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Politiszkos žinios,

Prancuzija.
Kaip jau pereitame numeryje 

paminėjome, po provai Esterha - 
zy, Prancūzijoj pakilo žydų ne- 
kentimas ir maisztai. Sumiszi- 
mus Paryžiui greitai suvaldė, 
kadangi ežia yra daug kariau
nos; ežia ne davė maisztams isz- 
siplatinti: iszsiųstos kariaunos pa- 
trolės maisztinįkų minias greitai 
suvaldė ir iszvaikė. Už tai pie
tinėj Prancūzijoj ir tūluose mies
tuose vidurinės, daužė žydų par 
davinyczias, namus, iszplėszė si
nagogas. Rabinai įsakė žydams, 
idant jie sėdėtų uamieje ir ne pa
sirodytų ant ulyczių, kol įnirszi- 
mas priesz žydus truputį ne pa
siliaus. Didžiausi sumiszimai 
buwo prancuziszkoj valdyboj 
Sziaurinės Afrikos, Algerijoj. 
Žydiszkbj miesto Alger daly j, 
minios žmonių daužė viskę žydų 
gyvenimuose ir pardavinyczio 
se. Gubernatorius iszsiuntė vie
nę eskadronę raitelių, kurie, su 
kardų szonais inuuzdami.stengėsi 
Hiinias iszvaikyti ir plėszimus

- rfpstabdyti. Apstabdė rods, bet 
tikt ant trumpo laiko; iszvaikyti 
pradėjo vėl rinktiesi į krūvas, 
ragindami visus ne žydus prie 
ginklų. Peiliai ir revolveriai 
buvo darbe, vienas žydas likosi 
užmusztas. Į pagelbę raiteliams 
atsiuntė kariaunos dalį zuavais 
vadinamę; prie vaikymo diktai 
žmonių likosi sužeistų. Su vir 
szutn 200 žydiszkų krautuvių 
likosi isznaikytų. Sumiszimai 
vienok dar neapstabdyti.

Paryžiaus parlamente, ant pa
siuntinių susirinkimo užgimė 
musztynės terp pasiuntinių; pa
sibaigus joms, ant grindų volio
josi 150 nuo kaklo nuplesztų 
kravatų, keli skvernai, ranko
vės. Karsztai ežia mat darba
vosi ant tėvynės labo.

Nuo Chinų pakranczių.
Sutraukusios kariszkus laivus 

Europos vieszpatystės,- besidaly- 
damos Chinų valdybas, pradeda 
terp savęs pyktiesi. Maskoiija 
norėjo, ant užmokėjimo japonie- 
cziams dar ne užmokėtos kontri
bucijos, suteikti Chinų randui pi- 
nįgų, bet kad jų pati ne turi, pa- 
praszė prancūzų, tie vienok ant 
tokių iszlygų, ant kokių juos no 
rėjo gauti, pinįgų nedavė, jie pa-

CHICAGO, ILL.,PETNYCZIA, £g Sausio (Janunry). 1898 m.
Enteredat the Chicago, III Pon Office as beoond class matter.

Mėtos VI

• norėjo mat i
i sau naudos. Pajutusi tę Anglija, 
; užmanė VVokietijai susidėti ir 
i paskolinti Chinams 16000000 ta- 

elių ant 3% ant metų; Chinų 
randas noriai aut to sutiko, tikt 
mat Maskoiija pamaeziusi, kad 
Chinai gal isztrukti isz j*>s beso- 
czių nasrų, pakėlė protestę ir ne
nori daleisti pasiskolinti pinįgus 
nuo Anglijos ir VVokietijos, nors 
tos vieszpatystės paskolina ant 
geresnių iszlygų. Nepasitikėji
mas ir savitarpinis pavidėjimas 
dabar dar labiaus pakilo. An 
glija ginkluoja visus savo karisz
kus laivus, į portus sutraukė du 
kariaunos korpusu, rengia juos 
siųsti prie Chinų pakranczių 
priesz Maskoliję. Matomai pas
kutiniai ne pasisekė užganėdinti 
Japoniję, kadangi toje iszsiuntė 
prie Chinų pakranczių 30 kurisz

I kų laivų; Maskoiija gi czii jų 
turi vos pusę to skaitliaus. Mas- 
kolija, kaip spėja, pareikalavo 
nuo Prancūzijos pagelbos, ir tojė 
iszsiuntė jau 4 naujus kariszkus 
laivus ir siunczia jų daugiaus su 
žemės kariauna. Prie tokių sę 
lygų karė^gal greitai užgimti. Ar 
ji užgims, sunku dabar žinoti, ka
dangi abi prieszingos pusės baugi
nasi karę pradėti. Jeigu Angli
ja taptų sumuszta, tai ne tikt nu
žudytų įtekmę Chinuose, nustotų 
Indijų ir gal Airijos: jeigu su- 
musztų Maskoliję, tai ję nustum
tų visai nuo didžiojo oceano. 
Czia pavojus didesnis negu karė
je su Turkija.

ir atsakanezios |duonę, bet ne reikalavo mokin- 
tiesi kalbos gyventojų. Dabar 
czia jau turės būt kitaip: nors 
Badenio užmanymo ne užtvirti
no Windobonos vieszpatystės 
rodą ir nors Badeni pasitraukė, 
jo vietę užėmę-* Gautsch.iszdavė 
padavadyjimę, pagal kurį, visi 
Czekijos - urėdnįkai turi mokėti 
gerai abidvi kalbas, taigi czekisz- 
kę ir vokiszkę; pro vos guduose 
turi būt perkratinėjamos tokioj 
kalboj, kokios kalbos reikalauja 
turinti provas. Taigi isz tikro 
tas padavadyjimas ne daug ski
riasi nuo užmanymo Badenio, to
dėl,kaip ir tasai, suerzino vokie
czius jr dar labiaus pakėlė savi- 
tarpinį nesutikimę czekų ir vo
kieczių. Mieste Pragoj, provin- 
ei joną liszkame seime buvo smar
kus sumiszimas. Atėjęs į seimę 
pasiuntinys Wolf praneszė, kad 
ant ulyęzios czekai sumu-zė wo 
kietį studentę. Žinia ta suerzino 
vokieczius, jie reikalavo, idant 
Czekijos virszinįkas pasitrauktų 
nuo urėdo, kadangi jis valdyti 
krasztę ne moka. Užgimė rėka
vimai teip, kad reikėjo seimę už
daryti.Idant ne erzinti czukų,Cze
kijos virszinįkas uždraudė vokie- 
cziams studentams neszioti korpo
racijų uniformus. Tas padava
dyjimas nepatiko universiteto se
natui, jo sanariai atsisakė nuo 
savo vietų, studentai ne lanko 
universiteto.

Iszpanija Ir jos valdybos.
Ant salos Kubos maisztai trau

kiasi toliaus. Iszpaniszkas ran
das pranesza, buk ežia dalykai 
teip stovi,kad galima laukti vi- 
siszko maisztų pergalėjimo, ka
dangi juo toliaus, juo daugiaus 
maisztinįkų vadovųpasiduodaiaz- 
panijonams; Liikraszcz'ai vienok 
pranecza vis apie naujus susirė
mimu-*, kas wėl rodo, kad maisz- 
tinįkai ne eina silpnyn, jeigu jie 
prieszinasi iszpan i jonams. Maisz- 
tinįkai degina,kur tikt gal.szienę 
ir sziaudus, idant iszpauijonai ne 
turėtų kuom arklių szerri. I*-z-

Vokietijoj, nors lenkiszkas 
Poznaniaus archivyskupas, Stab- 
levaki, atkako į miestę Kiel, pa
laiminti į Chinus iszplu ūkiantį 
Vokietijos ciecoriaus brolį, bet 
randas rengia naujus panezius ant 
lenkų. Deszimts ar duug'aus 
metų atgal, parlamentas pripaži
no randui 100 milijonų markių 
ant iszpirkimo žemės nuo Lenkų 
Poznaniaus ir Vakarinių Prūsų 
provincijose ir ant apsodinimo 
ant nupirktų plotų vokiszkų ko 
lionistų Isz tų pinįgų, teip va
dinama kolionizacijos komisija 
iki sziol iszleido jau su virszum 
70 milijonų. Todėl dabar randas 
pareikalavo nuo parlamento pas-

paniszkas laivas “Galicia”, neL^ kyrimo ant td paties mierio vėl 
100 milijonų markių. Lenkai 
smarkiai priesztaravo, bet vo- 
kiszki ministeriai, o tame ir kata
likas, Vokietijos kancleris, kunį- 
gaiksztis Hohenlohe dar smar- 
kiaus ant jų užpuolė už ėsanezias 
ir ne ėsanezias kaltes. Visokioms 
priesz lenkus rengiamoms tiesoms 
Vokietijoj smarkiausiai prieszta 
ra uja vien socijalistai, tikt jie 
visada už jų tieaa* bahuoja, ki
toms partijoms lenkai ne pal pa
sitikėti. Tvircziausia isz Vokie
tijos partijų yra teip vadinama 
centro arba katalikiszka partija, 
bet ta partija paremia vientikius 
lenkus tikt jų tikėjimiszkuose 
reikaluose; kitokiuose gi lenkų 
reikaluose centro pasiuntiniai ar
ba balsuoja prieszais lenkus, arba 
visai ne balsuoja ir tokiu budu 
palengvina pergalėjimę lenkų 
prieszams. Už tai rengiamose tie
sose priesz socijalistus, kurių vo- 
kiszkas randas ne mažiaus už len
kus ne kenezia, lenkai taukiaus 
balsuoja su socijalistų prieszais, 
arba laike balsavimo pasitraukia.

Ii Hortillo, paėmė atkakusį su a- 
municija ir walgio produktais dėl 
maisztinįkų laivę. Apskritai i- 
mant, ant salos Kubos turėjo kas 
svarbesnio atsitikti, jeigu Ame
rika siunczia savo kariszkus lai
vus prie Kubos pakranczių. No 
rinti Amerikę į karę įstumti l>er- 
zės laikraszcziai paduoda viso 
kias melagingas žinias: ne seniai 
jie praneszė, buk Amerikos kon
suline,Lee,likosi užmusztas mieste 
Havanoj. Žinia ta vienok pasi
rodė melaginga, tyczia paleista 
ant nupuldymo vertės ameriko- 
niszkų ir iszpaniszkų popierų, ku
rias paskui pigiai gal pirkti pinį- 
guocziai. Jiems tarnaujanti laik
raszcziai mat dėl biznio melagys
tes platina. Jeigu sykį susimusz- 
tų terp savęs už Chinų pasidali
nimu Europos vieszpatystės, tę- 
syk gal Amerika, nesibaugydama 
įsikiszimo Europos, bandyti per 
karę Kubę sau paweržti; kol wie- 
nok tos karės dar nėra, Amerika 
bijosi su Iszpanija karę pradėti. 
Prie Kubos pakranczių ir Vokie- 
tija atsiunti du savokariszku lai
vu : “Charlotte” ir “Gneisenau”, 
nežinia,ar ant dabojimo ameriko
nų,ar iszpanijonų.

Austrija.
Tautiszki nesutikimai Austri

joj ne pasiliovė; smarkiausi ne
sutikimai ir nesikentimas terp sla
vų ir vokieczių yra Czekijoj, ka
dangi vokiecziai labiausiai prie- 
szinasi iszplatinimui czekiszkos 
kalbos. Wokiecziai ežia užėmė 
augszcziausius urėdus, gerinus ap
mokamas vietas, valgė Czekijos

Pietini Amerika.
Kaip žinote, bandymas užmusz- 

ti Brazilijos prezidentę nepasise
kė; pasamdytas užmuszėjas, vie
ton prezidentę, uimuszė karės 
ministerį. Potam likosi suimti 
tūli augszcziausi urėdnįkai, sena
toriai ir deputatai, kaipo tikri 
kaltinįkai, kurie pasamdė karei
vį užmuszti prezidentę. Prowa 
suimtų atsibuvo dabar. Senato 
rius Pinheiro, du parlamento pa 
siuntiniai ir du paszaliniai ukė*ai 
likosi sūdo iszteisinti. Kaipo va

dovas buktlbio buvo vice prezi
dentas Peroira, befejia ant kauci
jos likosi paleist#, provos jo 
dar ne buvo. Daba- vienok pas
tatę už jį kauciję 
todėl Pereira, jeij 
go, turės būt suareštuotas.

Terp dviejų Pietinės Ameri
kos republikų, Chili ir Argenti
nos, užgimė nesutikimai už rūbe 
žius: tulus mat krautus prie pie 
tinių Chili rubežių lavinasi abi
dvi republikos, kadangi vienok 
nė viena isz jų ne utjri atsisakyt i, 
todėl turės užgimti karė. Karės 
mimsteris Chilį reptblikos iszda- 
vė jau paliepimę visiems tinkan 
tiems į kariaunę jauniems vyrisz- 
kiams ginkluotiesi ir rinktiesi 
prie pietinių rubežių. Argenti
na rods dar tokio įsakymo ne isz- 
davė; gal ji nusilenks ir tokiu 
budu karę atitolįs.

imė ję atgal, 
dar ne pabė-

Ne rūkyk tabako Ir nespjaudyk, 
nes tai trumpina tavo anižl.
J»l»u nori at»lpr» yt nuo tabako ant wH»4o« 
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Isz Lietuvos.

Pasibaigė Maskolijoj pa- 
liuosawimal laikrasz- 

czianis.
Varszavos cenzūra gavo nuo 

jeneral-gubernatoriaus naujus į- 
sakymus, kaip jie privalo cenzū
ruoti paskirtus ant patalpinimo 
lenkiszkuose laikraszcziuose 
st riti pšntaa. Tubse^f ssk ym uošė yra“ 
toki daiktai, koki tikt masko- 
liszkų biurokratų galvoje už
gimti galėjo. Nevale laikrasz- 
cziams vartoti žodžio Lenkija, 
bet tikt Lenkiszka karalystė ir tai 
tikt tęsyk, jeigu tas žodis nesi- 
risza su I^enkija kaipo Maskolijos 
dale.Nevale lenkiszkuose lai krasz- 
cziuore talpinti kores|>onden<*ijų 
isz Lietuvos arba isz Mažrusijoe 
galmczių pakelti tautiszkę dvasię 
ne maskolių tų krasztų gyventojų 
uždrausta talpinti isz tų krasztų 
iKtoriszkas žinias. Nevale talpiu 
ti nė jokių rasztų kalbinanczių 
prie užlaikymo ne maskoliszkos 
kilmės gyventojų savo tautisz- 
kos skirtybės. Reikia ežia primin
ti, kad dabar ir mums prilaukus 
maskoliszki laikraszcziai paliovė 
talpinę straipsnus apie lietuvisz- 
kę klausymę, taigi, turbut, jiems 
tas likosi uždrausta. Neprilankus 
mums laikraszcziai, siundanti 
priesz mus maskoliszkas val
džias, gal siundyti, kiek tikt nori. 
Todėl tai maža viltis, kad mes 
ko gero nuo caro Mikalojaus su
laukti galėtume; geru jis nieko 
mums ne suteiks. Eikime todėl 
tikt isz vien, reikalaukime sau 
prigulinezių tiesų be pailsto, drę- 
siai, siųskime be paliovos tokius 
reikalavymams maskoliszkiems 
Lietuvos virszioįkams ir Peter
burgu ministoriams, o tuom mes 
priversime ir Mikalojų paleisti 
ant mus uždėtus ar tai jo paties, 
ar kitų carų raiszczius. Parodyki
me, kad einame visi isz wien, o 
tęsyk ir carai mus bijos ir taiky
sis prie musų reikalavimų.

rilę už numažintu prekę: ant'dir
bimo likierų, iszgabenimo į kitus 
apskriezius, kur nėra dar rando 
karezemų, ant moksliszkų reika
lų, aptiekoms — po 5 rabi, už 
viedrę 40° tvirtumo. Prekė spi
rito ant moksliszkų reikalų ir 
aptiekoms po 4 rubl. 80 kap. už 
viedrę. Ant teheniszkų reikalų 
galima spiritę pirkti tiesiog isz- 
leidinyczių, nesikreipiant į rando 
parda viny ežias. Dėl perfumerijų 
dirbtuvių prekė spirito po 13 
kap. už kiekvieną gradusę, uksu- 
so dirbtuvėm* rando degtinės 
pardavinyczios pardavinės va
lytę spiritę po I rublį už viedrę, 
už nevalytę gi po 80 kap už 
viedrę. Beveik tos paezios pre
kės ant szių melų paskirtos ir 
Suvalkų gub. Taigi mat girtuo
kliaujantiems prekės degtinės da
bar daug didesnės.

kad maskoliszko caro bernai vi 
įsaip stengiasi stabdyti naudingę 
visuomenei įtaisę Lietuvoj; kad 
jie wieu ant stabdymų pastatyti, 
jo ne ant dabojimo, kad žmonis 
nieks ne skriaustų; jeigu kas 
žmonis skriaudžia, tai pirmiausiai 
caro paskirti “Deržimordowai” 
arba koki “Gromkoperdowai”.

