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Metas VI

szuviais kanuolių Nev York’o 
tvirtynių. Randas pats ne pasi
tiki savo patrijo’ams, kadangi 
pastatė sargybę ant sau 
gojimo iszpauiszko laivo, kadan
gi galėtų atsirasti koksai pati įjo
tas, kurisai bandytų atlyginti ir 
sunaikinti iszpaniszkę sveczię, isz 
ko, žinoma, kad turėtų jau už 
gimti karė.

Prancūzija.
> Prancuz joj traukiasi toliaus 
j prova garsaus rasztinįko Žoles. 
Į Daugumas labiausiai žmonių skai-
> tomų laikraszczių, siundau- 
j ežiais priesz Žolę straipsniais teip
> suerzino Paryžiaus minias, kad 
i jie net užpuolė ant grįžtanezio
> i-z sūdo Žoles ir butų'jį gal už- 
} muazę, jeigu subėgę policijantai 
j ne butų apgynę. Matyt, kad Zo 
/ les prova atsibūva neteisingai,
> kariaunos virszinįkai sude atsi- 
{ sako'liudyti, liudyjantiems teisin

gai, jeigu tikt tie liudyjimai eina
> ant nenaudos kokio nors ofieierOj 

sūdo perdėti n is perkerta žodžius,
> uždraudžia Žoles* advokatui to- 
i liaus klausinėti. Advokato pro 
Š t e? tų priesz tokį neteisingę pada- 
J vadyjimę sūdąs ne klauso. Ma- 
j tomai valdžios bauginasi teiay- 
į bės ir kad geriaus^ję užslėpti, per 
’ savo laikraszczius siundo priesz 
i Žolę nesuprantanezių žmonių mi- 
’ nias. Siundymai tie jau iszdavė 
. vaisių, sziędien, nors sūdąs .ir

mato, kad Zola yra ne kaltas, bet 
jo iszteisinti uegai, kadangi tęsyk 
suerzintos minios kreipsis priesz

- raudę. Jeigu garsus Prancuzi- 
, jos raezėja* pakėlė balsę priasK 

nusudyjimę oficiero Dreyfuso, tai 
todėl, kad geidė, idant vi*a

i ?. ežia teisybė iszsiaiszkintu, idant i J
kalti ne mestų kaltės ant sprando 
kitų. Angliszkas Londono laik 
rasztis, “Daily Telegraph” apie 
Dreyfuso kaltę szitokias paduoda 
žinias. Dreyfus esęs isz tikro 
kaitas, bet jis pardavė prancu- 
ziszkos kariaunos paslaptis ne 
^Vokietijai, tikt Maskolijai, o ta 
jau pirktas žinias suteikė Wokie- 

t t jak, kadangi terp t.edviejų 
VVieszpatyszczių ėsanti padaryta 
sutartis, pagal kurię, kadangi Ma
skolijai,kai poPrancuzi jos draugui, 
lengviaus sugriebti visokibsi o n
prancuziszkos kariaunos paslap
tis, tai ji suteikia jas Wokietijhi, 
o toje tuom paežiu atlygina, su 
teikdama Maskolijai visokias ka
riaunos paslaptis savo draugb 
Austrijos*

Afrikoj, upės Nigero apskrityj, 
. dvi prancuziszkos kariaunos da 

lys įsiveržė į vieszpatystę Šoko
te, kur ę anglijonai laiko už jiems 
prigulintį krasztę. Pracuzai už
ėmė miestus Argungu ir Togga. 
Wirszinįkas angliszkos Nigero 
kompanijos, Wallace, sutraukė 
visas jam priklausanczia* karisz
kas pajiegas ir traukia isz ežia 
i-zvyti prancūzus. Jeigu tikt 

i ežia sus'musztų prancūzai su an 
. glijonais, karė galėtų isz tikro 

užgimti terp Prancūzijos ir An
glijos, į kurię paskui turėtų į-i

) kiszti ir kitos 
tystės.

kur tikt gyvena vokiecziai,taptų 
prie Wokietijos priskirto*, Aus
trija gi tokiu budu paskui pastotų 
grynai slaviszka vieszpatystė, 
kur slavai galėtų rėdytiesi teip, 
kaip nori.

