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^Vokietija.
VVokietijos iždo ministeris, Mi- 

quel, iszdavė įsakymę su visų 
ne įleisti atgabenamų'f Wok7ettję 
isz Amerikos t-zviežių vaisių. 
Savo įsakymę teisina jis tuom, 
buk atsiųstuose isz Amerikos 
waisiuo.se užtėmyje vodingus 
vaisiniams medžiams vabalu?,
kokių Europoj nėra, taigi minė 
tas padavadyjimas newa lazduo
tas tikt ant apsaugojimo Wokie- 
tijos sodų. Daugelis atgabentų 
isz Amerikos siuntinių su vai
siais į Hamburgę ir į Bremę tapo 
ne įleisti. Amerikos pasiuntinys 
Berlyne užprotestavo tę wokisz- 
koministerio padavodyjimę, bet 
visgi j s likosi ne iszklausytas, 
uždraudimas gabenti į Wokietiję 
visokius socjų vaisius pasilieka 
ir dabar. Idant per Praiicuziję. 
Belgiją arba Angliję negalėtų a- 
teiti amerikoniszki vaisiai, paru- 
bežinėms muitinyczioms įsakyta 
įsileisti tikt tokius siuntinius, 
prie kurių bus pridėti vokiszkų 
konsulių paliudysimai kaslink 
vietos paėjimo tų vaisių. Ant 
to dar Wokietijos ministeris ne 
apsistojo, bet rengiasi panaszų 
uždraudimę iszduoti ir kaslink 
gabenamų isz Amerikos arklių. 
Kaipo priežastį tokio uždraudi
mo ministeris stato, buk kelis 
kartus jau pasitaikė, kad isz A- 
merikos atsiuntė įplautusius ark
lius. Nieks vienok nė Wokieti- 
joj ne tiki, kad nurodytos minįs- 
terio Miųuelio priežastys butų 
teisingos, jis ne tiek nori apsau 
goti Wokietijos sodus ir arklius 
nuo užkrėtimo ligoms, kiek tiki
si savo uždraudimais priversti 
Amerikę numažinti muitus nuo 
vokiszkų iszdirbimų. Jeigu da 
bartinių uždraudimų ne užteks, 
jis griebsis dar kitų.

r. Austrija.
Austrijos randas ne gal niekaip 

suvaldyti nesutikimų terp slavi- 
szkų ir vokiszkų pa
valdinių; nesutikimai kaip kur 
pereina į musztynes. Pirmiau 
šiai pradėjo musztieci parlamento 
pasiuntiniai Windobonos parla
mente, dabar pasiuntinių pa
veiksiu seka universitetų ir kito
kių augszteenių mokslainių stu
dentai. Musztynės terp slavisz 

kos ir vokiszkos kilmės studentų 
atsiliko Pragoj, Windobonoj; ka 
tlangi paskutiniame universitete 
vokiecz ų buwo dauginus, tie per
galėjo slavus. Insbruke, kadan
gi ežia slavų nėra, susimuszė stu
dentai katalikai su liberali-zkais. 
Liberalai pergalėjo katalikus. 
Kalnakasystos akademijoj mieste 
Loebau užgimė teiposgi sumiezi 
mai, studentai ne daleido profe
soriams lekcijas skaityti. A p 
szvietimo ministeris, matydamas, 
kad studentai ne apsitr.alsaina, 
i-zdavė įsakymę uždaryti tuom 
tarpu visus universitetus ir vi
sokias augsztesuių mokslų moks 
laine% kol terp studentų sumi- 
szimai ne pa.-ibaigs.

NVienybė teip slaviszkų Aus
trijos .gyventojų, rodosi, iszdils 
ir pertai woki»ežiai vėl gal wir 
szų paimt*. Kiek galima numa
nyti isz i.'ZC nanezių Galicijoj 
lenk'szkų laikraszczių, lenkai 
rengiami apleisti czekus. Terp 
lenkų ir czekų užgimė nesutiki 
mai Cieszine. D ūkai noiėtų t ę 
apskritį lenkiszku padaryti, bet 
czekai tam prieszinasi, kadangi 
czui ir czekų daug yra. Kol sla 
vai vien kalba apie slavų vieny
bę, viskas eina gerai,bet kaip tikt 
reikia dėl vienybės kę nors paau
kauti, jau vieton vienybės, kyla 
nesutikimai.

Italija
Daugelyj vietų Italijos užgimė 
maisztai:"' iszbadėję gyventojai 
pakėlė maisztus, daužė valgomų 
daiktų pardavinyczias. Prie stal>- 
dymodiktai baduolių likosi sun
kiai sužeistų. Alkstauczių vie
nok-,- knip kiekviena** numaao, 
su karabinais ir kaidais ne gali
ma pasotyti; tuom tarpu Itali
jos raudas ne turi kuom h adų o 
liūs szelpti. Kadangi vienok 
visgi teikia kjt nors dėl jų pada 
ryti, todėl Italijos miifsteriai 
nusprendė numuž uti muitus nuo 
atgabenamų isz svetur kvieczių 
ir kornų. Muitai tie ikisziol bu 
vo 7 fn nkii nuo kiekvieno hek 
tolitro (hektolit res—-25 gmeziai), 
dabar gi juos nutnužmo iki 5 f'~. 
(5 fr.-l doliiir.it-); taigi n<rrsduo 
na bus pigesni.

Terp Italijos ir Hayti repub i- 
k< s traukiasi nuo kėl ų metų ne- 
i-utikimai: iiko-i mat ežia nu- 
>kiiiu?ti itališki pavaldiniai. 
Italija pareikalavo už tai didelio 
at ygmimo, bet tasai iki sz:ol wi.— 
gi neiszmokėtas. Kadangi geru, 
kaip persitikrino, nieko gauti ne 
galima, randas nusprendė sių-ti 
prie Hayti pąkranczių du tawo 
kariszku laivu, su kuriais, kaip 
neseniai padarė VVokietija, nori 
ir Italija priversti to kruszto rau
dę iszmokėti tuojau? reikalauja- 
mę atlygi n i mę.

Panaszius nesutikimus turi I- 
talija ir su viena isz Pietinės A- 
merikos republika, Kolumbija 
vadinama. Nors per Clevelan- 
do tarpinįkystę likosi nutarta, i- 
dant Kolumbija iezmokėtų pas 
kirta nuskriaustiems italijonams 
allyginimę, bet iki sziol visgi ta
sai atlyginimas ne išmokėtas; 
todėl Italija ir prie Kolumbijos 
pakranezių siunezia kariukus lai
vus.

Balkanų pussalis.
Klausymas apie paskyrimę gu

bernatoriaus ant Kubos dar wis 
ne iszriszta*: Ma-kulija parei
kalavo nno sultano, idant už
tvirtintų Grekij- s sosto įpėdinį; 
Maskoliję tame parėmė Prancu 
zija ir Anglija, priesz tę vienok 
kanddatę pakėlė protestę VVo
kietija ir Austrija ir kaip dabar 
praueszi w»kiszki laikra^zcziai, 
Maskolija. bijodama įsikivinklio- 
ti į nesutikimus Europoj, kadan
gi tęsyk wici dięsiai priesz ję Azi
joj stotų, ne remia toliuus Greki

reikalaujanczio greito užbaigimo 
maisztų ant Kubos iszptm’azkag 
mini.-terių pirmsėdis, S.igasta, at
siliepė, kxd ne mato jis nė jokio 
reikalo paskirti kokį nors laikę 
ant apstabdymo maisztų, maistai 
pasibaigs tę-yk, kada maisztinį- 
kų ne bus. To linu-s jis pareiki! 
Iawo nuo Amerikos, idant fojė 
pasirūpintų ueda eisii iszplaukti 
i>z savo portų laivams i-u g n- 
klais ir liuo-moriais ant Kubos. 
Iszpanija wėl pirko du kariszku 
1 «iwu ir iszsiuntė visę savo lai 
wynę prie Kunarii'zkų salų; 
du kaii-zku laivu siunezia į A- 
merikos |Kirtus ant atlyginimo 
už alsilaiikymę ant Kubos vieno 
t>merikoniszko laivo. Sziaip ne 
atsitiko ant Kubos nieko naujo: 
jenerolas Blanco apgarsino rin
kimus į nauję Kubos parlamentę. 
Tikisi, kad po rinkimų maisztai 
labiaus susilpuės.

Azija.
Rytinėj Azijoj teiposgi nieko to

kio ne atsitiko, isz ko galima butų 
numanyti, ar gal ežia užgimti 
karė ar ne. Chiuų randas atsisa
kė nuosiulomo Anglijos ir Vo
kietijos paskolinimo pinįgų ant 
iszmokėjimo Japonijai karės 
kasztų, kadangi Japonija prane- 
szė Chinų randui, kad ji ne ap
leis jos laikomo porto Wei-Hai- 
VVei pirm paskirto laiko. Todėl 
Chinams nėra reikalo ir naudos 
mokėti tuos kasztus pirm laiko.

Anglija rods lupomis savo mi- 
nisterių garsina, kad ji ne daleis, 
idant Maskolija, užėmusi chi 
niszkus pertus, stabdytų juose 
kuom nors angliszkę prekybę. 
Isz to gazdiuimo vienok visi 
juokiasi, kadangi antroje pusėje 
szio szimtmeczio Anglija .viena 
dar nedryso stoti į karę su kokia 
nors Europos wiei-zpatyste. Ka
rėje su Maskolija, te<p vadina
moj Sevastopolinėj, Anglija pasi- 
wkielė į pagelbę Prancuziję, da

jos sosto įpėdinio, paliovė jį siu 
tusi į Kietos gubernatorius.

Maskolija, tikėdama daugiaus 
pelnyti prie dalinimo Chinų 
vieszpatystės, ne nori mat krutin
ti rytinio klausymo Europoj, 
kadangi dabir jį ežia pakėlus, ji 
negalėtų liek pelnyti, kiek nori.

Tessalijoj, i-z kur Turkija vis
gi no.isztraukia savo kariaunos, 
turkai užsimanė dabar linkti mo 
keszcz'us nuo grekiszkų gyvento
jų. Kadangi Tes-alija Europos 
vieszputyszczių pripažinta ui 
Grekijos savas1 į, ant to sutiko ir 
sultamts ir ) o sandaros s nlygo- 
mo pasiraszė, todėl grekonys at
sisako turkams mokėti kokius 
nors mokesžczius. Turkiszka ka
riauna per kiavinus inuszius už- 
iroa4wienę po kitam grekis-zkus 
kaimus ir juos iszplėszia, daugu
mu gyventojų i-zskerdž:a, kitus 
iszvaiko į kalnus, namus i-zdegi- 
na. Tos pjovynė# privers ant 
galo vėl Europos wie-zpaty«tes 
kę nors daryti ant ajisaugojimo 
kr kszczionių nuo turkų pjovy- 
nių. Tokiu budu mat pavojus 
karės ant Balkanų pussalio wis 
gi ne praszalmtas.

•
Iszpanija ir jos valdybos.

Iszpanija siunezia 15000 szvie- 
žių kareivių ant salos Kubos. 
Užrubežinių dalykų ministeris, 
Gullon, apreiszkė, kad tasai szwie- 
iios kariaunos iszsintimas ne 
teiszkia nieko naujo, s’ovis daly
kų ant Kubos neina niekyn, bet 
prieszingai, iszpanijonys vis d arti- 
giaus maisztinįkų pulkelių isz 
skiisto. Siųsti nauję kariauną 
likosi uu.-prę-ta /lar priesz iszke- 
baviuię ant Kulx» jenerolo 
Blanco. Nesutik'mai vienok Isz- 
pnnijos su Suvienytoms Sziauri- 
nės Amerikos Wieszpaty>tėms 
pasididino. Ant msz'o ameri- 
koniszko pasiuntinio Woodfordo,

ba rgi pagelbinįkų niekur rasti ne 
gal, niek» neųor už Anglijos rei 
kalus kariauti. XVienos gi Angli
jos nė jokia kietžemio vleszpa- 
tystė nesib.iugina. Maskoliszki 
laikraszcziai sako, kad karės nėra 
kę bangyiiei-i, kadangi, apart A n 
g ijos, nieks Mus'iolij >s reika'ų 
ne stalido, ka-link gi Anglijos, 
ta teiposgi ne gali tvirtai priesz 
tarauti, kadangi ant pavasario 
reiks jai Indijosė p /įkėlusiu* 
maisztus stalidyli, maisztus tuos 
parems Maskolija.

------
VVidurinėj Amerikoj, republi 

koj N'curagui, užgimė wėl iewo- 
liucija. Atkinko jin k«di nnar- 
kus susirėmimui reVoliucijonie 
rų su rando pujtrgonis Ka'ra 
pui-ė pairti* viražų dabar neguli 
ma žinoti. Randas pasitiki g*uti 
pagelbę nuo kuiinyTii-zkų republi- 
kų.
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Ne rūkyk tabako ir nespjaudyk, 
nes tai trumpina tavo amži.
Jei»w nori nUlpn, yt ho tabako ant wi«*do. 

ir pa.toti ,w-iku. ,wirtu if .jllnicu, Imk eydyk- 
iimi wadinaniM NO-TO-HMI.k urii perdirba .lip
nu* žmoni. in twirtu«. IMukcIi.. kurie pamėgino 
»xi»« itydykla*, in de.zimt. di-au i <u *were d— 
■įimta iw»ru *inxaua 4pi« O000U žmonių tapo 
laigydytnia. Pirk NU-TO-BAC nuo aawo aptie 
korta ua. »u K*aranel]a, ut60>-. arba už 11.00 A p- 
raaiytnua ir praba* gauoi dykai. Paraižyk, in: 
Sterling Remedy Co., Chicago, arba Xew York.

Į
Isz Lieįtnivos.

BlnivvysUs Komitetai.
Maskolijoj dabdr tveria “Blai- 

vystės Komitetus!*; toki komite- 
tetai susitvėrė j.iu kaip kur ir 
Lietuvoj. Rengiame visur arija- 
tos pardnvinycziap, prie jų skai- 
linyczias, o kaip kur net paren
gia skaitymus ajba prelekcijas; 
i*s - L»»tuwwj ūsai ožių komitetų 
pradėjo j in darbuoliesi Sziaulių 
ir Panevėžio komitetai, J<e isz- 
tikro galėtu žmonėms atgabenti 
naudę, jeigu jų nestabdytu neirz- 
miutingi inaskoliszkų valdžių 
Į>adawi<dyjimai, mat je'gu jos kę 
daleidžia, tai kitais pudaw»dyji- 
mals daleidimę naikina. 
Rengia Lietuvoj skaitinyczias, 
bet nedalcidžia į ja.-* žmonių pri
gimtoj kalboj kpįgų, parengia 
skaitymu*, liet nesupra tanioj 
žmonėms maskoliszkoj kalboj. 
\Visi tie nevu valdžių daleidi 
mat paskirti vien ant naudos 
ma-kolirzkai suprantanezių, lai 
gi ant naudos deszimtos gyven
tojų dalies, devynios gi deszim 
tos dalys negal isz to naudot es', 
tiems, jeigu nori isztiklm >is pasi
likti, liekasi tikt girtuokliavi
mas. { bl a i vystės komitetus, kiek 
žinome, priguli ir Lietuvos dvar
poniai ir kunįgai. Kodėl jie ne
bando nurodyti valdžioms ant 
tos anomalijos.^Vietiniams valdi
nį karna, žinoma, nėra kę apie tai 
minėti, kadangi jie per kvaili, 
idant tę galėtu suprasti, bet 
apart vietinių idijotų yra juk 
Peterbui go centraliszkos val
džios, kurių eanariai gal ir ne vi
si yra teip kvaili, kaip buvę 
Orževsklo pagelbinįkai.

Moterlszkoa ūkės mokslai- 
nė Budbergienės.

