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Nedėlinis Laikrasztis

Kiduri

jo iszgabeno į Kaunę.

Anie.

Isz Amerikos atėjo J Wil

jene

jie ežia atsirado ir kas tai do va- 
balai ir kirminai, isztirs specia
li štai mokslincziai.

Džlowinimas Minsko 
Grodno gub. k 1 am py

pre- 
buvo koksai

tas Cabrera. Užmuszėjum 
zideuto, kaip saki
vokietys koliožistas. Didesnių 
sumiszimų ne buvo. Likosi ežia 
apgareyti nauji rinkimai.

Lettovice, Moravijoj, pasimi
rė buvęs per ilgę laikę Austrijos 
užrubežinių dalykų niinisteris, 
grafas Gu^taw Zigmund KaĮnoky 
de Kcrospatak. Tūli Europos 
laikraszcziai paduoda, buk Aus
trijos ciecorius, negalėdamas su
taikyti terp savęs besipjaunan 
ežių vokieczių su slavais, rengiasi 
atsisakyti su visu nuo sosto ir pa
sitraukti nuo valdžios; Austrijos 
vienok laikraszcziai tam paska
lų! ne tiki.

SzĮ pawasar( pradeda 
dirbti kanalą.

Szį pavasarį pradės dirbti di
delį kanalę laisvų perplaukimui, 
jungiantį Baltiszkas su Juodom- 
sioms jūres. Kanalas prasidės 
nuo Rygos, trauksis upe Daugu
va, nuo Dauguvos bus nukastas 
kanalas į Be rėžinę įpuolanczię į 
Dneperę, kurisai bus teip kaip 
ir Dauguva, pagilintas. Kanalas 
tasai bus pabaigtas 1902 m., dar
bai tie kasztuos 209000000 rubl.

Pietinėj Afrikoj, Transvaaliaus 
republikoj, atsibuvo prezidento 
rinkimai. Iszrinktu likosi iki 
szioli.«zkas to kraszto preziden
tas, Krueger. Pastatyti kandida
tai buwo trys: Krueger, Schal- 
burger ir jenerolas Jouliert. Isz 
19423 balsavusių skaitliaus, Krue 
ger gavo 13764 balsus, Schal- 
burger 3716, Joubert gi 1943.

Paszelpa žydų mokslainei.
Mieste Lietuviszkame Minske 

žydai pereitu metę parengė žy
dams amatų mokslainę, bet, dėl 
stokos pinįgų, ne galima buvo 
parengti gerų amatinįkiszkų var
stotų. Dasižinojusi apie tai, ėsanti 
Paryžiuje, žydiszka kolionizacijos 
draugystė atsiuntė Minsko mok
slainei 15000 rublių ant parengi
mo varstotų ir paskyrė po- 2000 
rublių kas metę isz savo pusės 
pivzelpos.

Nauji popieriniai pinĮgaf.
Pradž oje maskoLszko Wasa- 

riau'*, maskoliszkas randas paleis 
terp žmonių naujas szimtrublines 
“bumaszkas”. Ant naujų szimt- 
rublinių bus, vieton paveikslo 
Katarinos, paveikslas Petro Di
džiojo. Beveik tuom paežiu laiku 
paleis ir popierinius pinįgus po 
5J ir po 500 rubl., kokių iki sziol 
Maskolijoj su visu ne buvo.

Laike maskoliszkų Kalėdų, 
Kilniuje atsilankė inžinierius 
Larion isz San Francisko, Kali
fornijoj. Jis isz San Francisco nu
plaukė į Wladiwoslokę, Siberijoj, 
ant garlaivio, nuo ežia gi per vi- 
sę Aziję ir Bytinę Europę, taigi 
netoli 9000 viorstų, iki Kilni ui 
ėjo pėkszczias iszilgai dirbamo 
dabar didžiojo Sibirijos geležin
kelio. Ant perėjimo viso to kelio 
reikėjo jam 17 mėnesių.

Nauja cerkwė.
Maskoliai neužilgio pradės sta

tyti stacziatikiszkę cerkvę Szir- 
vintoj, Kilniaus gub., kur yra 
apie 100 stacziatikiszkų szeimy- 
nų. Maskoliszki laikraszcziai pra- 
nesza, buk ant to mierio noriai 
duoda aukas ne tikt maskoliai 
staeziatikiai, bet teiposgi žydai 
ir katalikai. Labai gražu, jeigu 
iszpažintojai visokių tikėjimų 
sutikmėj gyvena, jeigu szelpia 
vieni kitus. Bet mums rodosi,kad 
katalikams priderėtu vien dėl tų 
nesigailėti aukų, kurie tuom pa
ežiu katalikams atlygina. Tuom 
tarpu maskoliai katalikams dar 
niekada neatlygino. Žinoma, jei
gu ne kvailumas maskoliszkų 
valdžių, galėtu užgimti tikras 
sutikimas terp maskolių ir iszpa- 
žintojų kitų tikėjimų. Jeigu sz'ę- 
dien, vieton brolyatės.kyla nesu 
tikimai, tai todėl, kad juos gimdo 
erzinimai ir siundymai ant ne 
maskolių.

ant pa- 
Wiesz-
Ame 

delega
tų ne atsiuntė didžiausia kolioni- 
ju Queensland, kuri nesutinka 
pripažinti lygiai tiesas visiems 
gyventojams, ko neatbūtinai rei
kalauja kitos kolionijo«.' Randas 
Queenslando kolionijos teisinasi, 
kad ant apdirbimų cukrinių len 
drių plantacijų reikalingi krusz 
tui juodiejie vergai,kokius t iesiog 
gaudo ant aplinkinių salų an- 
gliszkų kobonistų agentai ir ant 
darbų gabena į (Jueenslandę. 
Teip jau kalbėjo'ir pietiniai Ame
rikos sztetai priešą naminę karę, 
bet pergalėti turėjp negrus ver
gus paliuosuoti, ojvienok per tai 
Amerika ne pražuvo. Knkszio- 
niszkuose krasztuoae jau atvirai 
verguvės niekur e nėra, ii-zėmus 
tūlas angliszksž - kolipnijas. 
Queenslando kollonija mat ne 
tikt ne nori jungtiesi su kitoms 
į vienę organizaciję, bet pati 
rengiasi pasida lyti] tris atskiras 
kolionijas: į Sziai 
nę ir į Pietinę.

Ne rūkyk tabako ir nespjaudyk, 
nes tai trumpina tavo amži.
Jeigu nori atsipratyt nuo tabako ant wl«adoa 

ir paitoti įtrriku. cwlrtu ir aylingu, imk gydyk
las wadlEama» KO-TO-BAC.kuris perdirba silp
nus imonls in tvirtus. Daugelis, kurie pamėgino 
stias gydyklas, In deszimta dienu iau swere de- 
szlmts svaru virseaus. Apie 400 000 Amoniu tapo X»i.U A _________ __...

Laukus wabalai ir kir
mėles Iszpuolė.

Ant laukų kaimo Barsukynės, 
Lydos pavietyj, Kilniaus gub., 
ant syk atsirado neiszpasakyta 
daugybė vabalų ir kirminų. Daug 
jų atsiuntė į Kilnių ant iaztirimo 
kas tai do vabalai. Wietiniai 
ukioįkai tiki, kad tie vabalai 
reiszkia Dievo bausmę ir kad jie 
isz dangaus nupuolė. Žinoma, 
kad ukinįkai kitaip negal

aunos ir po
licijos, dėl tų krasztų sumažėjo. 
Isz minėtos knįgos matyt, kad 
1891 m. isz Lenkijos Maskolija 
surinko 75204000 rubl., iszleido 
gi ežia tikt 61438000 rubl., 1895 
m. surinkimai pasididino jau iki 
103382000 rubl. 1891 m. Lietu
voj ir Baltgudijoj surinko 42804 
000 rubl., Mazrusijoj 58166000, 
taigi isz viso 100970000 rubl. 
Prie to nepaskaityti vietiniai,aut 
sudrutinimo maskolystės ant ne- 
maskolių sprando uždėti mokesz- 
cziai; isz tų surinkimų ežia isz
leido tikt 73221000 rubl., 27769 
000 rublių nuėjo ant maskolių 
naudos į vidurinę Ma?koliję, kur 
krasztai už Liėtuvę turingesni, 
bet mokeszcziai mažesni ir kur 
surinkimų nepritenka. Nors į mu
sų krasztę sutraukė daugybę ka
riaunos, pasileidusių urėdnįkų, 
koki Maskolijos viduriuose nega
lėjo sau vietos rasti, bet nuo mu
sų surinko daugiaus pinįgų, negu 
ežia iszleido.bzleidimai rando ant 
kiekvieno gyventojaus iszpuola: 
Lenkijoj 6 rubl. 50 kap., Lie
tuvoj po 4 rubl. 92 kap., Mažru- 
sijoj 4 rubl. 30 kap. Jasuopolskyj 
sako, kad vakariniuose Maskoli
jos pakraszcziuose randas dau
giaus negu Maskolijos viduriuose 
iszleidžia ant užlaikymo kariau
nos, urėdnįkų ir policijos. Lietu
voj 1891 m. maskoliszkas randas 
teiposgi surinko ant 19067000 
rublių daugiaus, negu ežia iszlei
do, taigi ir tie pinįgai nuplaukė 
ant Maskolijos vidurių reikalų. 
Ant užganėdmimo tų reikalų ca
ras vis labiaus lupa ir surbia 
vakarinius parubežius: 1845 m. 
Lenkijoj gyventojai į maskolisz- 
kę iždę mokėjo po 3 rubl. 95 k., 
1865 m. 4 rubl. 54 kap., 1890 m. 
—6 r. 56 k., 1895 m. — 10 r. 87 
k. Lietuvoj gi iszpuola po 8 r., 
ant kiekvieno gyventojaus, nors 
ežia fabrikų beveik suvisu nėra. 
Lenkijoj nuo kiekvieno gyven- 
tojaus nulupa po 4 rubl. viiszaus 
negu apverezia ant Lenkijos rei
kalų, Lietuvoj gi po 3 rubl. Rei
kia dar pridurti, kad carai sutrau
kia į tuos krasztus daugybę mas
kolių, jiems rūpina darbę ir pa- 
veržia uždarbį ir duonę vieti- 
niems gyventojams. Tokios tai yra 
carų geradėjystės.

“Rytas mus nupeikė užtai, kad 
mes protestuojame priesz viso
kias padėkavones carams, munj 
tėvynės lupikams. Todėl, mes 
klausiame “Ryto”, ar už tuos lu
pinius, ar už visas carų skriaudas 
mes privalome jam ‘dėkingumę 
rodyti. Mes to daryti negalime ir 
peikiame tuos, kurie už skriau
das ir tupimus dėkavoja.

Oras Lietu woj.
Oras pradžioj szių metų visoj 

Lietuvoj buvox neiszpasakytai 
sziltas, upės, jeigu buVo užszalu- 
sids, tai vėl paleido; antroje pu
sėje Sausio mėnesio prasidėjo 
szalcziai, iszpradžių buvo nedi
deli, bet 26 Sausio Wilniuje bu
vojau 14° pagal Reaumuro termo- 
metrę, Neris sustojo. Sniego a- 
pie Kilnių yra mažai. 23d. Sau- 
šio vanduo po Kaunu nuneszė 
tiltę ant Nerio, terp Kauno ir 
Kiliampoliaus Slabados.

nę savo repre- 
falbėjimo, ar ne 
[irų kolioniję su- 
j

Suvienytų
Szięurinės

Nelaimė žydų sinagogoj.
L-iike dievmaldystos žydų ai 

nagogoj, miestelyj Diatlovo, Gar- 
teno gub., atsitiko nelaimė: nu
puolė mat moterims galerija, ka
dangi suairinkusię moterų sunke
nybės neiszlaikė paramai galeri
jos, ir daugėl apaezioj stovinezių 
sunkiai apkūlė. Persigandę žydai 
ant syk pradėjo veržtiesi laukan. 
Iszsituszlinus sinagogai pasirodė, 
kad 12 moterų, penki vyriszkiai 
ir trys vaikai tapo užmuszti, su
myniotų ir apkultų yra daug ly
giai vyriszkių, kaip ir moterų.

Jawų prekės.
Javų prekės Wilniuje pereitę 

sanvaitę buvo szitokios: už ru
gius mokėjo 74—76 kap. už pu- 
dę, avižos 74—75 kap; mie
žiai 70—72 kap., grikai 60—62 
kap., žirniai 65—70 kap., svies
tas szviežias 11 r.—llr.25 kap., 
sviestas sūdytas 8 r.—9 rubl.; 
szienas 28—30 kap. sziaudai 18 
—20 kap. už pudę.

Waldžių padawadyjimai.
Peterburgo laikraiszcziai pa

duoda, buk įstatai naujų žemisz- 
kų įtaisų dėl Lietuvos jau apdirb
ti galutinai, jie skiriasi nuo įsta
tų vidurinių, maskolių apgyven
tų gubernijų; mums carai, žino 
ma, pilnų tiesų ne pripažys. 
Įstatai žemiszkų įrėdnių dėl Lat
vijos bus teiposgi neužilgio ap
dirbti, kadangi dar szį pavasarį 
nori juos paduoti ant nusprendi
mo vieszpatystės rodos. Nuo 
1900metų karezemos liks panai
kintos ir Latvijoj ir nuo to lai
ko randas paims į savo rankas 
degtinės pard avinėj i mę.

Austrą lij n.
Wiso8 anglistuos kolionijos at

siuntė į Melboui 
zentantus ant ap^ 
priderėtų isz at-l 
tverti kolionijt 
veikslo 
patyszczių 
rikos. Ant pakvietimo,

uždrausta gabenti isz Amerikos į 
Wokietiję szviežius sodų vaisius. 
Posadovsky pasakė, kad uždrau- 
dimę tę pagimdė ai ėjusios nuoKo- 
kietijos konsulių Amerikoj žinios, 
buk į Kokietiję likosi iszsiųsti 
keli siuntiniai su vaisiais isz tų 
krasztų, kur yra vodingi vaisi 
niams medžiams vabalai, kurie 
galėtų daug blėdies padaryti Ko 
kietijos sodams. Tas ne reiszkia 
dar atlyginimo Amerikai už uždė
tus didelius muitus ant visokių 
Wokietijos iszdirbimų. Tarybos 
kaslink numažinimo muitų su A- 
merika vedasi tolinus, tikt Ko 
kietija negalinti pasiganėdiuti 
tokiais paliuosavimais, kokius 
siūlo Amerika. Jeigu Amerika 
ne sutiks ant didesnio muitų nu 
mažinimo nuo Wokietijos iszdir
bimų, tęsyk, pasakė ministeris 
Posadovsky, Wokletija, žinoma, 
atlygys tuom paežių, pakels mui
tus ant visų Amerikos produktų 
ir iszdirbimų, kurių daugiaus a 
teina į VVokietiję negu vokiszkų 
į Amerikę.

Kreditai ant iszpirkimo žemės 
nuo lenkų Poznaniaus ir Kakari
nių Prūsų provincijose dar ran
dui ne pripažinti, bet nieke ne a 
bejoja, kad juos pripažys. Kai
po atlyginimę už tai toms len- 
kiszkoms provincijoms, randas 
nori ežia parengti daugiaus spe- 
cijaliszkų mokslainių, idant len
kai ne tekę žemės, iszsikraustę į 
miestus su gautais už žemę pinį 
gaiš, galėtų užsiimti prekysta ir 
pramonėmis.

Wokietija stengiasi po savo 
valdžia su visu"pa)m^i sulasėSa
moa, Oceanijoj,kurios priguli szię- 
dien, apait Kokietijai, dar An
glijai ir Amerikai. Ar Anglija 
ir Amerika tam nesiprieszys, ne 
užilgio iszgirsime.

l'žsiraizant “Lietuvą” Ir priilun-1
< į Jcziant pinigu* ui jf, kaip ir tu wi«ala ki-
z^.tats reikalais, ™‘«ada reik uideti tzitoki 
1 . .adresu: I

§ A. OLSZEWSKIS,
< Ž ^924 33rd St., Cbicago, III. 
h Sub-StiL No. 60. i

Trūkyje numirė jenerolas.
Komendantas Dinaburgo tvir

tybės, jenerolas Domaradskyj, 
iszvažiavo su reikalais į Kaunę, 
bet ant kelio trūkyje staiga pasi
mirė. Tikt atbėgus trūkiui į 
Kilnių persitikrino, kad važiuo-

rika.
Prezidentas Havai re publikos, 

Dole, jau iszaeliavo isz Ameri
kos, bet visgi ne žinia, ar Havai 
salos taps prie Amerikos valdybų 
priskirtos, ar ne.