Pagerinimai Karaliau- 
cziaiiN uniwer8itete.

Viennitinis lietuvių apgyven
tuose Europoj krasztuose uni, 
versitetas yra Karaliaucziuje; se
ninus buvo ir Vilniuje, bet jį 
naikinanti szviet-ę maskoliszki 
plėszikai iszdraskė. Knraliau- 
uziuje, apart kitko, yra ir atskira 
katedra lietuviszkos kalbos. Da
bar Prūsų randas paskyrė dide 
liūs pinįgus ant visokių pagerini
mų prie Karaliaucziaus universi
teto. Neužilgio pradės statyti at- 
skirę namę ant patalpinimo uni
versiteto bibliotekos, kas kasz 
tuos 400000 markių, reikalinga 
žemė ant to jau seniaus nupirkta.

triobas ant patalpinimo sziltų 
krasztų augmenų; ant iszplatini 
mo chirurgiszkos klinikos randas 
pankyrė 40000 markių, žvaigž
džių tėminyczia įsitaisė nauję 
didelį žiuronę; iszplatino che- 
miszkę institutę; paskyrė dau
giaus pinįgų ant užlaikymo kli
nikų. Teip mat Prūsų randas 
stengiasi pakelti mokslus Prūsų 
Lietuvoj. Kę gi daro ma»koliai 
jiems prigulinczioj Lietuvos 
dalyj? Jie savo darbusczia pradė
jo nuo užkirtimo kelio apszvie 
timui: apart Vilniaus universi
teto, iszgabeno jie isz czia puikię 
bibliotekę, rinkius ir tt.; nors 
Vilnius turi beveik tiek gyven
tojų kaip ir Karaliauczius, bet 
czia nėra nė jokios augsztesnės 
moksliszkos įtaigos, paskiausiai 
maskoliszkas randas panaikino pa-, 
silikusię po buvusiam universi
tetui žvaigždžių tėminyczię. Yra 
czia dabar vien gana turtinga 
biblioteka, bet ir ję gal tamsos 
nesziotojni carai panaikinti. Bib
liotekoj yra apie 200000 tomų 
knįgų, taigi netoli tiek, kiek ir 
Chicagos bibliotekoj; knįgų būt 
gal daugiaus susirinkę, jeigu ne 
maskolių rėdos kvailumas: ji 
mat tankiai nepriima paszalinių 
aukų, maskoliszkos valdžios, 
vieton palengvinti augimę ko
kios nors visuomenei naudingos 
musų kraszte į t ai sos, visaip sten 
giasi augimę jos stabdyti. Paduo
sime czia tikt vienę atsitikimę 
isz musų paežių datyrimo. Perei- 
tę rudenį, mes iszsiuntėme sa
vo nepolitiszkus bet grynai 
moksliszkus iszleidimus: Apie 
žemę ir kitus svietus, Higienę, 
Aritmetikę ir tt. lygiai į Peter
burgo oiecoriszkę bibliotekę, 
kaip ir į Vilniaus vieszę. Siunti
nys į Peterburgę iszsiųstas ne su
grįžo, bet užtai iszsiųstas į Vii 
niaus vieszę bibliotekę likosi su 
gręžiotas atgal su prilipintu 
Warszavo8 cenzūros paraszu, 
kad tos knįgos yra uždraustos, 
jos Vilniaus visai nepasiekė. 
Jeigu jos uždraustos Vilniuje, 
tas teipoagi turėtu būt uždraustos 

ia[psnį (gradusę). Ant specP »r Peterburge. Tuom tarpu mat, 
jaliszkų reikalų daleista pardavi- kas daleista Peterburgu), tra ne- 
nėti isz rando pardavinyczių spi- daleista Vilniui. Tas parodo,

Prusų Lietuwos durpiny- 
czios.

I’rusų Lietuvoj, prie Kuro 
niszkos užtakos, apie Klaipėdę, 
yra dideli durpinyczių plotai. 25 
metai atgal ant tų plotų nieks ne
galėjo apsigyventi, buvo tai ne 
pereinamos klampynės, kur žmo
gus galėjo įeiti tikt sausoje va
saroje arba žiemos laike. Dabar 
antai ant Rukskalvių durpiny
czių, Szilokarczemos pavietyj, 
yra jau du dideli kaimai turinti 
1800 gyventojų ir dvi mokslsinės. 
Ant kitosdurpinyczios,Angstama- 
ler, buvo dar 1892 m. vargin
giausias visoj Wokietijoj kaimas 
Rugeln; kadangi nuo jo toli bu
vo mokslainės, todėl gyventojų 
Vaikai nėjokių mokslainių nelan 
k ė, sziędien ežia yra jau 49 ūkės, 
kuriose gy vena gana turtingi uki- 
nįkai, mokslainę lanko 56 vaikai. 
Prūsų randas dalį tų durpinyczių 
pavertė į geras pievas, kitę dalį 
į apdirbamas dirvas; tuom vie 
nok nepasiganėdina, liet gerina 
klampynes ir toliaus. Toks mat 
yra skirtumas terp Prūsų ir Mas 
kolijos rando. Prūsų randas rods 
stengiasi lietuvius į vokieczius pa
versti,bet drauge su tuom gerina 
ųiaterijaJiiakę žmonių gyvenimę, 
maskoliai gi, apart staeziatikys- 
tės ir maskolystės, nieko gero ne- 
atg.ibena, jie ne tikt dvasiszkai, 
bet ir mater'jaliszkai nupul io 
Rietuvę, jie nepakelia žmonių 
protę, liet jį naikina,ne apsžwieti- 
mę, bet tam>ę platina, saugoja, 
kaip moka, kad prie lietuv ų ne
galėtu prisigriebti nė joks szvie- 
sios spinduly-*.

Nauji pasz partini ai pa lino 
8awyniai.

Maskolijoj (Lenkija, taigi ir 
Suvalkų gub.,prie to nepriakirtia) 
likosi iszduoti paszpartiniai pa- 
liuosavymai, isz kurių naudojasi 
it kitos, taigi Žemaitiszkos Nemu
no pusės lietuviai. Seniaus, atka
kusį kur į miestę lietuvį, kaip 
t kt jo paszpartas. pasibaigė, su- 

i resztuoadavo ir gabendavo atgal 
jo gimtinį krasztę, dabar to ne

daro. bet palieka reikalingę laikę 
apt iszsidirbimo naujo paszporto, 
bot paskirta seniaus bausmė už 
pferlaikymę paszparto pasilieka 
dar ir dabar. Reikia dar primin
tu kad dabar už paszpartę nerei
kia mokėti daugiaus, kaip vien 
tę, kę drukai ant paszparto kasz- 
tboja, taigi 5 arba 15 kap.; pa
skutinis mokestis paskirtas už 
paszpartines knįgutes lazduoda
mas ant kelių metų.

a
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Degtines prekės Lietuwoj 
ant szių metų.

Maskoliszka iždo ministe
rija ant szių metų rando pardavi- 
n y ežiose paskyrė szitokias degti 
nės prekes: valyta degtinė 40°- 
8 rubl. už viedrę, gerinus isz* 
valyta 10 rubl. viedras, spiritas 
70°—14 rubl., 80°—16 rubl., 92° 
—18 rubl. 40 kap. už viedrę; 
kitokio drūtumo, jeigu pardavi- 
nyczia supila į atgabentę pirkėjo 
stotkę — po 20 kap. už kiekvienę

Netikras rewizorius.
Vilniuje dabar suėmė jaunę 

vyriszkį, kuriasi, kaipo sąnarys 
npesto rodos, vaikszcziojo po di
desnes miesto pardavinyczias, 
dęrė revizijas ir reikalavo nuo 
prekėjų kyszių. Pirmiausiai at
silankė jis į pardavinyczię Kim- 
bortienės, ant Vilkmergės ui.Ap
žiūrėjęs swartlius, jis pripažino 
juos už netikrus ir pareikalavo 

rubl., kitaip žadėjo suraszyti 
ptotokolę. Isz czia nutraukė į 
pardavinyczię Tubianskio, kur 
pareikalavo 9 rubl. 80 kap., bet 
kad prekėjas pinįgų duoti ne no
rėjo, revizorius, ant savo nelai
mės, pasz mkė policijantę, kūri
au. pažindamas visus sąnarius 
miesto urėdo, netikrę revizorių 
suaresztavo. Jis pasirodė 28 m. 
bajoru Sochackiu, gyvenaneziu 
aut Vilkmergės ui., Vilniuje.

Draugystė szelpimo ligo
nių.

Baltstogėj susitvėrė draugystė 
szelpimo ligonių visokių tautisz- 
kų gaivalų ir tikėjimų. Reikalę 
tokios draugystėm pirmiausiai su
prato žydai ir po jų įtekme ji ir 
susitvėrė. Įstatai draugystės li
kusi jau maskoliszko rando už
tvirtinti. Mes paprastai ant žy
dų rogojame, kad jie mus surbia, 
bet kodėl mes jiems duodamėsi 
surbti? M i nė t ę draugystę sutvė- 
rė žydai, l>et ji szelps Jygiai žy
dus,kaip ir knkszczionis ligonius, 
sąnariais jos yra ir krikszczionya. 
Kodėl krikszczionya apie 
sutvėrimę panaszios draugystės 
ne pasirūpino, jug ne turtingų 
vargstanezių ligonių yra ne ma
žai ir krikszczionių? Matirmie- 
laszirdystės darbais žydai kriksz- 
czionis sugėdino.

Techniszkos vidutines 
mokslaines.

Maskolijoj dabar pradeda reng
ti vidutines techniszkas mokslai
nes, vienę isz tokių mokslainių 
rengiasi įtaisyti ir Wilniuje, Iki 
sziol į tokias mokslaines priiminė
davo baigusius penkias kliasas 
realiszkų mokslainių; nuo atei- 
nanezių vienok metų priiminės 
jau tikt baigusius 6 kliasas; pa 
ežioms gi mokslainėms .pridės 
dar vienę metinį kuršę.

Nauja telegrafo stacija.
Miestelyje Luknikuose, Kauno 

gub., prie paczto stacijos likosi į- 
taisyta* telegrafas, bet isz ežia 
galimu siųsti telegramų s tikt. į 
visus Maskolijos krasztus; tele
gramų į užrubežius nepriima.

U Maskolijoj liekasi įvestos 
prancuziszkos, wisų už geriausias 
ir parankiausias pripažintos mie- 
ros. Tokiu budu, isz svarbesnių 
civilizuotų tautų vartoja dar se
nos netikusias tikt Amerika ir 
Anglija; net Japonija užrubežinėj 
prekystėj vartoja jau praneuzisz- 
kas mieras.

* Maskoliszkas raud is daleido 
Kaune parengti felcsmių mokslai-' 
nę.

CA8CARET8 (udruUn* kepenis, inkstus ir 
pilwa. Niekad neskauda. 10c.

kokia 
raszo 
užgi-

Juokai.
Labai žingeidu! Numirs 

pagarsėjusi y pa ta, apie ję 
visi laikraszcziai, bet apie
mimę garsių ypatų tai negalima 
patikti nė žodžio.

—o—
Malonus susitikimas.

— Atleiskite, mes, rodosi, pasi- 
pažįstame?

— Jeigu neklystu, tai ir man 
rodosi jūsų veidas pažįstamas, 
tikt negaliu atsiminti, kur mes 
susitikome.

— Taigi tai ir asz to ne atsi
menu.

— Aha ... jau žinau! Atsime
nate, saliune....

— Jau žinau ... tęsyk jus da
vėte man per ausį.

— O jus man su kumszczia 
antakį apdaužėte. Taigi mat drau
gas su draugu vis gal susitikti. 
Labai man linksma jus pasitikus.

Draugas užeina atlankyti ser
gantį draugę ir pamatęs, kad isz 
jo namų iszeina žydas gydytojas, 
klausia: i /

— Kodėl tu žydę kvieti, argi 
jau nėra krikszczionių daktarų?

— Mat tu nesupranti. Asz žy
do daktaro giminėms ėiu daug 
įsiskolinęs ir kadangi jie žino, 
kad jeigu dabar numireziau, jie 
nieko negaus, todėl pareik vie- 
cziau jų giminaitį žydę ir tikiuosi, 
kad jis pasistengs manę kuo 
ilgiausiai ant svieto užlaikyti.
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NUO REDYSTES.

Prasidėjus naujiems metams, 
jau yra laikas kiekvienam skaity
tojui užsimokėti už laikrasztį, kę 
yra skolingu ir apsisteliuoti jį ant 
sekanczio meto. Yra daugybė to
kių, kurie užsiraszė sau laikrasztį 
nuo agento ir jau pusė metų kaip 
skaito, apie užmokesnį nė nemi- 
slyja. Dėltogi meldžiame visų tų, 
kurie yra užsiraszę laikrasztį pas 
agentus ir wi»us kitus skolingus, 
idant teiktųsi prisiųsti prenume- 
ratę arta užmokesnį. Kas neuž- 
simokės sulyg Imos dienos Wa- 
sario (February) 1898, tam lai 
krasztis bus sulaikytas.

Laikrasztis “L'etuva” kasztuo
ja aut metų tik $2.00, o kas abu 
doliaru ant syk užsimoka, gauna 
ui 50c. knįgelę dovanų. Knįgelę 
gali iszsirinkti sau isz musų kati- 
liogo, kas kokię nori. Kas neturi 
musų kataliogo,tegul atsiszaukia, 
o prisiusime dykai.

Pinįgus galite prisiųsti regi
struotose gromatose, arta i>er mo- 
įiey orderį, arba czekį, kaip kam 
geriau.

Prisiųsdami pinįgus, uždėkite 
szitokį adresę:

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

Kiekvienas teip sako:
CASCAHETS CANDY CATHARTIC yr* ta) 

ttebuklinRiaurioa gydyklos ui. 'miiaua Utr»- 
dtmuoae, turi gardu stnoka, gydo lagadnei ir 
tikrai inkatua, kepenis. pilw% ir czystyja wisf 
si»tem(. pra>zaliua perezaliui|. gydo gaisros 
skaudėjimu, drugy ir užkietejima widuriu

Pirk deilutf C. C. C. szifdien. 10, 25, 50 cen
tu. Randasi wiso»e aptiekose ir iszgydymf gwa- 
tantuoja.

Isz Amerikos
Universitetai Amerikoj.