Panemunyje,Kauno gub. yra pa 
rengta baronienės Budberg mote- 
riszka mokslainė naminės ūkės. 
Pradžioje pereitų metų buvo 
mokslainėj 48 besimokinanezios 
merginos, per tuos metus pribu
vo 13 naujų, 16 gi apleido moks- 
lainę. Ant szių melų pasiliko 45 
mergaitės, kurios, pagal tikėjimę, 
sziteip dalinasi: staeziatikių 11, 
katalikių 4. armeniszko tikėjimo 
viena, liuteronių 29. Sunku su
prasti, kodėl,,,nors Kauno gub. 
gyvena daugiausiai katalikų, 
tep mažai katalikių mergaiezių 
lauko moksluiiię, kodėl katalikės 
szalinasi nuo mokslo? o pasimo
kyti yra ko: mokina ežia, ro- 
kunflų ir vędimoiukiaįkystės įenį- 
gų, mokina visokių kitokių žmo

^Vilniuje mokėjo: už rugius 76 
—77 kap. už pudę, už avižas 71 
—72 kap., miežiai 70—71 kap., 
grikai 60—62 kap., žirniai 65— 
70 kap. Szviežias sviesta* po 
8 rubl. 50 kap.—9r. 50 kap.,szie 
ra|s 28—30 kap., sziaudai 20 — 23 
kęp. už pudę.

Su wisu pa Ii uos no 11 nuo 
knreiwiNzkos tarnystes.
Wigi paimti Lietuvos vyrai į 

kariaunę, atitarnavę joje -avo 
laikę, paleisti namon, buwa 
paskui priskirti prie teip vadina
mos “opolczenijos”. kurioje,pagal 
Muskol jos tiesas, tarnauja iki 43 
metų amžiaus. Todėl Wilniaus 
kariezko apskriezio virszinį ras 
dabar apgarsino, kad wiei paimti 
į kariaunę 1876 m. ir pankui pri
skirti prie opolczenijos, nuo 1 d. 
Siusiosziu metų, su visu liekasi 
paliuosuoti nuo kariszkos tarnys
tes, kadangi szį metę jų laikus *u 
visu pasibaigė.

8iiwnžinėjo telegrafo už- 
weizetoją. z

20 d. Saurio, 5 wal. isz lyto, 
Wilniuje, atbėgęs geležinkelio 
trūkis suvažinėjo telegrafo 
užveizėtoję Peterburgo geležin
kelio linijos, Matwiejewę. Atsikė
lęs anksti, jis iszėjo ant kelio pa 
sivaikszczioti ir turbut, negirdėjo 
atbėganezio trūkio. Wilniaus 
geležinkelio tarnas rado ant kelto 
bailiai sudraskytę jo kunę. Jis, 
nors ne buwo baigęs augsztesuių 
mokslų, bet Pagarsėjo Wilniuje 
visokiais savo iszradimai*.

Patentai ant prekystes, ir 
amatin|kiszkų įtaisų.
Musų tėvynės sostapilėj, mies

te Vilniuje, ant stių metų iszpir- 
ko 6000 patentų ant visokių par- 
davinyczių ir umatinįkiszkų įt ti
sų. Szį metę su iszpirkimu pa
tentų prekėjai turėjo pariskubin 
ti, kadangi už pavėlinimę yra 
paskiria bausmė; kitais metais ga
lėjo juos Lzpirkmėti per isztisus 
metas, dabar gi reikiaHę atl kti 
priesz maskoliszkus naujas me
tus.

Pasimirė Kauno pralotas, 
knn.Rodawycziii8.

8 d. Sausio szių melų, Kaune 
pasimirė pralotas žemrii iszko? 
vyskupystėa, kunįgas Jonas Ro- 
davyczius. Jis pabaigė Peter
burgo d vaši szkę akademiję ir bu
vo vienas isz apszviestesnių Lie
tuvos kunįgų, apart dvasLzkų 
pokšiu,jis užsiiminėjo ir s wie t i už
kais, ypacz gi gerai buvo susipa
žinęs su geologija ir su minera
logija. Per ilgę laikę buvo jis 
tikėjimo mokintojumi Panevė
žio gimnazijoj

Žiema Lietuvoj.
Kaip visoj Europoj, o isz da

lies ir Amerikoj, žiema szį metę 
ir Lietuvoj ne szalta. Sausio mė
nesyj antai, kaip garsina ^Vilniaus 
meteorologiszka observatori 
ja, vidutiniszka oro temperatūra 
iszpuolė 4°, pagal Reaumuro ter- 
mometrę, augszcziaus zero; tau
kiaus lyja negu sniegą. Tokios 
sziltos žiemos, kaip szį metę, žmo
nės ne atmena.

Darbo namai.
Kaune susitvėrė teip vadinama 
darbo namų užveizda, kurios 
mieris yra suteikti darbę belur- 
cziams darbinįkams, kokių Kau
ne yra daugiaus negu kituose 
miestuose. k Wasaros laike, prie 
gabenimo į Prusus medžių, daug 
žmonių turi sziokį tokį uždarbį, 
žiemos gi laike t<e uždarbiai pa
siliauja. Darbo namų užveizdos 
kapitalas siekia jau 2000 rubl. 
Wis tai ne daug, bet ir pu tais ga
lima jau sziek tiek padalyti.

gui reikalingų mokslų, visokių 
rankų darbų, h'gienos, dirbimo 
vilkių sūrių veislių, sviesto, 
auginimo naminių gyvulių ir 
paukszcz ų. s<»diiunįkystės mo
kina d rbti gėry ra u* ir konservus 
i*z sodų vaisių, virimo, skalbimo, 
siuvimo, audinio ir bitinįkystės. 
Kad užlaikytoja mokslainės į 
mokintinis ne renka wien bajo 
ia ežių, parodo jau tas, kad ant 
wiso mokintinių skailliaus buvo 
tikt 5 bajoraitės, ukinįkų dukteių 
laukė mok>laii ę 38 ir tai dau
giausiai liuteronų ir maskolių 
dukterų; I e'uvarės gi, kaip sa 
ko, ne buvo nė vienos. Užlai 
kym is m >k'la nės kasztavo 6764 
rubl.

Draugas dangą apwogė.
Du uk nįkaį kaimo Dudiunų, 

Gedraicz ų valszcziaus, Wi!niaus 
gub., Goroszaniec ir Z<remba at 
važiavo į Wiluių ir apsistojo 
ant kiemo žydo Nemzero, ant 
Užupinė:* ui.; arklį pastatė tvar
te ir Czia ap*inakwojo, kadangi 
tę dieuę nespėjo atlikti wisų rei
kalų. Cz a užėjo a’silankyti pi* 
Goroszancę, jo pažį-tamas, gywe- 
nants Wiluiuje, Aleksa, ir pasiliko 
ant nakvynės tam patim tvarte. 
.Sugulus vibiems, pirmiausiai Za
remba iszkraustė kiszenius Alek
sos ir passlavė užprovylę revol
verį, vėliaus gi, kada ukiuįkai 
sumigo, Zaremba iszvedė abudu 
jų arklius ir leidosi su jais bėgti, 
liet jį sulaikė pristovas. Czia 
mat ukinįkas pirmiausiai nuo 
vagiliaus pavogė revolvelį, tas- 
gi užtai atlygindama, norėjo pa
vogti arklius.

Draugyste pataisymo nė: 
mieczių kolionijų.

Pereitame “Lietuvo*” numery
je mes paminėjome, kad ne esant 
Lietuvoj neinecziams patai»ymo 
kolionijų, nusikaltusius kuom 
nors Vaikus turi laikyti kaliniuo
se, drauge su užkietėjusiais pikta
dariais, kurte dar labiaus neme- 
czių doriszkę supratimę pagadi
na. Dabar jau vienok ir Lietu
voj susitvėrė tam tikra drau 
gystė, kurios mieriu yra rengti 
žemdarbiszkas kolionijas ant pa
talpinimo nemeczių nusikaltėlių 
ir iimatinįkiszkus namus, kuriuo
se mokys juos visokių amatų. Į- 
81 a ta i tos naujos draugystės jau 
likosi maskoliszkos vidurių mi
nisterijos užtvirtinti.

Naujas wandeninis kelias.
Tiiinėjimai inžinierių ant persi

tikrinimo, ar galima sujungti upes 
įpuolanczias į Baltiszkas jūres su 
įpuolanczioms į Juodąsias jau pa
sibaigė, inžinieriai surado, kad 
padarymas laivams kelio ant 
perplaukime isz Baltiko įjuodu
sias jūres n« sunkus. Jie užmanė 
nukasti kanalę nuo miesto Or- 
8ZO8 ant Witebsko ir sujungti u- 
pes Dneperę su Dauguva. Ka
nalas vienok bus p iškirtas tikt 
dėl upių botų, o ne dėl jūrių lai
vų, bet ir toks palengvins gabe- 
nimę Lietuvos produktų.

Jawq prekes.
Pereitę sanvaitę lictuviszkų 

javų prek& Liepojaus porte ne 
daug persimainė: už rugius mo
kėjo |>o 76-—77 kap. už pudę, už 
geriausius senus 78 kap., užszvie- 
žius 79 kap.; priplėkusių visai 
ne perka. Kviecziai 112—115 
k 'p., geresni 116—117 kup. A- 
vižos paprastos 68—72 kap., vi
dutinės 73—77 kap.,geros 78—83 
kap., geriausios 84—89 kap. Mie
žiai 64 kap. Žirniai 73—75 kap., 
geriauri 76—79 kap. Pupos vi 
dutinės 67—75 kap., geriausios 
73—83 kap. Linų Rėmens 116— 
118 kap., geriausi 119—120 kap. 
Kvietinės klynės smulkios 55 
kap., vidutinės 56—57 kap., 
stambius 58—5k f i p •
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Rinkimai Prūsų Lietuwoj.
Berželio mėnesyje atsibus 

Pru.-ų Lietuvoj rinkimai pasiun
tinių į ciecorystės parlamentę, 
kiiriume, nors Prūsų lietuvių 
yra apie 200000, taigi daugiaus 
negu turinezių du pasiuntiniu da- 
nieczių, lietuviai neturėjo savo 
reikalų apginėjo. Wisos wokiszkos 
partijos jau pradėjo agituoti, pri
kalbinėti žmonis rinkti savo par
tijos kand datas; agituoja ir Lie- 
tuwi*zka Skyrimo Partija tikt ne 
teip karsztai kaip vokiškos, 
musiszkius trukdo stoka pinįgų. 
“Vienybė”, paskutiniame savo 
numenje, ragina skaitytojus 
szelpti musų prusiszkus brolius 
jų kovoje su galingais vokie- 
cziais, jeigu jų nėparemsime, pra
rys juos vokiėcz'ai. M* s “Vieny
bės” užmanymui pritariame ir 
ragiuame musų skaitytojus, pagal 
i'Zgj ę, teiposgi prie to prisidėti. 
Norinti kieknor* aukauti ant to 
mierio, gali s'ųsti tiesiog į “Viė- 
nybė*” redakciję, arba pas mus, 
o pinįgai bas nusiųsti mu*ų bro
liams kariaujantiems už sawo 
tautiszkas tiesas į Prūsų Lietuvę. 
Kova jų sunki, todėl gelbėkime 
juos, kaip galėdami.

Namai silpniems waikams
Rygos didžtureziai rengia ne

toli Rygos silpniems vaikams 
namus. Miestuose, dėl nesveiko 
oro, dėl vargingo gyvenimo, 
daugiaus yra ligūstų, silpnų vai
kų negu ant kaimų; ant jų su- 
drut'nimo sveiku oru ir geru, 
maitingu maistu ir rengia minė- 
t' * namus. Maskoliszka žemdar- 
bystės ministerija duoda ant to 
vietę ir medžius, namus gi pasta
to savo kasztais Rygos didžtur
eziai, jie paskiria rekalingus pi- 
nįgus ant namų ižlaiky m o.

Muitai nuo maskoliszkų 
pinįgų panaikinti.

Keli metai atgal, maskoliszkas 
iždo ministeris iszdavė padava* 
dyjirnę, pagal kurį, nuo masko
liszkų pinįgų, ateinanezių isz už- 
rubežių į Maskoliję, reikėjo mokė
ti muitę, pacztams buvo įsakyta 
atidarinėti visus isz užrubežių 
a’einanczius apsaugotus laiszkus 
ir žiūrėti, ar juose nėra pinįgų, 
jeigu rado pinįgų*, tai ketvirtę 
jų dalį konfiskuodavo, taigi pa
imdavo ant iždo naudo*. Dabar 
jau tie muitai ir ansit neiszmin- 
tingas padavadyjimas likosi 
panaikintas. Argi jau dabar atė
jusių idZ užrubežių laiszkų neati- 
darinės maskoliszki paczto užvei
zėtajam?

Nauji rengiami geležinke
liai.

Maskoliszka kelių ministerija 
rengiasi padirbti kelias naujas ge
ležinkelių linijas Lietuvoj: l)nuo 
Rygos, per Bauskę ir Panevėžį 
į Kaunę, 2) nuo Panevėžio per 
Wilkmergę į Kaunę ir 3) nuo Pa
nevėžio į Wilnių.Jau szį pavasarį 
bus iszsiųsti inžinieriai ant pa
ženklinimo vietų. per kurias 
bėgs tie nauji geležinkeliai.

Raupuoti Prūsų Lietuwoj.
Isz viso, Prūsuose yra dabar 22 

raupais serganti; visi jie, iszsky- 
rus vien wienę paeinantį isz 
Sztetino, yra Pnn-ų lietuviai pa
einanti isz Klaipėdos pavieczio. 
lt jų gyvena prie savo 
šeimynų, po vienę yra klinikose 
Karsliaucziaus ir Halles, 2 Berly
no gydinyczioj, 2 Wroclavio uni
versiteto klinikoj, vienas gi 
Klaipėdos ligonbulyj. Isz pasimi
rusių* visi pasimirė į 7 metus 
nuo užsikrėtimo liga.

Rbikalavja Txisrxeu ib wyni ar
margina kelianti po Chieaiif irapliakino* tr pra
dą w. neU taworn» bagoto* tirmnt.Gan*M6,ooaat 
menesio ir extx*D*n*. Darba* ant wi*ado*. Turi 
duot gera rekomendaciją. Ratiykit angH*xkai 
indedami **wo adreaa ir mark* ant atsakymo. 
Adresą*: The Dominion Co.. DepL Y. Chioago.
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NUO REDT8TES.

Prasidėjus naujiems metams 
jau yra laikas kiekvienam skaity
tojui užsimokėti ui laikrasztį, kę 
yra skolingu ir apsisteliuoti jį ant 
sekanczio meto. Yra daugybė to
kių, kurie užsiraszė sau laikrasztį 
nuo agento ir jau pusė melų kaip 
skaito, apie užmokesnį nė nemi- 
slyja. Dėltogi meldžiame visų tų, 
kurie yra užsiraszę laikrasztį pas 
agentus ir wisus kitus skolingus, 
idant teiktųsi prisiųsti prenume
ratą arba užmokesnį. Kas neui- 
simokės sulyg Imos dienos Ko
sto (March) 1898, tam lai 
k ra s zt iš bus sulaikytas.

Laikrasztis “L:etuva” kasztuo- 
ja ant metų tik $2.00, o kas abu 
doliaru ant syk užsimoka, gauna 
ui 50c. knįgelę dovanų. Knįgelę 
gali iszsirinktisau isz musų k»t«- 
liogo, kas kokię nori. Kas neturi 
musų katalingo,tegul atsiszaukia, 
o prisiusime dykai.

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

Prisiųsdami , pinįgus uždėkite 
■šitokį adresę:

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

Kiekwlenas teip sako:
CASCARETS CANDY CATHaRTIC yra tai 

stebuklingiau.ioa gyd y klok axi. 'tuklaus i.ara- 
dtmuoke. turi gardu įmoki, gydo Išgarinę! ir 
tikrai inkstus, kepenis, pilw| ir ozystyja wi*a 
sistemą p ra-žaliu a perazalitna. gydo gajwos 
•knudelimf. drugy ir uikietejima * įdurtu

Pirk deilutf C. C. C. ssifdien. 10, 25. 50 cen
tu. Randasi wi»ose aptuko*, ir iszgydytna gwa- 
natuoja.