- Prie Kubos pakranezių atplau
kė dabar jau ir prancuziszki ka- 
riszki laivai, prancuziszkus 
jurinįkus ir oficierus visi gyven
tojai ir iszpaniszkos valdžios pri
ėmė labai szirdingai.

Ant Amerikoniszko kariszko 
laivo “Main”, iszsiųsto į Kubos 
pakrantes, nt*o nežinomos prie
žasties atsitiko baiei expliozija, 
kuri laivę iszardė; daug jurinį- 
kų likosi užmusztų ir sužeistų, 
sužeistus pergabeno ant iszpa- 
niszko kariszko laivo “Alfonso”. 
“Main” paskendo. Expliozija 
atsitiko naktyj, kada visi juri- 
nįkai miegojo. Ant laivo to buvo 
874 žmonių, kasztavo jis $2588 
000, padirbtas 1890 m.

Lietuwos ir Lenkijos wir- 
szinĮkai paszaukti |

Peterburgą.
Lietuvos ir Lenkijos augsz- 

cziausi virszinįkai likosi ant 
syk paszaukti į Peterburgę; isz 
Kilniaus pakvietė užveizėtojus 
mokslo aprubės ir paczto, isz 
Karszavos užveizėtoję mokslisz- 
kos aprubės. Kaip sako, apszvie 
timo ministerija nori pasirodėvy. 
ti k’islmk visokių permainų 
mokslainėse. Drauge su tuom, 
kaip spėja, bus per k ra t i nė j amas 
klausymas lieluviszkos spaudos. 
VVilniaus paczto virszinįkas mat 
pakviestas ant to,idant iszreikszti 
savo nuomonę, k a? p galima neį 
leisti į Maskohję spaudinių užru- 
bežiuose lietuvi^zkų rasztų.

Iszpanija ir Suwlenytos 
WieszpatysUs.

Terp Iszpanijos ir Suvienytų 
Kieszpatyszczių Sziaurinės Ame
rikos buvo užgimę didesni nesur 
tikimai, kuriuos tyczia mat pa
gimdė kubieczių szalinįkai. Di
delį trukszmę pakėlė taiszkas isz- 
paniszko pasiuntinio Washingto- 
ne, Dvpuy de Lome, paraszytas 
pas draugę, laikraszczių ra^zėjų 
Canalejos'ę. Laiszkę tę ant paczto 
pavogė kubiecziai ir apgarsino 
laikraszcziuose. Jame mat isz- 
paniszkas pasiuntinys raszė &wo 
draugui apie Amerikos sanlygas, 
apie jos virszinįkus. Apie pre
zidentę McKinley’ę iszsitarė, kad 
jisai yra politikierius mažiausios 
vertės, yra tikt įnagiu rankose 
iszmintingesnių ir teip jau mažai 
dorų politikierių. Ant tokių mat 
ypatų rymo sutikimas Amerikos 
su Iszpanija. Amerikos augsz- 
cziausius urėdu į k us lengva ėsa 
papirkti. '.Atsiradus tam laiszkui 
laikraszcziuose, žinoma, kad jis 
ne patiko prezidentui McKinley’ui 
ir jo ministeriams, jie prassė.idant 
Iszpanijos pasiuntinys užgintų, 
kad pranesztų, kad tai ne jo rasz- 
tas, bet tas to padaryti ne pano
rėjo, tikt vieton teisinimosi, pa- 
praszė savo rando, idant jį pa- 
liuosuotų nuo vietos pasiuntinio 
Kashingtone, ant ko iszpanisz- 
kas randas sutiko. Ant to 
tuom tarpu viskas ir pasibaigė, 
bet tasai iszpaniszko rando pa
siuntinio laiszkas dar labiaus pa 
kėlė ir teip jau ne mažę savitarpi-

Kasztuoja ant metų: < 
Amerikoje....................$2.00*
Į Užmare...................... $3.00<
c‘Lietuvos” spaustuwS spausdina 
i wispkes Knįgas, Konstitucijas ’ 
( ir wisokius kitus drukus 

lietuwiszkai, lenkisz- I
* kai ir angliszkai. (
1 Darba atlieka .
i gražiai, greitai ir pigiai.

Caras ir jo waldžios yra 
Lietuwos patėwiu.

Kad caro valdžia visaip mus 
skriaudžia, skriaudžia mus ne tikt 
dvasiszkai, dorit-zkai, ne tikt 
naikina musų tautystę, tikėjimę, 
ne tikt apdovanoja mus viso
kiais uždraudimais, bet skriaudžia 
mus ir su mokeszcziais: Lietuvę, 
Lenkija,Latvija ir Mazrusija daug 
didesnius moka mokeszczius negu 
Maskolijos viduriai. Kijevos 
universiteto profesorius, Jasno- 
polskyj, neseniai iszleido, anturė- 
diszkų dokumentų paremtus sa
vo rasztus: Apie Maskolijos su
rinkimus ir iszdavimus ir tai pa
gal atskirus jos apskriezius. Mas- 
koliszki laikraszcziai, raszydami 
apie prof. Jasnopolskio iszleistas 
knįgas, nedryso visko iszaiszkin- 
ti, kadangi pats maskoliai butų 
galėję susigėsti caro valdžių ne
teisingumo, j>e butų galėję isz to 
persitikrinti, kad carų valdžia 
vakariniuose Maskolijos krasz- 
tuose elgiasi teip, kaip ir papras
ti plėszikai. Mokeszczius cz«a ran-

{F' Ali cominunic*tion( muitb? addresied
$ A. 0LSZEWSKI,
<5*924 33rd St, Cbicago, III.
I!? Sub-Sta. No. 60.

Arbatos pardawinyczia 
^Vilkmergėj.

Blaivystės komitetas ^Vilkmer
gės pavieto parengė ežia arbatos 
purdavinyczię ir prie jos, neva 
ant apsaugojimo žmonių nuo gir
tuokliavimo, rengia skaitiny- 
czię, teiposgi mokliszkus skaity
mui ir teatraliszkus parodymus. 
Apart Kilkmergės, arbatos par- 
davinyczios su skaitinyczioms bus 
parengtos: Kupiszkėj, Ulenuose, 
Anyksztuose, Traszkunuose, Su- 
boeze, Užpolėj,Sviadosnuose,Ko 
varške, Wiaszatuose, Szimancuo- 
se, Pozelviuose, Rogove ir Sze 
tuose. Wiskas tai labai gražu, 
tikt kodėl nėmaskoliszkas randas, 
nė Banaliai blaivystės komitetų 
ne gal suprasti, kad ant apsaugo
jimo nuo girtuokliavimo lietu
vių, isz kurių juk susideda Kilk- 
mergės pavieto gyventojai, rei
kia žmonėms skaitinyczių, skai
tymų, teatrų žmonių prigimtoj 
kalboj, taigi lietuviszkoj, masko- 
liszkai gyventojai ne supranta, 
todėl viskas, kę minėti komitetai 
rengia, ne atgabęs laukiamos 
naudos.

Prancūzija.
Svarbiausia atsitikimu Prancū

zijoj yra dabar prova garsaus 
prancūziško raszėjo, Žoles, kuri
asi, laikrasztyj “Aurore”, apkal
tino visus prancuziszkus kariau
nos virszinįkus už neteisingę nu- 
sudyjimę oficiero, žydo Dreyfuso. 
Ar nusūdytas oficieras yra kaltas 
ar ne, ne ant to remiasi isz tikro 
Žoles apkaltinimai, jo mieris pa 
rodyti, kad daugelis augszcziau- 
sias užimanezių vietas praneuzi- 
szkos kariaunos virszinįkų yra tai 
doriszki nupuolėliai, kurie savo 
kaltę apvertė ant žydo Dreyfuso, 
kurisai yra tikt auka korrupcijos 
graužianezios prancuziszkę ka
riauną. Kad ne viskas ežia gerai 
stovi, kad Zc?.es apkaltinimai, 
jeigu ne visi, tai nors dalis, yra 
teisingi, rodo tas, kad prancu- 
ziszkos kariaunos ministeris rei
kalauja, idant pro va ta butų 
perkratinėjama prie uždarytų du
rų, sūdąs liudinįkams ne dalei- 
džia apie viskę kalbėti, taigi pro- 
va atsibūva visai teip, kaip sa
vo laike Kilniuje atsibuvo garsi 
kražieczių prova: liudinįkams 
užduoda tikt tokius klausymus, 
kurie niekaip negal kompromi
tuoti kariaunos virszinįkų; pa- 
šzaukti į sudę oficierai ne retai 
atsisako ant užduotų klausymų 
atsakyti. Maskolijoj rods ran
das gali uždrausti žmonėms apie 
sau ne mielus dalykus kalbėti, 
Prancūzijoj tas ne galimas, ežia 
valdžios, ant žmonių laimės, 
ne turi tokios galybės. 
Jeigu Žolę ir nubaustų, tai dar 
smarkiaus jas pradės apkaltinti. 
Dabar jau gyventojai pasidalino 
į dvi dali: vieni yra priesz Žolę, 
kiti gi priesz valdžię; į Žoles pu
sę pereina vis daugiaus. Isz to, 
kaip sprendžia tūli vokiszki ir 
angliszki laikraszcziai, gal Pran
cūzijoj kruvina revoliucija pa
kilti. Kienaitinie iszėjimas isz 
to yra: ne stabdyti suradimo 
kaltų, ne slėpti nuo visuomėnės 
kaltų, tuom tarpu valdžios, norė 
damos užstoti kelis kaltus 
rolus, teisybės bauginasi.

Nuo Chinų pakranezių.
Stovis dalykų ant Chiniszkų 

vandenų neiszsiaiszkino; iki 
sziol, apart Wokietijos ir Masko
lijos, kitos vieszpatyslės ne ima 
dalyvumo Chinų padalinime. 
Rods ta viešzpatystė sz'ędien 
silpnai suorganizuota, ne gal ji 
atsiginti nė jokiai tvirtai suorga
nizuotai Europos kariaunai, bet 
kadangi ji turi daugiaus gyven
tojų negu visa Europa, tai sun
ku bus ję suvaldyti, chiniecziai, 
pasimokinę nuo europieczių to, 
ko sziędien ne moka, gal būti pa
vojingais ne tikt Europai,bet vi
sai baltveidžių žmonių giminei. 
Kad mongolai greitai perima 
europeiszkę kulturę ir mokslus, 
geriausiai parodo Japonija, kuri 
30 metų atgal stovėjo ant tokio 
jau laipsnio kaip sziędien Chinai, 
o dabar susilygino jau kullurisz- 
kai su daugumu Europos tautų, 
kaip kitę gi, kaip antai Maskoli- 
ję, jau pralenkė. Dalinimui Chi 
nų vieszpatystės labiausiai prie- 
szinasi Anglija ir Japonija, An
glija daro tę todėl, kad užėmusi 
kokį Chinieczių vieszpatystės 
krasztę kokia nors Europos viesz- 
patystė daro visokius apsunki
nimus angliszkai prekystai, Japo
nijai gi pavojingas susidrutini- 
mas kokios nors Europos viesz
patystės ant Didžiojo oceano, ka
dangi ji galėtų panorėti tolimus 
ir Japoniję pamuszti, nepasiga- 
nėdintų Chi n ai s. Ar Japonija 
rengiasi per karę stabdyti augi- 
mę Europos v i esz patyszczių val
dybų tuose krasztuoae, sunku į- 
spėti. Ji dabar skubina dirbti 
kuo daugiausiai kariszkų laivų, 
perka nuo kitų vieszpatyszczių 
jau padirbtus laivus; Japonisz- 
kas randas atsiszaukė dabar į 
Brazilijos randę, kurisai davė 
W<»kietijoj padirbti du kariszkų 
laivu, bet kad,dėl stokos pinįgų, 
ne įstengia jų vertę užmokėti, to
dėl Japonija praazo jai juos par
duoti.

Wilniuje, ant rinkos, vagilius 
iszkinkė isz palikto ukinįko 
Szagnevycziaus vežimo arklį, 
vertės 70 rublių, spėjo jau ant 
iszkinkyto arklio užszokti, bet už- 
tėmyjo jį szale stovinti ukioįkai, 
sulaikė ir atidavė atsiradusiam 
ežia policijantui. Nuvedė jį ant 
policijos stacijos, kur jis pas'sakė 
ėsęs Petras Rakauskas.

Maskoliszkas randas jau nuo 
seniai užsiima džiovinimu Pagirė- 
nų klampynių, ėsanezių Grodno 
ir Minsko gubernijose; iki sziol 
jau keli milijonai desiatinų klam-

■ py uiti T
pievas ir dirbamus laukus. Szį 
metę rengiasi su visu pabaigti 
džiovinimę. Szį metę taps isz- 
džiovintų 2400000 desiatinų.

Wokletija.
Kokietijos parlamente, minis- 

toris Posadovsky,aiszkino susirin
kusiems priežastis,kurių dėl likosi
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Maisztai republikoj Urugvay 
pasibaigė, atsibuvo ežia nauji 
rinkimai, į valdžia patekadaugu- 
mas sąnarių pakėlusio^ revoliuci- 
ję partijos. Naujus iszrinktus wal- 
dinįkus gyventojai gana karsztai 
sveikino ir rodosi, kad jiems pri
tars ir daugumas iszrinktų pa
siuntinių.

Brazilija vos pabaigė karę su 
Conselheiro pasikėlėliais, o jau 
kyla vėl revoliucija. Pietinės 
Brazilijos provincijos apsigarsino 
neprigulmingoms ir nori sutverti 
atskirę republikę. Randas isz 
siuntė kariaunę ant suvaldymo 
atsiskyrusių provincijų, bet pirm 
laiko negalima įspėti, ar pasiseks 
jas suvaldyti. Randas ežia sto
vi ant labai silpnų kojų, kariau
na rods neva dar klauso rando, 
bet ant jos ne daug galima pasi
tikėti, kadangi niekesnių ir bau- 
gesnių kareivių už brazilijonus 
turbut nėra ant svieto.

Republikoj Guatemala, vidu
rinėj Amerikoj, likosi užmusztas 
to kraszto prezidentas, jenerolas 
Jose M. Reyna Barrios, kurio pre
zidentyste ir teip baigėsi 15 d. 
Kovo szių metų. Kaldžię iki 
tam laikui paėmė vice preziden-



LIETUVA

NUO REDYSTES.

Prasidėjus naujiems metams, 
jau yra laikas kiekwienam skaity
tojui užsimokėti už laikrasztj, k? 
yra skolingu ir apsisteliuoti jį ant 
sekanczio meto. Yra daugybė to
kių, kurie užsiraszė sau laikrasztj 
nuo agento ir jau pusė metų kaip 
skaito, apie užmokesnį nė nemi- 
slyja. Dėltogi meldžiame visų tų, 
kurie yra užsiraszę laikrasztj pas 
.agentus ir visu* kitus skolingus, 
idant teiktųsi prisiųsti prenume
ratą arba užmokesnį. Kas aeuž- 
simokės sulyg Imos dienos Ko- 
wo (March) 1898, tam lai 
kraitis 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 iszsirinkti sau isz musų kati- 
liogo, kas koki? nori. Kas neturi 
musų kataliogo,tegul atsiszaukia, 
o prisiusime dykai.