^Vengrijoj teiposgi ne gerinus: 
ežia slavus ir rumunus spaudžia 
mongoliszkos kilmės madžuvai 
arba įnagy arai, kure teip, kaip 
Lenkijoj bajorai, nori ukinįkus 
kaipo savo savastį laikyti. Kyla 
ežia pasiprieszinimai kaimieczių. 
Koszovo apskrityj sukilo ūkinį- 
kai, uiinuszė jie vaitę, susimu- 
szė su atsiųstais ant jų suvaldy
mo kareiviais. Sumiszimai bu
vo apskrieziuose A»ad ir Kurasz. 
Prie stabdymo suin^zimų A radę 
žandarai užmuszė keturis ūkinį 
kus, 20 gi sunkiai sužeidė. Ku- 
raszo apskrityj teiposgi buvo už- 
muszii ir sužeisti. VValdžios pa
sikėlusių apskriezių miesuose ir 
kaimuose uždraudė pardavinėti 
parakę ir iszeiti kam noisant uly- 
cz>os isz savo namų po 9 valan
dai vakare.

lauj i, todėl negalint ilgiaus pa
laukti, bet reikalaula, idant pri
pažinti kuės kasztai butų savo 
laike iszmokėti. ųhinai gi ant 
to laiko pinįgų nesitiki niekur 
gauti. Kas gi isz «o bu-? A»gi 
Japonijai vėl atsitiks proga isz 
naujo su savo kaimynu už skolę 
ka*ę pradėti, ar be karės griebti 
kokį nors szmotę Chinų vieszpa- 
tystės teip, kuip tai'padarė chinų 
draugai Wokietijs ir Maskolija. 
Jeigu vėl užgims karė su Japo
nija, kę darys neva tie Chinų 
draugai? Ant tų klausymų szię
dien negalima atsakyti.

Suwienyto8 Wieszpatys- 
tesir Iszpauija.

Isz nelaimės atsitikusios Hava
nos porte su Amerikos kariszku 
laivu “Maine” nori pasinaudoti 
teip vadinama Jingos’ų partija, 
stumianti Amerikę į karę. Ka
pitalistai spekuliantai, norinti isz 
karės pisi naudoti ir padauginti 
sau pelnę, tuli politikieriai, no
rinti per karę nors tuom tarpu 

. uždengti supuvusius pamatus po- 
litiszko surėdymo Amerikoj, sa
vo siundymais, paleisdami per 
savo tarnaujanezius laikraszczius 
melagingus paskalus, sten 
giasi erzinti abidvi nesutin- 
kanezias puses. Nelaimė isz ti
kro dideli, kadangi prie Maino 
explioz<jos 256 amerikoniszki ju- 
rinįkai likosi užmuszti, daugelis 
gi yra baisiai sužeistų, vieton bū
ti persergėjimu, kad užg'mus ka
rei, daugiaus panaszių nelaimių 
turėtų Amerikę pasiekti, musų 
jingos’ams suteikė tikt nauję sa
vo siundymams medegę. Jų laik- 
raszcziai garsina, buk iszpanijo 
nys tyczia paleido torpedę ir su

I ja amenkoniszkę laivę isznaiki- 
Į no. Priežastis nelaimės dar ne- 
į isztirta, Amerika tikt dabar nu- 
r siuntė narus, kurie drauge su isz- 
I pąniszkais narais isztirs, ar ex-
■ pliozija užgimė isz laivo vidų 
I. rio, ar nuo lauko, bet antai musų 
i sztėto Illinojaus gubernatorius 
R iszsiuntė jau prezidentui telegra-
■ mę.neva sztėto vardu,kad jis pa 
M rems prezidentę karėje jo su Isz- 
Hpanija. Tuom tarpu prezidentas 
B|ne tikt ne myslyja pradėti karę,
■ kadangi geriaus už musų guher
■ natorių numano, kokia nelaimė 
O yra karė, todėl jis įsakė savo 
B pasiuntiniui Madride padėkavo- 
H ti iszpaniszkam randui už pagel- 
K bę prie gelbėjimo nelaimingų ju- 
|B rinįkų. Nuo savo iszsiliuosavi- 
Wmo Amerika dar neturėjo karės
■ su Europos vieszpatystėms, jos 
K kariauna susidedanti isz 23000 
E kareivių dar ne susitiko su gerai

suorganizuotoms Europos viesz 
patyszczių armijoms. Naminė 
karė nieko ežia ne reiszkia, ka
dangi joje kariavo pajiegos to 
paties kraszto. J

Į Nev Yorkę atplaukė atsilan
kyti iszpaniszkas kariszkas lai-

r vas “Viscaya”, kurį pasveikino dant tos Austrijos provincijos,

Europos vieszpa-

ir Wengrija.
slavų su vokie-

Italija.
Tūluose Italijos miestuose bu

vo wėl sumiszimai, iszbidėję gy 
ventojai vėl pradėjo užpuldiuėt* 
ant duonos ir valgomų produk
tų pardavinyczių. Aut suvaldy
mo baduolių reikėjo szaukti ka- 
riaunę. Prie stabdym > ne apsiėjo 
be kraujo praliejimo.