Isz Amerikos.
' i 

Persergėjimas keliaujantiems i 
Alaską.

Iszsiųstas su amerikoniszkos 
kariaunos kompanija į Alaakę, 
jos virszinįka?, Ryan, atsiuntė 
isz ten jau sawo raportą apie sto
vį dalykų. Jis neužgina, kad 
Klondikėj yra auksas, bet visgi 
nėra tiek, kaip apie tai garsina 
visokios aukso kasimo kompani
jos; persergsti jis darbinįkus no- 
rinczius ežia darbo jieszkoti. Sako, 
kad aukso kasimo kompanijos, 
apie kokias pilna apgarsinimų po 
laikraszczius, paremtos daugume 
ant prigawystės, ne turi jos tvir- 
to pamato, jų pakvietimams dar- 
binįkai ne privalo tikėti. Auk
so kišimo vietos užimtos, liuosų 
jau nėra. Darbinįkų yra dau
giaus negu reikia, prasidėjus dar
bams pavasary] jau ežia atkakę 
ne visi galės gauti darbę. Ka
dangi ant pavasario rengiasi at
kakti dar daugiaus norinezių ežia 
laimės jieszkoti, todėl daugu
mui atkakusių pritruks darbo. 
Kompanijos tyczia vilioja darbi- 
nįkus, kadangi savo pagarsini 
mais daro sau rekliamę, privažia
vus daug darbinįkų.už darbę rei
kės mažiaus mokėti.

Brangiausias laikrasztis ant 
svieto.

Brangiausias ant svieto laik
rasztis yra iszeinantis kasdienę 
Klondikėj, Alaskoj, “Morning 
Times”. Kiekvienas jo numeris 
kasstuoja apie 6 doliarus.Straips
nių ant pasiskaitymo yra jame 
mažai, bet už tai daug visokių 
apgarsinimų. Isz apgarsinimų 
matyt, kad Klondikėj barzdasku- 
cziams už nuskutimę barzdos rei
kia užmokėti 3 dol., tiek jau 
kasztuoja pusrycziai restauraci
joj. Jieszkanti daroinįkų siūlo 
ant dienos po 15 dol. ir apart to, 
dar žada pridėti po 3 stiklus deg
tinės.

16 Žwęju prigėrė.
Laike smarkios vėtros, prie 

Ne v Foud lando krantų, vėjas su- 
neszė daug ledo lyczių teip, kad 
laivai su valgio produktais negal 
prisigriebti ir per tai gyventojai 
baisų kenezia badę, minta jie 
vien isz to, kę sužvejoja jūrėse. 
Trinity užtakoj vėjas nuneszė 
ant jūrių didelę lytį, ant kurios 
buvo 16 žvejų; jie visi prigėrė.

•
Naujos anglių kastynes.

Britiszkoj Kolumbijoj, East 
Kootenay distrikte, terp Uolinių 
kalnų ir Selkirko surado naujus, 
didelius auglių plotus. Plotai tie 
užima isz viso 150 ketvirtainių 
mylių- Pagal iszskaitymę D-ro 
Selvyno, kanadiszko komiso- 
riaus, ant kiekvienos mylios yra 
po 50000000 tonų anglių, taigi 
ant viso ploto yra tiek, kad jų 
ant kelių metų reikalavimams vi 
■o svieto užtekti galėtu. Rengia

cz;a dabar ne vienę, bet kelias 
kastynes. Anglys yra negiliai.

Apsunkinimai norintiems apsi
vesti Ohio sztete.

Pasiuntinys tiesdarh, buto szte 
to Ohio,Charles W. Parker iszCu- 
<rahage pa v i ecz i o, padavė ^nt ties 
darių buto nusprendimo bilių ap
sunkinantį apsivedinamę. Parker 
reikalauja, idantleisniai ant apsi- 
vedimo butų iszdavinėli norin
tiems apsivesti tikt po daktaro 
jų apžiūrėjimui; idant girtuok
liams, menko proto, sifilitikams 
ir tt. leisniai ant apsivedimo vi
sai nebūtų iszdavmėjami. Isz 
tikro, girtuoklių, idijotų, sifiliti- 
kų vaikai paprastai būva ne 
sveiki, jie tankini būva tikt sun 
kenybė krantui. Bet kę gi p. 
Parker mialyja daryti su tais, ku
rie, negalėdami apsivesti Ohio 
sztete, iszvažiuos aut apsivedimo 
į kitus sztetus ir paskui apsivedę 
wėl ežia sugrįž? Kędarys su tais, 
kurie, negalėdami gauti leisnio, 
gyvęs porose ir be leisnių?

Nelaimes ant geležinkeliu.
Cedar Fale*, Ia. Netoli gele

žinkelio stacijos Fredrichsburg, 
ant linijos Chicago Great Wes 
tern geležinkelio su-umuszė du 
ant vienų szėnių bėganti geležin- 
kel'o trukiai. Buvo mat smarki 
sniego dargana teip, kad trukių 
ma->ziifstai negalėjo matyti isz 
toliau* atbėganezio trūkio; susi- 
muszimas buwo smarku*, luko- 
moty vos, fruchtimai vagonai su 
visu tapo sudaužyti; trys gele
žinkelio^ tarnai likosi baisiai iszsi- 
veržusto garo nuplikyti.

Lavkence, Mich. Trūkis South 
Haven & Western geležinkelio 
iszszoko isz rėlių; prie to szeszi 
pasažieriai likosi sunkiai apkulti. 
Netoli stacijos susigrūdęs ant szė
nių sniegas iszmetė pirmiausiai 
snieginį plugę, o tas patraukė 
du pasažieriniu vagonu. Sun
kiausiai sužeisti yra: vagonų 
stabdėjas, maszinista ir geležin
kelio inžinierius.

Somerville, Mas. Trūkis 
bėgantis isz Conevel, Boston & 
Maine geležinkelio, netoli stacijos 
AVinter Hill/susimuszė su vieti
niu trukiu, prie to penkiolika 
pasažterių likosi sunkiai apkultų, 
terp kurių yra ir mirtinai apkul
ti.

Expliozija.
• Marinette, Wis. Czionyksz- 

czioje popieros dirbtuvėj, prigu 
linezioj “Marinette & Menominee 
Paper Co.”, atsitiko baisi garinio 
katilo expliozija, kurios visa 
dirbtuvės trioba likosi sugriau
ta; du darbinįkai tapo užmuszti, 
treczias gi mirtinai apkultas. 
Blėdį expliozijos padarytę skaito 
ant 75000 dol.

Sutruko kanuole.
Laike szaudymo isz naujų re 

volverinių kanuolių netoli Sandy 
Hook sutruko viena, matomai ne
gerai padirbta kanuolė ir parako 
smarkumas iszmėtė toli į visas 
puses sutrukusios kanuolės dalis. 
Laimė dar, kad szaudanti karei
viai buvo už uždangos pasislė
pę; viena vienok szukė, sve
rianti apie 200 svarų, likosi to
liaus numesta, pramuszė sienę to 
Ii stovinezio telegraf j biuro ir 
nupolė į tarpę kojų telegrafisto 
sėdinezio prie telegrafo aparato 
ir sulaužė jam vienę koję; kitam 
gi telegrafo tarnui sužeidė veidę.

Gaisrai.
Gloversville, N. J. Sudegė 

ežia dailiausias visame pavietyj 
ho telis, vadinamas Al vore House. 
Ugnis teip greitai platinosi, kad 
ne visi hotelio gyventojai spėjo 
iszsigelbėti, szeszi žmonės sude
gė, 12 gi sunkiai apdegė; terp 
paskutinių yra ir mirtinai apde
gę- •’

Winnipege, Kanadoj, mies
to viduryj, sudegė teip vadina
mas Mc. 1 n tire blokas. Trioba bu
vo ant keturių lubų, tilpo joje 
daug visokių pardavinyczių, 
daktarų ir advokatų, biurai ir da
lis Manitobos universiteto. Blėdį 
ugnies padarytę skaito ant 5000 
000 dol.

Naagatūck, Con. Sudegė 
ežia dideli “Red mm i ng” dirbtu
vė, prigulinti “United States 
Ruber kompanijai". Blėdį ugnies 
padarytę skaito ant 700000 dol.

Sniego darganos.
Sztetuose Naujos A gi i jo s siau

tė baisios sniego darganos ir vėt 
ros. Kiek iki sziol žino, laike jų 
pražuvo 25 žmonės. Bostone ir ki
tuose miestuose nupuolę, sniego 
sutraukyti, elėktritzki d ra ta i už- 
muszė daug arklių. Atlantiko pa 
krantėse susidaužė daug laivų. 
Netoli Gloucester, Mas. prigėrė 
18 žvejų, susidaužė d>ug žvejų 
laivų. Kituose Atlantiko pa- 
kranezių krasztuose susidaužė jų 
teiposgi diktai. Kiek laike tų 
darganų ir vėtrų isz viso pražu 
vo žmonių, dar nežinia.

Nusižudė iszradejas.
San Francisoo, Cal. Nus;szo- 

vė czia pagarsėjęs jau Amerikoj 
savo iszradimais, Max Pauley, 
kurio tikra pravarde yra Robert 
Bley. Priežistis patžudystės yra 
ta, kad jis su dideliais kasztais 
padirbo nauję orlaiwįr kurisai, 
p igai jo iszskaitymę, turėjo lėkti 
ir pr>e-*za<s smarkų vėję, tuom 
tarpu prie bandavonių jis visai 
lėkti nenorėjo ir iszradėjas 
ne rado priežasties, kurios dėl jo 
padirbtas orlaivys ne lekia.

| Halifax, N. S- Ferneusa už
takoj, Nev Foundlando pakrantė
se, susidaužė angliszkas laivas 
“Lady Berth”. Isz buvusių ant 
jo jnrinįkų nė vienas neiszsigelbė- 
jo, todėl sprendžia, kad visi tu
rėjo prigerti.

Jeiru Jautiesi Msveiks. imk wlėnęCASCAR 
ETS, o isxgyd>s tawj, u* 10 O 80c

Isz darbo lanko.
Pereitę sanvaitę Suvieny

tose W’ieszpatystėse Sziaurinės A- 
merikos buvo isz viso 335 nusi- 
bankrutinimai, pereitę gi metę, 
tę paczię sanvatę, buvo jų 311. 
Kanadoj buvo 79 nusibankrutini- 
mai, pereitę gi metę buvo jų 68. 
Darbo sanlygos mažai persi
keitė; iszvežimas tavorų į sveti
mus krasztns pasimažino, bet 
visgi Amerika daugiaus iszvežė 
savo produktų ir iszdirbimų ne
gu parsigabeno svetimų.' Geriau
siai stovi .darbai lokomotyvų 
dirbtuvėse: Philadelphiosdirbtu
vės si u n ežia lokomotyvas dėl 
Finlandijos geležinkelių; iki sziol 
Maskolijos geležinkeliams 
dirbdino jas Berlyno dirbtuvės. 
Kvieczių prekės žymiai nupuolė, 
bet iszvežimas jų visgi didesnis 
negu pereitę metę.

Pueblo, Cal. Savinįkai 
czianykszczių geležies dirbtuvių 
parsitraukė 200 negrų darbinįkų, 
kuriems, žinoma,! moka mažiaus 
negu baltveidžiams. Isz to, kaip 
sprendžia, turės užgimti muszty- 
nės terp juodųjų ir baltveidžių 
darbinįkų. Tikrais kaltinįkais 
vienok yra ežia ne darbinįkai,bet 
kastynių savinįkai.

5 Ishpeming, Mich. Geležinės 
rudos kastynėse Ironvoode, pri- 
gulineziose Carnegie kompanijai, 
likosi pakeltas darbinįkų uždar
bis ant 10%; žada tę patį pada
ryti ir kitos kastynės Gagebic 
distrikte. Tasai padidinimas dar
binįkų uždarbio pasiekia 3000— 
4000 darbinįkų.

1 Dayton, Ten. Kalnakasių 
sztraikas traukiasi ežia toliaus, 
kadangi darbdaviai negal susitai
kyti su darbinįkais kaslink tonos: 
darbinįkai reikalauja, idant tona 
butų 2000 svarų, kastynių gi sa
vinįkai ant tonos rokuoja 2100 
svarų.

1 Morgantovn, W. Va. Czia- 
nykszcziai kalnakasiai pasitraukė 
isz kalnakasių unijos ir sutvėrė 
neprigulmingę nuo unijos 
organizaciję, prie jos priguli jau 
3000 kalnakasių.

1 Bay City, Mich. Rengia 
czia tris naujas dirbtuves; lygiai 
prie statymo toms dirbtuvėms 
triobų, kaip ir parengus jas, dik* 
tai darbinįkų gaus jose darbę.

5 Pittsburg, Pa. Stiklo dirb
tuvės, isztovėjusios kelias san* 
vaites, vėl pradėjo dirbti. Reika- 
lavymų dirbtuvės turi diktai, 
taigi gal ant ilgiaus užteks czia 
darbo.

5 Didelės lokomotyvų dirbtu
vės “Rhode Island Locomotive 
Works” nusibankrutino ir likosi 
uždarytos. Per tai daug darbinįkų 
neteko darbo.

5 Mahanoy City, Pa. Darbai 
pas mus eina prastai: dirba po Į

LlZTUVA
3f dienos ant san vaitės, Resdingo 
ir Lehigh Valey kompanijų 
kastynėse dirba tikt po 3 dienas.

Darbioįkams dirbantiems 
bicyklių dirbtuvėse numažino 
uždarbį ant 12%, pereitę firi metę 
numažino ant 10%.

5 Nev Albany, Ind. Czia 
nykszcziose vilnų verpinycziose 
neužilgio pradė-t dirbti. Iszpra- 
džių ras jose darbę 500 darbinį- 
»ų.

CA8CARET8 •adrutlna kepeni*, inkstu ir 
pilws. Niekad neskauda. lOo.

ISZ
Lietuwiszku dirwu
Prowa szerifo Martino.
Prova žmogžudžio Martino ir jo 

pagelhiuįkų trukiasi toliaus. Iki 
sziol iszklausė liudyjimus prilen
kiu, arba teisingiaus sakant, tei
singai liudyjanezių, kaip antai: 
kunįgo Austo, protestoniszko 
pastoriaųsStoffieto,D-ro Keliam, 
mokslainės mokintojaus, keliau- 
janezio agento Adsmso. Wisi tie 
liudytojai iszreiszkė, kad Martin 
ir jo pagelbinįkai yra kaltais, kad 
darbiuįkAi nepadavė priežasties, 
dėl kurios butų reikėję pasinau
doti už ginklo, D-ras Kellar pri
pažino, kad daugumas joapžiurėtų 
darbinįkų buvo paszaufiį nugarę, 
taigi tę-tyk, kada jie stengėsi 
nuo- szuwių pabėgti. Neužilgio 
pradės klausinėjimus kompanijų 
pasamdytų, papirktų liudytojų, 
kurie, žinoma, liudys ant naudos 
szerifo ir jo pagelbinįkų. Apskųsti 
nenusiminė sude, bet laike klausi
nėjimo liudytojų ramiai sėdėjo 
ant savo vietų, kaip kits skaitė 
laikrasztį. Kogi j ems bijoti, ka
dangi juos remia milijonierių 
kompanijos, jos duoda pinįgus 
ant pro vos ir aut kaucijos: 
Philadelphia Sure Co. už visus 
pastatė kaueję 402000 dol. 
Martino prova yra tai isz 
tikro prova nutukusių mili
jonierių su skriaudžiamais darbi
nįkais. Katra pusė laimės, negali
ma įspėti, reikia vien pridurti, 
kad žmogžudžiams ne truks pinį- 
gų ant provoa, dėl jų supils mili
jonieriai. Arto ne pritruks skriau
džiamiems darbioįkams?