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

Prisiųsdami pinįgus, uždėkite 
szitokį adresą:

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

Kiekvienas teip sako:
CASCARETS CANDY CATHARTIC yr* tai 

stebuklinKiausios gydyklos m. 'tuklaus Uzra* 
dimuose, turi Kardu smoka, gydo lagadnei ir 
tikrai inkstus, kepeni*. pilw| ir osystyja tris* 
sUtema pra»zaliua perazaliuia. gvdo ga!wo* 
skaude j ima. drugy ir uikietejlma widuriu

Pirk detiutg C. C. C. ssifdies, 10. 25. 50 cen
tu. Randasi wisose aytiekose ir iszgydyma gua
nu tuo ja.Isz Amerikos.
Kruvina kare terp konstable- 

riu ir moterų.
Mieste Esculapia, Ky., Vanee 

lurg pavietyj, du konstableriai: 
Crooper ir Thasher likosi nusių
sti į gyvenimu naszlės Crove, už 
kokį ten nusidėjimu j? suaresztuo- 
ti; tuose namuose, apart naszlės, 
gyveno ir kelios jos suaugusios 
dukterys. Wos vienok konstable
riai įėjo į priemenę, viena isz 
naszlės dukterų szoko prie jų su 
peiliu ir abudu sunkiai sužeidė. 
Tuom tarpu motina, su kita savo 
duktere, sugriebė revolverius. 
Konstableriai pamatę, kad suimti 
kaltinįkę ne teip lengva,iszsitrau- 
kė teiposgi revolverius ir prasidė
jo isz abiejų pusių szudymai, 
kurie pasibaigė tęsyk, kada mo
terys ant szuvių neatsiliepė. Lai
ke tų szaudymų, naszlė Crove ir 
viena isz dukterų likosi užmusz- 
tos, kitos gi dukterys teiposgi 
teip sunkiai sužeistos, kad neži
nia, ar galės jos iszgyti.

Susidaužė laivas.
Seattle, Wash. Atėjo ežia ži

nios, kad garlaivys “Clara Neva- 
da”, plaukiantis isz Alaskos į 
Seattle susidaužė ir su visais ta- 
vorais irau auksu paskendo.Wisi 
ant j<p buvę jurinįkai ir grįžtanti 
isz Alaskos aukso jieszkotojai, isz 
viso 40 žmonių prigėrė. Kiek buvo 
ant to garlaivo pasažierių, tikrai 
nežinia. Nuo kranto matė,kad ta 
sai laivas užsidegė, turbut, nuo 
atsitikusios expliozijos.

Nelaimes ant geležinkeliu.
Green Bay, Wis. Netoli Car 

ney Spar, ant Chicago, Milvau 
kee & St. Paul geležinkelio susi- 
muszė du medžių prikrauti tru
kiai. Prie to konduktorius Ander- 
son ir vagonų stabdėjas Teros li
kosi užmuszti, daugelis vagonų 
tapo sudaužytų, kiti gi dikeziai 
pagadyti.

Netoli Kirkland, Ala. susi- 
muszė du trukiai ant linijos 
Louisvil’e geležinkelio. Prie to 
du geležinkelio tarnai ir trys 
slapta važiuojanti pasažieriai li
kosi užmuszti.

Dideli gaisrai
Pittsburg, Pa. Ant 13 ir Pike 

st., užgimė didelis gaisrais, kokio 
gy ventojai neatmena. Prie to su 
virszum 20 žmonių sudegė, tiek 
j >u yra sunkiai apdegusių; triji, 
gi negal surasti, todėl sprendžia, 
kad jų kūnai yra po sudegusių 
triobų griuvėsiais.Ugnis isznaiki- 
no daug žmonių turtų, kurių 
vertę skaito su virszum ant pu
santro milijono doliarų. Blėdį, 
koki? ugnis padarė krautuvėse 
“Union Siorage Company” skai
to ant 775000 dol., krautuvėse 
Haevetero 6t)000 dol. Chantanųua 
Lake Ice Company $15(000; 
vertė mažesnių sudegusių triobų 
ant Pennsylvania ui. $25000.

Aukso j leszkotcjai*
Isz St. Paul,Min. raszo,kad da

bar neiszpasakytai daug aukso 
jieszkotojų rengiasi į Alaskęteip, 
kad jie nesutelpa paprastuose 
trukių vagonuose keliauj*ucziuo- 
se isz ežia prie Didžiojo oceano 
pakranCzių, bet reikia prie trukių 
prikabinti specijaliszk? vagonę. 
Daug aukso jieszkotojų keliauja 
isz New Yorko, Buffalo ir kilų 
miestų. Kiekvienas mat nori 
urnai ir lengvai pralobti, bet ar 
jų viltys iszsipildys?

Prapuolė garlaivys Nile.
Ant angliszko garlaivio “Nile” 

iszplaukė viena draugystė, susi
dedanti isz turtingų amerikonų 
isz Nev Yorko ir europieczių, ant 
pasivėžinimo į Pietinę Amerik? 
Garlaivys tasai iszplaukė Kuczios 
vakarę hz Southampton, pieti
nėj Anglijoj ir laimingai prisi
griebė Brazilijos |>orto Rio Janei- 
ro, isz ežia gi iszplaukė į Monte- 
video, kur turėjo atkeliauti 15 d. 
Sau-io. Nuo iszplaukimo vienok 
isz Rio Janeiro iki dabar nė jo
kios nuo to laivo žinios neatėjo, 
į paskirt? wiet? jis neatkako. To 
dėl sprendžia, kad jis turėjo, lai
ke siautusių Brazilijos pakrantėse 
vėtrų.8u-idaužyti,su juom gal pri
gėrė ir iszkeliavę Nev Yorko 
didžtureziai.

I

Nelaime kastyuese.
Ironsvood, M>ch. Kautynėse 

Nev Port atsitiko vartojamo 
prie darbo parako explio 
zija, kurios trys darbinįkai itali- 
jonys likosi užmuszti. Nuo ko 
užgimė expliozija, tikrai nežinia, 
bet sprendžia, kad, turbut, 
kas nors isz darbinįkų ne atsar
giai užmetė degantį briežiukę, 
arba gal būt, kad expliozija užgi
mė nuo sutrenkimo.

Kaliniai stengėsi pabėgti.
Emporia, Kaus. Dvylikę pa- 

sodytų ežia į kalinį nusikaltėlių 
stengėsi pabėgti. Pribėrė jie da- 
bojanezio juos szerifo akis raudo
nųjų pipirų ir tokiu budu jį apja- 
kino. Dviem isz tikro pasisekė 
isztrukti, bet kitus sulaikė szeri
fo pati, pagriebusi revolverį.

Orai Amerikoj.
Wienuose Amerikos krasztuose 

užstojo jau, rodosi, pavasaris, 
Kalifornijoj žydi sodai,už tai szte- 
tuose Wisconsine ir Pietinėj Da- 
kotoj siautė vėl smarkios darga
nos ir szalcziai. Tūluose krasztuo
se sztėto Kansas prasidėjo lytus, 
kurie pataisė laukus javais už
sėtus. Gyventojai tikisi sulaukti 
derlingų metę, jeigu kas netikė
tai jų darbo vaisių nęisznaikys.

t Nev Yorke, 11 d. Wasariaus 
užsidegė visas namų blokas terp 
Ann, Beckman ir Nassau uly- 
czių; ugnis prasidėjo namuose 
po nr. 114 ant Nassau ulyczios ir 
greitai perėjo ant kitų kaimynisz- 
kų triobų. Prie gesinimo daugelis 
ugnagesių likosi lakiojanezių 
stiklo szmotų ir szukių skaudžiai 
sužeistų,yra terp jų ir mirtinai ap
degę. Blėdį ugnies padaryt? akai 
to aut pusės milijono doliarų.

t Springfield, III. James 
Mingle arba Mengel, už nužudy- 
m? mažos mergaitės, su kuri? jis 
drauge kelis metus gyveno, 11d, 
VVasariaus likosi ežia pakartas.

Rktkalaūja Tiunreu ir dabbszczht wyru ar 
merginu keliauti po Cbtoagf iraplinkiaea ir pra
dą*.neti ta vorus nagotoa firmos.Gaus MB.ooant 
menesio ir espensus. Darbas ant visados. Turi 
duot gera rekomendacija. Rassyklt angliazkai 
Indėdami savo adresu ir marke ant atsakymo. 
Adresas: The Dominion Co., Dept. Y. Chicago.

Isz darbo lauko.
Pereit? sanvaitę buvo Su

vienytose Wieszpatystėse isz vi
so 295 nusibankrutinimai, perei
tu gi metę, t? paczi? sanvaitę,bu 
vo jų 267; Kanadoj pereit? san
vaitę buvo jų 42, pereit? metę 
61. Duno agentūra pranesza apie 
darbo ir prekystes sunlygas szito- 
kias žinias: pradžia szių metų ly
giai dėl darbo, kaip ir prekystes 
yra gera, labiausiai pasigerino 
darbai geležies ir plieno dirbtu
vėse, gerinasi sanlygos medvil
nės ir vilnonių iszdirbimų dirb 
tuvėse, kaslink darbų vienok 
vilnonių iszdirbimų dirbtuvėse 
darbai szį metę daug mažesni ne
gu pereit?. Isz vežimas javų į 
svetimus krasztus visgi didelis, 
daug didesnis negu pereit? metę. 
Bankų operacijos didesniuose A- 
merikos miestuose ant 57% di
desnės negu t? paczi? sanvaitę 
Įiereitų metų, už pereit? mėnesį 
jos szįmet didesnės ant 44% ir 
ant 16% didesnės negu 1892 m.

5 Chicago. Diibtuvėj Forge 
& BoltCo.,East Chicagoj, pakė
lė bz t raikę giserių pagelbinįkai, 
kurie reikalauja pakėlimo užrno- 
kesnio nuo 2 dol. ant $2,45 ant 
dienos. Per tai dirbtuvę su vi
su uždarė ir 500 darbinįkų nete
ko darbo.

N Racine, Wis. Wisos darbi
nįkų organizacijos atsiszaukė į 
miesto rod? su reikalavimu įve 
dimo visur 8 darbo valandų ant 
dienos ir paskyrimo $1.50 kaipo 
mažiausio uždarbio ant dienos 
visokiems darbinįktms.

N Clevejland, Oh. Savinįkai 
visų geležies liejinyczių sztete 
Onio susijungė į vien? organiza- 
cij? ant pasiprieszinimo darbinį 
kų sztraikams. Darbinįkai vi 
so?e prigulineziose į organizacij? 
dirbtuvėse gaus vienokį užmo
kesnį.

N Boston, Mass. Audėjų Susi- 
vienyjimas, ant savo susirinkimo 
atlikto Bostone, nusprendė pa 
kelti sztraik? ant syk visose 
medvilnės dirbtuvėse Naujos 
Anglijos.

N Nev York. 3000 kelinių 
siuvėjų pakėlė sztraikę, per k? 
200 siuvinyczių likosi uždarytų. 
Prižastis sztraiko yra ta, kad 
darbdaviai numaž.no darbinįkų 
uždarbį.

•Į Falls River, Mas. Sztrai- 
kas audėjų medvilnės dirbtuvių 
pasibaigė. Czia darbinįkai, dėl 
stokos vienybės, tuom tarpu pra- 
loszė sztraikę.

N Baltimore, Md. Czianyksz- 
czios plieno dirbtuvės likosi už
darytos, per tai daug darbinįkų 
ne teko darbo.

5 Birmingham, Ala. Dirbtu
vėse “India Head Cotton Mills” 
pradėjo isz naujo dirbti. 1000 
darbinįkų gauna darbę.

Pamegyk detute CASCARKTS ui !Oo., ge
riausia sutaisyto Ja plauezlu ir wisu widuriu.

ISZ 
Lietuwiszku dirwu

Isz Ppiladelphijos, Pa.
Philadelphijoj darbai sziuom 

kartu silpnai juda, lietuvių daug 
yra be darbo.

Czia yra lietuviszkų szei- 
mynų ------ 204, 
pavienių ypatų - - - 451, 
vaikų galinezių lankyti 
mokslainę ----- 141, 
mažų vaikų bei mergaiezių- 105.

Isz viso yra lietuvių 1105.
Lietuviai daugiausiai apsigy

venę czia pietinėj miesto dalyj; 
yra keliolika szeimynų ir sziauri- 
nėj dalyj, vadinamoj Richmond. 
Lietuviai dirba daugiausiai cu
kraus dirbtuvėse, skurų iszdir- 
binyežiose, prie kriauezių, tūli 
tarnauja restauracijose ir tt.

Lietuvių turinezių mėsinyczias 
yra apie 6, o lietuviszko galiū
no nėra nė vieno, dėl apsunkyto 
gavimo leisnių: $1000,00 kasz- 
tuoja kiekvienas leisnis.

Yra czia 2 lietuviszki Klubai: 
pietinėj miesto dalyj, po' vardu 
“Lithuanian Ind. Club”ir sziauri- 
nėj “Gedimino Klubas”. Kliu- 
bai tie iki sziol ne nuveikė nieko 
nė politiszkuose, nė tautiszkuose 
dalykuose dėl neturėjimo gerų 
pritarėjų, tik dabar “Lith. Ind. 
Club.” turėjo susirinkimę, 3 d. 
szio m., ant kurio atėjo p. A. Jo- 
cis, ir turėjo kalbę, kaslink va
karinių mokslainių, kokios musų 
lietuviams neatbūtinai reikalin
gos; reikia mokslo ir sziokio to
kio supratimo apie politikę, mel
dė virsz minėte kliubo, idant pa
duotų į miesto valdžias praszy- 
m? vardu Kliubo, kad duotų rui- 
m? dėl vakarinės mokslainės, o 
jisai apsiimąs mokyti,tikt po kiek 
jam reiktų primokėti. Ant te 
Kliubas sutiko ir pavedė p. A. 
Jociui suraszyti aplikacij? į moks 
lainių inspektorių bei miest?. P. 
A. J., ilgai nelaugdamas, suraszė 
praszym? vardu “Lietuviszko 
Independent Clubo”,4 d. szio mė
nesio nuneszė aplikacij? p. A. Jo- 
cis ir p. W. Ambrazevyczius, po 
ilgam meldimai, priėmė praszy- 
m? ir davė vakarinei mokslainėi 
ruim? Publ.mokslainėj,prie South 
Front ir S. 2nd st. ant Christian 
St; mokintojui miestas alg? mo
kės, tik dabar klausymas, ar Phi- 
ladelphijos lietuviai ne tingės 
lankyli duot? mokslainę. 7 d. 
Wasariaus, atidarius mokslainę.

susirinko lietuvių vyrų 130 ir 5 
merginos, antr? vakar? tiek jau 
mokanezių sriek tiek angliszkai, 
tuos mokys anglikės tiezerkos ki
tame ruime, ne mokanezius mo
kys p. A. Jocis. Pirm? vakar? 
susirinko didelis pulkelis lietu
vių, atėjo į mokslainę inspekto
rius ir labai gyrė, kad tiek susi
rinko, ir ragino susirinkti kuo 
skaitlingiausiai, prižadėjo duoti 
vietę, žiburį ir tt.

Lz szito ats tikimo, galite ma
tyti, kad Philadel|>h'jos lietuviai 
dar nėra paniekiutais nuo amerii- 
konų. Lenkų cz;a skaito į 50000, 
o dar jie ne gauna nuo miesto 
mokslainės. Mat mažas gyve- 
lianczių Philadelphijoj lietuvių 
skaitlius, kaip iki sziol pasirodo, 
ne praszcziausi? turi garbę.

Miesto vakarinės mokslainės 
užs darė nuo 16 d. VVasariaus, 
bet lietuviams pailgino laikę 
lankymo mokslainės, t. y. duoda 
mokintiesi iki* 16 d. Kovo, hz 
szios progos, |m> angliszkus vieti
nius laikraszcz us beveik kas
dien būva “u iszgyrimu apraszy- 
ta apie lietuvius; tikt perdaug 
p. A. Jocis savę iszgiria, apsi- 
garsino augaztos kilmės kuuį- 
gaikt>zcziu Jociu. Teiposgi czionai 
turi geri tautiecziai kooperaty- 
viszk? krautuvę, idant mus žmo
nės ne eitu pas žydus pasmirdu
sius daiktus pirkti, l>et kad galė
tų gauti gerus pas savo tautietį. 
Priduriu dar, kad pas mus lietu
viai dalinasi į dvi luomas, t. y. 
vieni paprasti lietuviai,o kiti sa
vę bajorais vadina. Gal man kas 
užmes, kad a&z neteisybę kalbu? 
Dėl geresnio darodymo parody
siu tikr? faktę: Wienas vyras į- 
simylėjo į vien? merginę, kurtos 
tėvai savę “bajorais” vadina, 
mergina teiposgi pamylėjo t? 
vyrę, ir meldė tėwų, kad j? už 
te vyro leistu. Bet ap:e tai mer
ginos tėvai nenorėjo klausyti už 
tad, kad tas jos numylėtinis yra 
tikras lietuvys. Nors tėvai labai 
dabojo savo dukterį, bet ansai 
vyriszkis merginę iszvogė ir isz- 
sigabeno į Minnersvillę, kur kun. 
Matulaitis davė jiemdviem szliu- 
b? ir jie dabar sugrįžo į Phila- 
delphia; kai)/duodasi girdėti, tė 
vai tos “bajoraitės*’ keta savo 
žentui baisiai atkerszyti, neprisi
leidžia nė savo dukters.