Ant viso Suvienytų VVieszpa- 
tyszczių ploto, ant 72 milijonų 
gyventojų, yra isz viso 484 
kollegijos arba augsztesnių mok
slų mokslainės su 12277 profeso 
rių, studentų gi jose yra 159372, 
terp kurių 41232 moterų. Wokie- 
tijoj, ant 52 milijonų gyventojų, 
universitetų ir kitokių augsz- 
czi.iusių mokslainių yra apie 40, 
besi moki nancz>ų gi jose apie 36 
000; taigi daug mažiaus, tat už
tai Wokietijoj nėra netikusių 
mokslainių, kekių Amerikoj yra 
daugiaus negu gerų: cz;a dau
gelis kollegijų yra uždėtų dėl 
bižnio, o ne dėl praplatinimo 
mokslo. Daugiausiai kollegijų 
yra viduriniuo-e sztetuose, nes 
207, su 4876 profesoriais ir 63923 
tasimokinanezių, sztetuose prie 
Atlantiko jų yra mažiaus, bet už
tai czia jos geriausios. Kaslink 
turtingumo, tai isz Europos uni
versitetų tik Paryžiaus universi
tetą* turtingomis už tulus ameri- 
koniszkus. Turtai Girardo univer
siteto Philadelphioj siekia $15210 
411, Columbia uni versi
teto $9000000. Harvardo $8 
963053, Cornell $6300180, 
Ch'cagos $5000000. Kislink 
kasmetinių įplaukimų, daugiau
siai jų turi Harvardo universite
tas, nes $1586885, toliaus eina 
Girardo su $1499843. Kad tai 
mes galėtume sulaukti nors vieno 
universiteto nors su deszimta da
le kokio nors amerikoniszku į- 
plaukimų. Maskolija, turinti 130 
milijonų gyventojų, turi tikt 10 
universitetų ir apie 15 kitokių 
augsztesnių mokslainių.

Amerikos Indijonal. .
Gyvenanti Oklahomoj indijo 

nai Seminola giminės rengia 
ma'sztus. Indijonai tie pinuiaus 
gyveno Floridoj ir su jais Suvie- 
nytų Wieszpatyszczių randas ga
na turėjo vargo, tat ant galo 
pergalėjęs, didesnę jųdalį perkėlė 
į pavestus indijon ms plotus Ok
lahomoj. Gyveno jie czia gana lai
mingai, isz medėjų persikeitė į 
žemdarbius, pastojo gerais farme 
riais. Neseniai Oklahomoj likosi 
užmuszta viena baltneidė mote 
riszkė; neva civ.lizuoti baltvei- 
džiai nužiūrėjo indijonus, susirin
kę amerikonai, tailgų tirinėjimų, 
užpuolėant seininolių kaimų,trio- 
bas iszdegino, sugriebė nieko pik 
to aejaucz'aiiczius kelis indijonus, 
atsigntano į bdtveidžių apgy
ventus krasztų*, sukurė didelį 
laužę ir į jį' įmetė nelaimingus 
indijonus ir sudegino. Argi žin- 
geidu, jeigu prieš z tokius civili
zacijos ne-ziotojus kyla skrinu- 
dž ami nežmoniszkai indijonai.

Kai sunkus indijonų gyveni 
mus po Amerikos globa, geriau
siai parodo tas. kad jie rengiasi 
kraustytiesi į Meksikę, kur tikisi 

geresnį rasti apgynimę. Ant szio 
pavasario isz Indijonų teritorijos 
10000 indijonų kraustosi į Meksi
ku

j i8 
kad jo ptliklos 
dukterys vargę

Pardavė dvi dukteris ui lOOdol.
Toledo, Oh. Gyvenantis ant 

Kelley Island, Juozas Folk, par 
davė dvi savo dukteris už 1 (H) 
dol. Porę metų atgal atkako jis į 
Amerikę isz Lenkijos su s ivo pa- 
czia, senoj tėvynėj paliko dwi 
dukteris. Gyveno jie ant Kelley 
Island gana laimingai, kadangi 
vyras turėjo czia gana pelningę 
darlię. Pasimirus paežiai, 
dažinojo, 
Lenkijoj
kenezia, todėl jis sumislyjo jas 
parsitraukti į Amerikę, bet ant 
kelionės nebuvo, pinįgų; jis pa-i 
skolino 50 dol. nuo Petro Mille 
ir tiekjau nuo Juozo Hidoko, i-z 
pirko szifkortes ir iszsiuntė su 
atlikusiais pinįgus dukterims į 
Lenkiję. Tos purę sanvaiezių at 
gal laimingai atkako pa* tėvę 
Drauge su tuom atėjo laikas tž 
mokėjimo užtraukto’* skolos, o 
tėvą- pinįgų neturėjo, dėl jis 
'užmanė abiem savo kieditoriams, 
vieton 50 dol., p įimti po vienę 
jo dukterį, ant ko tie ir sutiko; 
16 metų Marę paėmė Hidnks, 
Millej gi pateko dar jaunesni, bet 
gražesni Ona.

Kaip tu inau, teip asz tau.
Tiesdarių butas Ontario, Kana 

doj, užgyrė tiesus, pagal kurias 
liekasi uždrausta duoti kokį nors 
darbę ant geležinkelių ar tai prie 
važinėjimo, ar prie dirbimo, i-z 
ių krasztų atkakusiems darbi
nį kams, kurie daro kokius n«>rs 
apsunkinimus kanadiazkiems dar- 
binįkams. Teiposgi likosi užgirtu, 
idant medžiai provincijoj Ont irio 
nukirsti, czia butų apdirbti.arba į 
lentas supj-iuti ir rankomis kana 
di-zkų darbinįkų,neapdirbtų me- 
dž>ų isz Kanados neiszleis. 
Tokios tiesos likosi -mat lazduotos 
ant atmokėjimo Suvienytoms 
Sziaurinėss Amerikos Wieszpa 
tystėm's vengianezioms apsunkini 
mus kanadiszkiems dai bitukams. 
Kaip tu man, teip a.-z tau.

Tvanai.
Sztetuose Kentucky ir Indianoj, 

nuo smarkių lytų užgimė dideli 
tvanai. Wanduo urnai pasikėlęs 
upėj ant 23 pėdų, užliejo didesnę 
miestoLouisvilledalį; tvanai pri 
dirbodaugblėdies visame Kentu 
cky sztete,prigėrė,kiek iki sziol ži
no,ir kili žmonės. Indijanoj tvanai 
apėmė kelis apskriezius, pasiekė 
jie irTennessee ir visur pridirbo 
daug blėdies. Kiek isz viso žmo 
nių prigėrė, dar nežinia. -

Sniego darganos.
Pereitę subatos dienę buvo 

neiszpasakytos sniego darganos 
sztetuose:Illinois, Missouri, Kan- 
sas, lova. Ch cagoj sniegas storai 
užklojo ulyczias teip,kad nedėlioj 
ne visos szritkarių linijos važio
jo žmonis; laike darganos nuola- 
tai ant dangaus davėsi matyti 
žaibai. Sniegas sutraukė telegrafų 
ir elektriszkų žiburių dratus.

Nelaimes ant geležinkeliu.
Charleston, S. C. Pasažierinis 

trūkis Atlantic Coast Line, bė
gantis isz Flooridos į Nev Yorkę. 
80 mylių nuo Chirleston, S. C. 
susimuszė su tavoriniu trukiu. 
Prie to abiejų trukių |>eczkuriai 
likosi užmuszti; abudu užmusz- 
tiejie buvo negrai. Sunkiai, su
žeisti pasirodė 8 žmonės, leng
vinus sužeistų yra daug.

« Loubvili e, K y. Nuo ilgai besi- 
traukianczių lytų geležinkelio py
limas teip primirko, kad at
bėgus ant tilto ant upės Ohio ta- 
voriniui trūkiui, dalis tilto į 
slūgo, lokomotyvą nupuolė į 
upę. Prie to maszinistas ir peczku- 
rys likosi užmuszti, kiti gi trys 
geležinkelio tarnai tapo sunkiai 
sužeisti. »

Madison, Wis. Szopoj, kur 
stovi geležinkelio lokovoty vos, 
ant vienos isz jų expliodavo ga
rinis katilas. Prie to trys gele
žinkelio tarnai likosi užmuszti ir 
du sunkiai sužeisti. Apart to, vi
sa trioba ir trys lokomoty vos ta
po sudraskytos.

Plesziku užpulti.
Lieka, Oh. Penki su uždengtais 

liczynoms veidais plėszikai atsi- 
vilko ant Fratzo farmos, netoli 
miglelių Beaver Dam. Namieje

—
buvo tikt farmerio pati ir ket
vertas vaikų: visus plėszikai su 
riszo, užkimszo burnas, kad 
szaukti negalėtu, sudėjo paskui į 
eilę, vienas isz plėszikų daliojo su 
isztiestu revolveriu gulinczius, 
kiti gi kraustė farmerio namus, 
paskui nuėjo į virtuvę, czia 
rai pavalgė ir iszsineszd'mo.

ge

Issgriebe kunlngo kūną.
St. Loui% Mo. Isz upės Missi- 

ssippi iszgriebė czia prigėfėlio 
kunę, kurį pripažino už kunę ka- 
tabktszko knnįgo isz Flint Hill, 
Mo. Policija mena, kad kunįgas 
arba tapo į upę įstumtas ir pri
girdytas, arbi kad jis pats pasi
skandino.

Expliozijo garinio katilo.
Galesburg, III Garinėj lentų 

pjovinycz.oj netoli Abington, 
Knox pavietyj, nuo garo explio- 
zij< s sutruko garinis katilas ir 
iszlėkė į padanges; prie to du 
žmonės likosi užmuszti, du gi 
sunkiai sužeisti; vienę isz už- 
musztų, Andersonę, garo pajicga 
užmetė aut dietinės, kuri jį pu 
siau perpjovė.

Baisi wetra.
Leavenverth, Ind. ^Velkantį 

60 botų anglių prikrautų garlaivį, 
“Job WiinBm”, netoli Leaven
verth užklupo baisi vėtra”, nu
traukė pririsztus botus ir sustu 
mė į kruvę. Prie to susidaužė ir 
paskendo 14 ta’ų; du juritiįkai 
nuo garlaivio likosi į vandenį 
numesti ir prigėrė.

Didelis gaisras.
Spokane, Wa-h. Sudegė czia 

czielas “Gi ėst Ensiern namų blo
kas'*. Kada pasirodė ugnis, kiek 
žino, 150 žmonių buwo tuose na
muose; kadangi ugnis platinosi 
labai greitai, ne vsi spėjo i-zsi- 
gelbėti. Kiek isztikro žmonių su
degė, dar nežinia; trūksta 50, tat 
ar j>e visi sudegė, nežinia.

Žvejai ;>awqjuje.
Sandu^ky, Ohio. Užkilusi smar

ki vėtra sumetė į ažerę Erie,prie 
salos Put-in-Bay, szimtę žvejų 
pastatytų būdų; 200 žvejų, vy- 
ir moterų, ta mažo ne prigėrė, 
kadangi ledas, ant kurio stovėjo, 
tių»o nuo kranto nuplėsztas ir 
vėtra stūmė lytį su žmonėms ant 
vidurio. Likusi vienok visiisz- 
gelbėti.

Jeigu Jautiesi netwelku. Imk wtenf CASCAR 
ETS, o izzgydyi tawj, ui 10 ir 20c

Isz darbo lauko.
Pereitę sauvaitę buvo Su

vienytose Wieszpatystėse 374 
uisibankrutinimai, pereitę metę, 
per tę paczię sauvaitę, buvo jų 
409. Kanadoj pereitę sanvaitę 
buvo 53 nusibankrutiniinai,perei
tę metę buvo jų 65. Du no agen
tūra garsina apie tolesnį gerini* 
masi darbo ir prekystos sanlygų. 
Pardavinyczios pardavė tavorų 
ant 38% daugiaus, negu tę paczię 
sauvaitę pereitę metę; dirbtuvės 
turi teiposgi daugiaus reikalavi
mų negu kada nors, iszvežimas 
produktų pasididino, kę rodo ir 
geležinkelių surinkimai, kurie szį 
metę ant 17.4% didesni negu ko 
kię nors sanvaitę jrereilų metų, o 
ant 10,3% didesni negu 1892 
m. Kas Ii n k sztraikų darbinįkų 
medvilnės dirbuvių dėl numa 
žinto uždarbio, tas paeina ne nuo 
negerų laikų, bet nuo to, kad 
dirbtuvės pridirbo iszdirbimų 
daugiaus negu reikia, todėl dirb
tuvių savinįkai nori mat pirma 
iszparduoti senus iszdirbimus.

5 Lebakon.Ind. Sztraikuojanti 
Chicago & Southeastern geležin
kelio tarnai sulaikė bėgantį grei- 
tęjį trūkį ir nustūmė jį ant krusz 
tinių szėnių; 40 juom važiavusių 
pasažierių priversti buvojieszko- 
ti prieglaudos privatiszkuose na
muose. Sztraikuojanti tarnai 
skundžiasi, kad geležinkelio 
kompanija neužmokėjo jiems algų 
už 8 mėnesius. Dailiai mat elgiasi 
it-z milijonierių susidedanti gele 
žinkelio kompanija,

5 Chicago. Ant kalnakasių ir 
kastynių savinįkų susivažiavimo, 
kuris atsibuvo Chicagoj, ligosi 
nuspręsta, nuo 1 d. Sėjos ežių 
metų, kęstynėse minksztų anglių 
sztėtuose: Illinois, Indiana, Oh'o, 
Pennsylvania ir West Virgina į 
vesti 8 valandų dienos darbo 
laikę. Tas pasieks 400000 dar-

Naujas laikrasztis kasz-

RK1KAI.ACJA TB1ZIMOU IB D4ZMZC1IC WVFU BT 
merginu keliauti po Chicago ir aplinkine* ir pra
dą w. net i tawornt bagotoa Hrmoe.Gau* |fl6,ooant 
meneaio ir expensus. Darbai ant srisaaoa. Turi 
duot rekotnendiniję. Ra s zyki t angllszkai 
Indedami sawo adresu ir marke ant atsakymo. 
Adresas: The Dominion Co., Dept. Y. Chicago.

kinįkų. Kas link nemokesnio 
už darbę, kastynių savinįkai ne 
sutiko ant jo pakėlimo

5 Isz A laikos ateina žinios, 
kad miėstuoss Junoau, Dye^ ir 
Skaguay privažiavo isz visų A 
merikos krasztų daugiau* darbi 
nįkų negu reikia,tudėl czia uždar
inę dabar mažiaus moka negu pe
reitę metę. Daugelis darbinįkų bai
gia valgyti tę, kę su savim atsi- 
gatano, o darbo niekur gauti ne 
gal.

1 Homesteao, Pa. Curuegie 
dirbtuvės, nuo 1 d. Sausio szių 
metų, numažino uždarbį darbinį, 
kų dirbanezių nuo tonos tavt-ik 
ant pusės to, kiek j e pirmiau* 
uždirbdavo. Dirbtuvių savinį- 
kai pareikalavo, idant * daibinį- 
kai pasiniszytų, jog ant to sutin
ka; kas ne pasiraszė, tas likosi 
nuo dariai prassidintas.

Chicago.“IllinoisSteel Co”., 
negalėdama atlikti į laikę visų 
reikaluvymų dabartinėse sawo 
dirbtuvėse South Chicagoj, ren
giasi pastatyti nauję liejinyczię 
|>rie ėsnnczių dirbtuvių, kas 
kasztuo-* 400000 dol.

1 Chicago. Pullmauo dirbtu
vės tiek turi reikalavimų, kad 
turėjo priimti 4500 darbinįkų 
daugiaus; dęrbo yra tiek, kad 
darbinįkai dirba virsz paprasto 
darbo laika

M tskolijoj, W):tdimiro gub., 
10000 fabrikų darbinįkų pakėlė 
sztraikę, kadangi jie laiko masko- 
liszko rundu iszduotas dabar tie
sas apie darbinįkus už neteisin
gas.

5 East Chicago. Neuž Igio 
liks czia įtu:syta geležies dirbtu
vė, kur na datlię 750 žmonių 
Dirbtuvę tę rengia “Iiland For- 
ge and Iron Co”.

Portland, Ore. Naujii susi
tvėrusi kompanija rengja sztetu- 
se Oregon ir Idsho naujas geležies 
kastynes. Kompanijos kapital >s 
yra 5000000 dol.

1 Chicago, III. Dirbtuvės 
“Illinois Steel Co." teip daug 
turi darbo, kad nusprendė dirbti 
ne po 6, bet po 7 dienas ant san- 
vai lės.

5 Kalifornijoj szį metę darbi- 
nįkams prie skynimo sodų vaisių 
moka po 15c. ant dienos dau 
giaus negu pereitę metę.

Uždarbis darbin|kų Ner- 
czinske, Liberijoj.