Rengiasi apsunkinti gawi 
mą ukėsystes popierų.
Wokiszkas Chicagos laikrasztis, 

“Illinois Staats Ztg", pranesza, 
buk amerikoniszki natyvistai lau
kia vien priėmimo Lodge* bi 
liaus apsunkinanezio ateivystę; 
kaip tikt tasai liks priimtu, turi 
jau kitę, pagal kurį, norinti gauti 
ukėsystės popieras, turės būt 
egzaminuojami, ir tikt tokiems 
ukėsystės popieras iszduos, kur e 
egzaminę iszlaikys. Minėtas vo- 
kiszkas laikrasztis klausia, kasgi 
egzaminuos amerikoniszkus naty- 
vistus, kurie, kaip kiekvienas 
žino, kaslink apszvietimo, stovi 
daug žemiaus už vokiszkus, 
prancuziszkos, skandinaviszkus, 
angliszkus, daniszkus, szveica- 
riszkus arba holandiszkus atei
vius. Mat nehzmintingi natyvis
tai nori Amerikoj arba kruvinę 
revoliuciję pagimdyti, arba nori, 
idant Amerika persikeistu isz 
angliszkos, į visokius tautiszkus 
sztetus. Jie savo neiszmintingais 
reikalavimais ne sudrutys ang- 
liszko gaivalo, kadangi tasai tve
ria mažumę, rengdami visokius 
apsunkinimus kitokiems gaiva
lams, p&gymdys pasiprieszinimę 
angiivjam gaivalui, o tęsyk ne 
j' jra >us viražus.

Su8iwieiiyjimo protestas 
priesz Lodges bilių.

“Garsas", pasktuiniame savo 
numeryje paduoda, buk ir “Susi- 
vienyjimasL. A." nusiuntė į kon- 
gresę protestę priesz Lodges ap- 
sunkinimę atkakantiems į Ameri- 
kę musų broliams. Ar musų pro
testai taps iszklausyti ar ne, 
sunku dabar įspėti, bet jeigu jų 
ir neiszklausytu, tai ir teip jie 
nepasiliks be naudos: amerikonai 
isz jų apie mus dažinoe ir iszgirs, 
kad ir mes, kaip ir kitos tautos, 
nepasiganėdiname vien tuomr 
kuom mus teikiasi apdovanoti 
Amerikos natyvistai. Isz protestų 
jie dažinoe, kad pajiegos jų silp
nos, todėl ant toliaus, idant ne
pakelti dar labinus ateivų ukėsų, 
nedrys begėdiszkai skriausti atei
vių.

Isz Arkanso Lietuwlszkų 
formų.

Oras czia neszaltas; užkyla de
besys su perkūnijoms kaip ir va
saros viduryj. Keliai netikę, ka
dangi nuo lytų žemė permirkusi. 
Dabar ant farmų turime parengtę 
didelį sztorę ir aptiekę; galime 
ant vietos viskę, ko reikia, nusi
pirkti. Jeigu kas isz lietuvių no
rėtu czia pirkti farmę ir geistu 
dasižinoti visę teisybę, tegul at 
siszaukia prie mus prideda ant 
atsakymo pacztinę markę už vie
nę centę, o mes jiems viskę, ko 
norės žinoti, praneszime. Galima 
raszyti ant adreso: Winco Kangi- 
serio, St. Grigaliūno, arba J. Gi- 
zo, Devalls Bluff Valley, Ark.

Grigaliūnas.

Isz West Troy, N. J.
Apie pagirtinus terp mus atsi

tikimus mažai girdėt, bet užtai 
pesztynių netrūksta. 29 Sausio, 
naktyj, Franko Adomavycziaus 
sai i u ne isz revolverio perszovė 
vienę lenkę, kulka įlindo į sprau
dę. Paszautasis dar gyvas, bet 
nežinia ar iszgis. Likosi suaresz- 
tuoti 9 žmonės, o terp tų ir saliu- 
nįkas. Suimti teisinasi, buk ansai 
lenkas pats persiszovė, tikt tam 
teisinimuisi nieks netiki, kadan
gi paežiam pataikyti į nugarę ne 
teip lengva.

M.

Užmuszč mainose.
28 d. Sausio, Lehigt Valley 

Primrose kastynėse likosi užmusz- 
tas darbinįkas, Juozas Szliakta. 
Užmusztas buvo dar jaunas, vos 
du metai kaip apsivedė, paliko 
paczię ir mažę dukterį. Paėjo jis 
isz Grodno gub., laikė savę už 
lenkę, bet pati jo yra lietuvė. 
Prigulėjo jis į slovakiszkę drau
gystę ir į lenkiszkę Zvięzkę: 
kasztais tų draugyszczių likosi su 
muzika palaidotas.

Musų atsakymai.
Savo atsakymus mums “Gar

sas" ant klaidaus stato pamato, 
jais vien parodo, kad ne pažįsta 
prideraneziai raszėjų etikos. Ap
leisime mes apkaltinimus Lietu- 
vio-Kataliko,.kitaip Samaritono, 
dar kitaip p. Lubeckio arbi Dr. 
Stupnicko vienoje ypatoje, pa
liekame jam liuosybę raszinėti ir 
po kitokiais pseudonymais de- 
nuncijacijas, kadangi jos papras 
tai vėliaus ar ankszcziaus iszpuo- 
la ant nenaudos paties denunci- 
janto, bet griebsimės suteikto 
mums “Garso" pamokinimo. Pa
mokinimai tie pastatyti ant klai
dingo pamato. Kiekvienas laik
rasztis gali turėti savo nomones 
prieezingas nuomonėms kitų, bet 
kaslink etiszkos pusės, toje yra 
ta pati dėl virų laikraszczių. 
Pagal tę etiszkę publicistikos ko- 
dekf-ę, redakcija atsako ne tikt už 
įžengimus straipsnius, bet ir už 
atsiųstas korespondencijas, po ku
rioms raszėjas nėra pasiraszęs vi. 
siems pažystamu vardu,ypacz jei
gu užsidengęs pseudonymu arba 
kriptonymu bando be pama 
to kitus apkaltinti, įkasti, de- 
nuncijuoti. Todėl tai redak
cijos netalpina tokių atsiųstų 
straipsnių, kurie yra priessin- 
gais laikraszczio pakraipai.Tos pa- 
czioš priežastys, kurių dėl raszėjas 
pasinaudoja isz pseudonymo yra 
lygiai kitur,kaip ir pasmus;p*eu- 
donymas vienok pseudonymui 
ne lygus: yra raszėj ii, kuriuos 
visuomenė tikt isz pseudonymu 
pažysta, bet tie nemaino kasdienę 
savo pseudonymo ir jo ne slepia, 
kiti gi pseudonymu užsidengia 
vien tęsyk, kada geidžia kitę į- 
kasti ir tai įkasti pasielėpę Jei
gu už tokius ne atsakys redakcija, 
Ui kasgi atsakys? Kur neteisin
gai apkaltintas jieszkos sau tei
sybės? Kiekvieno kraszto tie
sos paremia nuo amžių iszdirbtę 
publicistiszkę ėtikę, kadangi bau- 
džia redakcijas patalpinusias su 
neteisingais apkaltinimais pseu- 
donymiszkua straipsnius. Besi
skundžiantis į sudę ne privalo už 
redakcijos peczių pasislėpusio 
pseudonymo jieszkoti, bet patrau
kia ant iszsiteisinimo redakciję.

“Garsas", besiteisindamas, tei
kėsi per pusę lupų isztarti, kad 
apkaltinimai Liotuvio-KaUliko 
kaslink “Lietuvos" newa neapy
kantos katalikystės yra atkerszy- 
jimu užapkaltinimę klerikalų,kad 
jie ne rėmė prie rinki mųTabaro ant 
miesto bulmistro. Argumentas ta

sai czia teiposgi ne tinka.kadangi 
“Lietuva", dažinojusi, kad apkal
tinimas neteisingas, tuojaus ji at- 
szaukė, “Garso" gi ir Dro Stup- 
nicko kompanija to ne padarė. 
Mes vienok atszaukimo ir nerei 
kalaujame, kadangi p. Lietuvio- 
Ka t h Ii ko straipsnius isz syk pa 
laikėme už erzinimę, užasabiszkę 
atkerszyjimę, už tokiusjuos lai
kome ir dabar. Teisintiesi, gintiesi 
nuo asabiszkai ant mus įpykusių 
ne matome nė jokios naudos, nė 
reikalo. Paliekame “Garsui” ir jo 
sandarbinįkams liuosybę kelti 
vaidus, talpinti visokias de- 
nuncijacijas vardan katalikiszkos 
bažnyczios; mums gi rodosi, kad 
tas nė lietuvystei, nė katali
kystei naudos ne atgabęs. Tame 
mat musų nuomonės jau ne sutin
ka,

Naujos Knįgos
Dailide arba Patarmes stalio- 

riams, surinktos isz geriausia 
naujuju knigu. Su wirszum 120 
paisziuiu. Ant. Dailides, 1897. 
Telpa czia visokį naudingi pa

mokinimai stalioriams: apie var
tojamus prie darbo įnagius, apie 
tinkanezius stalioriams medžius, 
apie jų ypatybes ir būdų jų ap- 
dirbin^o ir tt. Knįgutė naudinga 
kiekvienam užsiimaneziam sta- 
iioryšta, turi isz viso per szimtę 
puslapių.

Visztos ir Ju auginimas. 
Parasze K.

Yra tai knįgutė labai naudinga 
kiekvienai Lietuvos gaspadinei 
užsiimaneziai auginimu visztų. 
Knįgelė tur 36 pusi. Telpa joje 
pamokinimai: Apie naudę isz 
auginimo naminių paukszczių, 
Apie veislines visztas ir jų augi- 
nimę, Apie parinkimę veislinių 
visztų ir apie visztinyczias. Apie 
kiauszinius ir visztų perėjimę, 
Apie prižiurėjimę, auginimę ir 
maistę viszcziukų, Apie maistę 
užaugusių visztų, Apie kiauszk 
nius ir Apie liga8 ir apie nau- 
dingumę visztų meszlo.
Lietuviai po maskolių Jungu. 

Parasze Dr.
Knįgelė turi 36 puslapius.Auto

rius peržiūri padėjimę lietuvių 
po maskolių jungų, aiszkina mas
kolių prispaudimus ir skriaudas, 
kokias jie kenezia politiszkuose, 
tikėjimiszkuoee dalykuose; paro
do, kaip maskoliai persekioja, 
kaip nekenezia lietuvių tautiszkos 
skirtybės. Autorius trumpai, bet 
žmonėms suprantamai sulygina 
maskolių tiesas ir parodo, kaip 
pats maskoliszki urėdnįkai laužo 
ant žmonių labo iszduotas tiesas.

Ant ko maskoliai apwer- 
czia sawo iždo surinki

mus.
Sulyginant su kitoms vieszpa- 

tystėms, Maskolijadidžiauaię dalį 
savo surinkimų apverezia ant už
laikymo aavo kariszkų pajiegų; 
mat visa galybė Maskolijos, per 
paprastus plėszimus labiausiai 
iszriplatinusios/ visa jos civili
zacija rymo ant karabinų jos ka- 
rei vių. Austrija ant kariaunos rei
kalų apverezia 13,59% savo isz 
davimų,Wokietija 14,81%, Angli
ja 20,24%, Prancūzija 26,22%, 
Maskolija gi beveik treczdalį sa
vo iszdavimų, taigi 31,58%. 
Iszmokėjimas palukų nuo už
trauktų skolų suėda 21,37% su
rinkimų, Prancūzija, rods, ant to 
apverezia 23,34%, bet jos ran
das palukus moka savo žmonėms, 
ji svetimuose krasztuose nė ska
tiko neturi skolų, bet užtai kitos 
vieszpatystės jai kaltos apie 15- 
000000000 frankų;Amerikos bon 
dų Prancūzijoj yra su virszum 
ant 1000000000 frankų-Užtai ant 
žmonių apszvietimo, ant pakė
limo mokslų Maskolija apverezia 
mažiausiai, nes tikt 3,99% savo 
ifzdavimų, nuvargusi gi Italija 
Apverezia jau 5,13%,/ Austrija 6, 
32%, Prancūzija 7,61%, Britani
ja 7,62%, Wokietija 8,34%. Tai
gi mat visa Maskolijos galybė, 
jos carų vien valdystė remiasi ant 
tamsumo joa gyventojų ir ant 
kareivių szaudyklių. Ir tokios tai 
kultūros nesziotojos terp savęs 
besiėdancz’os Europos vienpa
tystės nusilenkia, duoda dar 
labiaas jai susidrutinti. Bet ji susi- 
drutinusi panorės tę paczię tamsę 
užleibti ant visos Europos, isz- 
naikinti augszcziaus kitur pakilu- 
się oivilizaciję. Kad ji savo 
krasztuose stabdo ir naikina ne 
saviszkę oivilizaciję, taigi ne bo

tago civilizaciję, geriausiai paro
do jos darbai Lenkijoj, Lietuvoj, 
arba Latvijoj, neužilgio gal to 
paties darbo griebsis Finlandijoj. 
Koki darbai, toki ir vaisiai: 
žmonių apszvietinius ir turtingu
mas Maskobjoj stovi žemiausiai. 
Teip, paveikslan, isz paszauktų į 
kariaunę jaunų vyriszkių guber
nijose kur nėra žemiszkų įtaisų, 
ant 100 paszauktų, tikt 28, 6 mo
kėjo skaityti ir sziek tiek raszyti, 
žemiszkose gi gubernijoje tokių 
buvo jau daugiaus, nes 30, 4 ant 
pzimto paszauktų; jeigu nestab
dytu žmonių apszvietimo neisz- 
mintingi caro tarnai, žemiszkose 
gubernijose nuoszimtis mokau 
ežių skaityti butų dar didesnis. 
Mat msskoliszkas randas rūpinasi 
vien apie dauginimę kariaunos, 
ant kurios vien remiasi wi»a ga
lybė carų vienvaldystės, užtai 
žmonės tamsybėse skęsta, nėra 
metų, kad kokio nors Maskolijos 
kraszto nepasiektų badas. Tūli 
apskrieziai antai ant Kaukazo, 
kurie seniaus turėjo parengtus 
ant vandens iszvadžiojimo po lau
kus nukastus kanalus, garsus 
buvo isz savo vaisingumo, pa
tekę po valdžia maskoliszkų ca
rų, pavirto į nevaisingus tirus. 
Ilgai tokia rėdą trauktiesi ir 
Maskolijoj negal; ateis ir czia 
laikas pasirokavimo, per amžius 
skriaudžiami neteisingų valdonų 
žmonės turės pakilti ir atmokės 
prideraneziai savo valdonams ir 
jų visogalingiems tarnams.

“Lietuvos” Agentas.

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

Lietuvos ibzdavyste.

Pajieszkojimai.
Pajieszkau Winco Ausziuros, ibi 

Griszkabudžio kaimo ir Juozo Lopetos, 
isz Skrynupių kaimo, abudu 8uwalkų 
gub., Naumieszczio paw. Turiu į juos 
svarbų reikalą. Teiksis atsiszauki ant 
szio adreso:

Jurgis Tu moša.
Bo)fl57, WilkesBarre, Pa.

Pajieszkau Martyno Bzlioferszteino, 
su Liudvika Dilkuviene, kuriedu, 
vienas pametęs savo moterį, o kitas sa
vo vyrą, iszb$go isz M t Carmet, Pa. 
Sz’.'.ofersztein turi sužeistą kairės ran
kos mažiuką pirsztą, o Dilkovienfi yra t 
gražaus veido, kuda, geltonų plaukų, 
36 metų, 5 pėdų ir 4 colių augszta ir turi 
su savim paėmusi 2 vaiku: vaikas 6 
metų, o mergaitė dar prie krūties. Jiedu 
abu yra lietuviszki vokiecziai. Kas to
kią pora užtėmytų. teiksis duot žinią ant 
szio adreso:

Liudvik Blarus, Mt Carmel, Pa. 
(25-S)

Pajieszkau savo dviejų seserų: Kris
tinos ir Franciszkos Dudinskiuczių, isz 
kaimo Bsmbinįkų, parap. Simno, gmi- 
no Krosnos, Kalvarijos pa v., Suvalkų 
gub.: tikt 6 metai kaip atvažiavo 
į Ameriką. Jos paezios, ar kas kitas, 
teiksis man duoti žinią antszito adreso:

Antanas Dudinskaa, 
134 N. 2nd Str. Brooklyn, N. Y.