Artojas.

Prowa szerifo Martino.
Pro va Martino ir jo sėbrų trau

kiasi toliaus. Žmogžudžių szalinį- 
kai atsiuntė į sud? anonimiszkus 
(be. pasiraszymo) laiszkus, kuriais 
gazdina prokuratorių net užmu 
szimu, jeigu apskųsti taptų nu
bausti. Martino, kompanijų pa 
statyti, advokatai griebiasi viso
kių būdų, kad tikt žmogžudžiai 
butų iszteisinti. Prie klausinėj! 
mo liudytojaus Lapinskio,žmogžu
džių advokatas stengėsi parody 
ti, kad prov? pagimdė tikt agi
tacija, buk skundžiantiems įkal 
bėjo, kad jeigu Martin ir jo pa
gelbinįkai liks nusūdyti, tai tos 
vieszpatystės, isz kur paeina su
žeisti ir užmuszti darbinįkai pa
reikalaus didelio atlyginimo, tai
gi buk tikt dėl gavimo to atlygi
nimo darbinįkai liudyja priesz 
Martinę. Jeigu Maskolija butų 
isztikro mėginusi užtarti už už- 
musztus savo pavaldinius, tai ne 
butų laukusi nė provos, bet tuo- 
jauspoatsitikusių žmogžudyszczių 
butų pareikalavusi pinįgiszko at- 
Jyginimo, vien nubaudim? kaltų 
butų palikusi sudams.

Sweczin8 neužganedino.
Nedėlioj, 13 Wasariaus,1898m. 

Chicagoj, Dr-tė Sz. Jurgio laikė 
savo balių, ant kurio susirinko 
gana diktai sveczių. 8wecziai 
panorėjo isagirati “Grand Mar- 
che”, muzikantai vienok, negalė
dami minėto marszo užgrajyti, 
uigrajino ten kokį kitę marszę, 
kuris tinka tiktai dienoje rinki
mų Amerikos valdinįkų. Sve- 
cziai vieni pradėjo szokti valcus, 
kiti polkas,o treti,iszgirdę“Grand 
Marche’*, pradėjo salėj vaiksz- 
czioti. Kadangi ne tyiwo nė jo
kio parėdko, muzikantai nustojo 
grajinę; svecziai plojo rankomis 
duodami ženki?, kad jų neužga 
nėdina; muzikantai užgrajino 
vale?, kuris svecziams taipgi ne
patiko. Ant sveczių reikalavi
mo, muzikantai užgrajino Ouver- 
turę, kuri? grajina tiktai persta
tymuose (teatruose). Nesupras
dami svecziai, turėjo padėkavoti 
savo szokėjoms ir už valandos 
viens po kitam pradėjo skiraty- 
tiesi isz salės.

SvBCZlAS.

Lietuwiszkiii-81awi8zka 
darbinįkų unija.

Bracevilles, III., darbinįkai se* 
niaus visi prigulėjo į vien? anglisz 
k?unij?,bėt kadangi pasirodė,kad 
negalima tai pasitikėti, kadangi ji< 
kelia kartus nusibankrutyjo ir nu
dėjo nežinia kur darbinįkų sudė
tus pinįgus, todėl dabar mes, ant 
užmanymo czekų, nusprendėme 
pasitraukti isz angliszkos unijos ir 
sutverti atskirę, į kuri? prigulės 
lietuviai ir darbinįkai slaviszkos 
kilmės, taigi lenkai ir czekai, ku
rių yra czia daugiausiai; darbinį
kai kitokių slavhzkų tautų, kaip 
antai slovakai, arba chorvatai, 
teiposgi gal į musų unij? prigu
lėti, bet lokių yra czia nedaug.

Protestas Lfetuwių ukesų
D. L. K. Algirdo Kliu 
bo, Wilkesbtirre, Pa.

Mes lietuviai ukėsai, gyvenan
ti VVilkesbarre, Pa., ant susirnki- 
mo atlikto 16 d. Sausio,nutarėme 
karatai protestuoti priesz užma- 
nyt? Lodge apsunkinim? atei
vy stės ir reikalauti nuo kongres
meno, p. Morgano B. Williams, 
kad jis priesz jį kariautų ir priesz 
jį balsuotų. Protestuojame mes 
priesz t? Kilių dėl szitokių prie- 
žaszczių:'

1) Kad me* patys, musų bro
liai ir seserys atkakome į Ameri
ką ne dėl ko kito, tikt tikėdami 
rasti czia didesnę ttkėjimiszkę, 
pdlitiszk? liuosybę negu prispaus
toj tėvynėj, tikėjomės! rasti czia 
prog? pakelti savo apszvietimę. 
Žinoma, kad mes geidžiame gau
ti didesnį užmokesnį už darbę. 
Argi teisingai Suvienytos Wiesz- 
palystės nori apsunkinti musų 
ateivystę, kadangi už Suvienys 
tų VVieszpatyszczių Ii uosy bę ko
vojo musų vientaueziai Kos- 
ciuszka, Niemcevyczius ir kiti.

2) Įstatymai szios dienos kas
link ateivystės yra pakaktinais; 
daugelis juk netiukanezių 
ateivių būva gręžinamų atgal. 
Lodges bilius žada užkirsti ke 
Ii? socijalistams ir.anarchistams; 
tas argumentas vienok visai ne
teisingas, kadangi nėra nemokau- 
ežių raszto anarchistų ir soči j įlįs
tų. Mieris Lodges biliaus yra 
vien sugundyti gyventojus vie
nus priesz kitus dėl jų tautystės, 
idant.gyventejams besiėdant,vy
riausybė galėtu uždėti didesnius 
panezius ant* sprando visų gy
ventojų, ypacz gi ant dirbanezių 
liuomų.

3) Kad ateiviai ne sumažina 
darbinįkų algų .Suvienytose 
Wieszpatystėse, algas mažina na- 
tyvištai fabrikantai ;persztraikus 
visi darbinįkai, lygiai ateiviai, 
kaip ir czia gimę, numažinimui 
algų prieszinasi; per kiekvien? 
maszinų pagerinim? isz dirbtu
vių praszalina daugybę darbinį 
kų ir tuom padaugina varguolių 
skaitlių. Kam gi užtai kaltinti 
ateivius, kadangi bedarbės yra 
naminiu vaisiumi kapitalistiszko 
surėdymo.

4) Natyvistų kilimas ant atei- 
vių tuom yra begėdiszkesnis, ka 
daugi ne vienas amerikonas isz 
darbo ateivių lobį sau sukrovė: 
kada ateiviai vargszsi tapo ga
lutinai apiplėszti, natyvistai pa
kėlė riksmę, kad nereikia tų, ku
rių sunkus darbas turtus jiems 
sukrovė.

5) Wieton stabdyti ateivystę, 
tegul valdžia pasirūpina suteikti 
ateiviams prog? geriaus apsi- 
szviesti, rengdama vakarines 
mokslainės, kurias po prievarta 
turėtų lankyti kiekvienas netu
rintis reikalingo apszvietimo, o 
veikiai pamatys, jog ateiviams 
trūksta vien mokslo angliszkos 
kalbos,o ne proto. Sziędien naty
vistai rėkauja, buk nemokanti 
angliszkai stovi aut žemesnio 
kulturiszko laipsnio, tuom tarpu 
Tešla, - didesni dalis Amerikos 
mokslinczių ir iszradėjų ne Ame
rikoj yra gimę, bet ne daug naty
vistų su jais gali lygintiesi.

Komitetas.

Nauja lietuwlszka Drau
gystė.

Spring Valley, III- Susitvėrė 
czia nauja lietuviszka draugystė. 
Draugystė toje, apart paprastų 
musų pagelbinių draugyszczių 
mierių, taigi paszelpos po 5 dol. 
ant sanvaitės laike ligos, užlaikys 
skaitinyczię, kurioje bus laikrasz- 
cziai ir knįgos, ji užsiims plati
nimu visokių rasztų lietuviozkoj 

kalboj. Į sąnarius gali prigulėti 
kiekvienas lietuvys be skyriaus, 
jeigu tikt moka lietuviszkai kal
bėti. Norinti prisiraszyti, turi 
priduoti daktaro paliudyjim? su 
parodymų kiek turi metų. Įstoji
mas kasztuoja 50c.,mėnesinis mo
kestis 25c. Nutarta priimti vien? 
laikrasztj už organę, bet dar ne 
nuspręsta kokį. Draugystės kuo
pos gali tvertiesi po visus Ame: 
rikos krasztus kur tikt yra kiek 
lietuvių. Ant pradžių prisiraszė 
35 sunariai. Į virszinįkus likosi 
iszrinkti szitie lietuviai: prezi
dentas—Aleksandras Wienbiskis, 
Vice prez.—Juozapas Skinderas, 
Sekretorius—Jonas Wasiliauskas, 
ProtSek. ir Knįgyno užlaikytoje 
—Povilas Mažeika, Kasierius— 
Ludvikas Novikas, kasos opieku- 
nai: Jonas Jezavitas ir Motiejus 
Misevyczia.Kitų miestų lietuviai 
norinti į musų draugystę prigulė
ti, tegul atsiszaukia ant antraszo: 
Povilas Mažeika, Box 526, Spring 
Valley, III.

Sekr. P. Mažeika,

Darbinįkų Susiwienyji- 
- mas Spring Valley, 111.

Susitvėiė czia dideli draugys
tė; visi darbinįkai suėjo į vieny
bę ir sutvėrė Darbinįkų Susivie- 
nyjimę; iszsiuntė jau orderį ant 
iszdirbimocziarterio. Iszkarto pri
siraszė 503 sanariai. Susivieny- 
jimas padalytas į szakas, pagal 
sąnarių tautystę, taigi yra szaka 
arba dalis lietuviszka, lenkiszka, 
angliszka, italiszka; kiekviena 
szaka veda savo rokundas, bet 
visos darbuojasi isz vien ant 
darbinįkų labo. Todėl, mieli bro
liai, nszkitės į draugystes, ne bu
kite teip atszalę, kadangi kitaip 
nieko nepadarysime, negalėsime 
prieszintiesi nuolatiniems darbinį
kų algų numažinimams, prireiks 
gal dirbti po 25c. ant dienos. Ma
tome, kad kur unijos tvirtai lai
kosi, ten kompanijos neįstengia 
darbinįkų nuskriausti.

J. G.

D Kad savo kolionijose anglijo- 
nai bjauriai elgiasi su cziabuviais 
tų krasztų gyventojais, kad jie 
už žmonis laiko vien angį i jonus, 
tai visi nuo seniai žino. Faktų 
paremianezių toki? nuomonę ne 
trūksta. Paimsime sztai szitę, 
neseniai atsitikusį Australijoj. 
Miestelyj Bamboo Creek, vakari
nėj Austrai'joj, anglijonas Ander- 
son užmuszė tris cziabuviub, bai
liai sumu-zė mažus pasilikusius 
po užmusztų vaikuczius.Tasai ci
vilizuotas žvėris už tai pateko 
po sudu, bet prisaikintiejie su
džius iBZieisino žmogžudį. Ant 
proteste prokuratoriaus prova ta 
buvo antru kartu perk raliuoja
ma meste Perih, bet ir czia, susi
dedanti isz anglijonų prisaikintie
jie sudžios Užtemo, begėdiszkai 
iszsitardami, kad jie nedaleis 
pakarti anglijon? už tokį maž 
možį, kaip užmuszimas trijų czia 
būvių. Amerikoj vaikai pirmu
tinių angliszkų kolionistų, tikri 
amerikoniszki natyvistai, ne kiek 
žmoniszkiaus pasielgia su negrais 
ir su indijonais, o kaip dabar, pa
rodo nor? teipjau elgtiesi su atei
viais ne angliszkos kilmės.

Į Laikrasztis “Petit Moniteur 
de Rome” pranesza, buk gyve
nanti Indijose mahometonai szį 
metę užmanė į miest? Dehli,Sziau- 
rinėse Indijose, suszaukti tikėjimi- 
szk? kongresę, ant kurio užkvie- 
czia iszpažintojus visokių tikėjimų 
Ant te užmanymo daugelis jau 
sutiko. Programas kongreso yra 
szitoksai: iszpažintojai visokių 
tikėjimų kiekvienas iszaiszkina 
apie geras puses savo tikėjimo; 
kongresas perkratinės soči jai isz k? 
ir doriszk? įtekmę kiekvieno ti
kėjimo, parkratinės ant kiek jų 
dogmatai sutinka su sziędieuinio 
mokslo stoviu ir su gamtos tie 
soms. Reprezentantams visokių 
tikėjimų daleista paduoti savo 
apdirbtus rasztus apie savo tikė- 
jimę, bet darbas turi būt parem
tas ant grynos teisybės, o ne ant 
fanatiszkos vienpusystės, raszan- 
tis neturi tiesos duoti savo rasz- 
tams fanatiszk?pakraip?,galinczi? 
pasėti neužkant? kitų tikėjimų.

H Wiena isz darbinįkių tabako 
dirbtuvės mieste Jaltoj, ant Kri- 
mo,vien? nedėldienį,iszėjusi pasi- 
vaikszczioti, užėjo ant vieno 
dailidės kiemo. Ant nelai

mės, dailidei buvo prapuolę keli 
rubliai pinįgų, todėl jis tojaus 
nužiūrėjo jaunę darbinįkę. Ka
dangi ji isz syk neprisipažino, 
dailidė liepė savo paežiai pakurti 
geležinį pecziuk? ir ant jo paso
dino nelaiming? darbinįkę. Žino
ma, kad ta, baisiai kepalna, tuo- 
jaus prisipažino,nors pinįgų ne ė- 
mė. Pinįgus paskui dailidė rado 
savo paties ant kiemo pamestus. 
Trūksta mat visur maskoliams 
žmoniszkumo.

CASCARETS (udrutina kepenis, inkstui ir 
pllwa. Niekad neskauda. 10c.