Toj Sibenjos dalyj, kur padirb
tas jau geležinkelis, skaitlius gy
ventojų pasidaugino ir daugina 
si tolinus, su tuom eina ir pasi- 
gerinimas darbo sanlygų, uždar
bis darbinįkų kyla augsztyn, tas 
ypacz antai Nerczinske yra žy
nius. Czia dabar paprastam stabo- 
riui moka po 2 — 3 rublių ant 
dienos, taigi tiek, kiek neuždirba 
nė geras staliorius Peterburge 
arba Warszawoj; paprastom mote 
rys darbinįkės ne dirba dabar pi- 
Griaus, kaip po 1 rublį ant dienos; 
tarnas ant darbdavio duonos 
reikalauja po 25 —30 rublių ant 
mėnesio. Pakilo atsakancziai už
darbiai kitokių amatinįkų: kriau- 
ezius arba sziauczius uždirba po 
3 rublius ir dauginus ant dienos. 
Walgis czia nebrangus, bet apsi- 
rėdymas brangesnis negu kur 
nors kitur. Darbinįkni dabar ne 
gal rugoti ant stokos darbo ir pi- 
nįgų.

Pam.įtyk driata CASCARRT8 ui Kto., ge
riausia (utaiiyto)a pTaucziu ir wi«u wldurtu.
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Lietuwiszku dirwu
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Prowa žmogžudžio Mar
tino.

Laikraszcziai pranesza, • kad 
szię sanvaitę, Hazletone, Pa. 
prasidės jau prova garsaus žmog
žudžiu, Amerikos urėdnįko, sze- 
rifo Martino, kurisai 10 d. Rugsė
jo pereitų metų su savo pagelbi- 
nikais iszmuszė Lattimere daugy
bę niekuom nenusikaltusių darbi
nįkų, o tame ir musų brolių lie
tuvių. Jeigu tokia bjauri žmog
žudystė butų papildyta kokioje 
nors Europos vieszpatystėje, 
žmogžudžiai butų jau seniai nu- 
bausti, ant to ten ne reiktų kasz- 
tų isz pusės žmogžudžio aukų, A- 
merikoj su tuom yra kitaip. Nors 
amerikonai giriasi savo libera- auicHzuiiiii ginasi aunu mrci»- , gote lUrl 1«O pUSiap. AOllUUS 
riszkais įtaisymais, bet kaslink | žada iszeidinėti kas bertainys

tiesdariszko surėdymo jie stovi 
labai toli užpakalyj Europos. A- 
merikoį sūdai retai baudžia didž 
turelius arba turinezius didžtur- 
czių užtarimę, nuskriaustam pro 
va daug kaszluojn, taigi,jeigu jis 
neturi daug pinįgų, negali nė 
teisybės jieszkoti. Kaip pasibaigs 
pro va turinezio užtarymę kajty 
uių kompanijų ir Pennsylvanijos 
gubematorians. žniogžudž o Mar
tino, sunku dabar įspėti. Wokisz- 
ka< laikrat-zti*, “Anzeiger dės 
Westens”, darbę Martino vadina 
paprastoms, be jokios priežasties 
skerdynėms,vis tiek, ur jis iszda- 
vė paliepimę szaudyti į bėgan 
ežius darbinįkus, ar ne. Liik- 
nisztis tikisi, kad nusikaltėliai 
bus priderancziai nubausti pagal 
kaltę. Pabaigoj straųisnio sako, 
kad tai butų dideli nelaimė dėl 
szio kraszto, jeigu žmogžudžiai 
ne butų nubausti, arba jeigu sū
dąs juos nutaustų ne atsakancziai, 
per lengvai. Pažiūrėsime todėl, 
kiek teisybės bus ameriko- 
niszkuose suduose.

Naujas lietuwiszkas laik
rasztis “Galybe”.

Iszėjo jau seninus “Kardo” ža
dėtas mėnesinis laikrasztis “Galy
bė**. • Kasztuoja jis ant metų 1 j 
dol..drauge gi su“Kardu”—3 dol. 
ant metų. Iszeina jis knįgos pa
vidale, nr. 1 turi 48 puslapių. Į 
tę numerį patilpo moksliszki, 
žmonėms naudingi straipsniai: 
Senovės gyventojų liekanos A- 
merikoj Moralyl»ė8(doios)evoliu- 
cija, Waisingumas ir sumažėji
mas ir Peržvalga geologiszkų for
macijų žemės žievės; Jpaskutinis 
rasztas dar ne pibaigtas. Rasz- 
lai tie rods pavirszutiniszki, bet 
visgi žmonėms naudingi; tikt 
vertimas jų ne pergeriausias. 
Autorius geologijoj vartoja an- 
ghszkę terminologiję, tat neisz- 
aiszkina priderancz'ai vardų ir jų 
daugybės per tai hetuviszkas 
skailytojrs ne galės palaikyti. Už 
baigoj yra czia pasemtus isz cze- 
kiszko laikra>zczio“Duch Czasu” : 
‘Gyvenimas Jėzaus Kristaus”{už
baigia gi laikrssztį rasztas “Ku- 
niMgae,moteris ir spa viednyczia”.

Protestai prleaz Lodges. 
bilių.

Pereitame “Lietuvos” numeryj 
praueszėme mes skaitytojams, 
kad senatoriaus Lodges paduotas 
ant užgyrimo bilius, pagal kurį 
visi ateiviai ne mokanti skaityti 
nė raszyti ne butu visai į Ame- 
rikę įleidžiami, likosi senato pri
imtas. Ant galutino vienok jo 
priėmimo senato nusprendimo 
neužtenka, bet reikia dar, kad jį 
priimtų ir pasiuntinių butas ir 
kad jis priimtas, liktu prezidento 
užtvirtintus. Kad prezidentas Mc 
Kinley jį nžtvirtįs,nieks neabejo
ja, kadangi jis, kaipo ameriko- 
niszkus natyvista-*, ne kartę isz- 
sitarė su savo nekentimu atei
vių, tat biliaus gal nepriimti 
kongresas, arba jį teip perdiibti, 
kad jis nebus teip skfiudus. Todėl 
reikia dabar siųsti kuo daugiau
siai protestų į pasiuntinių bulę. 
Abidvi didžiausios lenkiszkos 
draugystės: “Zvięzek” ir
“Zjednoczeniė” tokius protestus 
iszsiuntė; apie musų “Susivieny- 
jimo” ir politiszkų kliubų [pana- 
szius darbus iki sziol nieko ne 
girdėt. Ar jie nieko ne padarė? 
Protestus siunczia ir kitų tautų 
draugystės, kaip antai slovakų, 
cžekų, italijonų, vokieczių. Argi 
tikt mes nepasiprieszintume ap
sunkinimams, kokius ir musų atei
viams rengia?

S u are s z ta wo už parda* 
minėjimą gėrynių 

be leisnio.
Miestelyj Brookvilley,Mas.» su 

griebė vienęlietuviszkę biznierių 
už pardavinėjimę gėrymų be 
leisnio. Neužteko mat musų biz
nieriui, kad jis girdė žmonis, bet 
dar norėjo girdyti pigiai, kad 
tikt sau didesnį pelnę surinkti, 
todėl girdė jis slapta, ta leisnio.

G.

Laikrasztis “Dirva”
Laikrasztis “Dirva” jau iszėjo 

isz tikro. Pirmoje knįgutėje tel
pa medega Daukanto bijografijai 
teip, kaip tai praneezėme pir
mines. Iszleistojumi yra kunį
gas A. M. Milukas. Pirma knį 
gėlė turi 128 puslap. Toliaus 

metų.
tuoja 9 dol. ant metų, atakyroms 
gi knįgutėms po 80c. kiekviena 
knįgutė. Iszleistojas tolesnėse 
knįgutėse žada talpinti rasztusli- 
teraruzko* ir moksliszkos įtal
pos, kaip autai: moksliszkus 
rankvedžius, traktatus, bijografi 
jas, dainų ir pasakų linkius, 
svarbesnes apysakas ir tt.

Naujas lietuwiszkas kliu
bas.

“Saulė”pranesza, kad Nevarke, 
'N. J., susitvėrė naujas lietuvisz- 
k«s kliubas po vardu “Lithuanian 
1 ndependent Club”. Welydumi 
gero naujam Kliubui, mes ve 
lyjamė, idant jis daugiaus lietu
viams atgabentų naudos negu 
kiti musų politiszki kliubai..

Nnujausi isz radini ai.
U Pagarsėjęs ne tikt Amerikoj, 

bet irplacziai užjos rūbe žiu savo 
iszradimais, saugyrystėm's ir tik
rai amerikoniszku humbugu, 
Edison, kaip pats garsina, iszra
do prietaisę, su kurios pagelba 
galima sunaudoti jūrių pasikėlimę 
ir nuslugimę ant padarymo pajie 
gos niaszinų varymui. Sako jis, 
kad kaip likt jo prietaisa bus 
placziai įvesta, fabrikai nereika
laus visai anglių ant padirbimo 
pajiegos maszinų varymui. 
Kasztus savo prietaisos Edison 
iszskaito imt 25 mil. iružtai ji pa
dirbsi milijono arklių pajiegę.Tas 
gal būt tiesa, kadangi ant to pa
ties pajiegos szallinio jau seniai 
nurodė Europos moksiincziai, 
tikt ozii reikia pridurti, kad gar
siems amerikoniszkiems iszradė- 
jinis, tokiems kaip Edison arba 
Msx in, kurisai neseniai pasigyrė 
hu savo neva iszrastu tat neė 
sanezau nauju orlaiviu, jau seniai 
paliovė tikėję.

U Maskolbzkas specijaliszkas 
laikrasztis, “Wracz”, paduoda 
apie vartojamę daktaro Sokolovo 
lioeni geno szviesę prie gydymo 
asztraus reumatizmo. D-ras Soko- 

>-anrį į audimę, pusta t ė ligonį 
20-24 colių nuo leidžianczio spin
dulius Roentgeno sz vieš o s apara
to ir užleido juos ant skaudamos 
vietos. Prie smarkiausiai iszsi- 
kerojusio reumatizmo ir prie di
džiausio skaudėjimo, kaip raszo 
“VVrucz”, ne buvo dar atsitiki
mo, idant ligonis po keturių sy
kių užleistos Roentgeno szviesos 
ne biitu su visu iszgijęs. Tokiu 
budu, ta szviesayramatgeriausiu 
vaistu nuo tos ligos; toliaus jęgal 
pradės vęrtoti ir prie gydymo ki
ly ligU- Kaslink džiovos, tai iki 
szioliszkos bandavonės parodė, 
kad ta szviesa ant džiovos netu
ri įtekmės.

t Amerikoniszki inžinieriai 
garsina, kad jie iszrado nauję bu
dę sukietinimo (artavojimo) pbe- 
no. <1 ie siko, kad juo įkaitytę 
plienę greieziaus atszaldyt:, juo 
jis bus kietesnis; todėl j<e įkaity- 
tę plieno sztangę įkisza į p įver- 
stę į skystimę orę; toksai skystas 
oras turi 200° pagal Fahrenheito 
termometrę žemiaus žero, kadan
gi prie augsztesnės temperatūros 
negalima oro į skystimę paversti. 
Amerikoniszki inžinieriai sako, 
kad tokiu budu sukietintas plie
nas yra kur ka&Juetesniu už su 
kietiįitę kitokiais budais, nors 
europeiBzki inžinieriai ne nori tam 
tikėti.

I) Milano, Italijoj, universite
to profesorius. Cerebotani, iszra
do prietaisę, su kurios pagelta, 
akies mirksnyj galima iszmatuo- 
ti kiekvieno daikto augsztumę ir 
tolumę; prietaisę tę iszradėjas 
praminė Teletopometer.Bandavo- 
nės, kokias prof. Cerebotani prie 
susirinkusių mokslinczių atliko, 
pasisekė kuo geriausiai. Ant ko 
paremtas tas naujas iszradimas, 
to iszradėjas dar ne apgarsino. 
Italiszka karės ministerija nori 
nuo iszradėjo tę prietaisę nupirk
ti, ir pirmiausiai pritaikyti ję 
prie karės reikalų.

t Angliszki laikraszcziai su 
pasigyrimu pranesza, buk koksai 
Jaokson isz Shorov. Pa. iszrado 
prietaisę ant suszildymo aplink 
ję nesziojantį žmogų orę ir ragi
na visiems besirengiantiems į A- 
laskę tokias prietaisas nusipirkti. 

Lietuvos žydeikoe parlavinėjan- 
czios ant ulyczių pyragus, kisz 
durnos anglių puodą po andaro- 
ku, geresnę prietaisę seniai iszra- 
do, tikt savo iszradimo ne re- 
kliamuoja kaip amerikoniszki isz- 
radėjai.

|] Perdėlinis “Bureau of Ani- 
mal Industry”, D—ras Salmon, 
iszrado ap^augojantį vaistę nuo 
kiaulių choleros, kuri tai liga 
daug blėdies pridirba kiaulių au
gintojams, kaip kada isznaikina 
jų kiaules. Salmono vaistas, įskie
pytas kiaulei, ne tikt ję saugoja 
nuo ligos, tat gydo ir apsirgusię. 
Waistas tas yra tai apsaugojimu 
nuo ligos skiepyjimas, teip antai, 
kaip apsaugojantis nuo pasiutimo 
skiepyjimas.

t C. W. Smith atkako į St. 
Louis, Mo. ir czia nori parengti 
dirbtuvę, kurioj perdirbinės 
minksztas anglis į kietas, pagal 
savo iszrastę budę. Smith sako, 
kad perdirbimas minksztų .anglių 
į kietas kasztuoji nedaug, todėl 
neužilgio kietos bus teipjau pi
gios, kaip ir minksztos, kadangi 
pavertimas paskutinių į kietas 
yra lengvas ir pizus.

Wiskas antswieto maino
si.

Wiskas ant szvieto mainosi, 
viskas žengia pryszakin, kas ne
spėja žengti kaip reikia, tas isz- 
nyksta, numirszta. Nuo amžių 
amžių persikeitė diktai ir žmonių 
pavizdis, isz kast i Europoj su
akmenėję kūnai labai seniai gy
venusių žmonių, visai kitokį turi 
tipę, kitokius tipus, nepanaszius 
į sziędien ten gy venanczius, randa 
ir kitose musų pasvieczio dalyse. 
Persikeitė ne tikt žmonių tipai, 
bet persikeitė formos žvėrių ir 
augmenų: iszkasti suakmenėję 
kūnai seniai ant musų žemės gy
venusių žvėrių, augmenų, rodo, 
kad labai seniai ant musų žemės 
gyveno kitoki sutvėrimai, augo 
kitokios augmenų veislės, senos 
veislės isznyko, persikeitė į kitas 
gerinus tiukanczias persikeitu- 
sioms ant žemės gyvenimo sanly- 
goms. Moksiincziai neperseniai 
susekė, kad bakterijom didelę turi 
įtekmę ant žmonių gyvenimo, vie
nos isz jų yra geradėjmgos, tar
nauja žmogui, kitos gimdo ligas, 
naikina žmonių ir gyvuolių svei 
katę; dabar jau moksiincziai per
sitikrino, kad ir tos bakterijos, 
taigi smulkus, neužmatomi aki
mis sutvėrimėliai ir augmenys, 
kuriuos galima užtėmyti tikt 
per gerus, labai viskę padidinan- 
czius stiklus, teiposgi ne apsisau
gojo nuo permainų. Garsus pran- 
cuziszkas mokslinczius, Renault, 
tirinėdamas suakmenėjusius arba 
užsilikusius ne suakmenėjusiais 
dar kaulus priesz didyjį tvanę 
gyvenusių ant žemės sutvėrimų 
ir žmonių, likuczius augmenų, 
rado juose ženklus bakterijų. 
Formos vienok tų bakterijų to
limoj senovėj buvo kitokios ne
gu t-ziędien ant žemės ėsanczių: 
seniausios yra apvalios, vėlesnės 
gi turi lazduczių pavidalę, pana- 
szios į tas, kurios gimdo džiovę. 
Taigi pasirodo, kad seniai, ne 
tikt kad buvo kitokios aut musų 
žemės gyvenimo sanlygos, tat 
kitokios negu sziędien ligos žmo
nis ir kitokius gyvus sutvėrimus 
kankino ir naikino.