Ryme teiposgi buvo demon 
stracijoe, isz kurių galima spręsti, 
kad ežia, ypacz jaunuomonė,pasi
dalinusi į dvi partijas: viena 
tveria į kus popiežiaus. wak-
džios, kita gi prieszinįkus, pir
mutini reikalauja sugręžinimo 
paveržtų Italijos popiežiaus 
valdybų, antriejie gi pakėlė de 
monstraciję priesz , popiežių. 
Pirmiaus demonstracijas pakėlė 
Rymo universiteto katalikai stu
dentai, kurie, susirinkę ant plia- 
ciaus prieszais Szvento Petro 
bažnyczię, szukavo: “te^ul gy
vuoja popiežius ir karalius Leo 
nas XIII”.
liaus, priesz 
monstraciję 
į popiežiaus
Susirinko jų apie 500 ir su vai 
nikais rankose nutraukė ant ka
pinių Campo di Fiore.kur yra pa
laidotas kūnas kunįgo Giordano 
Bruno, seniai popiežiaus sūdo už 
valnamanystę nubausto ir ant jo 
kapo padėjo vainikus, prie to 
laikė kalbas Įteikdami popiežių.

Į porę dienų vė- 
popiežių pakėlė de 
studentai prigulinti 
prieszinįkų partiję.

Austrija
Kovojimai

ežiais ne pasibaigė Austrijoj ir, 
turbut, nesutinkanti gaivalai ne 
greitai susitaikys, i WokieCziai 
iki sziol buvo ežia virszinįkais, 
jie valdė slavais, nors paskuti
nių yra Austrijoj daugiaus. Wo- 
kiecziai gina savo privilegijas, 
slavai gi reikalauja lygių sau tie
sų. Sziędien daugumas vokie- 
czių mato, kad tas privilegijas 
sunku bus užlaikyti, o kadangi 
turėti lygias su slavais tiesas tei
posgi ne nori, taigi jie pradeda 
varyti jau agitaciję, stengiasi 
Austriję sugriauti. Jie nori, i-

Nuo Chinų pakranezių.
Ch nų randa* galėjo jau persi

tikrinti, kad niekiausiai yra turė 
ti daug draugų ir apginėjų, y- 
pacz gi tekių kaip Maskolija ir 
^Vokietija. Draugas Chinų cie- 
coriaus, Wokietija, griebė pir
miausiai nuo Chinų užtakę Kiao 
Czeu. Pamacziusi tokį Wokieti- 
jos prielankunę azijatų cieco- 
riui, Maskolija griebė jau du Chi- 
nhzku portu, Portę Arthuro ir 
Tulien-Wan,neva ant apgynimo, 
kad jie ne patektų Angliju! arba 
Japonijai, nors isz tikro Chinams 
vis tiek, ar jie patenka sziaurių 
meszkinui Maskoliui, ar Anglijai., 
Chinams Gegužio mėnesyj reikia 
iszmokėti Japonijai likusę dalį 
karės kasztų. Anglija pasiūlė 
paskolinti reikalingus pinįgus, 
bet Maskolija pakėlė protestę ir 
nedaleido pasinaudoti isz Angli
jos pinįgų; kadangi Maskolija 
pinįgų ne turi, jos iždas.teip tusz- 
czias kaip ir girtuokliaus kisze- 
nius, Prancūzija jau tolinus sziau- 
rėš meszkinui pinįgų ne duoda, 
todėl Chinai ne randa kito, kas 
jai ant iszmokėjimo karės kasztų 
suteiktų reikalingus pinįgus. To
ki mat draugai apie ję tupinėja. 
Tuom tarpu gimininga Japonija 
teiposgi prane * z ė, kad ant sudru- 
tinimo savo laivynės iszleidusi 
daug pinįgų, daug jų dar reika-

