negali waik»peslot be 1*1- 
“JH-krodello.V -SS’ Turime visokiu gatunkn.

Bet paminėsimo tiktai d*: 
HCk Kleino arba Wh.11-IflgM lipino I^ailrTodeliu,

gerlauoei* viduriais, dubei- ItaūB tavais luks-ztals. gerai laika 
rodo, graliai Iszkvietkuotas 
.Dueber“, (torai auksyta* Ik\^| istlaikys tavo gyvenimui.V H W yrli ak i ir moterisiki. I^U Priduok adresa o prisiusi

me t>ujyant perilu-ejlmo. 
fCav Jeigu nebot toks, kaip oaia 

parodyta*, sugroki n k jy at- 
^^įlLgal, tau nieko nekasatuo*. 
Mvv Jeigu jis tau tinka, ukmo- 
Vv kek o z preso kasotu* Ir

$0. SO, ir tavo viekas. 1
MfflB* Dubllaewai« lukss- >*M tąsią I^aikrodelia graliai 
MTZ VIS t k vieta u o tas. geri* uoei* »1- 
UjMdartais, dideli ir maži, storai 
• ajgauktrti (I4k.)-iazrodo kaip 

ui ittjn auksini* laikrodėli*, 
laika rodo gerai. Ataiualme 
tau ant expre*o pamatyti. Jei- 
Wi* ta* daboje*!, uimokck 

. 95 ir ezpreso kasata* ir 
pasiimk tau lalnrodeh.

Jeigu mnmi* aislUketi ir 
ML i r.muši plaigus |«z virazaus. 
H^me* isaalualrae laikrodėly ant

Naudokitės
Progos.

Turiu dėl jaunuo- 
menes i uok inga 

J k vMi-t KH. kuri 110-

W • tyti trykszta in iš
kiš vanduo Ir daug jaoko padaro. Kasz- 
tuoja tik 25c. Turiu teipgi monu knlga, 
kokios dar lietuviszkole kalboie niekad 
nebuvo, talpinąs! joje daugiau kaip 
szimtas visokiu sztuku ir sekretu. Kas 
nori dasižlnot kytrumus svieto, tegul 
ja nusiperka, o daug kytrumo iszgaus, 
jos preke 81,50. ir prie to duodu dovanu 
Kuburkaite, su kuriai galėsi žiūrintiems 
akis apmonyt. Turiu teipgi ir daugybe 
kitu reikalingu prietaisu prie monu.

Turiu gražiausiu popieru gromatoms 
su kvietkoms ir drukuotoms pavineze- 
vonemis; turiu musinukių drukavoji- 
mui gromatu. Turiu visokiu knygų: 
maldaknygių Ir istorijų. Kas nori dasi- 
žinot apie visokius daiktus, tegul, 
prisiunezia už2c. marke, ogaus kata
lioga visu tu daiktu Adresas mano toks: 

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

ChaN. Baltrukonis.
Pristatau Draugystėms viso

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

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

Conn.

— Geri suse lietuvi izkai-lenki- 
szka Aptieka Juozo Leszczynsko, 
po nr. 3315 Laure! st., kuri užlai
ko geriausias gydyklas czionyksz- 
caias ir isz Europos ir teisingiau 
sei iszpildo receptus, o prekes 
pigesnes kaip kitur. A pliekoje 
randasi D-ras pone Marija Do
vis tt nedeliome, ir ketver- 
gaiš nuo 12 iki 2 valandai vi
durdienio, o D ras W. Statkevi- 
cziu? randasi kožname laike. Ant 
pareikalavimo gali paszauktie in 
aptieka per telefoną kiekviena 
daktara, koky kas nori ir koinoje 
valandoje. Teipogi ant pareikala
vimo iszsiunczeme yvairias gy- 
diklas visur, atsakome laiszkua 
yvairioee kalbose ir gydome Jy 
gae per laiszkus.

O teip-gi parduodu laivakor
tes (Steamship tickets) ant ge
riausių ir greicziausių laivų va
žiuojantiems į Europą ir isz 
Europos; iszsiuncziu pinįgus į 
visus svieto krasztus ir viskp 
atlieku pigiausiai ir greicziausiai.

Telefonas Vard 709 
Lietuwiszkan Daktaras

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

(17-S)

E ZANIEWSKIS.
924 33rd str., 
L,ietuwiHxkaH 

kriaueziuM.
Pigausia dra- 

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

atsilankyt, o 
persi tik rysite.

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

888 W. 18lh Str.
Priima 11<obId« adjr*o*e: auo 9 iki lt prieez ptet 

Ir auo • wak«M. TalephonM: CanaI78

Royil MannfactnriDg Co.
8»4 Dearboi-n Ht., CHICAGO.

Naudinga knįgele
Del apsiganintojų, naujoje ir parau

ta loję formoje, t ar i d t i200pusl api ų, iszd uo 
taGeo. P. Row«U Advertising Co., New 
Yorke. Joje randasi snraasytl wisi laik- 
raMczUl, kurie turi ne mažiau kaip 1000 
skaitytojų. Ji reikalinga biznieriams, 
karte nori laikraazcaiuose apaigarainti. 
Jos prekė $1.00.