Didelis Balius!
S u bato j, 5 Wasario, 1898, salėje 

Szikovnio, 709 Milvaukee avė., 
Kerte Noble str., Liet. Eepubl. 
16tos wardos Kliubas turės savo 
balių, ant kurio užkvieczia visus 
lietuvius ir lietuvaites atsilanky
ti. Prasidės 7 valandę vakare. In- 
ženga visiems dykai.

Užpraszo, Komitetas.

— Kas norite, kad iszsiųsti į 
krajų pinįgai gerai ir greitai su- 
vaikszcziotn, siųskite juos per 
“Lietuvos” redakciję, o greieziau- 
siai suvaikszccios. Užgreitumę ir 
tei si ogu mę kasdien apturime szim- 
tus padėKavonių nuo lietuvių isz 
visų Amerikos krasztų,teiposgi ir 
užgerumę szifkorczių pas mus isz- 
pirktų, nes mes laikome geriau
sias linijas, ant kurių į 8 die
nas pervažiuoja per marias; 
ant prastų ir pigių linijų szifkar- 
czių visai neparduodame. Kas 
nori pigių, tegul perka pas žydus. 
Priaiųsdami pinįgus ant szifkor
czių ar ant iszsiuntimo į krajų, 
visada uždėkite sz>tokį adiesę:

A. Olszevskis,
924 33rd St., Ch’cago, III.
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'■ hz wisęr.
[ Mieste Palermo,Italijoj,dabar 

susekėdidelę plėszikų organizaciją 
susidedanczię isz 70 gana žymių ir 
turtingų miesto jaunų wyriszkių. 
Susekė juos netyezia: wiena mer
gaitė užtėmyjo, kaip tie plėszikai 
atgabeno gy wę surai*ziotę žmo
gų į urwę ės<ntį už miesto ir jį 
uiwe užkasė. Mergaitė, parėjusi 
namon, papasakojo apie tai tė- 
wains. o tie praneszė į policiją. 
Mergaitė wienok pažino wienę 
isz plėsčikų ir tas likosi suimtas; 
toliaus gi susekė ir kitus. ado 
wu tų plėszikų buw<> vienas isz 
turtingiausių mieste kontrakto- 
rių namų statymo. Plėszikai tie 
plėszė mieste ir jo aplinkinėse, 
pavverždavvo turtingų t-zeimynų 
sąnarius ir reikalavo i-zpirkimo. 
Priesz suėmimu jų,jie nužudė ketu
ris saw<> sąnarius, kurie nesutiko 
ant padalinimo iszplėsztos sve
timos gėrybės, ir žadėjo apskųs
ti policijai. Kaip wienę isz tokių 

zgvwę užkasė, matė augszcziaus 
paminėta mergaitė.—:--------»

|| Moteris profesoriaus augsz- 
tesnių moteriszkų kursų Krioka
vo], garsaus lenkiszko geografo, 
Baranowskio, matomai įgawo 
proto sumaiszymę: iszėjusi isz na
mų, atėjo ant gelėžinkelio linijos 
netoli parko ir atsigulė ant szė
nių; luom tarpu atbėgo renkan
ti ant* kelio vagonus lokomoty
vą, maszinistas matomai ne matė 
ant szėnių gulinczios, tiesiog ant 
jos ir užvažiavo. Ratai suvisu 
nupjovė kojas ir galwę, nelai 
minga moleriszkė atliko aut wie 
tos. Buwo ji dar ne sena. wos 
50 metų amžiaus, paliko wyrę ir 
9 vaikų.

|] Mieste Tiflise, ant Kaukazo, 
Maskolijoj, ant iszėjusio isz sūdo 
rūmo ant ulyczios, Kaukazo bajo
rų wirszinįko, kunįgaikszczio 
Bagratijono Muchranskio, užpuo 
lė advokatas, maskolius Pliusz- 
czevskf j, su peiliu subadė rankę 
ir paskui dar paleido szuvj ir pa
taikė į pilwę. Atlikęs su sawo 
pries/u, pabėgėjęs kelis žingsnius, 
notrę szuvį paleido sau į smilkinį 
ir atliko ant vietos; buwo jis 80 
m. amžiaus senelis. Paszovimas 
kunįgaikszczio Muchranskio, kaip 
nusprendė daktarai, yni teiposgi 
mirtinas.

mimas. Į tuos krasztus iszsiųsti 
tapo mokalineziai dėl tėmyjimų. 
tikt tie tėmyjimai ne visur pasise
kė; geriausiai pasisekė Indi jose, 
kadangi ežia dangus buvo 
giedlas; Maskolijoj gi tirszti 
debesys tėmytojams uždengė $au- 
lę ir jos visai negalima buvo per 
debesis matyti.

U Nuo uesėniai labiaus pagarsė
jusi Abisinija neuždgio sulauks 
pirmutinio geležinkelio, kuris su 
jungs tę krasztę su jūrėms. Prancu- 
ziszka kompanija gavo nuo 
Abisinijos karaliaus daleidimę nu
vesti geležinkelio liniję nuo 
prancūzams prigulinezio Somali 
pakrantėse, Įnirto Dzibutti, į pri
gulintį Abisinijai Hararę. Minėta 
linija bus 280 mylių ilgio.

U Mieste Ankonoj, Italijoj, 
buvo smarkus sumiszimai: iszba- 
dėję priemieszczių gyventojai, 
neturėdami darbo, pakėlė maisz- 
tus, pradėjo daužyti duonos parda- 
vinyczias. Ant suvaldymo ba 
d uolių sutraukė kariaunę,kuri ba 
duolius rods suvaldė, bet pri to 
diktai jų likosi sužeistų, dar dau
giau* suareszlavo.

U Muskoliszkas randas pereitę 
metę sudegino daug senų popie
rinių pinįgų: 29 d. Lapkrięzio 
sudegino jų už 18718167 rublių, 
15 d. Gruodžio už 20000000 rub 
lių ir 20 d. Gruodžio už 31000 
000 rublių; todėl dabar Maskoli
joj pas žmonis yra isz viso 999 
000000 rublių popierinių pinįgų.

U Ant Molukų salų, piet
rytinėj Azijoj, smarkus žemės 
drebėjimai isznaikino, tų prigu- 
linczių Holandijai salų sostapilę, 
miestę Amboynę. Prie to 50 žmo
nių likosi užmusztų, sužeistų gi 
yra per 200, isz kurių dar diktai 
turės numirti.

D Isz Peterburgo kalinio, 5 d. 
Sausio szių metų, pabėgo 8 nu
spręsti ant iszsiuntimo į Siberiję 
nusikaltėliai. Ne»argiai, turbut, 
juos sergėjo caro tarnai.

t Pereitęsanvaitę, miesteBom- 
bay, Indijoee, 851 žmogus numi
rė nuo maro; iezlikę, kas tikt 
gali, stengiasi isz maru apimto 
miesto i bėgt i. /

|| Augliszkas garlaivys “Her 
bert”, Anglijos pakrantėse pa
skendo; kapitonę iszgelbėjo, bet 
7 jurinįkai prapuolė.
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Kaip padarytisawo drabu
žius neperlyjamais.

Iszkeliavus žmogui isz namų, 
lytus ant kelio visada ne malo
nus, perlyja drabužius, o suszla 
pusiam kelionė ne miela. Yra rods 
drabužiai neperlyjami, bet kad 
jie brangus, musų žmonės negal 
jų nusipirkti. Dabar tnaskolisz- 
kume laikrasztyj, “Russkyj Inva 
lid”, patiIpo D-ro Pavlovskio 
rasztas pamokinantis, kaip kiek
vienas, be didelių kasztų, gal sawo 
drabužius padaryti neperlyjamais. 
Darbas tai ne sunkus: s varę teip 
vadinamo szvininio cukraus ir 
svarę alūno sutarpina vandens 
viedre skyiium ir paskui abudu 
skystimu supila į statinaitę; ka
dangi po supylimui skystimai su- 
sidrumszczia, tai palieka, kol ne
nusistos, ant ko reikia apie pusę 
valandos. Nusistojus, czystę vir- 
szutinį skysti m ę atsargiai nuse- 
mia arba nupila į didesnį stotkę 
ir į jį nugramzdina audimę, isz 
kurio nori siūti drabužius, arba 
ir pasiutę drabužį ir laiko 
tam skystime, kol su visu ne- 
permiks. Reikia vidutiniszkai nu 
gramzdytę skystime drabužį lai
kyti mažiausiai 24 vai. Iszėmę 
paskui szhpię drabužį uždžiauja, 
be iszgręžimo, ant lygios karties, 
kol ne iszdžius isz palengvo. Isz 
džiovintas drabužis iszpradžių 
truputį perstangus ir dvokia uk- 
susu, bet stangumas greitai iszsi- 
neszioja, kvapas iszgaruoja. o to
kio drabužio nė smarkiausias ly
tus neperlyja. Tokiu badu pada
rymas neperlyjamų drabužių ne 
daug/kasztuoja, pagal D-ro Pav
lovskio iszskaitymę, nepereina 
2-3 kup. ant audinio masto. 
Kadangi pad i rymas ne painus ir 
ne brangus, gal to budo grieb- 
tiesi kiekvienas lietuvys norintis 
turėti neperlyjamus drabužius.

(T%sa).
Kalnuose salos 

vidurio gyvena narai Hova tauta; jų apgyvento] salos da- 
lyj yra jos sostapilė, miestas Tananarivo, terp kalnų, turi 
apie 200,000 gyventojų. Isz viso ant salos yra apie 6 mi
lijonai gyventojų. Nuo neseniai užėmė j$ prancūzai. Gy
ventojai bandė isz pradžių iszvyti prancūzus, bet jų pasi
kėlimus prancūzai greitai suvaldė.

Komorenizzkoz &zZos,-sziauriuose, prie įėjimo į Mo
zambiko pertaką, apsiaustos koralių rifais, turi nesveiku 
klimatų; vienos turi savo valdonus, kitos gi priguli pran
cūzams.

Ma8kareni8zko8 salos yra į rytus nuo Madagaskaro. Au
gina ežia daug cukrinių lendrių, bet plantacijas naikina 
tankios vėtros ir audros. Isz tų salų svarbiausios yra: La 
Reunion.' prigulinti prancūzams ir Aftfun/iua-anglijonams. 
Ant salos Mauritius, atkakę ežia europeiszki kolionistai, 
rado negalinti lakioti labai didelį pauksztį drontu vadina
mų, kurį greitai su visu isznaikino, kadangi galima buvo jį’ 
prisivijus muszti lazdomis.

Sala Sokotra, prieszais priežemį Gvardafui, ji kalnuo
ta, auga ežia aptiekose vartojamas aloes. Gyventojai tve
ria susimaiszimų visokių rasų; triobų ne stato, gyvena jie 
olose, kokių yra daug czianykszcziuose kalkiniuose kal
nuose. Sala ta prigulėjo seiliaus portugaliecziams, tiems 
jų apleidus, užėmė arabai, dabar gi priguli ji anglijonams.

|| 20 d. Spalių pereitų metų, 
ties miestu Chabarovsku, Siberi- 
joj, naktyj, ties žvaigždėms Grį- 
žulio ratu užtėmyjo nauję žvaigž 
dę; ji buvo didesni už kitas ma
tomas aut dangaus žvaigždes ir 
greitai mainė savo wietę: tai 
traukė į sziaurvakarus, tai į 
sziaurrytus ir kilo vis augsztyn. 
Tę apsireiszkimę matė per kelias 
valandas; žvaigždė ta iszpaleng- 
vo traukė į sziaurvakarus. Kas 
tai galėjo būti, tikrai nežinia; 
sprendžia, kad galėjo tai būti 
Andrees oriai vys*

|| Ant lauko Severac Le Cha- 
teau, netoli Paryžiaus, Prancūzi
joj, trys jauni vaikinai, patikę 
keliu einant jaunę tarnaitę, ję su 
laikė ir viens po kitam sužagė; 
paskui be žado gulinczię mergi
nę nuvilko ant geležinkelio rėbų, 
kur atbėgęs trūkis nupjovė -jai 
abidvi kojas. Ant merginos riks
mo subėgo žmonės ir jiems pasi
sekė su szunų pagelba surasti 
karklyne pasislėpusius piktada 
rius, kuriuos suėmė ir jie dabar 
sėdi kalinyj.

U Ant užlaikymo stacziatikisz- 
kų popų Maskolijos randas paski
ria ant szių melų 9 milijonus 
rublių; ant pagerinimo cerkvi
nių mokslainių, arbi kitaip sa
kant, ant žmonių kvailinimo, 
paskyria 7500000 rublių.

|| Ilgis geležinkelių Makolijoj, 
ant Kurių bėgioja jau tiūkiai, yra 
isz viso 39703 viorstų, taigi 
mažiaus negu 45 syk mažiaus 
užimaneziose ruimo Prancūzijoj 
arba VVokietijoj; isz to tikt 7654 
viorstai turi po dvi eili szėnių.

|| Maskoliszkose Vidurinės 
Azijos valdybose iszdegė su visu 
miestas Astrabad, Užkaspiszkame 
apskrityj, neiszliko nė viena 
trioba; sudegė visi gyventojų 
turtai, galvijai, sukrauti javai 
ir szienas. Nuo ko užgimė ugnis, 
tikrai nežin a.

H Ant geležinkelio linijos nuo 
Berlyno į Koloniję, Prūsuose, ne
toli Arensberg, geležinkelio grei
tasis trūkis iszszoko isz rėlių ir 
isz dalies susidaužėk Prie to trys 
žmonės likosi užmuszii, sunkiai 
gi sužeistų pasirodė 10 žmonių.

|| Kastynėse Bonne Esperance, 
netoli Bruxelles, Belgijoj, besi
leidžiant kalnakasiams į szaflę, 
nutruko virvės nusileidimo prie 
taisos ir su ja 17 darbinįkų nu
puolė žemyn į olę ir beveik visi 
užsimuszė.

|| Usuriszkame apskrityj. Si be 
rijoj, dirbanti nanję geležinkelį. 
30 viorstų nuo VVIadivoetuko, 
užtiko didelius akmeninių anglių 
plotus; anglys ežia prasideda ant 
pats žemės pavirsziaus, storuma 
auglių eilės yru vienas sieksnis; 
isz viso, pagal inžinierių iszskai- 
timę, yra ežia anglių 40000000 
pūdų. Anglys pasirodė labai ge
ros; rengia ežia j iu dabar naujas 
anglių kastyne*.

t Augliszkas garlaivys, “Mo- 
reca”, plaukiantis isz Baltimorės į 
Cork, VValijos pakrantėse susi
daužė ir paskendo. 30 juriuįkų 
iszsigelbėjo, 4 prigėrė, 6 gi pra
puolė ir nežinia, kas su jais atsiti
ko.

U Japouiszkas garlaivys “No
ra”, iszplaukęs ant salų Pescado- 
res, ant Didžiojo oceano, likos4 
užmestas ant uolų ir suduažytas 
Isz 80 ant jo buvusių, žmonių 
tikt penkis iszgelbėjo, kiti pražu
vo.

|| Aut salos San. Domingo, 
vienos isz Didžiųjų Antlų salų, 
buvo smarkus žemės drebėjimai, 
prie ko diktai namų likosi su
griautų arba pagadylų. Apie už 
musztus rods nieko neraszo, bet 
apkultų buvo diktai: žemės 
drebėjimai pagimdė terp gyven 
tojų baimę, pasiliovė visokį žmo 
nių susi nefiziniai. Tūluose salos 
krasztuose, nuo žemės drebėjimo 
užgimė dideli tvanai.

(I Mieste Charkove, pietinėj 
Maskolijoj, į kantorę fabriko Bor
mano naktyj įsikraustė vagiliai 
ir iszgabeno geležinę kasę, ku
rioje buvo 93000 rublių gala vais 
pinįgais, vekseliais ir czekiais.