Isz wisur.

|| Ant maskoliszko garlaivio, 
“Jaroslavl”, isz Odesos gabeno 
ant Sachalino salos 250 sūdo nu
baustų nusikaltėlių. Nusikaltėliai 
laike kelionės padarė sukalbį, 
susitarė visus tarnaujanezius ant 
laivo iszskerati, apvaldyti laivę 
ir ant jo prisigriebti į Japoniję. 
Ant kapitono vienok laimės, ke
turi nusikaltėliai ant to nepristo
jo ir vienas isz jų pametė kapito
nui rasztelį visk? iszaiszkinantį, 
isz ko tas visk? dažinojo. Nors 
skundėj? paskui kiti nusikaltėliai 
užmut-zė,bet iszpildyti tę, kas bu 
vo nutarta, jau nepasisekė.

|| Holandiszkas garlaivys 
“Weendam”, plaukiantis su pasa- 
žieriais isz Roterdamo į Nev Yor- 
kę, laike tirsztos miglos užbėgo 
Anglijos pakrantėse ant nolų ir 
teip likosi pagadytas, kad ne bu
vo nė jokios vilties apsaugoti jį 
nuo paskendimo.. Ant jo buvo 
125 pasažieriai creczios klasos, 
9 kajutų pasažieriai ir 87 jurinį
kai. Ant susidaužėlių laimės, 
tuom tarpu atplaukė ameriko- 
niszkas garlaivys, “St. Louis”, ir 
visus iszgelbėjo: vienus iszsodino 
ant kranto Anglijoj, kitus gi at
gabeno į Nev York?. Weendam 
su visais tavorais paskendo.

t Agliszkas laikrasztis “Times” 
pranesza, buk darbai prie kasimo 
Pamos kanalo, per Panamos 
terpjurį, vidurinėj Amerikoj, ne
pasiliovė, bet traukiasi be palio
vęs; dirba prie to 2500 darbinį
kų. Laikrasztis tiki, kad prancu- 
ziszkai kompanijai, kuri tuom 
užsiima, pasiseks tą darbę atlikti. 
Kiti vienok laikraszcziai tam ne
tiki, turbut, tam netiki ir tūli 
amerikoniszki kapitalistai, jeigu 
jie tveria kompanij? ir nori nu
kasti kanalą kitoj vietoj, per 
Nicaraguos valdybas.

|] VViename kaime netoli Ilžos, 
pietinėj Lenkijoj, katė iszėdė uki- 
nįkui sviestę. Waikai sumislyjo 
kaltinįkę nubausti; apliejo j? su 
kerosinu, iszvilko į lauk? ir už
degė. Deganti katė leidosi į kluo
ną, uždegė sziaudus ir kluonę. 
Ukinįkas kluono stoge, turėjo pa- 
kavotus pinįgus, szoko juos gel
bėti, bet ne tikt kad ne iszgelbė
jo, tikt pats sunkiai apdegė.

t Ant salų Galapagus, prigulin- 
czių republikai Ecuador, pietinėj 
Amerikoj, atsidarė vėl vulkanas, 
kurisai nuo seniai buvo iszgesęs; 
dabar meta vėl ugnį, isz atsi
dariusio kraterojveržiasi ugninis 
skystimas arba lava. Galapagos, 
arba Želvjjų salos yra abipusiai 
ekvatoriaus, susideda isz deszim- 
ties didelių ir daugelio mažesnių 
salų.

d Finlandijoj yra mažiaus gy
ventojų negu visas lietuvių skai
tlius, tuom tarpu ten ant szių me
tų iszeina isz viso 208 visokios į- 
talpos laikraszcziai,terp jų 135 isz- 
leidžiami finiszkoj kalboj ir 72 
szvediszkoj, vienas gi rando isz- 
leidžiamas maskoliszkoj kalboj. 
Kada mes tiek laikraszczių įsteng
sime užlaikyti?

B Isz visų musų žemės vieszpa- 
tyszczių, daugiausiai auksinių pi
nįgų yra Prancūzijoj, nes 800000 
000 dol., Suvienytose Wieszpa- 
tystėse Sziaurinės Amerikos yra 
jų už 720000000 dol., Wokietijoj 
už 700000000 dol., Maskolijoj ir 
Didėjėj Britanijoj už 600000000 
dol. kiekvienoj.

t Angliszkas pasaiterinis gar
laivys, plaukiantis isz Hull j 
Hamburgą, susimuszė su angliu
ku kariszku laivu ir isziro. Lai
vas su tavorais paskendo, paša- 
žierius gi ir jurinįkus pasisekė 
visus iszgelbėti.

| Netoli Palermos, Italijos pa
krantėse,susidaužė austrijokiszkas 
laivas Matteo; kapitonas ir sze- 
szi jo jurinįkai prigėrė.
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Naujausi iszradimai.
Į| Gywenantįs Kazaniuje, ryti

nėj Maskolijoj,Pokrowskyj. padir
bo nauję wėjmę maszinų vvarymui 
prietaisę. Pagal iszskaitymę, nau
ja prietaisa, prie tokio jau sparnų 
didumo, duoda trissyk didesnę 
pajiegę negu amerikoniszki vė
jiniai malūnai ir dwide.-zimts syk 
su wirszu»n didesnę negu pa
prastų vėjinių L’etuvoj varto
jamų malūnų. Ta nauja prietaisa, 
Pokrovskio paskirta ant padirbi
mo elektriszkos paj egos, bet ji 
gal atlikti, jeigu elektriką nerei- 
linga ir kitokius prie ukinjkystės 
darbus, kaip antai: traukti vadenį 
ir jį iszvadžiotk po laukus, kulti, 
malti grudus ir tt. Padarymas to
kios prie’aisos labai lengvas ir 
pigus; kadangi nėra prie jos dan 
tuotų ratų, viskas yra isz medžio 
ir kasztuoja pigiaus už paprast ę- 
ukinįkų nialunę, ir duoda pajiegę 
300 arklių Ji teip pritaisyta, 
kad vėjas negal jos pagadyti, 
pati atsikreipia prieszais wėję ir 
nuo jo nusikreipia. Su tos prie- 
taisos pagelba kiekvienas ūkinį 
kas gal savo namieje turėti elek- 
triszkus žiburius ir elektriku ant 
kitokių, kokių tikt reikia, reika
lų.

|| Europoj daugelyj vietų wy 
nyczias it-znaikino filoxera ir ki
tokios gimdanczios wynų krūmų 
ligas bakterijos, vabalėliai arba 
grybeliai. Ant apsaugojimo nuo 
atgebenimo vodingų vaisiniams 
medžiams bakterijų ir vabalų, 
^Vokietijoj dabar likosi užginta 
atgabenti visokius vaisius isz 
Amerikos, kadangi terp atgaben 
tų isz ežia wai-ių užtėmyjo vodin- 
gus vaisiniams medžiams vaba
lus. Neseniai Paryžiaus mokslo 
akademijoj, prancūzas Dubois, 
skaitė praneszimę, kuriame isz- 
reiszkė, kad jis surado nauję 
bakterijų veislę, kuri naikina 
bakterijas gimdanezias vaisinių 
medžių ligas. Atliktos bandavo 
nės pasisekė kuo geriausiai. Du
bois apibėrė apimto filoxeros vy
no krūmo szaknis su savo suras
tomis bakterijomis, dviejų ser- 
ganezių gi krūmų szaknų ne api
bėrė. Po dviejų dienų pirmutinis 
buvo jau su visu sveikos, filose- 
ra ir rūdys prapuolė, antrieje gi, 
neapiberti krūmai su visu isz- 
džiuvo.

Ii Du Brooklyno daktarai: 
E’fstrom ir Lundbeck iszrado 
waistę nuo plauczių uždegimo, 
kurį apsirgusiems skiepyja teip 
kaip ir apsaugojimo rauples.

I! Kaip paduoda laikrasztis 
“Revue General de Sciences”, 
F. De-saud isz Genevos, Szveica- 
rijoj, iszrado prietaisę, kuri pa
lengvina kurtiems girdėjimę. 
Prietaisu tę pagerino prancūzai 
Joubert ir Berthon ir praminė 
Mikrofonografu. D-ras Gelle atli
ko bandavones su nebyliais ir 
kureziais ir jos kuo geriausiai 
pasisekė.

Svetimi Balsai.
“Wilenskyj'Wiestnik”, perkra

tinėdamas paskutinę Maskolijos 
katalikiszkų vyskupų padėkavo- 
nę nusiųstu carui už neva jo ge- 
radėjystes suteiktas katalikiszkai 
bažnycziai, ne nori per daug pa
sėti keti ant tos padėkavonės, 
kadangi, pagal “Wilensko Wiest- 
nįko” nuomonę, jeigu katalikisz- 
ki vyskupai nori pasirodyti iszti- 
kimais caro tarnais, tai pirmiau
siai privalo suvaldyti katalikisz- 
kus Lietuvos kunįgus, kurie buk 
kariauja priesz carę. VVilniaus 
jeneral-gubernatoriaus laikrasztis 
sako, kai net paskutiniuose lai
kuose ne trūksta Lietuvoj faktų, 
kurie visai prieszi ugi iszsitari- 
mams katalikiszkų vyskupų ana
me nusiųstame carui- pasveiki
nime. Sztai tie faktai nusikalti
mo katalikiszkų kunįgų priesz 
maloninga katalikų geradėję ca- 
r?;

“Ar pasiliko iszt’kimu sostui 
ir vieszpatystei kunįgas Rogovo 
bažnyczios, Domarkas, sugriebtas 
1896 m. ant dalinimo užrube- 
žiuose iazleistų lietuviszkų knį- 
gų’r Ar nusilenkė priesz viesz- 
patystės tiesas mokytojas tikėji 
mo VVitebsko gimnazijos, kurisai 
atsisakė kalbėti maldę priesz 
mokslę maskoliszkoj kalboj? Ar 
guodoja vieszpatystės tiesas žino
mas tikėjimo mokintojas Sziaa- 
lių gimnazijos, kunįaras Komei 
ka, kurisai prikalbėjo mokinti
nius katalikus kelti demonstraci
jas? Ar parodė meilę savo val
donui tikėjimo mokintojas Beisa- 
golos mokslainės, kunįgas De- 
ments, kurisai ne davė vaikams 
kalbėti maldę už ciecorių masko 
liszkoj kalboj? Kę gi parodė ku 
nįgas Bilcziuuas, atėjęs su savo

pamokslu į Kelinių mokslainę"?
Kaip tie ežia visi paminėti ku

nigai nusikalto priesz maloningę 
carę ir degutu pasmirdusius jo 
visogalingus tarnus, mes ne žino
me,rasztams maskoliszkų raszėjų, 
persitikrinę, kad jie tankinus pla 
tina melagystes negu teisybę, jau 
seniai paliovėme tikėti. Kad 
mokslainės vaikai Beis:<gotoj,kur 
gyvena vien lietuviai, negalėjo 
reikalauti maldos maskoliszkoj 
kalboj, mes tę gerai žinome, to
dėl žodžiams “VVilensko VViest- 
mko” ne tikime. Jeigu kunįgai 
platina užrubežiuose iszleistas 
iietuviszkas knįgas Lietuvoj, ta
me nieko ypatingo nėra, kadangi 
uždraudus netikusiems eurams 
spaudinti knįgas ant vietos,ne už
draustų uėra, o 3 milijonai lietu 
wių, nors maloningi carai ir kas 
žiu kaip draustų, ne gal apseiti 
be knįgų. Jeigu kunįgai atsisa 
ko kalbėti maldę maskoliszkoj 
kalboj, tai todėl, kad maskolių 
katalikų nėra, o katalikai nori 
melstiesi prigimtoj savo kalboj. 
Jeigu carai uždraudė spaudinti 
Iietuviszkas knįgas, jeigu kata
likams liepia melstiesi svetimoj 
kalboj, tai mes ežia paklausiame, 
kas jiems duwė tie~ę tokius kvai
lus uždraudimus ir dar kvapes
nius reikalavimus iszdavinėti? 
Kunįgams liekasi vien arba ka
talikų, isz kurių malonės minta, 
norus pildyti, arba carų. Bet jei
gu jie pasiprie-zys žmonių no
rams, carai juos neužlaikys; ku
nįgai minta ne isz carų malonės, 
bet nuo katalikų. Besiprieszin- 
dami katalikų norams užsipelnys 
katalikų nokentimę, kaip tę 
užsipelnė ne per seniai pasimiręs 
Plocko vyskupas, Novodvorski, 
arba Warszavos archiviskupas; 
Lietuvoj teiposgi neužkeneziami 
kunįgai maskolintojai.

• •
Maskoliszkas, teip sawę vadi

nantis “patrijotiszkas”laikrasztis, 
“Sviet”, tikisi Amerikę atradęs, 
kada užtėmyjo, kad po įtekme 
drutinimosi ir augimoWokietijos, 
po karei 1871 m.,susidrutino ele
mentai prieszingi vieszpatystei ir 
maskoliams.

“Mes tankiai kalbėjome apie 
tę apsireiszkimę, sako 
“Sviet”, tokiuose musų pa- 
kraszcziuose kaip Finlandija,Lat
vija, Lenkija ir Lietuva, bet da
bar tas pats apsireiszkė ir ant 
Kaukazo”,

Tame apsireiszkime nieko žin- 
geidaus nėra, kadangi po karei 
Prancūzijos su ^Vokietija Masko- 
lijoj valdžia pateko į reakcijonie- 
rių rankas, kurie pradėjo savo 
neiszmintį taikinti prie skriaudi
mo ne maskolių carų pavaldinių. 
Jeigu smarkiaus apsireiszkė terp 
ne maskolių Maskolijoj nekenti- 
mas neteisingų carų valdžios, 
tai jau tame ne Wokietijos kaltė, 
bet paezios Maskolijos rėdos. 
Prie tokių sanlygų, į kokias į- 
stumti ne maskoliai, dar jie ne 
rodo tokios neužkanto^*, ant ko
kios carai ir jų tarnai užsipelno. 
Sziędien ji apsireiszkė tikt vaka
riniuose parubežiuose, bet neužil- 
gio pereis ir į Azųę. Už skriau
das ir neteisybes nieks meile ne 
užmoka. “Sviet” sako, buk ne- 
užkanta maskolių todėl kyla, kad 
tų krasztų gyventojai nepažįsta 
prideraneziai maskolių ir jų mie- 
rių. Tas neteisybė: juo labiaus 
juos pažįsta, juo didesni kyla ne 
užkanta, kadangi pikto nieks už 
kęsti ne gal.

Draugyszcziu reikalai.
Paskolinimo ir Budawoji- 

mo Draugyste Keistu* 
ežio No. 1.

Ketverge, 11 Wasariaus, 1898 
m. atidaro 2 -ra Seriję. Naudin
giausia kasa užezėdyjimo pinįgų. 
Iszmokeszcziai nedėliniai po 25c. 
nuo akcijos. Paskolinimas ant že
mės po 6 procentus. Susirinkimai 
kas ketvergas, |8 valandę vaka
re, saleje L. Aiako, 3301 Aburn 
av. kertė 33czios ui. Dyrektoriai 
Draugystes: J. Gurinskas— 
prezidentas; J. Kiliaviczia—vice 
prez.; J. Audriuszis—sekretor.; 
L. Ažukas— kasier.

Gaspadoriai kasos : F. Palio
ms; F. Popauckas ir J. Polujans- 
kas. Užsiraszyti galima kas ket- 
vergais, ant susirinkimo, salėj po 
nr. 3301 Auburn avė., kertė 33 
ežios ulyczios. Susirinkimai bū
va kas ketvergas,i8 valandę va
kare.

! J. Gurinskas, prez. 
L. Ažukas, kasier. 
J. Audriuszis, sekr.

Adresas sekr. 883 33rd Street.

Mitingai.
Draugystė Lietuvos Sūnų lai 

kys sawo mėnesinį susirinkimę, 
salėj L. Ažuko, po nr. 3301. 
Auburu Avė., kertė 33 ulyczios, 
mieste Chicagoj, nedėlioj, 20 d. 
Wasiriaus, 1898 m. pusiau pirmę 
valandę vidurdienio, ant kurio 
privalo pribūti visi tos Dr-tės 
sanariaf dėlei apsvarstymo laimi 
svarbių dalykų ir užbaigimo dėti 
posmertinę mokės1 į už miru^ię 
Krislinę Ažukienę.

Yra užpraszomi ir visi dori 
žmonės lietuviai ant prisiraszy- 
mo.

Su guod. Dr-te Liet. Suku.

Subatoj, 19 IVasariaus, 1898, 
4| vai. vakare, salėj po nr. 872 
W. 22tid str., kertė Robey str. 
L:et. Repbl.Kliubas lOtos v ardos 
laikys savo metinį susirinkimę, 
aut kurio bus rinkimas naujos 
administracijos; todėl užkvie 
ežia visus lietuvius lOtos vardos 
susirinkti.

Komitetas.

Subatoj, 19 VVasariaus, 8 vai. 
vakare, salėje Laudanskio, po nr. 
3301 Laurel str., kertė 33 ui., 
Lietuviszkas Republ. Kliubas 
6tos vardos laikys savo metinį 
susirinkimę, ant kurio bus rinkta 
nauja admistracija; todėl yra už- 
praszomi susiripkti viso Bridge- 
poito lietuviai.

Wyriaubybe.

Balius! Balius!
Subatoj, 19 Wasariaus, 1898, 

salėje S. Leliasziaus, po nr. 650 
S. Canal str. Jaunų Lietuvių 
Pasilinksminimo Kliubas , turės 
savo balių, ant kurio visus lietu
vius užpraszo atsilankyti.

Prasidės 7 valandę vakare. Į 
ženga 10c.

Užpraszo, J. L. P. Kliubas.

Didžiausias Balius!
Philadelphia, Pa., lietuviszka 

parap., po vardu Szv. Antano, 
turės savo balių panedėlio vaka
re, 21 Wasariaus, 1898, salėje 
Peunsylvauia, 733 Christian Str. 
prasidės 8 valandę vakare.Iženga 
vyro su m o te re 25c. Muzika bus 
gera. Szirdinęai užkwiecziame 
visus lietuvius ir lietuvaites at
silankyti, nes tai yra paskutinis' 
balius priesz užgavėnes.