_______ _ 06—3)
Pajieszkau savo dviejų seserų: Apo- 

lionijos ir Juzės Geczaiczių, isz prie- 
miesezio Vainotos, Kauno gub., Rasei
nių pa v. Teiksisatsiszaukti ant saito*' 
adreso:

Aleksandra Jocia, 
121 Wharton St., Philadelphia, Pa.

Maskarados Balius!
Nedėlioj, 20 Wasario, 1898 . 

mete, 6 valaudę vakare, 
rengiu puikų maskarados balių, 
ant kurio nžpraszau visus lietu
vius ir lietuvaites ateiti persirėdę 
į juokingiausius aprėdaius. Ant 
baliaus bus duoti 5 “praizai”, 
taigi, kurie bus juokingiausiai 
apsirėdę, gaus minėtus “praizus”. 
Užkviectiu visus lietuvius atsi
lankyti.

Su guodone, L. Ažukab.

Laiszkai ant paczto.
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Isz wisur.
| Kaime Batir, Bendero pa

vietyj, Besarabijoj, pietinėj Mas- 
kolijoj, gyveno krominįkas, žy
das Anger, turėjo jis labai gražię 
dukterį, Etlę, į kuriębuvo įsimy
lėję visi kaimo vaikinai. Etlė isz- 
sirinko sau jaunę vaikinę staezia- 
likį Rotarę, persikriksztyjo ir ap
sivedė. Tėvai iszsyk labai įpyko 
ir žadėjo dukterį užmuszti, bet 
paskui neužkanta atszalo ir jie 
paliovė apie ję rupinęd. Rota r 
vienok neilgai džiaugėsi su savo 
gražia paeziule: į pusę metų po 
apsivedimui, jo pati nuo jo pabė- 
go su kokiu ten žyduku. Į tris 
metus, per jomarkę kaime Batir, 
pirmutinis vyras netikėtai patiko 
savo paczię, kuri stovėdama ant 
rinkos, barė kokį ten apdriskusį 
žydę. Perpykęs jos vyras norėjo 
ję nudurti su dalgiu, kokį turėjo 
rankoj, bet kas ten isz užpakalio 
sugriebė jo pakeitę rankę. Per- 
krikeztė likosi suaresztuota ir 
šitai kas pasirodė: pabėgusi nuo 
pirmutinio vyro, ji vėl sugrįžo į 
žydiszkę tnėjimę ir isztekėjo už 
žydo Fridmano; iszbuvusi su 
juom pusę metų, pabėgo su kitu 
žydu, Prokupcu ir su tuom apsi
vedė, bet neužilgio ir nuo to pa
bėgo.

| Mieste Lodz, Lenkijoj, 12 d. 
Sausio užsidegė naujai įtaisyta 
rando degtinės pardavinyczia. 
Pilant spiritę į stiklines ir peczė- 
tyjant kamszczius, užsidegė pe- 
czėtyjimui liakas,nuo liepsnos ex- 
pliodavo kelios spirito pripiltos 
stiklinės. Prie pilstymo dirbo 
200 darbinįkių. Jos pesigandu- 
sios ant syk pradėjo veržtiesi per 
duris laukan. Susigrūdime ke
lios darbinįkės likosi sunkiai su
mankytos. Toje pardavinyczic- 
je tai jau antras nelaimingas atsi
tikimas: pirmę padarė maskoliai 
pardavinyczios darbinįkai. Mas- 
koliszkos kuczios dienę, trys dar- 
binįkai, norėdami 
prisigerti, atsuko 
ir gėrė tol, kol ne 
jau prie baczkos.
spirite prigėrę, bet ant jų laimės 
atėjo dar į laikę' pardavinyczios 
užveizėtojas ir kranę užsuka 
Neseniai ežia vienas, teipoegi 
maskolius, darbinįkas galę gavo. 
Atsuko jis kranę spirito baczkos 
irapsižiojo; užmuszė jį vienok 
ant vietosspirito garai.

Ii Duktė Vengrijos didžturezio 
grafo H., 18 metų Josephina, įsi
mylėjo į paprastę czigonę, czigo- 
niszkų muzikantų direktorių, 
paszlavusį tėvui diktai pinįgų, 
su savo numylėtiniu iszdumė į 
Paryžių. Nebuvo tėvui kę dau
giaus daryti, reikėjo daleisti duk- 
terei apsivesti su czigonu, tikt 
jaunavedžiams uždraudė kada 
nors atkati į Vengriję.

• Sieradžiaus pavietyj, Lenki
joj, likosi suaresztuota jauna 
tarnaitė už vagystę. Ji mat priim
davo tarnystę, bet iszbuvusi po- 
rę mėnesių, apvogdavo savo 
darbdavius, iszsineszdindavo į 
kitę krasztę ir ten vėl tę patį pa
darydavo. Kada dabar ję suėmė, 
tai pasirodė, kad ji ne mergina, bet 
jaunas vaikinas, tikt už merginę 
persirėdęs.

|| Terp Ayr ir Kilmorneck, 
Szkotijoj, ant geležinkelio linijos 
bėganezios į Edinburgę ausim uszė 
pasažierinis trūkis su tavoriniu. 
VVagonai pirmutinio trūkio isz 
szoko isz rėlių ir susidaužė. Prie 
to 9 pasažieriai likosi užmuszti, 
sužeistų gi ir tai sunkiai, yra 
daug.

ant szwenczių 
baczkos kranę 
parwirto ežia 
Butų gal jie

| Londono laikrasztis “Times” 
pranesza, buk visose vidurinėse 
ir pietrytinėse Maskolijos guber
nijose žmonės kenezia badę, tu- 

* luose krasztuose gyventojų padė 
jimas dar sunkesnis negu buvo 
penki metai atgal, pagarsėjusiuose 
bado metuose. Maskuliszkiems 
laikraszcziams uždrausta kę nors 
apie badę raszyti. Mit masko- 
liszki valdiuįkai tikisi, savo už
draudimais apie vargę raszyti, 
alkstanczius nupenėti; jie mat ki
taip,kaip uždraudimais ne moka 
alkstanczių szelpti. Nuo bado 
užgimė smarkios sziltinės ir 
kitokios ligos, nuo kurių daug 
žmonių iszmirė. Carui mat ne 
tiek rupi gelbėjimas baduojanezių 
pavaldinių, kiek platiuimas Mas
kolijos valdybų.

| VVartojimas degtinės Wo- 
kietijoj, nors palengva, bet visgi 
mažinasi, juo vokiecziųapszvieti- 
mas kyla augsztyn, juo mažiaus 
jie girtuokliauja. 1890 m. sunau
doto Vokietijoj czysto spirito 
iszpuolė po 4,60 litro (litras 
lygus kvartai) ant kiekvieno 
gyventojaus; 1891 m. po 4, 
33 litro, 1895 m. 4,28 litro, 
1897 m. jau tikt 4,22 litro. 
Taigi per septynis metus gėrymai 
ir girtuokliavimai Vokietijoj 
teip sumažėjo, kad pereitę metę 
kiekvienas vokietys iszgėrė jau 
ant treczdalio litro mažiaus negu 
1891. Jeigu mes ant tiek pakel
tume žmonių apszvietimę, ant 
kiek jį pakėlė vokiecziai, nėra 
abejonės, kad ir musų broliai 
mažiaus girtuokliautų.

su policijantais atėjo persitikrin
ti, duris rado užrakytas, ant 
baladjimo njeks neatsiliepė, to
dėl sulindo visi į Juhno gyveni- 
mę per iszmusztę langę ir rado 
visę szeimynę ne gywę. Mat tė
vas pirmiausiai nuszovė savo 
vaikus lovoj mieganezius, paskui 
paczię ir ant galo pats savę.

|| Kaip dabar isz Mažosios Azi
jos ateinanezios žinios paduoda, 
buwę ežia žemės drebėjimai dau- 
giaus nelaimių atgabeno negu isz 
pradžių garsino. Miestas Batihers 
likosi su visu isznaikinta* Maho
metonų moszejos (bažnyczios), 
kalinio namai, urėdai ir didesni 
privatiszkų namų dalis likosi su 
visu sugriauti. Skaitlių užmusz- 
tų paduoda ant 20, sužeistų gi ir 
tai sunkiai yra 50 žmonių.

vaiko pasid vigubina į pusę metų 
nuo užgimimo, kumeliukų į 6|— 
7 sanvaiezių, ėriuko į 10 dienų. 
Wisoki gyvi sutvėrimai auga 
mat ne vienodai greitai. Profeso
rius Bunge isz Bazilejos,Szveica- 
rijoj, sprendžia, kad tasai ne 
vienodas augimas po užgimimui 
visokių gyvų sutvėrimų paeina 
nuo sudėtinių motinos pieno. Isz 
tirėnijimo pieno Bazilejos uni
versiteto laboratorijoj persitikri
no, kad tie užgimę sutvėrimai 
auga greieziaus, kurių motinos 
pienas turi daugiaus tokių sudėti
nių, kurie eina ant kūno augimo, 
taigi kurių piene yra daugiaus 
baltymio ir druskų; kad tų sudė
tinių daugiausiai turi pienas mo
tinos tuojaus po pagimdymui, to
dėl tai pirmose dienose pagimdy
tas vaisius, mintantis tokiu 
pienu, auga greieziaus. Pienas 
gimdytojos moteries pirmose die
nose po pagimdymui turi 8,6% 
baltymio, po dviejų sanvaiezių 
turi jo jau tikt 2,6% ir teip pasi
lieka per tris mėnesius, antroje 
metų pusėj pasimažina iki 1,6%. 
Todėl tai ir augimas užgimusio 
kudykio smalkiausias būva per 
pirmas 8 sa n vaitos. Sumažėjus 
baltymini motinos piene ir augi
mas paskui eina jau palengviaus; 
antroje metų pusėje svarbumas 
vaiko pasididina tikt ant 0,30% 
vis^kuno svarbumo. Kaip terp 
žmonių.tepjauyrair terp kitų žin- 
danezių žvėrių: urnas ar paleng- 
vesnis augimas paeina nuo moti
nos pieno sudėtinių, juo baltymio 
piene yra mažiaus, juo pagimdy
tas vaisius auga palengviaus. 
Mažiausiai baltymio turi mote
ries pienas, nes tikt 1,36%, to- 
liaus eina pienas asilyczios, ožkos, 
sloniaus, kupranugario, karvės, 
kiaulės, avies, delfino, szuns, ka
tės, daugiausiai tokių sudėtinių 
yra piene tolimuosesziauriuosegy- 
venanezių elnių renais vadinamų. 
Tirinėdami pienę persitikrino,kad 
pienas pietinių krasztų žvėrių 
turi mažians riebumo, bet užtai 
daugiaus cukraus, kaip tai paro
do pienas paeinanezių isz sziltų 
krasztų: asilo, kupranugario, ar
klio ir sloniaus; prieszingai, žvė
rys szaltų krasztų duoda pienę, 
kuriame daugiaus riebumo, o ma
žiaus cukraus; augmenų augan- 
czių sziauriuoee vaisiai teiposgi 
turi mažiaus cukraus negu augan- 
czių sziltuose krautuose. .Czia 
mat pati gamta pritaiko viskę 
prie reikalo: nuo seniaus jau už
tėmyje, kad szaltų krasztų tau
tos valgo daugiaus riebių val
giu, gyvenanti gi pietuose ręika- 
lauja daugiaus cukraus, Isz pieti
nių krasztų sutvėrimų tikt slo
niaus pienas turi daugiaus riebu
mo, nes jame jo penkis syk dau
giaus negu karvių piene. Tas 
rodo, kad slonių veislė pirmiau
siai gyveno sziauriuoee, tikt vė
liaus isz ežia persikėlė į pietinius 
krasztųs. Tas teip ir yra, kadangi 
sloniai persikeitė isz seniaus ant 
žemės gyvenusių, didesnių už 
slonius, mamutų, kurių kaulus 
randa tikt sziauriniuose krasztuo 
ae. Kadangi vėl moteries pienas 
turi daugiaus cukraus, o mažai 
riebumo, tas rodo, kad pirmutiniai 
musų žemės žmonės atsirado pie
tiniuose krasztuose ir tikt vė- 
liaus iszsiplatino ir po sziaurinius 
žemės krasztus.

H Rostoke, Vokietijoj, laivų 
dirbtuvėj “Neptun", nupuolė 
sunkenybių kėlimo prietaisa ir 
tai tada, kada ji kėlė sunkėnybę. 
Prie to 11 darbinįkų likosi ap
kultų, isz kūnų didesni dalis 
mirtinai apkultų.

|| Mieste Perosa, netoli Turino, 
baduojanti gyventojai pakėlė 
maisztus. Rods paszaukta kariau 
na greitai maisztę apstabdė,
prie stabdymo daug žmonių isz 
abiejų pusių likosi sužeistų.

bet

t Maras Indijose nesiliauja; 
mieste Bomba y pereitę metę 
pasimirė 27000 žmonių. Dabar 
kiti Indijų miestai neįsilei
džia visai atkankanezių isz Bom- 
bay.

D Szlezijoj, Prūsuose, tuose 
krasztuose, kur pereitę vasarę 
buvo dideli tvanai, dabar pra
dėjo ne isz pa sakytai siausti szilti 
nės, nuo kurių daug žmonių 
mirszta.

Q Agliszkas garlaivy^, “Chan- 
nel Queen”, netoli salų Guernsey 
susidaužė ir paskendo. Garlai
vio kapitonę iszgelbėjo, bet 30 
juriuįkų prigėrė.

d Mieste Braunschweige, Wo- 
kietijoj, sudegė cemento drbtuwė 
“Brunonia”; prie to sudegė ir 
trys darbinįkai.

| Kaime Kaditz, netoli Dres 
d e no, Saksų žemėj, Vokietijoj, 
vienuose namuose gyveno far- 
meris Jonas Juhn su savo paezia 
ir 3 vaikų. Trijų Karalių dienoj, 
namų savinįkas praneszė valsz- 
esiaus virszinįkui, kad nuo kelių 
dienų nieks nematė nė vieno isz 
Juhno szeimynos sąnarių. Vaitas

|| Mieste Manilėj, ant Filipi
nų salų, siautė baisus gaisras; 
su wirszum 300 namų sudegė.

|| VVokiszkas garlaiwys “Else”, 
Holandijos pakrantėse susidaužė 
ir su visais taworais paskendo.

Motinos pienas, augimas 
ir klimatas.

Visoki gyvi sutvėrimai, isz 
;pats pradžių, tuojaus po užgimi
mui, auga ne vienodai greitai. 
Žmogus auga palengviaus negu 
arklys, arklys palengviaus negu 
autis, o tas palengviaus užszunį. 

8z vieži ai užgimusi mergaitė sve
ria vidutiniszkai 3000 gramų (3 
kylogramus), vaikas gi 3150 
gramų; kumeliukas sveria 50 — 
52 kyiogramų, versziūkas sveria 
35, 5 kylogramo. Svarbumas !