D Wakarinėj Europoj szį metę 
nepaprastai szilta vasara, ypacz 
gi Anglijoj. Dienoje Naujų Metų 
Londone nesziojo jau žydincziaa 
rožes ir kitokias pavasario 
kvietkas.

E 22 d. Sausio buwo rytiniuose 
krasztuose,pradedant nuo Pietinės 
Maskolijoa, visiszkas saulės užte

t Iszpanijoj, apskrilyjValencia, 
neiszpasakyti tvanai paeziame 
mieste Valencijoj 30 namų su
griovė; pranesza laikraszcziai ir 
apie prigėrusiu* žmonis.

Gamtos kelrodžiai.
Plaukiancziam ant jūrių apši- 

niaukusioj dienoj arba naktyj lai
vui vienaitinis kelrodis yra kom
pasas, arba magnesuotas plieninis 
rodyklėlis, kurio vienas galas vi
sada nukreipta* į sziaurius, kitas 
gi į pietus. Tasai rodyklėlis mat 
turi tokię ypatybę, kad pats pa
rodo mums dvi svieto szalis, o 
žinant jas, lengva jau paežiam 
kitas surasti, nors ant dangaus 
nėra nė saulės, nė žvaigždžių. 
Ne visi vienok turi kompasę, 
antai nuožmi tūlų krasztų gy
ventojai niekada tos naujų gady
nių prietaisus nė ne matė savo 
amžyje, vienok dręsiai leidžiasi 
į kelionę per tankiausias, pla- 
cziausias girias ir nors dangus 
apsiniaukęs, nors giria butu ir 
nepažįstama, vienok ne paklysta. 
Kasgi jiems tikrę kelię parodo? 
Jie, neturėdami apszviestų tautų 
vartojamų kompasų, moka pasi
naudoti isz gamtos kelrodžių. 
Kelrodžiai toki tankiose giriose 
yra jiems auganti medžiui. M isi 
spygliniai, auganti giriose me
džiai, turi ant nukreipto į pietus 
szono žievę szvieseępę, kietesnę 
ir sausesnę, kadangi tę szonę kai
tina saulės spinduliai, todėl dau- 
giaus iszgaruoja drėgnumo; 
sziaurinio szono žievė yra daug 
tamsesni, apžėlusi samanoms ir 
kerpėmis. Ant didelių medžių 
rudenyj ir žiemę visada galima 
ant pietinėi^^usės rasti vabalų 
lizdus, vortinklius. Spyglės ant 
szakų nukreiptų į pietus yra 
trumpesnės, lyg pageltusios, 
szviesesnės parvos, ant sziaurinio 
medžių szono visida daugiaus 
kerpių, auga pintys ir grybai, 
spyglės ir lapai didesni, isz tos 
pusės kelmo auga mėgstanti pa
vėsį paparcziai ir kitoki tanku
mynų augmens.Reikia tiktai szio- 
k'o tokio pripratimo irtėmyjimo, 
o galima ir per tankiausias nepa
žįstamas girias keHauli ir nepa
klysti; nuožmi gi žmonės tėmyti 
moka, mokėjo ir musų tėvai.

P»v«lk»leH»86

Azija užima didžiausių rytinę dalį rytinio kontinento, 
nuo ko ir savo vardų gavo \azL kalboj isznykusios jau feni- 
cijonų tautos, reiszkia rytus). Yra viduryj terp kitų mu
sų žemės dalių, prie vienų, kaip antai prie Amerikos, arba 
prie Australijos ji tikt prisiartina, su kitoms gi, kaip an
tai su Europa, arba Afrika (per Suezo terpjurį, dabar 
prakasta) ji jungiasi; todėl tai tautos isz Azijos iszsiskirs- 
tė po kitas musų pasvieczio dalis ir jas apgyveno: per Be
ringo pertakų persigriebė isz Azijos unongolai į Amerikų, 
salomis pietinės Azijos prisigriebė malajonys į Polinezijų 
ir jų apgyveno; per Suezo terpjurį persigriebė arabai į Af- 
rikų, o dar priesz juos kitos Azijos tautos; per grekiszkų 
archi|>elagų, per Kaukazu, per žemus, teip vadinamus 
“Tautų vartus” Uraliaus atkako tautos arielkos arba indo 
europiszkos ir mongoliezkos kilmių i Europų.

Azijos kietžemis toliausiai pasiekia sziaurius per Oze- 
luskino priežemį, pasiekianti 78° sziaurinės geografiszkos 
platumos, pietuose toliausiai atsikisza priežemis Burti, po 
1° sziaur. geogr. platumos, rytuose Rytinis priežemis pa
siekia 208° rytinės ilgumos nuo salos Ferro, vakaruose 
priežemis Baba — 45° rytinės ilgumos. Tokiu budu ma
tote, kad visas Azijos kietžemis yra aid sziaurinio žemės 
puskamuolio, tik tūlos salos pereina į kitų ekvatoriaus 
pusę, taigi pasiekia pietine puskamiiolio. Už tai nuo va
karų rytų link Azija užima didesnį plotų, į tų krasztų ji už
ima beveik pusę žemės aį>skriczio.

Azijos krantai skiriasi nuo Australijos arba Afrikos 
krantų, turi ji daug įsipjovusių į kietžemį jūrių ir gilių 
užtakų, kurios padaro didelius pussalius, bet ant jos di
delio ploto visgi pasilieka dideli kietžemio vidurio plotai 
kurie skiriasi nuo pakranezių sąnarių. Tas vidurio Azijos 
kelmas turi keturkampį pavidalų, kurio kertės atsiremia: 
į Kariszką užtakų, į Persiszką užtakų, Tonkiniszk([ užtakų ir į 
Beringo pertaka.

Pakrantėse Sziaurinių Ledinių jūrių ne daug yra gi
lesnių jūrių į kietžemį įsigraužimų, vien Obiszka užtaka 
įsigraužia į kietžemį iki poliariszkam ratui, kuri drauge su 
Kariszkams jūrėms padaro Samojediszkų pussalį, toliaus į 
rytus, Azijos sziaurini dalis traukiasi kaipo bukas pussalis, 
ant kurio Įiabaigos yra paminėtas jau priežemis Czeluskin. 
Dar toliaus į rytus bėga jau krantai vienodai, be gilesnių 
jūrių įsigraužimų iki Beringo pertakai; toj dalyj ant Le
dinių jūrių yra salos: Archipelagas Naujos Siberijos ir 
Wrangelio teine. Sziauriniai Siberijos krantai isz palengvo 
kylu augsztyn, kyla mat jūrių dugnas ir didina isz paleng
vo kietžemį.

Beringo pertaka siaura, turi siauriausioj vietoj apie 
70 viorstų, negili, todėl per jų ne persigriebia szalto van
dens srovė isz Ledinių jūrių į Didyjį oceanų, kurisai plau- 
Ja rytinės Azijos pakrantes. Sziaurini rytinės Azijos kiet
žemio dalis pasibaigia Czukocku pussaliu, kurisai prisiar
tina prie tokio jau pussalio vakarinės Amerikos dalies. 
Ant rytinio Azijos szono yra jau daugiaus gilių jūrių į 
kietžemį įsigraužimų negu ant sziaurinio. Yra ežia jūrės: 
Ochockos, Japoniszkos, Geltonosios, Ohiniszkos, atidalytos 
nuo oceano salų eilėmis, kaip antai: Kuriliezkcnns, 
Japoniszkoms, Liu-Kiu, Malaiszkoms, ir pussaliais Kam- 
czatkos ir Koreos. Salos tos pasidarė nuo užliejimo jūrių 
kietžemio dalies, tos salos yj-a tai labiaus iszkilusios kietže
mio vietos, kurio žemsnes dalis užliejo oceano vandenys.

Pietinis Azijos szonas, aplietas Indiszko oceano, turi 
daugiausiai gilių įfcipjowimų, kaip antai Bengaliszką, Indo- 
Artdriszką, Persišką užtakas it Raudonąsias jūres, kurios 
isz vien su pietinėms Chiniszkoms jūrėms suskaldė Azijos 

kietžemio pietinę dalį į pussalius: Indo-Chiniszką, Indosta- 
ną ir Arabiją; toj dalyj, rytiniame kraszte yra daugiau
siai didelių salų, teip vadinamas Rytinių Indijų arba Ma- 
lajiszkos akchipelagas, kurį angliszki geografai vadina 
Australazija ir priskaito prie Australijos, bet vokiszki ge
ografai laiko jį už Azijos dalį.

Vakarinis szonas tikt pietinėj dalyj pasiekia Vidurie- 
miniu juriu ir jų dalies Juoduju juriu, kurios jungiasi per- 
takomis su Viduržeminėmis; terp tų jūrių yra pussalis A- 
natolijos arba Mažosios Azijos. Toliaus vakarinės Azijos 
rubežiai traukiasi jau kietžemiu iszilgai pietinio szono 
Kaukazo kalnų ir rytinio Uraliaus. Ant tų plotų tikt 
maža Azijos rubežių dalis siekia vandenų, bet vandenys 
tie isz tikro tai ne jūrės, nors juos jūrėmis vadina;vandens 
tei yra tai pietiniai krantai Kaspiszku ir vakariniai Ara- 
liszku jūrių; jūrės tos yra tai užtakos seniai iki ežia sieku
sių Sziaurinių Ledinių jūrių, bet pakilus jūrių dugnui, 
jūrės turėjo pasitraukti, nuo jų pasiliko tikt gilesnės užta
kos, kurias sziųdien vadina Kaspiszkoms ir Araliszkoms jū
rėms.

Azija, j>agal savo pavirsziaus pavidalų, yra iszkilimu, 
tikt ežia iszkilimas ne užima, teip kaip Afrikoj, didesnę 
pavirsziaus dalį; per visų ilgumų, isz vakarų rytų link, 
nuo Viduržeminių jūrių iki Didžiam jam oceanui traukiasi 
platus iszkilimo diržas, kurisai į rytus labiaus iszsiplatina. 
Tasai Didysos Azijos Iszkilimas terp žemumų upių Indo 
ir Amu-Darijos susisiaurina kaipo Hindukush kalnai ir 
pasidalina į dvi dali: į Iszkilimą Rytines Azijos, nuo kurio 
pietrytuose ir sziaurytuose atsiskyrusios atžalos traukiasi 
į toliausiai nusidriekusias kietžemio dalis, siekia net salų, 
ant kurių iszkilimo atžalos vėl iszkyla; lezkilimą Vakari
nes Azijos, kuris terp žemumų Mezopotamijos ir Gruzijos 
teijiosgi susisiaurina ir pasidalina į dvi mažesnes: Irano 
Iszkilimą rytuose ir į Iszkdiiną Anatolijos ir Armėnijos su 
Kaukazu vakaruose. Pakraszcziuose ir ant nugarų visų 
tu iszkilimu yra daug ir labai augsztų kalnų eilių, besi- 
traukianezių pusraeziu, kurio įdubimas nukreiptas į sziau
rius ir susibėganeziu vietoj iszkilimu pasidalinimo, taigi 
vienos kalnų eilės susibėga prie Pamyro iszkilmo, kitos prie 
Armeniszko iszkilimo. Augszti iszkilimai ir kalnų eilės 
sunkina vidurių kietžemio gyventojams susineszimus su 
pakrantėmis,ypacz gi sziaurių su pietiniais krasztais.

Į Sziaurius nuo to iszkilimo diržo, nuo jo įlinkimo 
traukiasi Dideji Azijatiszka žemuma, kurios viena dalis, 
taigi Turaniszka žemuma, ne turi vandenų nubėgimo, kita 
gi, Sziaurini arba Sibiriszka turi nubėgimų į Sziaurinės 
Ledines jūres. Ta dalis juo toliaus į rytus, juo labiaus susi
siaurina, kadangi iszkilimas tuose krasztuose iszsiplatina 
ir iszsiszakoja, todėl žemuma rytinėj dalyj traukiasi tikt 
kaipo Sziaurinių jūrių pakranezių juosta.

Į pietus nuo iszkilimo juostos traukiasi eilės žemumų, 
kaip autai žemuma Anatolijos, Mezopotamijos, Indiszka, 
Indo-(Jhiniszka ir Chiniszka; žemumas vienok tūlose vietose 
perkerta iszkilimai, kadangi jie, daugelyj vietų nusidrie
kia iki jūrių.

Dar toliaus, į pietus nuo žemumų eilių, triaukiasi ma? 
žesni iszkilimai, užimanti Azijos pussalius, kaip antai A- 
rabijos, Dekano ir Malakkos iszkilimai; iszkilimai tie ne tu
ri terp savęs susijungimo, su Didžiuoju gi iszkilimu jun
giasi tikt isz dalies.

Taigi matote, kad Azija turi visokias formas savo pa
virsziaus: iszkilimus, žemumas, kalnų eiles ir net depresi
jas. Terp jos kalnų yra augszcziausias turinti virszunes, 
Himalajų kalnai,atidalinanti pietinius pussalius nuo kietže 
tnio kelmo, kurių virszunė Everest netoli 30000 pėdų arba 
su virszum 8 viorstai augszcziaus jūrių vandenų pavirsziaus; 
isz iszkilimu nėra ant musų žemės augszcziaus iszkilusių, 
kaip-iszkilimai Pamyro ir Tibeto, teiposgi ir isz depresijų 
nėra ant žemės gilesnių už depresiją Mirties juriu.

Isz Didžiojo Vidurinio Azijos iszkilimo teka vandens 
į visus krasztus: į sziaurius teka didelėsSiberijos upės: Ob, 
<Jenisei,Lena; į rytus Chiniszkos.^lmur, Ho(ing-ho, Jangtse- 
kiang; į pietus.dndo-Chiniszkos: Kambodža, Menam, Ira- 
vadi; Indostaniszkos: Brahmaputra, Ganges, Indus; į vaka
ras: Eufrot ir Tigras; viduriuose, į Araliszkas jūres teka 
dvi gana didelės upės: Syr-Darija ir Ąmu-Darya. Apskri
tai imant, Azijos kietžemio viduriai yja sausi, kaip kur 
yra kontinentai i szkos upės, kurios ne pasiekia jūrių, bet 
pasibaigia kokiose klampynėse arba uždarytuose ažeruose; 
vertė žmonių susineszimams isz tokių upių yra maža, tiek jos 
turi vertės, kad paupiuose yra vaisinga žemė, kur apsigyvenę 
žihonės apdirba laukus. Tie be nuotakumo plotai, isz ku
rių nė laszas vandens ne pasiekia jūrių, vadinasi Centrą- 
lis?ka Azija, kitos to didžiausio musų žemės kietžemio da- 
lye, su upėmis tekaneziomis į jūres,likosi pramintos Krasz- 
tižiais Azijos plotais.

Apart upių nepasiekianezių jūrių, dar yra kita Azijos 
upių ypatybė, tai yra, kad tūlos isz jų iszmėtytos poromis, 
prasideda jos netoli viena kitos, paskui persiskiria, atsito
lina, apima vaisingus terpupius ir prie įplaukimo į jūres 
vėl prisiartina, arba, kaip kitos, visai susibėga į vienoj 
tokios upių poros yra: Hoangho ir Yangtsekiang, Brahma
putra ir Ganges, Eufrat ir Tigras, Syr-Darya ir Amu-Da* 
rya. Azijos terpupiuoee, dėl vaisingumo žemės, rinkosi pir
miausiai žmonės; tokiose vietose pirmiausiai apsireiszkė ci
vilizacija. Bibliszkas rojus, kur apsigyveno pirmutinis 
žmdgus, Adomas, buvo juk terp upių Eufrato ir Tigro, ' 
indįszka civilizacija pirmiausiai apsireiszkė terp upių Brah- 
maputros irGangeso, chiniszka terp Hoang-ho ir Yangtse- 
kiango. Tokiuose terpupiuose susitvėrė pirmutinės viesz- 
paty«tės, kurios, priskirdamos paskui kaimyniszkus krasz
tus, augo ir tvirtėjo.