Su guodone, Komitetas.

Atidarymas naujo saliuno!
Uždėjęs nauję saliunę, po nr. 

650 S. Canal str., arti 15tos ui., 
ant nedėlios ir panedėlio, 
20 ir 21 Wasariaus, darau balių 
jo įkurtuvių, ant kurio bus gera 
muzika, szokiai ir kitos zabovos. 
Dėltogi szirdingai užpraszau vi
sus lietuvius ir pažystnmus atsi
lankyti. Balius prasidės 4 valan
dę nedėlios vakare.

Su guod. Si m anas Leliaszius.

Maskarados Balius!
Nedėlioj, 20 Wasariaus, 1898 

m, 6 valandę vakare, 
rengiu puikų maskarados balių, 
ant kurio užpraszau visus lietu
vius ir lietuvaites ateiti persirėdę 
į juokingiausius aprėdalus. Ant 
baliaus bus duoti 5 “praizai”, 
taigi, kurie bus juokingiausiai 
apsirėdę, gaus minėtus “praizus”. 
Užkviecziu visus lietuvius atsi
lankyti.

Su guodone, L. Ažukas.

GRAND OPENING!
Atidaręs nauję saliunę po nr. 

98 W. Division str., kertė Noble, 
ant Subatos ir Nedėlios, 19 ir 20 
dienę Wasariaus, darau balių jo 
įkurtuvių (Gand Opening), ant 
kurio užpraszau visus lietuvius 
ir pažystamus atsilankyti ir pasi
linksminti priesz užgavėnes.

Su guodone, P. Ažukas,
. 98 W. Division Str.,

GRAND OPENING!
Naujai atidaręs saliunę po nr. 

632 S. Canal St., rengiu balių jo 
įkurtuvės ant subatos ir nedėlios, 
19 ir 20 Wasariaus 1898,ant kurio 
grajys puiki muzika, bus galima 
gerai paszokti ir gražiai pasilinks
minti. Dėltogi visus aplinkinius 
ir pažiustamus užpraszau atsilan
kyti.

Jonas Petrosaius, 
632 S. Canal St., Chicago.

Darau balių atidarymo saliuno 
po nr. 148 W. 12, kertė Clinton 
ui., per tai užpraszau atsilankyti 
visus lietuvius ant Subatos ir 
Nedėlios, 19 ir 20 Wasariaus, kur 
galėsite atsakaneziai pa si bo vyti, 
datirsite svetingumo.

Su guodone, Jonas Szemaitis, 
148 W. 12 Str.,

GEOGRAFIJA
ARBA

MOKSLAS APIE ŽEME
II DALIS.

pereiti. Žemesnės vienok Riono paupio vietos turi per 
daug drėgnumo, per tai ne sveikas, drugiai ežia niekada 
nesiliauja; tuose krasztuose mingrelijonys sėja ryžius. To- 
liaus už Imeretijos kalnų klimatas jau sausas, debesis su 
laiko kalnai, ir vėjai kitoj pusėj puczia sausi, todėl Kuros 

B klonyj girių mažai, daugiaus ežia žole apžėlusių stepų, juo 
toliausį rytus, juo klimatas sausesnis.

Užkaukazija maskoliai greieziaus apvaldė negu to- 
liaus į sziaurius besitraukianezius kalnus; į Užkaukaziją 
galima buvo prisigriebti per Juodąsias ir Kaspiszkas ju- 

Mažoji Azija apgyventa turku, kurie isz ežia iszplatino Fes’ nors niauriuose kalnai buvo neprigulmingų czerkesų 
savo valdybas į visus krasztus, persigriebė į Europą per Jr czecz®I1Tl rankose. Isz miestų svarbiausi yra: Tiflis, 
siaurą Bosforo pertaką ir apvaldė senovės Bizantiszką cie- ijBVU81 Gruzijos karalių sostapilė, turi netoli 150000 gyv. 
corystę, jos sostapilėj, Konstantinopoliuje, uždėjo savo to paties vardo gubernijos sostapilė. Baku turin- 
sostapilę, į rytus pamuszėArmėniją, į pietus apvaldė Siri- tis 120000 gyventojų; jo aplinkinėse yra turtingiausi ke- 
' L . rosino szaltiniai; visi tie miestai yra ant geležinkelio lini-

no vidurius Mažosios Azijos iszkilimo, kur užsiima bandų J°8 junKiancz^°® Juodąsias su Kaspiszkoms jūres.

(Tiįsa).

Isz miestų svarbiausi yra: Tifli»y

ją, Mezopotamiją ir Arabijos pakrantes. Turkai apgyve- 
j 
ganymu, augina daug avių ir teip vadinamas angoriszkas 
ožkas, duodančias minksztą ir brangią vilną; pakranezių 
miestuose gyvena daugiausiai grekonių ir visokių tautų 
europiecziai, kuriuos ežia frankais vadina (nuo prancūzų, 
ndrs jų yra ne daug).

Seniausi ir žymiausi miestai yra Smirna, turinti 200 
000 gyventojų. Senovėj buvo ežia daugiaus miestų, isz 
tokių dabar dar užsiliko Sinope, prie Juodųjų jūrių; isz 
ežia iszgabena daugiausiai medžių. Trcbizond, arba Trape- 
zund, vienas isz geriausių Mažosios Azijos {Mirtų.

Armėnijos iszkilinias ir Kaukazas. Armėnijos 
iszkilimas jungia iszkilimus Anatolijos ir Irano, nuo sziau- 
rių jungiasi su Kaukazo kalnais; dalinasi į dvi dali:

2) Armėnija yra tai kalnuotas krasztas, virszunė Ara- 
rat iszkilusi ant 17000 pėdų augsziaus jūrių vandenų pa- 
virsziaus; ant tos tai virszunės, {>agal Bibliją, po didžiam- 
jam tvianui apsistojo Noes arka. Armėnijoj susibėga

rosino szaltiniai; visi tie miestai yra ant geležinkelio lini-

Irano Iszkilimas traukiasi nuo žemumų upės Indo 
rytuose, iki Mezopotamijai vakaruose ir nuo Turano žemu
mos ir Kaspiszkų jūrių sziauriuose, iki Persiszkos ir Indo 
Arabiszkos užtakų pietuose. Pakraszcziais iszkilimo 
traukiasi kalnų eilės.

Sziaurinę iszskilimo briauną rytinėj szalyj tveria kal
nai Hindukwih, kurių virszunės siekia 8000 metrų arba 26 
000 pėdų, sziaurrytuose susiduria su Vidurio Azijos iszkili- 
mu per Karalcorum kalnus, į vakarus nusileidžia žemyn ir 
iszsiszakoja kaipo Paropornisus; per nusileidimus sziauri- 
nės iszkilimo briaunos persigriebia Irano upės Mur gab,Še
rirud į Turaną ir padaro jo pieskynuose vaisingus oazus; 
tų upių klonys yra tai geriausi keliai isz Persijos į Tura
ną; ežia yra teip vadinami CKorosano vartai, per kuriuos 
žemesnės kultūros tautos isz Turano prisigriebė į Persiją 
ir isz ežia į Indijas. Vakarinę iszkilimo briauną tveria 
kalnai Elburs, kurių virszunės turi 18000 pėdų augszczio;Jani iviauui UI IMI. X X A 111^7411J VF J -- ------ -------------------- ----- ----v»

kalnai Mažosios Azijos ir Irano, apskrieja iszkilimą ir pri- kalnai tie traukiasi iszilgai pietinių Kaspiszkų jūrių pa
sigriebia atžaloms ir jo vidurių, terp kalnų atžalų yra! kranezių. Terp Elburso ir Paropomiso, netoli isztakos u- 
svarbesni įdubimai su uždarytais ažerais Wdn ir Grmia. P^8 Atreko, nuo sziaurinės iszkilimo briaunos atsidalina 
Armėnijos kalnuose prasideda daug upių tekanezių į visus kalnų eiles Kapetdag ir Kurendag besitraukianezios į 
krasztus; ežia prasideda upės Eufrat ir Tigras tekanezios sziaurvakarus iki Kaspiszkų jūrių, atidalinanti vaisingą 
pietų link, Kūra su Araksu teka į sziaurius. Gyventojai I Atreko klonį nuo nevaisingos Turano žemumos. 
armeniecziai užima kaipi vidurį terp tautų ariszkos kilmės | Rytinę iszkilimo briauną tveria Soliman kalnai, atida- 
Azijosir Europos, iszpažįsta jie krikszczioniszką tikėjimą, pyti nuo Hindukush kalnų upe Kabul, kuri nuo iszkilimo
užsiima žemdarbyste, bandų ganymu ir prekysta, kurioje 
netžydus pralenkia; daugel armenieezių,ant apsisaugojimo 
nuo turkų prispaudimo, apleidžia savo tėvynę ir kraustosi 
į kitus krasztus, yra jų daug po visokius miestus, kur užsi
ima prekysta. Armėnija politiszkai priguli trims vieszpa- 
tystėms: vakarini jos dalis priguli Turkijai; toj dalyj yra 
svarbiausias miestas Erzerum. Rytini dalis priguli Persi
jai, sziaurini gi Maskolijai; žymiausias miestas maskolisz
koj dalyj yra Erivan.

Kaukazas. Kaukazo kalnai traukiasi nuo sziaur- 
vakarų pietrytų link ilgu ant 150 geografiszkų mylių dir
žu, nuo pussalio Taman terp Juodųjų ir Azovtezkų jūrių, 
iki Apszerono pussaliui, įsikiszusiam Į Kaspiszkas jūres. I 
sziaurius kalnai pasibaigia Tereko ir Audan# kloniinis, nuo 
pietų klonimis Kuros ir Riono; už paskutinių Kaukazas

teka į Indą. Upė vienok teip siaura, kad ne tinka žmo
nių susineszimams, ji ne palengvina prisigriebimo į In- 
dijas; vieta tokia, per kurią atkako į Indijas visoki užka
riautojai yra toliaus į pietus, yra tai teip vadinamas Khpber 
perėjimas, juomi anglijonys isz Indijų prisigriebė į Afga- 
nistamą. Pietinę iszkilimo briauną tveria bėganezios para- 
lėliszkai kelios kalnų eilės, kurios palieka siaurą pakran
ezių juostą; įkaitusioj pieskoj tos juostos prapuola tekian- 
ti nuo kalnų apeliai, jie neprisigriebia jūrių.

Vakarinę briauną tveria teiposgi paralėliszkos kalnų 
eilės, perkirstos upėmis tekaneziomis į Tigrą. Sziaurvaka- 
riniame kampe, apie ažerą Urmia, Irano iszkilimas jun
giasi su Armėnijos iszkilimu.

_  ____  _____ _ Viduriai iszkilimo tveria isz dalies druskinius, isz da- 
jumriasi su Armėnijos iszkilimu per Imeretino kalnus. Pakinius tirus, apgyventus nomadu (besivalkiojan- 
Augszcziausios Kaukazo kalnų virszunės yra Elbrus, iszki- 182 vietos į vietą), tikt upių klonys, kalnų apacziosir 
lęsant 17000 pėdu augszcziaus jūrių pavirsziaus ir Kazbek tūlos kalnų klonys tveria vaisingus oazus apgyventus žem- 
ne daug už pirmutinį žemesnis. Kaukazo kalnai tve-j Iszl^ai vaisingų upių klonių traukiasi žemdarbių 
ria rubežių terp Europos ir Azijos, jų virszunės iszkyla apgyventi kaimai, miestai, joms traukiasi ir keliai, 
augszcziaus amžino sniego linijos, linija ta ant drėgno pie-1. Irano iszkilimo gyventojai priguli prie ariszkos rasos, 
tinio kalnų szono yra žemiaus negu ant sziaurinio. Pėrė-1 gyvenanezius ant vietos vadina Tadžikais; apart tų gyvė
jimų per kalnus yra ne daug, svarbiausi isz jų: Derbento 1 na ežia visoki tautiszki gaivalai užsiimanti bandų ganymu: 
kelias, iszilgai Kaspiszkų jūrių pakranezių, prie senovės | rytuose, kaip antai Afganistane ir Beludžistaine jie prigu- 
Derbento tvirtynės. Perėjimą tą seniai, ant apgynimo sa- Ii prie ariszkos rasos, vakaruose gi, Persijoj, prie turkisz- 
vo kraszto nuo užpuolimo nuo sziaurių,persijonys buvo už-1 kos; yra tai teip vadinami IKlatai, valdantis krasztą gai- 
muryję; antras perėjimas yra ant teip vadinamo Kariau
nos gruziniszko kelio, vedantis isz Tereko klonies, netoli 
tvirtynės Vladikaukazo, į upės Kuros klonį. Kalnai tų 
krasztų buvo tai geriausios tvirtynės saugojanezios gyven- 
f ____________________________________ _______
ežia ir dabar gyvena smulkus tautiszki gaivalai, ežia ant 
ne didelio ploto yra užsilikusios visokios kalbos, todėl tai 
Kaukazo kalnus vadina kalbų kalnais. Pasislėpę tuose 
kalnuose czerkesai ir czeczenai ilgai galėjo prieszintiesi 
maskoliszkoms armijoms, ant jų suvaldymo reikėjo ilgų 
karės metų, nors czerkesų ir czeczenų visas skaitlius ne 
pereina to, kiek ežia,, maskoliai kariaunos atsiuntė; toje

valas; žemdarbiai gi tadžikai yra sunkiai prispausti. Vi
si Irano gyventojai yra mahometonys. Ant Irano iszkili
mo yra szitos vieszpatystės:

- . r . I) Persija užima vakarinę dalį Irano iszkilimo, yra
tojus nuo prieszų; ežia tai slėpėsi visokios smulkios tautos; neprigulminga vieszpatystė esanti po valdžia Szacho,

J paeinanczio isz ililatų. Persija dalinasi į szitas provin
cijas arba dalis:

a) Azerbeidžanyunna. sziaurvakarinę dalį; yra tai kal
nuotas krasztas prie Armėnijos rubežių. Svarbiausias 
miestas yra Tebris, turintis apie 200000 gyventojų.

b) Kurdistan užima kalnus vakarinės iszkilimo briau- 
karėje pražuvo ne vienas ir lietuvys; maskoliai turėjo teip uos, apgyventas kurdu, mintanezių isz bandų ganymo ir isz 
kaip tvirtynę veržti nuo czerkesų kalnus, reikėjo dirbdinti pleszimų; viena jo dalis priguli Turkijai, bet didesni pri-

įguli Persijai.
c) Farsistan, pietvakarini, turtingiausia Persijos pro

vincija; krasztas tai kalnuotas ir vaisingas. Svarbiausias 
miestas yra Sziras, dailioje klonyje.

d) Germasir užima karsztas pietines pakrantes, atida
lytas nuo kitų krasztų augsztais kalnais, apgyventas ara
bų. Ant salų ėsanezių Ormus užtakoj buvo seniaus por- 
tugalieczių kolionijos, bandė jas kolionizuoti ir anglijonys, 
bet dėl neiszpasakytai karszto klimato ir tie neisztrivojo ir 
pasitraukė.

e) Trak Adžemi užima mažai vaisingą Persijos vidurį. 
Czia, apaezioj Elburso kalnų, yra vieszpatystės sostapilė, 
miestas Teheran, turintis 250000 gyventojų. Klimatas va
saros laike neiszpasakytai karsztas, todėl patsai szachas ir 
jo ministeriai ir turtingesni gyventojai apleidžia miestą ir 
ant vasaros iszsikrausto į kalnus, kur ne teip karszta. Is- 
pahan, senoji kraszto sostapilė, dabar nupuolusi, yra tei-4 
posgi gražioje vietoje kaip ir Sziras,

/) Chorossan užima sziaurrytinę vieszpatystės dalį, 
terp Elburso ir Paropomiso. Isz miestų svarbesnis: Meszed, 
szventas Persijos mahometonų miestas. *

g) Gilijan ir Mazanderan užima pakrantes Kaspiszkų 
jūrių, sziaurinį szoną Elburso kalnų. Vėjai atgabena czia 
isz Kaspiszkų jūrių daug vandens garų, todėl tankus czia 
būva lytus, žemė vaisinga, augmenys auga tarpiaus negu 
kituose Persijos krasztuose, augina czia medvilne, cukrines 
lendres, szilkmedžius ir ryžius. Kadangi daug czia yra 
klampynių, todėl klimatas ne sveikas. Ta Persijos dalis 
atidalyta nuo kitų provincijų kalnais, ne užilgio gal pa
teks su visu Maskolijai. Maskoliai užėmė ne seniai salą 
Aszūr Ade. Svarbiausias mietsas yra Reszt, isz kur sun- 
czia į Maskoliją daugiausiai szilkų.