J. Gurinskas, prez. 
L. Ažukas, kasier.
J. Andriuszis, sekr.

Adresas sekr. 883 33bd Strikt.
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Paskolinimo ir Būdavo]i- 
mo Draugystė Keistu* 

ežio No. 1.
Ketverge, 24 Vasari aus, 1898 

m. atidaro 2-ra Beriję. Naudin
giausia kasa užezėdyjimo pinįgų. 
Iszmokeszcziai nedėliojai po 25a 
nuo akcijos. Paskolinimas aut že 
mės po 6 procentus. Susirinkimai 
kas ketvergas, $8 valandę vaka
re, saleje L. Ažuko, 3301 Aburn 
av. kertė 33czios ui. Dyrektorjai 
Draugystes: J. Gurinskas— 
prezidentas; J. Kiliaviezia—vice 
prez.; J. Andriuszis—sekretor.; 
L Ažukas—kasier.

Gaspadoriai kasos : F. Palio
nis; F. Popauokas ir J. Polujans- 
kas. Užsiraszyti galima kas ket- 
vergais, ant susirinkimo, salėj po 
nr. 3301 Auburn avė., kertė 33 
czioe ulyczios. Susirinkimai bū
va kas ketvergas,|8 valandę va
kare.

Portas 
Mekkos ant Raudonųjų jūrių yra miestasZJžad&z;visos trio- 
bos pastatytos czia isz koralių, kokius graibo isz jūrių. An
tras szventas mahometonų miestas yra Medina; czia yra 
kūnas uždėtojo mahometoniszko tikėjimo ir pranaszo, Ma
hometo. Į Medinų vienok jau mažiaus susirenka žmonių 
negu į Mekkų, todėl czia ir prekysta mažesni.

Pietini vakarinių pakranezių dalis, vadinama Yemen. 
yra labai vaisinga, todėl jų vadina Laiminga Arabija. 
Czia auga geriausia ant svieto kava mokka vadinama, teip 
praminta nuo miesto Mokka, iszkurio vien seniaus isz A- 
rabijos kavų gabeno.

2) Pietines pakrantes, kitaip Hadramaut vadinamos.
Prie siauriausios Raudonųjų jūrių dalies, prie Babelman- 
deb pertakos, yra anglijonų užimtas portinis miestas Aden. 
pastatytas kratere, arba oloje užgesusio vulkano, jun
giasi su kietžemiu per siaurų pieskynų j (koštų. Angli joną i 
A dane parengė savo kariszkai lai vy nei didelę anglių krau
tuvę, mieste jie įtaisė tvirtynę. Prie įėjimo į Babelman- 
deb pertakų, nuo Indiszko oceano, anglijonai užėmė salų 
Perim, kur parengė teiposgi tvirtynę. Per Raudonąsias 
jūres plaukia vien garlaiviai; kadangi czia vėjų ne būva, 
todėl žėgliniai laivai prisilaiko dar vis seno kelio aplink 
Afrikų. »

3) Rytines pakrantes yra isz dviejų dalių: pietinės 
Oman vadinamos, kalnuotos, turinezios užtektinai drėgnu
mo, vaisingos, prigulinczios savistoviui arabiszkam valdo
nui imamui isz Maskato, kurisai turėjo seniaus valdybas ir 
rytinėse Afrikos pakrantėse. Miestas Maskat, prie įėjimo 
į Ormus pertakų.

Sziaurini dalis, prie Persiszkos užtakos, yra uoluota, 
ne vaisinga, todėl tai nuo senų laikų rinkosi czia jūrių 
plėszikai arba piratai. Juos iszgaudė anglijonai užėmę sa
las Bahrein, prie kurių gaudo brangiausius ir gražiausius 
žemeziugus. Salas tas ir dabar valdo anglijonai, Arabijos 
gi tos dalies pakrantės priguli Turkijai.

4) Arabijos viduriai tveria arba pieskynūs, arba kal
nuotus krasztus; kalnuotoj dalyj yra daugiausiai oazų ant 
kurių neprigulmingi arabai augina geriausius ant svieto 
arklius ir kupranugarius. Czia susitvėrė narsių vehabitų 
sekta, jiems priguli didžiausias vidurių miestas Riad.

5) Mezopotamija užima tarpų terp Irano, Armėnijos 
ir Sirijos iszkilimų, atidaryta nuo pietrytų, perkirsta isz- 
ilgai Eufrato ir Tigro, prasidedanezių ant Armėnijos iszki- 
limo; prie įplaukimo į Persiazkų užtakų priima jos dar upę 
Szat-el-Arab. Užima ji vidurį tėrp Viduržeminių jūrių 
ir Persiszkos užtakos, yra ant kelio terp Europos ir turtin
giausios Azijos dalies, Indijų. Jeigu kas stabdo czia žmo
nių susineszimus, tai vien tas, kad upė Eufrat ir Tigras 
turi per smarkų tekėjimų, tikt prie įplaukimo į Persiszkų 
užtakų tekėjimas vandenų palengvesnis; smarkus tekėji-. 
mas vandenų stabdo botų ir trotų plaukimų augsztyn; vež
dami ta vorus žemyn, trotus pritaiso ant iszpustų susiūtų 
ožkų kailių. Nugabenę į vietų ta vorus, medžius ir smai
gus, isz kurių buvo trotas padarytas, parduoda, ožkų kai
lių gi maiszus parsigabena atgal, kraudami juos ant asilų. 
Mezopotamija apsiausta kalnais ir kalvoms ne daug turi 
lytaus, bet senovėj ji garsi buvo isz savo vaisingumo, czia 
tai buvo, pagal Biblijų, ir rojus, kur apsigyveno pirmuti
nis žmogus. Vaisingais tuos krasztus padarydavo perijo- 
diszki užtvinimai abiejų upių, taigi Eufrato ir Tigro, teip 
kaip Egipte Niliaus užtvinimai vaisingu daro tų krasztų; 
užtvinimus vienok Eufrato ir Tigro gimdė ne perijodiszki 
lytus, bet tirpstantis Armėnijos kalnuose sniegas. Todėl 
tai, kaip Egipte, teip ir Mezopotamijoj anksti užgimė kul
tūra ir mokslas, kadangi tas pats reikalas privertė žmonis 
kasti kanalus, tirineti kada užeis tvanas, todėl kilo czia in
žinerijos ir astronomijos mokslai; despotiszka valdžia ver
tė gyventojus atlikti sujungtomis pajiegomis reikalingus 
ant pakėlimo žemės vaisingumo darbus. Dabar vienok 
augszta senovėj kultūra czia isznyko, o su tuom pasimaži
no ir žemės vaisingumas. įsikirtus girias Armėnijos kal
nuose tvanai nors ir dabar būva, bet jie užkyla urnai, ne
tikėtai, ne tada, kada jie žemdarbiams reikalingi, tankiai 
vieton naudos, blėdį jo laukams atgabena; kanalai, damai, 
rezervoarai laike karių tapo isznaikinti, apie jų atnaujini
mų nauji tų krasztų valdytojai nesirūpino; puikus sodai 
isznyko, dideli milijonus gyventojų turėję miestai sutru
pėjo, Jų vietoj stovi sziųdien tikt kalvos pasidarusios isz 
griuvėsių senovėj buvusių puikių rūmų. Kur senovėj bu
vo puikus sodai, dirvos, sziųdien vėjas neszioja karsztų 
pieskų kaip ir Sacharos tiruose; žemdarbių darbų stabdo 
pulkai beduinų plėszikų, kurie tuom skiriasi nuo gyvenam 
ežių Arabijos viduriuose, kad czia jie nė arklių ne augina, 
bet pastojo žvejais ir piratais. Tikt prie įpuolimo upės 
Szat-el-Arabo auga paimu girios, yra kaimai su apdirbtais 
laukais, bet dėl daugelio klampynių tie krasztai ne sveiki. 
Didžiausi Mezopotamijos miestai, Mossul ir Bagdad, pasta
tyti ant Tigro krantų, vietose, kur traukiasi keliai nuo isz- 
kilimo, netoli griuvėsių senovės miestų Ninivos in Babilo
no.

6) Sirijos iezkilimas tveria sziaurvakarinę briaunų Ara
bijos, traukiasi iszilgai Viduržeminių jūrių pakranezių iki 
Arabijos iszkilimui ir Sinai pussalio. Nuo vakarų nu
sileidžia staeziai ir palieka žemų pakranezių juostų; į rytus 
nusileidžia isz palengvo ir susilieja su Mezopotamijos že
muma ir su vidurio Arabijos tirais. Sinai iszkilimo vidu
rys įslugo ir pasidarė gilus įdubimas, kurisai dalina iszki* 
limų į dvi dali, kurių vidurį tveria dvi Aigsztų kal
nų eiles: vakariniai augsztesni vadinasi Libanu 
(baltu kalnu), rytiniai gi Aniilibanu. Abidwi kalnų eilės 
į pietus susijungia per augsztų Hermon kalnų. Kalnas ta
sai padalina ir anų gilų Įslugimų į dvi dali: į sziaurinę ir 
rytinę; iszilgai pirmutinės teka uj>ė Orontes į sziaurius, 
prasimusza per kalnus ir įpuola į Viduržemines jūres; isz
ilgai kitos teka kontinentaliszka upė Jordan, kuri perplaukia 
du saldaus vandens ažeru ir įpuola į treczių, turinti sūrų 
ir kartų vandenį; tas treczias ažeras, į kurį įpuola upė Jor
dan, vadinasi Mirties jūrėmis todėl, kad ant jo pavirsziaus 
ne matyt nė jokio gyvo sutvėrimo, nėra jame nė žuvių, ap
linkui ne auga nė joki augmenys. Priepietvakarinių ažero 
krantų traukiasi druskos kalnai, kuriuos tekanti vandens 
visaip iszgriovė ir pavertė į stulpus, vienas isz tokių stul
pų yra laikomas už pavirtusių į druskų Loto moterį, vietų 
gi kur dabar yra Mirties jūrės laiko už vietų, kur nu
grimzdo už gyventojų nuodėmes miestai Sodoma ir Gomo- 
rah. Jordano klonis giliausioj vietoj tveria giliausių ant
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žemes depresiją: Mirties jur6s yra apie 12CT pėdų že* 
miaus Viduržeminių jūrių pavirsziaus. Klonis traukiasi 
ir toliaus pietų link prie Sinai pussalio iki Akaba už takai, 
bet ta dalis yra jau augszcziaus jūrių pavirsziaus.

Sirijos iszkilimas su pakrantėmis dalinasi į szitokius 
krasztus:

a) Sirija Tikroji užima sziaurinę iszkilimo dalį iki 
Hermon kalnui ir sziaurines pakrantes. Neprieinamuose 
Libano kalnuose, laike tikėjimiszkų persekiojimų slėpėsi 
visokios tikėjimiszkos persekiojamos sektos; dabar ežia be
veik neprigulmingi nuo Tnrkijks gyvena krikszczioniszki 
Maronitai, aplink gi visur gyvena neužkenezianti kriksz- 
czionių mahometonai. Szale maronitų yra sodybos smar
kiausių jų prieszų, Druzu, kurių tikėjimas yra tai sumaiszy- 
mas krikszczionybės ir mahometanizmo. Maronitai su 
Druzais veda nuolatai kruvinas kares. Jau senovėj bu-- 
vo ežia dideli miestai, isz tokių dar priesz Christaus užgi
mimų garsus buvo savo turtingumu miestas Antyochia, ant 
upės Orontes, sziųdien isz didesnių miestų reikia paminėti: 
Alepo arba Haleb, turintis 150000 gywentojų, ant karava
nų kelio nuo apatinio Oronto prie Eufrato; portas Alde- 
sandreta, vienas isz geriausių tuose krasztuose, prie užta
kos Iskenderun. Prie rytinio szono Antilibano kalnų, 
gražioje ir vaisingoje vietoje, ant karavanų kelio į Mekka, 
yra miestas Damask turintisrabie 200000 gyventojų. Nuo 
to miesto bėga kelias į portų Beirai.

Palestina užima pietinę dalį Sirijos iszkilimo nuo 
kalno Hermon ir pietinę dalį pakranezių. Krasztas tas, 
sunkindamas žmonių susineszimus, kadangi net pakrantes 
jų uoluotos, nevaisingos, krantai ne prieinami, lengvino 
gyventojams apsigynimų nuo prieszų; todėl tai ežia apsigy
venę žydai ilgai užlaikė savo neprigulmystę. Czia tai 
užgimė pirmiausiai krikszczioniszkas mokslas; kadangi Pa
lestina ūžime kaipi vidurį senoviszko civilizuoto svieto, 
tasai mokslas isz czia iszsiplatino į visus svieto krasztus. 
Palestina seniai buvo daug vaisingesnį, dabar nėra czia 
jau puikių ganyklų, isznyko ir paimu girios, žemė nužudė 
vaisingumų. a

Nežiūrint ant to nupuolimo, Palestina visgi yra ,,Szven- 
ta Žemė” krikszczionių, teip kaip Ąrabijos pakrantės su 
miestu Mekka yra tai szventa mahometonų žemė. Sosta- 
pilė Palestinos yra miestas Jeruzolima arba Jeruzalem, į 
vakarus nuo Mirties jūrių. Netoli Jeruzolimos, už rytinės 
klonies vadinamos Jozefato, yra Alyvų kalnas, o jo apaezioj 
daržas Getsemani, vietos kiekvienam žinomos isz gyvenimo 
musų Iszganytojaus. Į pietus nuo Jeruzolimos yra mies
tas Betleem, vieta, kur užgimė Christus; gyventojai jo 
krikszczionys.

Sinai pussalis yra tai kaipi pratęsimas Sirijos iszkili- 
mo jungiantis Arabijų su Afrika; į sziaurius atsiremia jis 
į Viduržemines jūres, isz vakarų gi ir rytų turi siauras už- 
takas Raudonųjų jūrių, Suez ir Akaba, isz kurių, laike 
smarkių vėjų, pasitraukia su visu vandens; laike vieno isz 
tokių pasitraukimų ir perėjo izraelitai (žydai) bėganti isz 
Egipto. Pussalis tas ne vaisingas, beveik nėra czia aug
menų, visų pavirszių užima nuogos uolos ir pieskynai, isz 
augmenų auga tikt monai, kuriais maitinosi bėganti isz 
Egipto žydai. Pietiniame pussalio kampe yra minėjami 
Biblijoj kalnai Sinai ir Horeb.

d) Fenicija užima vidurinę dalį Sirijos pakranezių, nuo 
priežemio Karmel iki įpuolimui Oronto į Viduržemines jū
res. Senovėj buvo czia garsi vieszpatystė Fenicija, jos gy
ventojai vedė kuo placziausių prekystų su visais tų gady
nių krasztais, jų laivai atkakdavo ir į musų tėvynę, isz 
kur gabendavo gentarų. Femicijonų tauta isznyko jau, 
jų puikus turtingi miestai teiposgi isznyko, pasiliko tik 
miestas Beryt, kurį sziųdien Beirutu vadina.

J) 1 iįOO .

Paveikslėlis M. Svarbesnes Azijos vrieszpatystes.

Pussalis Mažosios Azijos arba Anatolija yra terp 
užtakos Iskenderun ir Juodųjų jūrių, isz sziaurių jų kran
tus plauja vandens Juodųjų jūrių, isz pietų gi Viduržemi- 
nių jūrių, vakarinį gi krasztų Egeiszkos jūrės, kurios per 
Dardaneliu per taką jungiasi su Murmulinemis jūrėmis, o 
tas Basforo pertaka jungia su Juodomsioms jūrėms. 
Ties toms pertakoms Anatvli ja prisiartina prie Europos, la
biausiai ji prisiartina ties Konstantinopoliumi.