Azija, kaip matote, užima didelius plotus, sziauriniai 
jos rubežiai pareina per paliariszką ratą, tūlos salos parei
na ekvatorių, todėl kaslink klimato, augmenų ir gy
vų sutvėrimų turi ežia būt didelis yvarumas. Azija trau
kiasi pirmiausiai per visus tris diržus sziarinio žemės pus
kamuolio, todėl tai antai sziauriuose Azijos yra rubežiai 
girin, už jų traukiasi jau užszalusių klampynių plotai tun
dromis vadinami, vietoj girių auga jau tikt žemueziai kru- 
maį, o ant galo ir tie isznyksta; į pietus patinkame visai 
kitokį klimatą, karsztus Arabijos pieskynus, puikias In
dijų girias, kuriose žolės persikeiezia į medžius. Apart 
vidurių, Azija turi iszsiszakojusius sanąrius ir pakrantes, 
ant kurių turi didelę įtekmę arti jos jūrės; todėl tai, kaip 
vidįiriuose lytaus laszai tankiai ne gal nupulti ant žemės, 
3ngi puolanczius karaztis ant kelio paverezia į garą, 

be drėgnumo pavirto į nevaisingus tirus — tai ant 
nio szono Himalajų kalnų nupuola per metus 

daugiaus lytaus negu kokiame nors kitame musų žemės 
kraszte ir ežia patinkame tarpiausiai auganezius augmenis.

Kaslink klimato, Aziją galima padalyti į tris klima- 
tiszkus diržus: Sziaurini, Vidurini ir Pietrytini.

(ToĮiaug bus)



BHmH

Wietines Žinios.
— Gyvenantis po nr. 813 ant 

N. Halsted 8tr.,policijantas Wein- 
rich, parėjęs namon, iszgirdo, kad 
muzikalisskų instrumentų parda- 
vinyežioj, tuose jau namuose, kas 
ten iszmuszė langę. Iszbėgo isz 
namų ir pamatė tris bėganezius 
plėsziku«. Liepė jiems sustoti, 
bet kad nepaklausė, szowė įwie ę 
ir pataikė tam į kelię; tas pulda
mas į sniegę, parsitraukė ir kitę. 
Abudu likosi suimti, treczias gi 
pabėgo, bet jį wėliaus suėmė. Pa- 
szautajį reikėjo gabenti į ligonbu- 
tį, kurio daktarai nusprendė, kad 
reiks koję nupjauiL,

— Moteris gywenanczio po 
nr. 263 ant Blue Island avė. 57 
m. kriaueziaus, wokieczio Gusta- 
wo Rolle, pasimirė pereitę metę. 
Wyras gana tankiai lankė jos ka- 
pę,bet pereitos subatos dienę, atė 
jęs ant kapinių Mount Olivet, 
sumislyjo ant moteries kapo nusi
žudyti ; szowė jis sau į galwę. 
Rado jį paskui apmirusį kapinių 
sargas; likosi nugabantas į ligon- 
butį. Daktarai tiki, kad pasiseks 
jį iasgydyti.

— Uimuszėjas sawo paezios, 
Merry, kurisai paskui, iszweięs 
kunę ui miesto, užkasė grabe j, li
kosi prisaikintujų audžiu ant pa- 
korymo nuspręstas. Rods laike 
prowos jau Merry numanė, kad 
toks bus sūdo nusprendimas, jis 
nenorėjo aut užduotų klausymų 
atsakinėti :“wis tiek,reiks kyboti, 
ar daugiaus ar mažiaus sakysiu”, 
sakė jis ant kiekwieno užduoto 
jam klausymo.

— Pereitos pėtny ežios dienę, 10 
walandę rytmetyj, gy wenantis po 
nr. 543 ant Larrabee str..kelneris, 
Charles Lackner, szowė sawo pa 
ežiai į galwę ir sunkiai ję sužeidė, 
paskui pats apsižiojo rewolwerio 
vamzdį, pale do sau szuwį ir atli
ko ant vietos. Paszautę jo moterį 
nugabeno į wokiszkę ligonbutį. 
Daktarai turi viltį ję iszgydyti.

— Pereitę nedėlios dienę atsi
lankė Chic^goj prezidentas Havai 
republikos, Dole, ir apsigyveno 
Auditorijos hotelyj; su juom ke
liauja į Waszingtonę: jo pati, 
sekretoriui ir daktaras. Ant ge
ležinkelio patiko jį delegatai at
siusti i»* Washngtono. Forte 
Sheridan parengė amerikoniazkos 
kariaunos reviję.

— Chicagoj traukiasi toliaus 
garsi prowa žmogžudžio Luet- 
gerto. Apginėjas jo, advokatas 
Hannon, savo nereikalingais 
klausinėj mais daro isz sūdo 
teatrę ir daugiaus apkaltintam 
kenkia,negu geibi, bet kad Luet- 
gert, priganęs pirmę sawo advo
katę, geresnio gauti negal, turi 
nors tokiu pasiganėdinti.

"— Pereitę sanwaitę prapuolė 
Chicagoj koksai Gotfried Wolski, 

‘ gyvenantis po nr. 224 ant Flet- 
cher str. Jo szeimyna nežino, kas 
galėję atsitikti, kadangi jis visa
da wedė paveikslingę gyvenimę, 
niekada nepasigerdavo. Paliko jis 
paczię ir szeszetę vaikų.

DR. C. B- HAM,
Gydo wyru*. moteris ir waiku*.
Jeigu daktarai negalėjo pažint t»wo ligoe, ar

ba jeigu negalėjo tawg» Užgydyti, tai raižyk tuo- 
jaue pa* D-r| Ham'(, o ji* duot tau rod| dykai. 
Jeigu D-ra*atraitu, kad tairo liga neužgydoma, 
tai pinigus tau sugražina ir nereikalauji nieko 
žudyti. D-ras Ham'a* yra teiiyngu ir atsakan
čiu, o ligoniais aplekaivojaai—kaipo tewas ša
tro graikais. Žmones, kurie ant tnssczio jieszko- 
jo rodos wisokiu daktaru, kurie keliolika metu 
teškentojo ligas ligonbuoziuoee, lyg per stebuklus 
tapo iszgydyti per D-rf Ham*|. Nekalbame t| 
pasigirdami, bet tiktai sakome tikrj tiesą. Ne- 
wllklnklt šatro ligos, nes galt stotis netesgydo- 
ma. Tuojaus raižyk prie D-ro Hzm o,

Gydyklų D-ro Ham'o negalimą gauti jokioje ap- 
Uokoje, a ne groserneje, a ne karčemoje, ne pas 
pedlioriu. Kas nori gaut ozy.tas ir swrikas gy
dyklas, tur staozial raszyti prie D-ro Hemo. Bon- 
kele gydyklų kasztuoja tik 81.00, szeszič bonke- 
1m 85.00. Issrassant gydyklas, reik apraszyt ša
tro ligą ir indet in gromata piningus, arba mo- 
ney orderi, arba čeki. Gydyklas ir pamokinimu 
kaip gydytis Įsisiusime atgale paeita. Prisiusk 
pačtiną marką ant atsakymo- Adresas toks:

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

Vaterborio Meblin Kompanija. 
(Waterbury Furniture Co.) 
Ido—169 E. Main St. 

Prie pat Poli’s Teatro

John Moriaty President.

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

KARPETAI, PURCULI-
NIAI INDAI, MEBUA1, 

PECZIAI, ir t. t.

GRABAI ir kiti wisi PA- 
GRABINIA1 DAIKTAI 

už PIGIAUSE PREKE.

JohD Mariaty, Prez.
Pirmas sztoras palei 

POLI’S TEATRA
Ant pareikalavimo nakties laike, duo

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

W. SLOMINSKA
Po 3 valandas. 6.

Fort Smitb, Aax., Ssjo*. 1886.
A. Ruben buwo apimta* Sz. Vito Šiokiu taip 

balsei, kad traukimai ja k*nkydawo per S 
w*landa*, nuo tu traukimu jč *anariai *u*i*uk- 
dawo teip, kad pa*towet negaledawo. Ji dejuo
davo baltei; bet kaip tik pradėjo imti ..Kunigo 
Koenlg'i Nerve Tonle“ kankinimai pa*ibowe.

Rev. P. ZVYSIGG.
G. Eing, tez Hemlook, O., ra**o, kad jo »u- 

nna buwo gydyta* per keli* daktaru* nuo nuo- 
nurlnio, bet niekt negelbėjo; in wieta geryn, 
kas karts ėjo blogyn pakol nepradėjo imti,.Kuni
go Ko'a^'* Nerve Tonlo'*, nuo to laiko nuomi- 
rtny* ji apleido ir jau dabar gali lasei t pats wto- 
na* wteur.

T\TTT7 I TO*“* kiektrienas treningą knyge- Iii K A l>J> apraaiaactia apto nerwteskąs v 1ILHL111L*- pebeD<iyn»o_boBk'l« trlriz minėtu gydyklų, kurs Pri- 
siuns *awo adresą Beturezial ligoniai tolpgi 
gaus szias gydyklas dykai.

Szloe gydyoč yra Įsiręžtos Kunigo Koe- 
nig iss Fort Wayne, Ind. 1878 metuose Ir dabar 
yra Užduodamos po jo prižiūra per

Koenig Med. Co. . Chicago, III. 
-40 R- F'rttnklin St.

A ptiekoee galima gaut bonkeią ariu gydyklų 
už U. arba 6 bonkele* už įft.

Dideles bonkoe po 81-75. 5 bonkoe už 88.
Galima jas gaut Ir “LIETUVOS” redakcijoj.

“Lietuvos” Agentas,

AI- Damijonaiti*.
Kėliau jancziu “Lietuvon” agentu 
yra Motiejui Damijonaitis. Ji
sai szioms dienoms atlankys mies
tu Shcnandoęh ir aplink priimi
nėdamas prenumeratę nuo senų 
skaitytojų ir uiraszinės naujus 
skaitytojus. Dėltogi meldžiame 
wisų tenykszczių lietuvių, kur 
musų agentas atsilankys, u žino 
kėti jam pinįgus ui “Lietuvę”, 
o tokiu bud u uiczėdysite sau 
kasztus prisiuntimo M. Damijo
naitis yra tikru “Lietuvos” agen
tu, wisi galite jam užsimokėti 
prenumeratę ui “Lietuvę”, o pi- 
nįgai bus mums graiiai priduoti. 
Mes ui jį atšaki>me. Teiposgi 
galite gaut pas jį wisokių knįgų 
pirkti, k«s tik kokių norite.

Lietuvos iszdavyste.

“Lietuvos” Agentui:
Keliaujancziais “Lietuvos” agentais y- 

ra: Vincas Kudarauckas ir Motiejus 
Damijonaitis.

Wlėtiniai* Agentais szie: 
BALTIMORE. M D. 

Bonavent. Mažeika, 118 Dover St.

M T CARMEL, PA. 
Petras Bieliauskas.

SHENANDOAH, PA 
Andrius Maczys, 445 W Line St.

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

SCRANTON. PA.
Juozas Petrykis, 1514 Ross Avė.

PH1LADELPH1A. PA.
Juozas Butkus, 1112 Cyperss St.

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

ap-Szitų miestų lietuviai, norėdami 
sisteliuoti "Lietuvą”.gali kreipties! prie 
augszcziaus minėtų agentų, o jie noria 
iszpHdys ių reikalus.

679 Mtlwaukee Avenue, CHICAGO. ILL.
Mano Dirbtume tapo 

fL^yz \ Apdovanota / y

uuow DVIEMS MEDALIAIS 
ant Koacituzkos Paro
dom už rūpestinga, tei
singa ir artiatiszka iss-

KARŪNŲ, 8ZARPŲ, 
KUKARDŲ, ROŽĖTŲ, 
BERLŲ, MAB8ZAL- 
KINIŲ LAZDŲ ir tt.

Turiu už garbę apreikszti guo- i VCjfl įJįĮ.ta 
(lotiniems Kunįgams ir guodotin. I ■ 
Draugystėms, kad asz dirbu vi- l 
sus augsxcxiau3 paminėtus daig- ®
tus Pigiaasei, Teisingiausei 
ir GerlauBCi, nes per 30 mėtį KĮ rų >*
užsiimdama iszdirbimais įgijau Įul FiC jAį
geriausę praktiką ir dėl to galiu Av fa |W M ■■
viską padirbt pigiau ir geriau ne- ĮRį vĮįfeAfg HH
gu kiti fabrikai. UU vvj

Su guodone • I
W. SLOMINSKA, 670 MILVVAUKEE A V., CHICAGO, ILL.

NDY CATilAPTIC

CURECOnSTIPATIOM
101

ABSOLOTELT GūiMJTEEDS„"lZ’=;S
ptočd bčfciafr*^ A4. 8TKKUNG BKMEBT CbicMkTlIčtrčL Caa<

ALi.
DRUGGI5TS

Caaearats ars the Ūsai Laxa-

Irt.

DOWANO8 DĖL WI8U.

Š
ileli. Hatowskis,

627 S. Ganai kerte Jndd ūl., Chicago, III,
Dirba, taiso ir parduoda:

LAIKRODŽIUS, LAIKRODĖLIUS, 
Lenclugeliuft, Žiedus, Špilkas, Auskarus ir t.t.

Kiekvienas, kuris pas mane pirks tavoro 
už $5,00, gaus prezenta vertes $1.00; kas 

pirks už $10,00— gaus prezenta vertes $1,50; kas pirks už $15,00 
— gaus prezenta vertes $2,00; o kas pirks už $25.00 — gaus pre
zenta vertės $3,00. Kiekvienas, kas pas mane pirks kad ir už ma- 
žiause prekę, gaus prezenta pagal vertes pirkinio.

Szliubinisi Žiedai pus mane 56 ir 72 prabos nuo 13,00 iki $6,00. 
Sidabriniai Elgino Laikrodėliai po $7,00. Iszczystyjimas lai kr o 
delio 5(>c.; Sprendzina 50c. Stiklai ir Rodyklei mano košt ūme- 
riams dykai Wiska gvarantuoju ant metų.

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

“LIETUVA”
Nedelinis Laikrasztis

Iszeina Chicagoje kas pėtnyczia ir paduoda žmonėms 
SKVARBIAUSIAS IR TEISINGIAUSIAS ŽINIAS 

isz Amerikos, Lietuwos Ir wiso paswieczio.

Dowanos popiežini.
Ant sęvo 60 metinių sukaktu

vių, popiežias gavo daug viso
kių dovanų isz wisų musų žemės 
krasztų; vertė tų dovanų yra su 
virszum 6 milijonai frankų. Kunį- 
gaiksztisNorfolk,isz Anglijos, at
siuntė popiežiui czekį ant 200000 
fr.Iszpani jos karalienė auksinių pi
nįgų 100000 fr. Wokietijos cieco- 
rius 50000 markių auksu. Austri
jos vyskupai 100000 guld. auksu. 
Caras puikų auksinį su brangiais 
akmenėliais žiedę: caiienė auksi
nę su deimantais relikvijoms dė
žutę. Apart tų, reikia paminėti 
dovanas daiktais: nuo Austrijos 
ciecorius, nuo Amerikos vysku
pų, karalienės Izabelės, Francu 
zijos prezidento ir Turkijos sulta- 
no.