I?) Afganistanas užima sziaurrytinį kampą Irano iszki- 
limof tarpe Turano ir Indijų. Upės Heri Rud, Hilmend, 
Kabul yra tai keliai, kuriais traukė į Indijas visoki užka
riautojai. Ant to kelio yra didžiasi Afganistano miestai: 
Herat, Kandahar ir Kabul. Gyventojai Afganai žinomi 
visoj vidurinėj Azijoj isz savo narsumo ir prisiriszimo prie 

_____ ____ . ______ * « — liuosybėsjnevienąkartąjiesumuszėįsiveržusiusnuopie- 
pliantacijas. Vaisingiausia yra Riono klonis arba Mingre- tų į ’ ‘ ‘
........ "--- ’—t— 1------ ------- -a czja

kelius, iszkirsti girias, ant atsigynimo nuo czerkesų reikė
jo statyti tvirtynes. Kaukazo kalnuose yra daug minera- 
liszkų szaltinių ir kerosino szaltinių, ypacz gi ant abiejų 
krasztinių pussalių, taigi ant Tamano ir Apszerono. Ant 
Apszerono pussalio, pasekėjai seno Zoroastro tikėjimo, ug
nies garbintojai paršai arba gvebrai parengė kliosztorių, 
bet dabar tasai kliosztorius beveik apleistas, paršų ant 
Kaukažo ne daug jau yra,

Esančios terp Kaukazo kalnų ir Armėnijos iszkilimo 
klonys upės Kuros arba Gruzija ir Riono arba Mingrelija 
tveria Uikaukazini krasztą, uždengtos nuo sziaurių Kauka-

PaTetk*]«)i«07. Kankacu.

zo kalnais, turi sziltą klimatą, tarpius augmenis, auga ežia 
medvilnė, cukrinės lendrės, indigo, szilkų medžiai, ryžiai, 
vynas, apelsinai, nuo neseniai parengė ežia ir arbatos 
t, ‘ • - »«_—
lija, atidengta nuo Juodųjų jūrių, isz kur vasaros vėjai at- __
gabena daug drėgnumo. Giriose auga aržuolai, rieszutų pirkimus, jie moka metinę algą to kraszto valdonui" emiru 
medžiai ir kitokį vaisiniai, terp medžių auga rietenos teip, 
kad per Kaukazo girių tankumynus ne galima be peilio

Jų krasztiį anglijonus. Dabar anglijonys, negalėdami 
javo įtekmę per karę iszplatinti, iszplatino ją per pa-

(Toliaus bus)
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Wietines Žinios.
., — Garsi Chicagoj prowa mėsi- 

nįko Luetgerto, kurisai, užmuszęs 
savo paczię, kunę sukimszo į 
deezras ir deszras žmonėms ant 
valgie iszpardavė, ant galo pasi
baigė. Sūdąs rado Luetgertę kal
tu ir nusprendė jį į kalėjimę ant 
viso amžiaus. Patsai Luetgert ir 
jo kompanijonas buvo persitikri
nę, kad apkaltintasis liks isztei
sintu, todėl,kada sūdo tarnai atė
jo į kalinį gabenti nusikaltėlį ant 
iszklauqymo sūdo nusprendimo, 
rado jį ramiai miegantį- Luetger
to gi kampanijcnas pasamdė net 
muzikantus ant priėmimo grįž- 
tanczio isz kalinio. Wiskas vie
nok nuėjo ant niekų, kadangi sū
dąs jo nepaleido, bet nusprendė 
ant kalėjimo ant viso amžiaus. 
Antra Luetgerto prova traukėsi 
11 sanvaiczių, kasztavo ji sztetui 
apie 10000 dol.

— Kę tikt paleistas isz “bred- 
vell”, tepliorius John Edvards, 
kur pateko už muszimę savo pa
czios ir už girtuokliavimę, vėl 
pradėjo girtuokliauti. Pereito 
ketvergo vakare atėjo jis netikė
tai į gy venimę savo paczios, po 
nr. 164 Blue Island avė., pagrie
bė peilį ir su juom norėjo visę 
szeimynę iszpjauti, bet paežiai ir 
vaikams pasisekė'pasislėpti -pas 
kaimynę. Edvards, pasilikęs vie
nas kambaryj, sukrovė visus 
daiktus į kruvę,apliejo su kerosi- 
nu ir padegė,;tę padaręs, patsisz- 
szoko per langę. Iszeidamas žadė
jo sugrįžti ir užmuszti paczię. 
Paszaukti ugnagesiai ugnį užge
sino, policijos gi kapitonas paliko 
gyvenime du policijantu, kurie 
ir suaresztavo sugrįžusį su 
vol veriu rankoj Edvardsę.

— Policijantas Murphy, eida
mas per Ohio ulyczię, užtėmyje 
isz sniego krūvos kyi-zanczias 
žmogaus kojas ir davė tuojaus ži- 
nię ant policijos stacijos. Subė
gus policijantams pasirodė, kad 
sniegas teip suszalęs kad negali
ma ėsant į ežia žmogų isztraukti, 
reikėjo griebtiesi kirvių, su ku
rias, į bertainį valandos, pasisekė 
ledę apkapoti ir isztraukti negy
vėlį. Juom pasirodė kelneris Mas 
Miller, kurio jau nuo dviejų san
vaiczių nieks nematė. Kaip jis į 
sniego kruvę pateko, tikrai neži
nia. Ant kūno nė jokių ženklų ne- 
užtėmyjo,todėl sprendžia, kad jis, 
užkluptas siautusios Chicagoj 
smarkios sniego darganos, tur
būt, pailsęs atsisėdo ir likosi su 
visu sniego užbertas ir rado ežia 
galę.

— Per Sausį mėnesį szių metų 
vieszas Chicagos mokslaines lan
kė it-z viso 222617 vaikų. Mo
kintojų lygiai vyriszkių, kaip ir 
moterų, mokinanezių visose mok
slą i n ėse buvo 5134. Isz viso 
škiatliaus lankanezių mokslaines 
vaikų, 187568 lankė mokslaines 
per isztisę dienę, J 3960 vien po 
pietų; 12485 reikėjo patalpinti 
pasamdytuose ruimuos. Jeigu 
pridėti dar privatiszkas ir parapi
jines mokslaines, tai iszpuls apie 
300000 vaikų lankanezių mok
slaines, taigi 10 syk daugiaus 
negu visoj Lietuvoj.

— Užstojus sziltam orui, snie
gas urnai pradėjo tirpti, nuo ko 
tūluose miesto Chicagos kran
tuose ir jo aplinkinėse užgimė 
tvanai. Ant ulyczių, tūlose mies 
to dalyse tiek buvo vandens,kad 
sztritkariai negalėjo bėgioti. Di
džiausi tvanai yra Dauphin 
Park. Burnside ir Calumete; vi
sas plotas terp South Ch:cago ir 
Grand Crossing yra vandens už
lietas. Dabar pradėjo szalti, to
dėl tvanai pasimažino.

— Wagiliai įsikraustė į biurę 
paczto stae jos Harvey, sudaužė 
kasę, isz kurios paszlavė paczti 
nių markių už 1200 dol. ir 100 
dol. gatavais pinįgais. Nėjokio 
vagilių pėdsako iki sziol ne sura
do.

re-

Laiszkai ant paczto
1008 Adoma wtoz A n ton
1009 Baczka Juhan
1010 Bagka Martin 
1025 Bormieotaz Jan 
1081 Bubi* Frank 
1044 Dolesk* A n ton 
1068 Grabowlez Mari 
1888 Jonas* Jan 
1080 Jurmeic Joaef 
1208 Kieata Jaoob 
1111 K*roli*sky H. 
1128 Lewkowioz A. 
1130 Linkis Mateu.z 
1150 Noniearicz Jan

1151 Obara A n tone 
1167 Omui Frenciszek 
llfti Peterk* V.
1100 Eo.zk Aaoa 
1171 Roczkauski* Fr. 
1185 S* mot J oze f 
1187 Sa vielike J.n
1218 Strimaiti* Tereaa 
1817 Szamko Paulina
1219 Szipenki Teofll 
1222 Vopieka Ant.
1226 Vainorus Pave)
1247 Ztnki* Maita
1248 Zokievicz Stan.

Jeigu jautiesi nesveika, imk vieną CA8CAR 
ETS, o Užgydys tavą, ui 10 ir 20a.

“Lietuvos” Agentas.

Y

KRAJOVM 
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W. SLOMINSKA
679 Mtlwaukee Avenue, CHICAG0s ILL.

Mano Dirbtuwe tapo 
Apdowanota

DVIEMS MEDALIAIS 
ant Koaciaszkos Paro
do* už rūpestingą, tei-* 
alnra iri 
dirbimą.

KARŪNŲ, 8ZARPŲ, 
KUKARDŲ, ROŽĖTŲ, 
RERLŲ, MARSZAL- 
KIN1Ų LAZDŲ ir tt.

Turiu už gait>ę apreikazti guo- 
dotiniems Kunįgams ir guodotin. 
Draugystėms, kad asz dirbu vi
sus augszcziaus paminėtus daig
ius Pigiausei, Tel«lngiau*ei 
ir Geriausei, nes per 30 metų 
uisiimdama iasdirbimais įgijau 
geriausę praktiką ir dėl to galiu 
viską padirbt pigiau ir geriau ne
gu kiti fabrikai.

Su guodone
W. 8LOMIN8KA, 670 MILWAUKEE AV., CHICAGO, ILL.

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

Lietuvos iszdavyste.

Pa jiesz kojiniai.
Pajieszkau Martyno Szlioferszteino, 

su Liudvika Dilkuviene, kuriedu, 
vienas pametęs sawo moterį, o kitas sa
vo vyrą, iszbego isz M t Carmel, Pa. 
Szliofersztein turi sužeistu kaires ran
kos mažiuką pirsztą, o Dilkuvienė yra 
gražaus veido, k ūda, geltonų plaukų, 
36 metų, 5 pėdų ir 4 colių augszta ir turi 
su savim paėmusi 2 waiku: vaikas 6 
metų, o mergaitė dar prie krūties, Jiedu 
abu yra lietuviszki vokiecziai. Kas to
kia pora užtėmytų. teiksis duot žinią ant 
szio adreso:

Liudvik Blarus, Mt Carmel, Pa.
(25-2)

Pajieszkau sawo dwiejų seserų: Kris
tinos ir Franciszkos Dudinskiuczių, isz 
kaimo Bsmbinįkų, parap. Simno, gali
no Krosnos, Kalvarijos pav., Suvalkų 
gub.: tikt 6 metai kaip atvažiavo 
į Ameriką. Jos paczios. ar kas kitas, 
teiksis man duoti žinią antszito adreso: 

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

1 (18—2)

LIETUVA į—— _ litam

dr. c. b- ham,
Gydo wyrua, moterį* ir waiku*- 
Jeigu d*ktar*l negalėjo pažint tawo Ugo*, ar

ba jeigu negalėjo tawg* iazgydyU, tai raižyk tuo
jau* pa* D-r| Ham’f, o jladuo* tau rodą dykai. 
Jeigu D-raiatraatu, kad tawo liga neitzgydoma, 
tai pinigu* tau augražin* ir nereikalauji nieko 
žudyti. D-ra* Ham'a* yra teiayngu irataakan- 
cziu, o ligoniai* apiekawoja*i—kaipo tewa* ta
vo vaikai*. Žraonea, kurie ant tuazozio jteczko- 
jo rodo* vteokiu daktaru, kurie keliolika metu 
itzkentejo liga* ligonbuoziuoee, lyg per *tebuklu* 
tapo Užgydyti per D-rf Uam'y Nekalbame tą 
pasigirdami, bet fikiai sakome tikrą tiesą. Ne- 
vilkinklt lavo ligos, ne* gali *totl* neiizgydo- 
ma. Tuojau* raszyk prie D-ro Ham'o.

Gydyklų D-ro Ham'o negalimą gauti jokioje ap- 
tiekoje, a ne groserneje, a ne karo?emoje, ne p** 
ped Uorių. K** nori gaut ežy a ta* ir sveika* gy
dykla*, tur staorlai raižyti prie D-ro Hiido. Bon- 
kele gydyklų kasztuoja tik 81.00, azeazio* bonkė
lės 16.00. Iszrasaant gydykla*, raik apraazyt ta
vo ligą ir indet in gromata piningu*, arba mo- 
ney orderi, arbaeieki. Gydykla* ir pamokinimą 
k ei P gydyti* l*z*iu*lme atgale paczta. Prisiūk 
paoztlng marką ant atsakymo. Adresą* tok*:DR C. B. HAM,

T08-709 nailonai Union Bolldlig,

ERgI K°EH|Ę’j 

Po 3 valandas. 6.
Fobt Smito, Abx-, Sbjos, 1886.

A. Ruben buvo apimta* Sz. Vilo Šiokiu teip 
balsei, kad traukimai ja Raukydavo per 8 
valandas, nno tu traukimu jo* taueriai susisuk
davo teip, kad pastovrt negalėdavo. Ji dejuo
davo balsei; bet kaip tik pradėjo ImU „Kunigo 
Koenlg's Nerve Tonic“ kankinimai pasiliovė.

Rev. P. ZWYS1GG.
G. Eing, l*z Hemlock, O., raižo, kad jo ta

nu* buvo gydyta* per keli* daktaru* nuo nuo- 
nurlnio, bet niek* negelbėjo; in vieta geryn. 

I kas kart* ėjo blogyn pakol nepradėjo imti,.Kuni
go Koenlg's Nerve Tonic'', nuo to laiko nuomi- 

i nny* Ii apleido ir jau dabar gali litai t pat* vie
na* visur.

Pajieszkau savo brolio, Kazimiero 
Radzewyciiaus,isz Suvalkų gub., Wilka- 
wiszkio paw., Maczių kaimo. 2 metai 
atgal gyveno jis \Vaukegan,Ill. ir isz ten 
iszwažiawo į St. Louis. Me. Jis pats, ar 
kas kitas, teiksis duot žinią ant szio 
adreso:

Chas Dvylai tie.
207 Breving avė., Waukegan III.

Pajieszkau sawo kaimynų: Jono Stan
kaus, Izidoriaus Petrosziaus, Mikolo 
Maurico ir Antano VVyszniatlsko, visi 
isz Wainutos parap., Priemieszczio kai
mo, Kauno gub., Teiksis atsiszaukti ant 
szio adreso:

Aleksandra Jocis,
121 Whartop str., Philadelphia, Pa.

Pajieszkau savo pusbrolio, Justino 
Sankuno, isz Suvalkųgub., Naumiesz- 
cziopaw., Pa vaši jų kaimo. Teiksis atsi
szaukti ant szio adreso:

Franciszkus Pupkis, 
Alderson, Ind. Terr.

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

d. Wasariaus, 1898, Draugiszka 
Partyja turės sawo pirmę metinį 
balių, ^Vagnerio salėj, po nr. 117 
W. Camfien St., kuris prasidės 8 
walandę wakare. Įženga wyro su 
motere $1.00. Gėrymai bus uždy- 
kę. Muzika bus iszpat Berlyno. 
Wi8us lietuwius ir lietuwaites 
szirdingai užpraszo atsilankyti.

Su guodone, Komitetas.

Knigu Kataliogas.
Knygos malda.