Anatolija arba Mažoji Azija tveria iszkilimų pasikėlu- 
sį iki 3500 pėdų augszcziaus jūrių vandenų pavirsziaus, 
isz krasztų apsiaustą labiaus iszkilusiais kalnais. Prie 
sziaurinio kraszto traukiasi Pontiszki kalnai, iszilgai gi 
pietinio kraszto kalnai Taurus, už kurių yra siaura pa
kranezių juosta. Nuo vakarų iszkilimas teiposgi atidalin
tas kalnais, tikt nuo vakarų jis liuosai iszsikeroja ir pada
ro daug smulkių pussalių ir palieka vaisingų pakranezių 
juostų. Ant vidurio iszkilimo yra teiposgi kalnai, isz ku
rių augszcziausi yra Argeus arba Erdzisz apie 18000 pėdų 
augszcziaus jūrių vandenų pavirsziaus, likusi dalis susideda 
ir lygių žole apžėlusių stepų. Isz upių tikt apie Salys ar
ba KizU Irmak prasimusza per Pontiszkus kalnus ir prisi
griebia Juodųjų jūrių. Seniai, nuvėstais kanalais žmonės 
tuos krasztus pavertė į vaisingus, buvo ežia augszta kultū
ra, kų rodo griuvėsiai senovės didelių miestų. Ne tikt Ma
žojoj Azijoj, bet visoj vakarinėj Azijoj yra daugybė se
novės miestų griuvėsių, kas rodo, kad seniai civilizacija 
stovėjo ežia daug augszcziaus negu sziųdien.

Apart mažesnių salų, kaip antai Rodos, Samos ir ki
tų, prie Mažosios Azijos priguli ir dideli sala Kipras arba 
Cipras. Iszilgai jos sziaurinių pakranezių traukiasi kalnų 
eilė. Sala-ta; kaip ir visų Mažoji Azija, senovėje buvo 
tirsztai apgyventa, ir vaisinga, bet iszkirtus girias, • persi
keitė jos klimatas. Po paskutinei karei Maskplijos su 
Turkija salų tų užėmė anglijonai.

(Toliaus bus)



Wietines Žinios.
—- Pagal ėsanezias tiesas, sztrit- 

karių kompanijos privalo valyti 
sniegą nuo tų ulyczių, per kurias 
nutiestos sztritkarių linijos. A- 
merikoj vienok didžturezių kom
panijos yra vien ant nepildymo 
tiesų, randas per silpnas, idant 
galėtų prie ko nors didžturtį pri
versti, pats jų bauginasi. Sztrit 
karių kompanijos po paskutinių 
didelių sniegų, su plūgais nustu
mi sniegą nuo savo rėlių į szalis 
teip, kad daugelyj vietų per uly- 
cz>ą negalima nė per* ažiuoti, nė 
pereiti. Tas nepatiko tūliems ant 
tokių ulyczių namų savinįkams. 
Savinįkai namų ant Van Buren 
ulyczios pasamdė darbinįkus ir 
tie sumetė nuo szalių sniegą ant 
sztritkarių szėnių, atbėgus sztrit- 
kariams, užg mė musztynės terp 
konduktorių ir darbinįkų. Atbėgę 
policijantai iszvaikė darbinįkus ir 
tikt potam, nukasus sniegą, sztrit- 
kariai galėjo tolinus važiuoti.

— Į vokiszką ligonbutį įsi
kraustė nedėlios rytą vagiliai, 
prisigriebė į operacijų salę ir pa
griebė daktarų instrumentus 
vertės 600 dol.; norėjo išbėgti, 
bet juos užtėmyje vienas isz pri
žiūrėtojų. Wilhoff. Iszsivijo ant 
ulyczios, ežia prie wagibų prisi
dėjo dar trys jų tavorazeziai ir 
prasidėjo isz abiejų pusių szaudy- 
mai. VVagiliai vienok, pabūgę, 
kad ant szuvių ne subėgtų poli
cijantai, pametė pavogtus ligon- 
butyj daktarų instrumentus ir 
pabėgo.

— Savinįkas drabužių parda- 
winyczios “The Hub”, Henry 
Lyton, praneszė angliszkiems 
laikraszcziams, kad jis, kaip ki
tais metais, teip ir szįmet iszda- 
lys po pu$ę tonos anglių ant 1000 
szeimynų, kurių adresus paduos 
jam laikraszcziai. Atsiszaukimų 
tiesiog pas jį, Lyton nepriima, 
reikia kreiptiesi per laikraszczių 
tarpinįkystę.

— Pereitos sanvaitės ketver
gė sudegė katalikiszka bažnyczia 
Szv. Mikalojaus, ant kertės Wa- 
shington str.,irRidge av., Evau- 
stone. Užsidegus bažnyežiai, apa- 
czioj buvo susirinkusių apie 100 
vaikų, suėjusių ant pasimokini- 
mo. Ugnis teip greitai platinosi, 
kad su dideliu vargu pasisekė 
vaikus iszvesti, Blėdį ugnies 
padarytą skaito ant 20000 dol.

— 71 metų senelis, czekas 
Matis, pateko po sudu ir likosi 
pastatytas po kaucija 20000 dol. 
Jis mat, atėjęs pas savo apleistą 
paezią, paleido į ją kelis szuvius 
ir pataikė į galvą, paskui bandė 
ir pats nusižudyti, bet tikt nepa
vojingai susižeidė. Paszauta pati 
teiposgi pasitaisė ir ji atėjo į sūdą 
ir stengėsi visaip wyrą iszteisin- 
ti. %

— Pereitą subatos dieną sude 
gė didelis namas terp Milvaukee, 
Carroil avė., Clinton ir Fulton 
str., kuriame tilpo dirbtuvės 
“Vulcan Iron Works”. Ugnis pa
darė blėdies ant 100000 dol. Su
degė visas dirbtuvės įtaisymas ir 
per tai 200, darbinįkų neteko 
darbo.

— Bažnyczioj Szvento Stanis
lovo Kostkoe, policijantasSchultz 
sugriebė 19 metų vaikiną, lenką 
Adomą Godavą, kada tasai įki
što ranką į svetimą kiszenių. Po- 
licijantas iszvėdė isz bsinyczioe 
vagilių ir rado jo kiszeniųj vieną 
pavogtą su pinigais masznėlę.

Republikoniszkas Kliubas Al* 
girdo. 7tos wardo» laikys savo 
metinį susirinkimu 17 Wasario, 
8to valandą vakare, salėj Marke* 
luno, 65 J S* Cana! St, kertė 15th 
Piace., ant kurio bus renkama 
admistracija. Wisi sąnariai Kliu- 
bo yra užpraszomi neatbūtinai 
pribūti. *

Loub Getz, Kliubo prez.

Nedėlioj, 13 Waaariaus, 1898, 
salėje po nr. 872 W. 22nd Str., 
kertė Robey Str. Liet. Republ. 
Kliubas lOtos vardos laikys savo 
metinį susirinkimą, ant kurio už 
kvieczia visus lietuvius lOtos 
vardos susirinkti.

Komitetas.

DR. C. B. HAM, 
Gydo wyru», moteris ir waiku»- 
Jeigu daktarai negalėjo pažint tawo ligos, ar* 

ba jeigu negalėjo tawg* iszgydytl. tai raszyk Uio- 
jau* pas D-rf Ham'|, o jie duos tau roJf dykai. 
Jeigu D-ras atrastu, kad tavo liga neužgydoma, 
tai pinigus tau sugražins ir nereikalauji nieko 
žudyti. D ra* Karn as yra teisyngu iratsakan- 
eziu, o ligoniais apiekaivojasi—kaipo tava* ša
šo saikais. Žmones, kurte ant tosterio jieazko- 
jo rodos visokiu daktaru, kurie keliolika metu 
iszkentejo ligas ligonbucziuoM, lyg per stebuklus

Gydo

Liet. Republ. Kliubas 9lcs taipinig
r .... žudyti,

vardos laikė savo susirinkimą 5 c»iu. o 
. r vo valkais. L

d. szio mėnesio, ant kurio apnn- jo rodo* visokiu 
, , , . . ... . Q isikentejo ligas U.ko delegatus Į polltlszką busiv. , tapo tszgydyti per D-r|Ham*} L------------

.- t i L x - * pasigirdami, bet Ūktai sakome tikrf ttesf. x._A. Bijanskį, J. Jauksztą ir A. vilkiuku savo ligos, nes gali Stotis neiszgydo-
? . ma. Tuojaus raszyk prie D-ro Ram o.

.’auksztą ir indorsavo ant prezi- Gydyklų D-ro Ham‘o negalim)gauti jokioje ap- 

deuto Polit, Susi v. F. P. Brad-
chulį.

M. Adomaitis, feekr.

Duodu žinę, kad D«* tė Sz. Q 
nos, laikys savo metinį susirinki
mu, Ntdėlioj, 13 Wssario, bažny
tinėj salėj, ant kurio praszau la
bai gražiai visu draugių susirink 
ti, katros nori prigulėt, o nuo se
ninus priguliuczios,katros ant mi
tingų ne atsilanko, o jei ant szio 
mitingo ne ateis, bus isz kuįgų 
Draugystės iszkasuotos*.

Su guodone
K. Szpokewiczienė, prez.

tiekoje, a ne groserneje, a ne karozemoje, no pas 
pedliorlu. Kas nori gautozystas ir sveikas gy- 
dyklas, turstacrlal raszyti prie D-ro Hsmo. Bon- 
kele gydyklų kasztuoja tik 11.00, szeazios bonke- 
les |6.00. Iszrascant gydyklas, reik apr»szyt sa
vo lig* ir Indet in gromata piningu*, arba mo- 
nsy oraeri, arba ezeki. Gydykla* ir pamokinim| 
kaip gydyti* Įsisiusime atgulė paeita. Prisiusk 
paoiUnp markę ant atsakymo. Adresas toks:

DR. C. B. HAM.
708-709 llational Union Bulldlng,

TOLEDO, O.

Pirmas Metinis Balius!
Baltimore, Md., panedėlyj, 21 

d. Was»riaus, 1898, Draugiszka 
Partyja turės sawo pirm$ metinį 
balių, VVagnerio salėj, po ur. 117 
W. Camden St., kuris prasidės 8 
valandą vakare. Įženga vyro su 
inotere |1.00. Gėrymai bus uždy- 
kę. Muzika bus iszpat Berlyno. 
VVisus lietuvius ir lietuvaites 
szirdingai užpraszo atsilankyti.

Su guodone, Komitetas.

Didelis Balius!
Wilkes Barre, Pa., Draugystė 

D. L. K. Algirdo turės savo ba
lių, ketvergo vakare, 17 d. Wa- 
sariaus, 1898, svetainėj po nr. 
123 South St., ant kurio visus 
lietuvius ir lietuvaites užkvie- 
ežia atsilankyti.

Su guodone, Komitetas.

Ketwirtas Balius!
Chicago, draugystė Szv. Jur

gio turės savo ketvirtu balių 
Nedėlioj, 13 Wasariaus, 1898, 
czekiszkoj salėj, 585 Centre avė. 
kertė 18tos ui. Prasidės 6 valan
dą vakare. Įženga vyro su mo 
tere 25c.

Draugystė Szvento Jurgio turi 
sau už garbe užkviesti visas Chi- 
cagos lietuviszkas Draugystes ir 
visus lietuvius ir lietuvaites ant 
savo ketvirto baliaus, nes jau 
praėjo geras laikas nuo paskuti
nio baliaus, taigi szitas bus su
rengtas gana iszkilmingai. Grajys 
puiki muzika, bus szokiai ir szeip 
j <u gražus pasilinksminimai. 
Dėltogi meldžiame visus nepasi- 
didžiuoti, bet atsilankyti, o busi
te kuogražiausiai priimti.

Su guod., Dr-te Szv. Jurgio.

Knigu Kataliogas.

Pomegyk dėžutė CASCARKTS už 10b., fe- 
rteuate (uteiaytoja plauoalu ir wt*u widurtu.

Draugyszcziu reikalai.
Mitingai.

Subatoje, 12 Wasarausi, 1898, 
Dr-tė Teisybės Mylėtojų laikys 
netikėtą susirinkimą, 8 valandą 
vakare, ant kurio užpraszo 
susirinkti. visus sąnarius ir 
norinezius pristoti Bus atlikti 
svarbus dalykai. Susirinkimas 
atsibus Pulsskiosalėj, j,

Su guodone, Dr-tk Tei. Myl.

Knygos malda.
Aukso Altoriai arba Szaltinis dangiszku 

skarbu. apdaryta drūtoj skaroj*, zstetjr- 
tai* kraszteis, d ra ežiai apkaustyta* ir su 
kabe •• “ “ 1

Apdaryta szagrine u <1 |
Minksstame apdare u “ “

.Apdaryta baltuose kauluose........................ |
Sena* ir naujas Aukso Altorius, skaroje apl__

styta* Irs* kabe “ Ž1.60
Senas ir Naujas Aakso Altorius, wokiszkoms 

litaromis “ “ •• •• 11.60
Balsas Balandėlės apkaastitas „ 86e.
Balsas Balandėlė* szagrine “ 1.50
Bals* 1 Bala ode les apdaryta* kriaztok......|B-00 
B* aas Balandėle* apdaryta* baltuose kau

luose.............i.................................  >8.00
Maža* aukso altorius, mažyte maldaknyge, vl- 

gadna dėl vyru In kyszeniu apdaryta drūta 
me audeklineme apdare....................... 40c

Motes Aukso Altoriai audeklinsme ap
daro ir apkalta* su blekemls •• ** 45c 

Mažas aakso altorius grateme saagrino apda
re................................................................. SOc.

Motes aukso Altorius krysztollneme apdare 75c. 
Garbe Dievui ant augsztybes, skaroje, ap- 

kaustyta Ir su kabe ** • 1 JO
Itzganingi dūmojimai ape sopulius szw.

Marijos Panos " 90c
Meno szv. Marija* Panos SOc

*------------------------- ----------- « 10d
.............. 6c 
............ Hfc ’’........40c
.......10B

•1.80

S.S

Ražancziua ir draugyste.....................
Stebuklai Dievo szv, Sakramente
Stacijos arba Kalvarija........................... ..........
Tajemnyczios Gyvojo Ražanoziau* 15c
Kantiezkos.......................u..........................  75c.
160 psalmu Dovido karaliaus ant paveikslo

Kanticzku ,. „ 76c

Knygos Dirasiszkos.
Kanezia Vieszpatie* Jezaas arba Gavėnios 
^kn^gele _ .. .. 800

Mo

W. SLOMINSKA
679 Mtlwaukee Avenue, CHICAGO ILL.

Mano Dirbtuve tapo
\ Apdovanota

KRAJOWA
!M4

DVIEMS MEDALIAIS
ant Kosciuszkos Paro
dos už rupeNtini 
gini 
dirbimą.

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

Turiu už garbę apreikszti guo- I\,u3 g; ą flf
(lotiniems KunĮgams ir guodotin. 1 ;>K#ĮįJj
Draugystėms, kad asz dirbu wi- V 
sus augszcziau? paminėtus daig- 
tus Pigiausel, Teisingiausei Jįįa
ir Geriausei, nes per 30 metų KT rr
užsiimdama iszdirtimais įgijau iGj 
geriausę praktiką D dėl to galiu ^v M |Ri M* feof
wiską padirbt pigiau ir geriau oe- fnį £|
gu kiti fabrikai. LJ l/Aj į^J

Su guodone ■ I
W. SLOMINSKA, 670 MILWAUKEE A V., CHICAGO, ILL.

ANDY CAT11ARTIC

Po 3 valandas. 6.
Fobt 8mith, Au., Sajos, 18M.

A. Ruben buvo apimtas Be. Vito Šiokiu teis 
balsei, kad traukimai ja kankydavo per 3 
valandas, nuo tu traukimu jos sanarial susisuk
davo teip, kad postovei negalėdavo. JI dejuo- 
davobalsei; bet kaip tik pradėjo imti ..Kunigo 
Koenig’s Nerve Tonfo*- kankinimai pasiliovė.

Rev. P. ZVVYSIGG.
G. Elng, isz Hemlock, O., raižo, kad jo tu

nus buvo gydytas per kelis daktarus nuo nuo- 
muinio, bet nieks negelbėjo; in vieta geryn, 
kas karts ėjo blogyn pakol nepradėjo tmti„K uni
to Koenig’s Nerve Tonlo", nuo to laiko uuoml- 
nny* 11 apleido ir jau dabar gali teMit pato vie
na* visur.