(<-«)

Geriausia užeiga Scran- 
tonev.

FRANCI8ZKU KOON8,
105 Lockomanna Avenue.

Yra tai vieta arti visų geležinkelių 
stacijų, kur kiekvienas atvažiavęs in 
szit} miesto gali gauti ger} nakvy- 
ni}, szalt} alų ir .kvepenczius cigarus,

Km U ScrsntuB atkeliaasit.
Tai p** K<x>n» * Vtokf gausit:

A 1*01 gero Ir Ci<*r|.
Pern*kwot Ir rod, ger,. ( | Ž.98)

“LIETUVA”
i. Nedelinis Laikrasztis

Iszeina Chicagoje kas pėtnyczia ir paduoda žmonėms 
8WARBIAU81AS IR TEISINGIAUSIAS ZINIA8 

isz Amerikos, Lietuwos ir wiso paswieczio.

“Lietuva” kasztuoja ant metų tik $2. Kas abu do- 
ligrus užsimoka isz virazaus, gauna puikę knįgelę, vertės 50c., 
dovanų. Kas užsimoka $1, gauna knįsrelę už 25c. Knįgelę gali 
sau iszsirinkt isz musų kataliogo kas kokię nori, kad tik nebran* 
geanę per 50c. o prisiusime dykai.

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

“Lietuvos” spaustuvė spausdina visokias knįgas- 
konstitucijas ir visus kitus drukus: lietuviazkai, lenkiszkai ir an- 
gliszkai. Darba padaro gražiai, greitai ir pigiai, nes savo locname 
name tari kuopuikiauaiai įrengta visj, spaustuvę;

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

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

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

Money Orderei; registruojasi gromatos, siuncziasi 
wisoki siuntiniai; knįgos, fotografijos ir tt; parsi
duoda markes, postą 1-kortes, kopertai ir tt. Kiek
vienas kas reikalaujate money orderio, arba norite 
gaut pinigus už prisiųsta jums money orderi, atei
kit i “Lietuvos” Redakcija ir gausite sawo pinigus 
be jokio klapato.

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

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

Pinįgus siųskite registruotose gromatose arba per “money order", tai nie
kada ne pražus. Iszpirkę “money order” nelaikykite jį keszeniuje, bet tuoj aus 
prisiųskite mums: siuncziant *!money orderį”, gromat} registruoti nereikia, 
prisiuakiteprastoje gromatojd, nes ant jo nieks, be mus, pinįgų isz paczto ne- 
iszims.

Ofisas “Lietuvos” esti kasdien atidarytas nuo itos valandos ryto iki 9 va
karo, o nedaliomis nuo 12tos vidurdienio iki 6 vakaro. Cbicagiečziai turinti 
kokius reikalus, teiksis atsilankyti minėtose valandose.

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

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

nueina, betaztai mano laik
rodėlis tai wia eina, kaip inži- 
naa.

Frenk: Ai, ai koka gražus! Na 
kur jy pirkai?

Maika: 8y, Mistery! Ar tu tik 
eziadiena isz kontres, kad 
dar nežinai apei Kelpsch, No- 
reiko & Oo., kurie turi ge
riausius tovorus 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 
&Oo. Jau pora metų atgal ir 
asz norėjau pirk nuo ju laik
rodėly, bet. po szimta pipkiu, 
darbo kaip nebuvo, teip ne
buvo. Bet sztai jau pradė
jome geriau dirbt, ir nors 
ant byro ne cento neliktu, 
užsiorderiuosiu ant pėdės 
viena isz tu su aukso kviet- 
komis, tai subytis Uvajy. 
Nauja katalioga gavau.
Raszyk ir tu po adresu Kelpech.Noreiko & Co., 56 Fifth Avė., Chieago, Iii,, o 
gausi dykai.

Maika: Ne toks bosas tu esi, kaip tu misi y ji, taigi asz jau jy parsinesziau vakar 
isx paėstos, ta nauja lietuviszka katalioga. Neskalcziau jy dar. nes vaikai 
pradėjo birbet, ir boba panorėjo miego, nes jau vėlu buvo, bet 'sziadienk tai 
skaitysiu, reiks sau koky letciugely parsitraukt.

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

Maika: Gud bai, gud bai.
Prisiusk savoadresa, 6 gausi dykai nauja didžiausy lietuviszka katalioga 

8WietC.
Adresuokite teip: Kelpsch, Noreiko & Co 56 Fifth Avė.

CHICAGO, ILL.

N. L. PIOTROWSKI, 
Adwokatas augėlesniu sudu Ir Notary Public. 
Ofisas 84 LaSalle St..Raimis 62O.Gyiennmas: 199 Augusta SL arti AsbliDd Avė,

Atlieka prowat> wįsuose soduose, iszdirba visokias p jpteras — 
dokumentus; o labjsusei uis i ima provomis ui suieidima ir užmu- 

Kiekvienas turintis koki 
pirmiausei pas jy rodos pasiklausė.

Gali sueiazneket lenkiukai.

szima geležinkeliu, fabrtKuose ir Lt. 
reikalą, tegul

%25c4%25af.uk
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