Laiszkai ant paczto
1004 Azkuozaipt Riek 
1006 Bagellnowič Jan 
1008 Balaja Joaef
1016 Belakowič Joaef
1017 Biocku* Leopold
1021 Brandni* Rosi ________ ,________
1023 Braiauskis Iririgte 1166 Mikalaj«wiki M. 
1036 Danieliui Joną* 
1040 Doete Joaef _________________
1046 Endre* Joseph 1184 Ooturie Mary 
1048 Eiichezgo Wicenty 1187 Patrone Apalonija
1062 Gaidon Mrs 1201 Regolikte Rato)
1063 Galuaz J. 1206 Rtadowirh Teofll
1003 Jankow*ki Caaimer 1217 Siweykars Adam
1004 Jaraai John •*“ “*
1106 Kaminską T.
1107 Kapunika Joaef 
1116 Klepetko John 
1118Klatzkin L 
1125 Koitowaki And. 
1136 Lapoin And riji 
1136 Laaew«ki Josef

1144 Letrdansky Alei. 
1148 Lubas Karol 
1151 Mapkin Bez 
1158 Martin* A.
1153 Maeaitoh S.
1104 Mlkoljanas Petr
ilM Miskotrlcz Wojiėch 
1182 Oleskatricz Jai

____________ _____ , 1187 Patrone Apalonija 
1002 Gsidon Mrs_______ 1201 Regolikis R* f oi

1228 Stuga Urban
1240 Stankerritch A n ton 
1247 Stnpka Josef
1201 Vopuka Stnt 
1884 Zarzloiki Audretr 
1280 Zanslak Katarine
1287 Zalina Jan
1288 Zaremba Niek

1280 Zeckomis Juozapai

Pajieszkojimai.
Pajieszkau s&vo draugo, Jono 

kio, isz Kauno gub., Reseinių pevieto, 
Eržvilko® parap. Jis pats, ar kas kitas, 
teiksis duot iinią ant szio adreso:

Jonas Globis, 
Box 136, Elco, Pa.

Cels-

Szios groniatos randasi “Lietu
vos” redakcijoj.

Povilu Bendika* 2 gr. Juozu Lenkarta* 1 “ 
Povilu Brateuii " “ -------  .. .. - ••
M. Bernotas-----
Juozas Bitautas- 
Annie Flaum — 
Elzbieta Flaumb. 
John Glrozys — 
JvozGlrozva — 
Justinas Jdncsys 
John Judeikte — 
Jan Kaczmarek - _ 
Jan Krlszcziunas 1 
Juozu Kaikaris — 1 
Antana Limont —1 
Juozas Žekanis — 1

Pajieszkau sawo dviejų seserų: Kris
tinos ir Franciszkos Dadinskiuczių, isz 
kaimo Bombinįkų, parap. Simno, gmi- 
no Krosnos, Kalvarijos pa v., gub. 8u- 
volkų: tikt 3 mėnesiai kaip atvaževo 
į Amerika. Jos paezios, ar kas kitas, 
teiksis man duoti žinę ant szito adreso: 

Antanas Dudinskas,
137 N. Metropolitan av., Brooklyn, N.Y.
- '  p 1-2)

Preke pin(gų.
Ruskas rublis po...........
Prusiszkos markės po..

Prie kiekvieno pinįgų 
nio reikia pridėti- 25c aut 
lusztu.

Veceeta* Mėlis — 3 •• 
Izidor Norkus — 1 •• 
M. Pozingi*-------1 “
John Plnngis — 1 •• 
Juozas Raudonis 1 *- 
Paul Rauktis — 1 ** 
Dom. Stankus — 1 “ 
Justia.Stallilonte 1 “ 
Joną* Tamulis — 2 “ 
Apolinar Totrttrajsz “ 
K»z. Visztort — 1 “ 
Charlee Vilkas — 1 “ 
Seltrrster Wirexilas 1 •• 
Jos Vsjtkus — 1 •' 

Joe Žilis - 1 ••
Kuriem yra arti, tegul ateina patys 

atsiimti sawo gromaUs, o kas toliaus 
gyvena, tegul atsiszaukia per gromatas 
ir atsiunezia markių už 12c. (nes szitos 
gromatos yra be markių), o prisiusime 
jam per pacztą.

Rkd.

2

“Lietuvos” Agentas.
“Lietuvos” keliaujaneziu agen

tų yra Wincas Kudarauskas. Ji 
sai sziose dienose atsilankys 
Bostone, Brocktone ir 
aplinkiniuose miesteliuose priimi
nėt prenumeratę nuo senų skai
tytojų ir užraszinėt naujus skaity
tojus. Deltogi meldžiame visų 
tėnykszczių lietuvių, lęaip senų, 
teip ir naujų skaitytojų, pas ku
riuos musų agentas atsilankys, 
užsimokėti prenumeratę agentui, 
tokiu hudu užezėdysit sau laikę 
ir kasztus priaiuntimo, o pinjgai 
wisi bus gražiai mums priduoti. 
VVincas Kudarauskas yra tikru 
“Lietuvos” agentu ir nieks nepri
valo bijotis jam pinįgus duoti, 
mes už jį atsakome. Teiposgi gu 
lite gaut pas jį visokių knįgų ir 
kitokių daiktų pirkti.

“Lietuvos” Iszdavtste.

AR REIKALAUJI LAIKRODEUO?
Mm jno« parduodam, par- 

vm* duodam teip pigiai, kad tu 
nagai! wafltizcziot be lal-

um* Turime wiaokiu gatuaku.
Bet paminėsime tiktai du:

ĮBĮraBigA. Kleino nrba tValt- 
liamo I.aikrtMh-liM. 

geriaus i. wlduriai». dubel- 
g-T.i i«!Ki 

rodo i»,-kw:-tku u.
' ,u>rKi »ukot«.<

MTOlMflVvB i»tl>ikv. t*wo gyw. nimui
11 " yrtezki ir rooteruzki.

Pnduok *<lre,n opri.iu.l

..53c. 
..24jc. 
siunti, 
paczto

E. ZANIEWSKIS.
924 33rd str., 
Lietuviukas 

kriauezius. 
Pigausia dra- 

krautuvė, 
uodą viso

kius drabužius 
kuo no pigiau
siai. Teiposgi 
dirba ant orde
rio už pigesnę 
preke kaip vi- _ 
sur. Wiengen- 41 
ežiai, praszom |4 

atsilankyt, o 1 
persitikrysite.

BkiMvo parodyt**, lugražlok jy *8- 
tau nieko nekaiztuo* 

I^^Hr^FJeigv ji* tau tinka, užmo- 
kek expre*o kMztua ir 
*0. SO, ir toro irtaka*.
Dtiblt*iew*ia lukus- 

V •**« t a. i a Lrftihrodeliii gra<Į*l 
■\ainateikw>etkuota». geri*mete wi- 
y^uMŽduriali. dideli ir maži, (torai 
Km tat aakiytl (14 k.) -lnrodo kaip 

už 840.00 auksini* laikrodėli*, 
laika rodo (remi. Ateluilme 
tau ant expre,o pamatyti. Jei- 

rjlBB Uu daboje*i, užmokėk 
NflM S3.DS irexpre*o kautu* ir 

paiiimk *au laikrodėli.
įfžBS Jeigu mumi* utoitiketi Ir 
W^ULpri*iu*i pinigu* isz triniau* 

me* IszaluHime laikrodėly ant 
®K£įA*awo kaiz'o ir dar pridekime 

ta* gražu lenciūge)! dotranu.

Royal MaunfactBrfDg Co.
884 JDearbora 8t„ CH1CAOO.

Naudokitės 
J^yisz Progos.

Turiu dėl jaunuo- 
menes j nok i nga

. Jkwi<-tkH. kuri no- 
ĘĖJHpBE / r ne/.iam Pi p'iu<>>

• tyti trykszta in a-] 
kis vanduo ir daug juoko padaro. Kasz
tuoja tik 25c. Turiu teipgi monu knlga, 
kokios dar lietuviszkoje kalboje niekad 
nebuvo, talpinami joje daugiau kaip 
szimtas visokiu -tetuku ir sekretu. Kas 
nori dasižinot kytrumus svieto, tegul 
ja nusiperka, o daug kytrumo iszgaus, 
joe preke 11,50, ir prie to duodu dovanu 
Kuburkaite, su kuriai galėsi žiūrintiems 
akis apmonyt. Turiu teipgi ir daugybe 
kitu reikalingu prietaisu prie monu.

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

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

Chas. Baltrukonis.
Pristatau Draugystėms wtso- 

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, ataiszaukite pas, 
manę, o priduosiu jums prekes 
dykai. Adresuokit teip:

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

Conn.

— Geriause lietuwi-»zkai-lenki- 
szka Aptieka Juozo Leszczyusko, 
po nr. 3315 Laurel st., kuri užlai
ko geriausias gydyklas czionyksz- 
cziiis ir ies Europos ir teisingiau 
sei iszpildo receptus, o prekes 
pigesnes kaip kitur. A pliekoje 
randasi D-ras pone Marija Do- 
wiatt nedelioms, ir ketwer- 
gais nuo 12 iki 2 valandai vi
durdienio, o D ras W. Statkevi- 
czius randasi kožname laike. Ant 
pareikalavimo gali paszauktie in 
aptieka per telefoną kiekviena 
dakiara, koky kas nori ir kožnoje 
valandoje. Teipogi ant pareikala
vimo iszsiunczeme yvairias gy- 
diklas visur, atsakome laiszkus 
yvairiose kalbose ir gydome Jy 
gae per laiszkus.

O teip-gi parduodu laivakor
tes (Steamship tickets) ant ge
riausių ir greieziausių laivų, va
žiuojantiems į Europę ir isz 
Europos; iszsiuncziu pinįgus į 
visus svieto krasztus ir viskę 
atlieku pigiausiai ir greieziausiai.

Telefonas Yard 70V
Lietuvisckas Daktaras

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

“jLietuva” kasztuoja ant metų tik 12. Kas abu do- 
Ii arus užsimoka isz virazaus, gauna puikę knįgelę, vertės 50c., 
dovanų. Kas užsimoka $1, gauna knįgelę už 25c. Knįgelę gali 
sau iszsirinkt isz musų kataliogo kas kokię nori, kad tik nebran
gesnę per 50c. o prisiusime dykai,

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

“Lietuvos” spaustuvė spausdina visokias knįgas- 
koustitucijas ir visus kitus drukus: lieluwiszkai, lenkiszkai ir an- 
gliszkaj. Darba padaro gražiai, greitai ir pigiai, nes sawo locname 
name turi kuopuikiausiai įrengta wisę spaustuvę.

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

“Lietuvos” Redakcijoj talpinasi Stacija Chica- 
gos P)aczto po wardu:

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

Money Orderei; registruojasi gromatos, siuneziasi 
wisoki siuntiniai: knjgos, fotografijos ir tt.; parsi
duoda markės, postai-ko r te s, kopertai ir tt. Kiek- 
wienas kas reikalaujate money orderio, arba norite 
gaut pinigus už prisiųsta jums money orderi, atei
kit | (‘Lietuvos” Redakcija ir gausite sawo pinigus 
be jokio k 1 n pato.

Ržszaut į mus su bent kokiu reikalu, arba pinįgus prisiun- 
cziant, visada uždėkite szitokį adresę:

A. 01szewskis,
Sub-Station No. 60, CHICAG0, ILL.

Pinigus siųskite registruotose gromatose arba per “money order”, tai nie
kada ne pražus. Iszpirkę "money order” nelaikykite jį keszeniuje, bet tuojaus 
prisiųskite mums: siuneziant ".money orderį", gromatą registruoti nereikia, 
prisiusk ite prastoje gromatoje, nes ant jo nieks, be m u s,‘pinįgų is^ paczto ne- 
iszims. j x »

Ofiteis "Lietuvos” esti kasdien atidarytas nuo )tos walandos ryto iki 9 va
karo, o bedėliomis nuo 12tos widurdienio iki 6 wakaro. Chicagiecziai turinti 
kokius reikalus, teiksis atsilankyti minėtose ^valandose.

. —-L-------
EUropiecziai gali gaut “Lietuva” Prūsuose, Tilžėje pas Jurgį Lapiną už 

S2,oo arba 4 rubliui ant metų.

NAUJAS SAL1UNAS-

Jūrgio Abraiczio,
90 Hudson Av., kerte Front St.,

. BROOKLTN, N.I.
Užlaiko geriausius gėry mus 

ir kaipo į nauję vietę užpraszo 
visus atsilankyti.

Naudinga ku|gelč
Dėl apsigarsintojų, naujoje ir paran

kioje formoje, turint i2Q0puslapių,iszduo 
taGeo. P. Rovėll Advertising Co., Nev 
Yorke. Joje randasi suraszyti visi laik- 
raszcziai, kurie turi ne mažiau kaip 1000 
skaitytojų. Ji reikalinga biznieriams, 
kurie nori laikraszcziuose apaigarsinti. 
Jos prekė SI.00.

Geriause Užeiga dėl Darbinyku
pas

J. Danisewicziu,
768 Bank ir River Side Sts.

Waterbury, Conn.
Užlaiko geriausius gerymus; szalta 

Alų, seniausias Arielkas, Likierlus ir 
kwepencxius Cigarus. Užktrieczia wiaui 
atsilankyti. Juozas Danisevicsius.

TEWYNES SARGAS 
mėnesinis laikruztis su paveikslėliais 

Treczius metus
stovi ant sargybos lietuvių tautos: szvie- 

sos. tikėjimo ir kalbos.
Kasztuąja ant metu $1.00 

Pernykszczius ir užpernykszczius nume
rius galima gaut^ž 5Oc.

Vienas numeris yra siuflliamas ant pa
žiūros uždykų.

Raszant reikia padėti adresą: 
Rev. A. Kaupas,

1423 N. Main Av., fr>crnnton, Pa.

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

nueiną, betsztai mano laik- 
rodeiią tai wis eina, kaip inži-

Frenk: ^Li, ai koks gražus! Na 
kur jy pirkai?

Maika: ^y, Mistery! Ar tu tik
sziadiŲna isz kontres, kad 
dar ndžinsi apei Kelpsch, No- A
reikofcCo., kurie turi ge- 
riausips taworus dėl lietu- jĮl
wiu.

Frenk: N<> brolau, kurtas j
Becz.erlaif jau tie —1

nuo girdėjau,kad žmo-
džiaugias: daiktais i

p i r k t ai s n uo K ei pse it. N ore i k o A
\ Co. pora metų atgal ir I 1 i '
asz norėjau pirk nuo ju laik- f 4 i įf

po szt m t a pipk iu, 1
darbo kaip nebuvo, teip ne- 
buvo/ Bet sztai jau prade- f |■ M HHK
jome geriau dirbt, ir nors I’Blįftii M
ant byro ne cento neliktu, 1 t fa
užsiorįenuosiu ant pėdės ■ tu
wiena isz tu su aukso kwiet- H yval
komis, tai subytis tawajy. f" RSSHUi, *. 1
Naujai katalioga gnwau.
Raszyk ir tu po adresu Kelpsch.Noreiko &Co., 56 Fifth Avė., Chicago, Ill„ o 
gausi dykai.

Maika: Ne toks bosas turėsi, kaip tu mislyji, taigi asz jau jy parsinesziau vakar ' 
isz paūžtos, ta nauja lietuwiszka katalioga. Neskaiczinu jy dar, nes vaikai 
pradėjo birbet, ir boba panorėjo miego, nes jau welu buvo, bet sziadiena tai 
skaitysiu, reiks sau koky letciugely parsitraukt.

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

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

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

CHICAGO* ILL.

a asz dar iržieda sau užsiorderiuosiu, tai kaip mergužėles namatvs tai
t.u-; -T.______

Pajieszkoiuas yra geras varga
mistra, mokantis vesti chorę ant 
keturių balsų. Atfiszaukit 
szio adreso?

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

(28-1)

ant

Reikalingas
Geras vargamistra, kuris mo

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

Rev. W. Kraucziunę, 
180 S. lat Str. Brooklyn N. Y.

(»-D

HILLE’S FOTOGRAFAS, 
3452 8. Il.lsted ai.

Nujlm* puikiai Fotogt fljaa, ui tuziną tiktai

S2 00
ka weteilu ir kitokiu reikalu nujitna Fotogra 

fljai kopulk auaei.

Dr. 1
Paeini

Priimi

[arija D oviatt, Lietuve, 
nti isz Kauno Gubernijos. 
38 W. 181h Str.
iniu* adynose: aso 8 iki H priešą plet 
i vakare. Telephona*: CanaI 78

Geriausia, užeiga Scran- 
tone.
......... P*8............

FRANCISZKU KOON8, 
105 Lockouanna Avenue. 
. Uj wieU arti ’r,8’l geležinkelių - 
taciju, kur kiekvienas atvažiavęs in- 
zitf miestą gali gauti gėrę natvyf 
ia, szalta alų Ir kvepenezius

Ala** gero ’ Cieara.
Pernakvot ir rodą gerą.

.. ■ '. ■
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