TYTT'17 I TG*°« kiekviena* vertingu knyge- 
I I V K A |le. apraszanczia apie nerviszkas U 1 llflllfass. ir ant pabandymo bonkelj 

vir»z minėtu gydyklų, kurs pri- 
siuns savo adre*^. Beturcziai ligoniai teipgi 
gaus szia* gydyklas dykai.

Szios gydyooe vra Iszrastos Kunigo Koe- 
nig isi Fort’Vayae. Ind. 1H76 metuose ir dabar 
yra Užduodamos po jo prliiura per

Koenig Med. Co. Chicago, III.
■iO JH- FVnnklin St-

A pliekose galima gaut bonkelę sziu gydyklų 
ui Ii arba 6 bonkvies ui 16.

Dideles bonkoe po |1.75. 6 bonko* ui 10.
Galima jas gaut it "LIETUVOS ’ redakcijoj

IRAJAHKA?
Ar nori tikrai g^ro* li«tuwi»zko* Trajanko*? J"i- 
gu teip, tei pirk La u) lao LietuoilBaRa 
Trajanka. Miletą Trajanka yra »utai»yta 
dailluo-v meniniuose bak»ukuroo,(er pir’o* klia- 
so» aptiekoriu*. Vienint-le Trajankn. kuri yra 
atsakaiictial >utaiajrta. KasitUoja SOc. 
baksa*.

flr meiati Sara arbata? M«*parduo- 
sime puikiausi*arbata, kokia ant swieto Kalima 
gaut, tei yra: Baronet Stnnd. Par»i«iuo<la 
pakeliuose ki >w*ro, »waro ir *warai*. Kaiz- 
tuoja fZ.oo .war*» Mu« aptieka vra pllningal 
apiiurvta wisokiais waistai*; kaipo uirubefti- 
nial», amerikouiizkai* ir visokiai* patentavai*. 
Reikalaudami raszyklt pas mus,o gausit brolUz- 
ka rodą

P.W. Bierstein & Co.
107 S.Main St., Shenandoah, Pa.

(1-4)

ZAN1EWSK1S.
924 33rd str., 
Lietuvlazkas 

kriauezius. 
Pigausia dra- 

krautuvė, 
uodą wiso- 

kius drabužius 
kuo no pigiau
siai. Teiposgi 
dirba ant orde
rio už pigesnę 
preke kaip vi
sur. VViengen- 
cziai, praszom 

atsilankyt, o 
persitikrysite.

Geriause Užeiga dėl Darhinyku
pas

J. Danisewicziu,
768 Bank ir River Side Sts.

Waterbury, Conn.
Užlaiko geriausius gėry mus; szalta 

Alų, seniausias Arielkaa, Likierius ir 
kwepenczius Cigarus. Užkwieczia wtsus 
atsilankyti. Juozas Danlseviczlus.

“Lietuvos” Agentai:
Keliaujanczlaia “Lietuvos” agentais y- 

ra: Vincas Kudaranckas ir Motiejus
Damijonaitis.

^Vietiniais Agentais szie: 
BALTIMORE. M D. 

Bonbwent. Mažeika, 118 Dover St.

MT CARMEL, PX ‘?' . 
Petras Bieliauskas.*

CURECOHSTIPATION
10$ 

2S«S0 4 _______ ___
ABSOLDTELY GUARANTEED &!
■>* kssMa fHa. AA 8TK1M4NG ątMEUY Ca.. CMeąga. ■—trooL Caa.. y K*w Torfc. su. i

DRUGGI5T3

pirks už

IM)WANOS DEL WISU.

Ben. Hatowskis,
627 S. Ganai kerte Judd nl., Chicago, III.

Dirba, taiso ir parduoda:
LAIKRODŽIUS, LAIKRODĖLIUS, 

Lenciugellua, Žiedus, Špilkas, Auskarus ir t.t.
Kiekvienas, kuris pas mane pirks tavoro 

už 15,00, gaus prezenta vertes $1,00; kas 
gaus prezenta vertes $1,50; kas pirks už 115,00 

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.

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

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

Naudokitės
T ^8Z Pr<)?OfJ*

Turiu dėl jttunuo- 
menes j nok i nga 

f kwlv,1'H. kuri ’no- 
ii k’ v / rinczi,‘ni i’1 i, i,i,is* 

i tyti trykszta in a- 1 
kis w*nduo ir daug juoko padaro. Kasz
tuoja tik 25c. Turiu teipgi monu kniga. 
kokios dar lietuwiszkoje kalboje niekad 
nebuwo, talpinusi joje daugiau kaip 
szimtas visokiu sztuku ir sekretu. Kas 
nori dasižinot kytrumus svieto, tegul 
ja nusiperka, o daug kytrumo iszgaus, 
1<»8 preke SI,50. ir prie to duodu dovanu 
Cuburkaite, su kurini galėsi žiūrimiems 

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

Turiu gražiausiu popieru gromatoms 
su kwietkoms ir drukuotoms pavineze- 
vonemis; turiu mnszinukiu drukavoji- 
mui gromatu. Turiu visokiu knygų: 
maldaknygių ir istorijų. Kas nori dasi
žinot apie visokius daiktus, tegul, 
prisiunezia už 2c. marke, o gaus kata- 
lioga wisutudaiktu Adresas mano toks: 

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

Chas. Baltrukonis.
Pristatau Druugystėms viso

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

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

Conn.

— Geriause lietuviszkai-lenki- 
szka Aptieka Juozo Leszczyusko, 
po nr. 3315 Laurel st.,.kuri užlai
ko geriausias gydyklas czionyksz- 
czias ir isz Europos ir teisingiau 
seit užpildo receptus, o prekes 
pigesnes kaip kitur. A pliekoje 
randasi D-ras pone Marija Do
viai!. nedelioms, ir ketwer- 
gsis nuo 12 iki 2 valandai vi
durdienio, o D ras W. Statkevi- 
ežius randasi kožname laike. Ant 
pareikalavimo gali paszauktie in 
aptieka per telefoną kiekviena 
duktara, koky kas nori ir kožnoje 
valandoje. Teipogi ant pareikala
vimo iszsiunczeme yvairias gy- 
diklas visur, atsakome laiszkus 
yvairiose kalbose ir gydome ly 
gas per laiszkus.

O teip—gi parduodu laivakor
tes (Steamship tirkets) ant ge
riausių ir greiezisusių laivų va
žiuojantiems į ’ Europą ir isz 
Europos; iszsiuucziu pinįgus į 
visus svieto krasztus ir viską 
atlieku pigiausiai ir greicziausiai.

Telefonas Yard 709 
Lietuviszkas Daktaras

M. P. K0SSAKAUSKA8
Priima ligonius kasdien nuo lOtos 
iki 12 adynos priesz pietus. 
8242 Bo. Morgan (Laurel) str.

(IT-t)

“LIETUVA”
Nedelinis Laikrasztis

Iszeina Chicugoje kas pėtnyczia ir paduoda žmonėms 
SVARBIAUSIAS IR TEISINGIAUSIAS ŽINIAS 

isz Amerikos, Lietuvos ir wiso paswieczio.
1 - b

“Lietuva” kasztuoja ant metų tik $2. Kas abu do 
liarus užsimoka isz wirszaus, gauna pinke knįgelę, vertės 50c., 
dowmių. Kas užsimoka SI, gauna knį«?elę už 25c. Knįgelę gali 
sau išsirinkt isz musų kataliogo kas kokią 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” spaustuwe spausdina visokias knįgas 
konstitucijas ir wisus kitus drukus: lietuwiszkai, lenkiszkai ir an
gliukai. Darba padaro gražiai, greitai ir pigiai, nes sawo locname 
name turi kuopuikiausiai įrengta wisą spaustuvę.

“Lietuvos” Redakcija parduoda szifkortes ant ge
riausių laivų, siunczia pinigus į Lietuwą ir wisas dalis svieto. 
Pinįgai per mus iszsiųsti greicziausiai su vaikszczioja kaip isz wisų 
kitų agentų. Mes teipgi parduodame lotus ir namus aplink lietu- 
wiszką bažnyezią ir atliekame visokius lietuvių reikalus gerai, grei
tai ir teisingai.

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

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

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

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

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

pinįgus siųskite regisi r notose gromatose arba per “money order”, tai nie
kada ne pražus. Iszpirkę “money order” nelaikykite jį keszeniuje, bet tuojaus 
prisiųskite mums: siuncziant “money orderį’’, gromatą registruoti nereikia, 
prisiusikiteprastoje gromatoje, nes ant jo niekž. be mus, pinįgų isz paczto nė- 
iszims,

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

Europiecziai gali gaut-“Lietuvą” Prūsuose, Tilžėje pas Jurgį Lapiną už 
•2,ooatba 4 rubli ns ant metų.

Subatoj. 12 Wašarinu*, 8 valan
dą vakare, salėje Laudanskio, po 
nr. 3301 Laurel Str., keitė 33 
ui., Lietuviszkas Republ. K Ii Ubas 
6tos vardos laikys savo metinį 
susirinkimą, ant kurio bus rinkta 
nauja admistracija; todėl yra 
užpraszomi susirinkti wįso 
Bridgeporto lietuviai. V4r" - 

Wyriausybe. »

Lietawuako* mlszlosiu natomis 
MI»U» 
Mokslas Rymo Kataliku. Kiekvienas Smo

gus. norintis vadinti* tikru Rymo-Ka- 
talikn, privalo perskaityti szia knyge
le. idant suprastu kas tai yra katali
kyste. kurio* jis watda neszioia.. .SOc 

Nekaltybe ang*rtybeir grožybe to* dorybes 20c 
Pamokslai apesuda Dievo •• " 160
Pamokslai ant dldiiuiu metiniu srveaoaiu

ir didžiosios nedelos „ MJc
Pamokslai ir Ganytojau* kalbės „ •8.0’)
Pekla arba amžinas pragaras 75c
Perspėjimas epe szveata tikėjimą “ 10c
Prisigatavojimas ant smerasio " Oo
Szkaia pavargėliu, *iratu ir daugel kitu ~ 

. . naudingu žinių.............. ............................. 16c
Tiesos žodžiai apie pamatinius tikėjimo 

dalykas dėl mokytu ir nemokytu nau- 
dingt.. ............ .......n.............2fc

Trumpos Katekizmo* pagal kunigą Pilkaaska 15c 
Trumui pamokinimai ir rodos tszimtoe i*a

knygų kn. K. Antanavicziaus..............10c
Vadovei* in dangų “ 40c
Vartai (dangau* “ ižo
Wadowas aplankančiu kanezia Wie*zp*us*

Jezuso Kristuso M 16c.

SHENANDOAH, PA
Andrius Maczys, 445 W Line St.

BROOKLYN, N. Y. ,. -
Petras Abraitia, 800 Myrtle avė.

SCRANTON, PA.
į Juozaa Petrykia, 1514 Ross Avė.

PftlLADELPfflA, PA.
Juozas Butkus, 1112 Cyperas St.

ORAND RAPIDS. MlCH,
F. Sldontsi 344 HamlHon

i i! UJ..I, NL
Saitų hnlestų lietuviui, norMami ap- 

»is(eliuoU "Lietuv|”fgsB,kneiptiesi prie 
augszcziaus minėtų agentų, o jie noria 
iszpildys jų reikafus.

“Lietuvos” Agentas.
“Lietuvos” keliaujaneziu agen

tu yra Wincas Kudarauskas. Ji 
sai ežiose dienose atsilankys 
Bostone, Brocktone ir 
aplinkiniuose miesteliuose priimi
nėt prenumeratą nuo senų skai
tytojų ir užraszinėt naujus skaity 
tojus. Deltogi meldžiame visų 
tėnykszczių lietuvių, kaip senų, 
teip ir naujų skaitytojų, pas ku
riuos musų agentas atsilankys, 
užsimokėti prenumeratą agentui, 
tokiu budu užezėdysit sau laiką 
ir kasztus piisiuntimo, o pinįgai 
visi bus gražiai mums priduoti. 
VVincas Kudarauskas yra tikru 
“Lietuvos” agentu ir nieks nepri 
valo hij itis jum pinįgus duoti, 
mee už jį atsakome. Teipof>gi ga 
lite gant pas jį visokių knįgų ir 
kitokių daiktų pirkti.

‘ Lietuvos” Iszdavyste.

NAUJAS SAL1UNAS-

J* Abraiczio,
DO Hudson Av., kerte Front Bt.,

BROOKLIN, N.I.
Užlaiko geriausius gėrymus 

ir kaipo į naują vietą užpraszo 
.visus atsilankyti.

— Kas norite, kad iszsiųsti j 
krajų pinįgai gerai ir greitai su- 
vaikszcziotn, siųskite juos per 
“Lietuvos” redakcija, o greieziau- 
siai suvaikszczios. Užgreitump ir 
teisingumu kasdien apturime sz>m- 
tus padėkavonių nuo lietuvių isz 
wi»*ų Amerikos krasztų.teiposgi ir 
ui gerumu szifkorczių pas mus isz- 
pirktų, nes mes laikome geriau
sias linija®, ant kurių į 8 die
nas pei važiuoja per murins; 
ant prastų ir pigių linijų szifknr- 
czių wi*ai neparduodame. Kas 
nori pigių, tegul perka pas žydus. 
Pridusdami pinįgus ant szifkor
czių ar ant iszsiiintimo j krajų.

. Treke pinigų.
Ruskas rublis po............. , .53c
Prusiszkos markės po........ ;24|c.

Prie kiekvieno pįnįgų siunti- visadauždėkileszitokįadiesą: 
uio reikią pridėti 25c;aut jkięaiol A. Olszewskih,
kasztu. ; l924 33rdSt., Chicago, III.

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

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

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

Maika: Sy, Mistery! Ar tu tik 
sziadieoa isz kontres, kad 
dar nežinai apei Kelpsch, No 
reiko&Co., kurie turi ge
riausius taworus dėl lietu
viu.

Frenk: No brolau, kurtas tai 
dar ne esu. Beczerlaif jau n< 
nuo vieno girdėjau,kad žmo
nis džiaugiasi su daiktai* 
pirktais nuoKelpsch,Noreika 
&Co. Jau pora metų atgal h 
asz norėjau pirk nuo ju laik 
rodely, bet.poszimta pipklu 
darbo kaip nebuvo, teip ne-

. buvo. Bet sztai jau prade 
jome geriau dirbt, ir nors 
ant byro ne cento neliktu, 
užstorderiuoslu ant pėdės 
viena isz tu su aukso kviet-- 
komis. Ui subytis tavajy. 
Nauja kaUlioga gavau.
Raszyk ir tu pO adresu Kelpach.Noreiko & Co., 56 Fifth Avė., Chicago, Ill„ o 
gausi dykai.

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

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

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

sviete. .>» .
Adresuokite teip: Kelpsch, Noreiko& Co. 56 Fifth Avė.

CHICAGO, ILL.

HILLE’S FOTOGRAFAS,
3452 8. "alsted ui.

Nujima puikia* Fotogr rijas, už tuziną tiktai

S2 00
An vėsai i u Ir kitoms reikalu najima Potmrrs 

file* ko pu ik antai

Dr. Marija Doviatt, ljetuwe.
Paeinanti »« Kaušo Gubernijos.

8>8 W. 181b S<r.
Priima ligoniu* adynose: nuo 0 iki 1S prifetz piet 

Ir nuo 0 vakaro. Tatepbonaa: CanalTB

• TEWYNE8 SARGAS 
mėnesinis laikrasztis su paveikslėliais 

Trecrius metus 
stovi ant sargybos lietuvių tautos: szvie- 

■ sos. tikėjimo ir kalbos.
1 Kasztuųja ant metu $1.00, 

Pernykszczius ir užpėrnykszcziusname- 
I .. riusgalima gauti u« 5Oc.
Vienas numeris yra siuncziamas ant pa 

žiūros nždyka. ” 
> Rasznnt reikia padėti adrese* b Re v. A. Kaupas, *, 

1423 N. Main Av., bcranton, Pa.
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