Aukao Altorių* arba Szaltini* danRiazku 
ckarbu apdaryta drūtoj tkuroje, įstaty
tai* krasztai*, druoztai apkauttyta* ir *u 
kabe •• •• “

Apdaryta azagrine “ . “ _
Miukaztame apdare “ " •• 83.00
Apdaryta baltuoae kau'uoae......... .............H.00
Sena* ir nauja* Aukao Altoriui, akuroje apkau- 

atytaa Ir tu kabe “ (1.80
Sena* ir Nauja* Auk*o Altoriui, vokiazkom* 

litaromia •• •• •• ||.6O
Baliai Balandėlė* apkauatitaa „ 85:
Balaa* Balandėlė* tzaRTine •• • 1.60
Bala* >Balandėlė* apdaryta* kriaztol* 82 00 
Ba sa* Balanddle* apdaryta* baltuoae kau-

luoae............................................................ 83 00
Maža* aukao altorius, matyte maldaknyge, wi- 

gadna dėl wyru in kvazeniu apdaryta drūta 
me audeklineme apdare....................... 40c

Maiaa Aukao Altoriui audeklineme a p,
darė ir apkalta* au blekemi* “ 46c

Maiaa aukao altoriui grateme azagrino apda
re................................................................. SOc.

'Maita aukso Altorius krysztollneme apdare 75c. 
Garbe Dietrui ant augsztybea, akuroje, ap- 
_ kauatytalr au kabe__ UJO

SOc 
SOc 
10c 

..5c 
10c 
40c 

.10d 
15c 

75c.
75c

81.60

Garbe Dievui ant augsztybea, akuroje. ap
kaustyta Ir su kabe " I

(•zganingi dūmojimai *p? sopuliu* szv.
Marijos Panos "

Meno ta*. Marijos Panos 
Ražanczu* amžina* ir su stacijoms ■ " 
Ražancziu* amžina* ............................ ..........
Ražancziu* ir draugyste................................
Stebuklai Dievo szv. Sakramente ” 
Stacijos arba Kalvarija...................................
Tajemnyezioa Gyvojo Ražanczlau* 
Kanticzko*...........................................................
150 psalmu Dovido karaliau* ant paveikslo 

kanticzkn „ ..

Knygos Dvasiszkos.
Kanczia Wie*zpatle* Jėzau* arba Gavėnios 

knygele Šito
Ka»dienlne*Maldo* •• •• “ 5c
Lietu visiko* raliuosiu natomis 10o
Misija „ ., „ 25c
Mokslas Rymo Kataliku. Kiekviena* žmo

gus. norinti* vadinti* tikru Rymo-Ka- 
. tai ik u, privalo perakattyti szia knyge
le, idant suprastu kas t«i yra katali
kyste. kurio* ji* varda neežioja. 40c

Nekaltybe aug«rtybeir grožybe to* dorybe* 20c 
Pamokslai apesnda Dievo " " 15c
Pamokslai ant didžiųjų metiniu szveneziu 

ir didžiosios nedelo* „ 50c
Pamokslai ir Ganytojau* kalbo* ,, 82.00
Pekla arba amžina* pragaras 75o
Perspėji m as ape szventa tikėjimą " 10c
Pri*Utatawojimasant amerazio “ 40c
Szkala pavargėliu, slratu ir daugel kitu 

naudingu žinių..................................15c
Tiesos žodžiai apie pamatinius tikėjimo 

dalyku* dėl mokytū ir nemokytu nau
dingi......z..........................  Kc

Trumpos Katekizmu* pagal kunigą Pilkau*kaI5c 
Trumpi pamokinimai ir rodo* isrimto* l*z 

knygų kn. K. Antanavicztaua....10c
Vadovas in dangų “ 40c
Vartai dangau* 15c
Vadovasaplankanczlu kanczia VleszpaUe* 

Jezuso knstuso I" I5o

Wi

NDY CATtlAPTIC

CURECOnSTIPATIOM
10$ 

25 ♦ 50< _______
ABSOLUTELT GUARAMTEED fe ■
pietad keektotfrta. Ad. STKKI.1S« IIKMKDY (O.. CitIe*ta. Bente#*!. C**., er Kev York. Slt. >

DRUGG15T3

TYTTI7 I JGaus kiekviena* wertlng| knyge- 
I I V K A 11 S. apra*zanczla apie nervlazkaa 
IJ I |\ H liftas, ir ant pabandymo bonk*ta 

wir-i minėtu gydyklų, kurs pri- 
sluns sawo adrvaf Beturcziai ligoniai teipgi 
gaus szias gydyklas dykai.

Szio# gydykioe yra iszrssto* Kunigo Koe- 
ni* l.zFort Way^e. Ind. 1S7S metuoee ir dabar 
yra Užduodamos |o jo prižiūra per

Koenig Med. Co. Chicago, III. 
-418 R. Fraanklin Mt.

A pliekose galima gaut bonkelg sziu gydyklų 
už 81 arba 0 bonkeles už |6.

Didele* bonko* po 81.75. 8 bonko* už89.
Galima ja* gaut ir "LIETUVOS’’ redakcijoj

Lietūiiszh Aptiek, i—■

Ar nori tikrai g*r©» U«tuwtMko« Trajankos? J«i- 
ęi teip, tai pirk LauJlao LiatUuUiaak* 

rajank*. Minėta Trajanka yra »utai»rta 
dalliuoM- blekiniuoee bakeuktKM.per plr oa klia- 
toa aptiekoriu*. Vienintele Trajankn. kuri yra 
atoakaneziai tutaiayta. Kasztuoja SOc. 
baksi*.

Hr mausti Sara arbata? Meiparduo- 
sime puikiausia arbata, kokia ant swieto salima 
Raut, tai yra: Saron*! Brand. Paraiduoda 
pakeliuoae >4 awaro. S awaro Ir *waral*. Kaaz- 
tuoia |2.oo »waraa. Mua aptieka rra pilninRai 
apiiureta wi*okial* waiataia; kaipo uirubeii- 
ntala, amerlkoniazkala ir wiacktaia paten<awai*. 
Reikalaudami raszykit pa* muc.o Raurit brolUi- 
ka rodą

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

E. ZANIEWSKI8.
924 33rd str., 
Lietuwi*zka* 

kriauezius.
Pigausla dra- 

fanų krautuvė.
’arduoda viso

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

atsilankyt, o 
persi tik rysi te.

Geriauae Užeiga dėl Darbinyku
pas

J, Danisewicziu,
768 Bank ir River Side Sts.,

Waterbury, Conn.
Užlaiko goriausius gerymus; szalta 

Alų, seniausias Arielkas, Likierius ir 
kvepenezius Cigarus. Užkvieczia visus 
atsilankyti. Juozas Daniseviczius.

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

ra: Wincas Kudarauckas ir Motiejus 
Damijonaitis.

^Vietiniais Agentais szie: 
BALTIMORE. MD. 

Bonawent. Mažeika, 118 Dover St.

MT CARMEL, PA. 
Petras Bieliauskas.

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

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

8CRANTON, PA.
Juozas Petrykis, 1514 Ross Avė.

PHILADELPH1A, PA. 
Juozas Butkus, 1112 Cyperss St.

GRAND RAPID8, MICH. 
F. Sidoras, 344 Hamilton 8t.

Szitų miestų lietuviai, norėdami ap- 
■isteliuoti “Lietuvą*'.gali kreiptinai prie 
augszcziaus minėtų agentų, o jie noria 
iszpildys jų reikalus.

DOWANO8 DEL WI8U.

Ben. Hatowskis,
527 S. Canal kerte Jndd ui, Chicago, 111.

Dirba, taiso ir parduoda:
LAIKRODŽIUS, LAIKRODĖLIUS, 

Lenciugeliua, Žiediu, Špilka*, Auskaru* ir t.t.

Kiekvienas, kuris pas mane pirks tavoro 
už 15,00, gaus prezenta vertes |l,00; kas

pirks už |10,G0— gaus prezenta vertes $1,50; kas pirks už $15,00 
— gaus prezenta vertes $2,00; o kas pirks už $25,00 — gaus pre
zenta vertės $3,00. Kiekvienas, kas pas mane pirks kad ir už ma- 
žiause prekę, gaus prezenta pagal vertes pirkinio.

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 g v arentuoju ant metų.

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

Naudokitės 
isz Progos.
Turiu dėl jaunuo

menes juokinga 
kwietka, kuri no- 
rlncsiam ja pauos
tyti trykszta ip a-

kis wanduo ir daug juoko padaro. Kasz
tuoja tik 25c. Turiu telpgi monu kniga, 
kokios dar lietuwisakoje kalboje niekad 
nebuvo, taipinui joje daugiau kaip 
szimtas visokiu sztuku ir sekretu. Kas 
nori dasižinot kytrumus svieto, tegul 
ja nusiperka, o daug kytrumo iszgaus, 
ios preke 91,50, ir prie to duodu dovanu 
Cuburkaite, su kuriai galėsi žiūrintiems 

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

Turiu gražiausiu popieru gromatums 
su kvietkoms ir drukuotoms pavineze- 
vonemis; turiu maszinukiu drukavoji- 
mui gromatu. Turiu visokiu knygų: 
maldaknygių ir istorijų. Kas nori dasi
žinot apie visokius daiktus, tegul, 
prisiunezia už 2c. narke, o gaus kata- 
lioga visu tu daiktu Adresas mano toks: 

«Joseph Matutis,
287 Wythe Avė., Brooklyn, N.Y.

Chas. Baltrukonis.
Pristatau Draugystėms viso

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

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

Conn.

— Geriause lietuviszkai-lenki- 
szka Aptieka Juozo Leszczynsko, 
po nr. 3315 Laurel st., kuri užlai
ko geriausias gydyklas czionyksz- 
czias ir isz Europos ir teisingiau 
sei iszpildo receptus, o prekes 
pigesnes kaip kitur. Aptiekoje 
randasi D-ras pone Marija Do- 
wiatt nedelioms, ir ketwer- 
gais nuo 12 iki 2 valandai vi
durdienio, o D ras W. Statkevi- 
czius randasi kožname laike. Ant 
pareikalavimo gali paszauktie in 
aptieka per telefoną kiekviena 
daktare, koky kas nori ir kožnoje 
valandoje. Teipogi ant pareikala
vimo iszsiunczepie yvairias gy- 
diklas visur, atsakome laiszkus 
y vairiose kalbose ir gydome )y 
gae per laiszkus.

O teip—gi parduodu laivakor
tes (Steamship tickets) ant ge
riausių ir greicziausių laivų va
žiuojantiems į Euro p ji ir isz 
Europos; iszsiuncziu pinįgus į 
visus svieto krasztus ir wiskę 
atlieku pigiausiai ir greicziausiai.

Telefonas ITard 709
Lietuwlszkas Daktaras

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

“LIETUVA”
Nedelinis Laikrasztis

Iszeipa Chicagoje kas pėtnyczia ir paduoda žmonėms 
SWARBIĄU8IAS IR TEISINGIAUSIAS ŽINIAS 

isz Amerikos, Lietnwos ir wiso paswieczio.

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

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

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

“Lietuvos” Redakcija parduoda szifkortes ant ge
riausių laiuų, siuuczia pinįgus į Lietuvę ir visas dalis svieto. 
Pinįgai pet mus iszsiųsti greieziausiai suv*ikszczioja kaip isz viwj 
kitų agentų. Mes teipgi parduodame lotus ir namus aplink lietu- 
wiszkę bažįiyczię ir atliekame visokius lietuvių reikalus gerai, grei
tai ir teisingai.

“Lietuvos” Redakcijoj talpinusi Stacija Chica
gos Paeito po wardu:

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

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

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

Sub-Station No. 60, CHICAGO, ILL.
Pinįgusi siųskite registruotose gromatose arba per “money order”, tai nie

kada ne pratus Iszpirkę “money order” nelaikykite jį keszeniuje, bet tuojaus 
prisiųskite įnums: siuneziant “.money orderį”, gromatą registruoti nereikia, 
prisiusk i te prastoje gromatoje, nes ant jo niekt, be mus, pinįgų isz paczto ne- 
iszims.

Ofisas ‘iLietuvos” esti kasdien atidarytas nuo Ros valandos ryto iki 9 va
karo, o nedaliomis nuol2tos vidurdienio iki 6 vakaro. Chicagiecziai turinti 
kokius reikalus, teiksis atsilankyti minėtose valandose.

Eurobiecziai gali gaut “Lietuvą” Prusnose, Tilžėje pas ^urgį Lapiną už 
92,ooarba 4 rubli U s ant metų.

“Lietuvos” Agentas.
“Lietuvos” keliaujancziu agen

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

“Lietuvoj” Iszdavyste.

NAUJAS SAL1UNAS.

J® Abraiczio,
1M> Hudson Av., kerte Front St.,

BROOKLYN, N.Y.
Užlaiko geriausius gėrymus 

ir kaipo į nauję vietę užpraszo 
visus atsilankyti.

Maika: Guij Morning, Mister. 
Frenk: Na kaip eina. Maike? 
Maika: Kaib kas eina, teip ir 

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

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

Maika: Sy,'Mistery! Ar tu tik 
sziadiensį isz kontres, kad 
dar nežinai apei Keipsch, No- 
reiko&Go., kurie turi ge
riausius i tavorus dėl lietu
viu. ■

Frenk: No i brolau, kurtas tai 
dar ne esiu. Beczerlaif jau ne 
nuo vienio girdėjau,kad žmo
nis džiaįugiasi su daiktais 
Sirktais iuoKelpsch.Noreiko 

:Co. Jaį pora metų atgal ir 
asz norejiau pirk nuo ju laik
rodėly, bfet.poszimta pipklu, 
darbo kaip nebuvo, teip ne
buvo. Bet sztai jau pradė
jome geriau dirbt, ir nors 
ant byro ne cento neliktu, 
užsiordeti uosiu ant pėdės 
viena isz tu su aukso kviet- 
komis, tai subytis tavajy. 
Nauja katalioga gavau.
Raszyk ir tu po adresu Keipsch,Noreiko & Co., 56 Fifth Avė., Chicago, 111,, o 
gausi dykai.

Maika: Nei toks bosas tu esi. kaip tu mislyji, taigi asz jau jy parsinesziau vakar 
isz pacztos. ta nauja lietuviszka katalioga. Neskaicziau jy dar. nes vaikai 
pradėjo pirbet, ir boba panorėto miego, nes jau vėlu buvo, bet sziadiena tai 
skaitysis,'reiks sau koky letciugely parsitraukt.

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

Maika: Gųd bai, gud bai.
Prisiusk savoadresa, o gausi dykai nauja didžiausy lietuviszka katalioea 

sviete.
Adresuokite teip: Keipsch, Norelko&Co. 36 Fifth Avė.

CHICAGO, ILL.

Preke pinigų. 
Ruskas rublis po.*.... 
Prusiszkos markės po.... < 

Prie kiekvieno pinįgų 
nio reikia pridėti 25c ant 
kasztu.

— Kas norite, kad iszsiųsti į 
krajų pinįgai gerai ir greitai su- 
waikszcziotn, siųskite juos per 
“Lietuvos” redakciją, o greicziau- 
siai suwaikszczios. Ui greitumu ir 
teisingumu kasdien apturime szim* 
tua padėkawonių nuo lietuvių isz 
wisų Amerikos k regztų,teiposgi ir 
užgerumę szifkorczių pas mus iaz- 
pirktų, nes mes laikome geriau
sias linijas, ant kurių į 8 die
nas perwaiiuoja per marias; 
ant prastų ir pigių linijų szifkar- 
czių visai neparduodame. Kas 
nori pigių, tegul perka pas žydus. 
Prisiųsdami pinigus ant szifkor
czių ar ant iszsiuntimo j krajų,

..53c.
*.«4ic.
siunti- visada uždėkite szitokį adreeę:
paczto A. OL8ZEW8KI8, 

924 33rd St., Chicago, III

HILLE’S FOTOGRAFAS,

N ujimą pul M'Fotogt rija*, ui tuziną tiktai

$2 00
kitokiu reikalu nujima Fotogr* 

rija* kopnlk aosei.

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

838 W. 18lh Str.
riima ligoniu* adynose: n«o9iki 18 priesi piet 

ir nuo 6 vakare. Telephonaa: Canal 78

TĖVYNĖS SARGAS 
mėnesinis laikr&sztis su paveikslėliais 

Trecziu* metus 
stovi ant sargybos lietuviu tautos- szvto- 

sos. tikėjimo ir kalbos ’ 
Kasztuoja ant metu $1.00 

Pernykszczius ir užpernykszczius nume
rius galima gauti už BOc. 

Vienas numeris yra siuncziamas ant na 
žiūros uždyka-. Paavant «

1423 N. Main Ar., Šcranton, Pa,
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