Maskolija.
Sedlecuose pa-»iHiigė ypatiez- 

ka, kokia tikt Ma^colijoj gal at
sitikti, prowa Sėdimų gub. (Len- 
kij< j) unitų, kuria Jaike M 'sko 
lijos gyventojų aka* tymo reikala
vo, idant suraszu^se juos tam 
tikri skaitytojai įraizytų ne kai 
po maskolius ir sta< uatikius, liet 
kaipo katalikus. (Tūluose kai
muose unitai sudraikė suraszus ir 
privertė urėdnįkus jraszyti teip,. 
kaip jie norėjo. U£lai jie pate- 
ko po sudu, A[įskęslų buvo isz 
viso 53 ; isz to skaitliaus — 20 
ypatų, taigi 5 moteris ir 15 wy- 
riszkių sūdąs iszteisino. Isz liku
sių: Konradę ir Nicefoię Gricza- 
kus nusprendė ant 4 mėnesių ka 
įėjimo, Jokubę Chojczakę ir Bal
tramiejų Seredę a oi 
kalėjimo, Stanislovę 
gimę Parufmiukę, Be 
piukę ant 2 mėnesi i, 
28 ukinįkus aut 1 mfei 
■u Mažai

3 mėnesių 
Sitnickį, A. 
Miifacę Osi- 
kalėjimo ir 

nėšio kalėji-

apeliaciją į Warszavos tiesdarių 
butę, kurisai numažino bausmę 
tęip, kad 7 nusūdytos nusprendė 
ant 10 dienų, likusius gi ant 7 
dienų areszto prie policjos.

Abisinija.

lietaviszka kalba), bet ministe 
riui neatkeliavus, tikt tuom vi
skas ir pasibaigė, dabar mokslas 
tęsiasi toliaus vėl tikt vien voki- 
szkoje kalboje. Ministeris teisino
si, jog, per didelį užėmimę, nega 
Įėję* savo prižadėjimę iszpildyti 
ir todėl lietuviamsdau^iaus nieks 
nelieka, kaip tikt kad laukti.

Komitetui užbaigus savo pra- 
neszimu*, stojo p. S. isz Tilžės, 
darodydainas, jog dėl tvirtesnės 
organizacijos deputacijos yra rei
kalinga draugystė, k ui i parūpintų 
reikalingus rasztus. Tas užmany
mas rudo labai didelį pritarimę, 
nors keletas norėjo pertaisymo 
nekuriuose punktuose įstatų. 
Taigi susitvėrė ežia Lietuvit-zkoji 
Skaitymo Mokslo Draugystė. Į 
statai jos yru szitoki.

1. Lietuviszkoji Skaitymo (ir 
raszymo) Mokslo Draugystė, turi 
mietį: Lietuvininkų, o ypnezai 
liet u rožių vaikams ant pirmo lie- 
luviszko skaitymo parūpinti 
knįgas, arba jų gawimę paleug 
vinį i.

2. Ji labiausiai užs ims parų 
pinimu lietuviszkoj kolboj pra
džiamokslių su' evangeliszku ka
tekizmu už kuopigiausię prekę.

3. Szitie. pradžiamoksliai bus 
sutaisyti lietuviszkoje ir vokisz- 
,koje kalbose, idant tokiu budu ir 
tie vaikai, kurie nė vienos nė 
kitos kalbos pridera n ežia i nemo 
ka, abiejose kuo didž ausię naudę 
isz jų turėtu, o kę jie vienoj kal
boj iszsimokino, idant ir antroje 
kalboje suprasti galėtų.

4. Letuviszkoji skaitymo 
Mokslo Dr-tė snsidėa isz dan
ginus ir mažįaus įmokanezių 
draugsanarių.

5. Daugiaus užmokantiejie 
draugsznariai (D. D.) ant metų 
mokės 3 markes, mažiaus užmo 
kantiejie (M. D.) 1 markę.

6^ Draugystės parūpinamos
Abisinijos karalius, Menelik, Į knįgutės turės būt terp visų 

kuriam valdant Abisinija tikrai Į draugsanarių (ka^ metę dusyk) 
didelius žingsnius, nore kaslink iszdalinamos, idant kiekvienas 
kareiviszkų dalykų, padarė, ren- daugiaus įmokėjęs draugsanarys 
giasi atkeliauti į Europę aut ge- į daugiaus knįgų gautų už mažiaus 
resnio susipažinimo su visokioms 5— 
civilizuotų krasztų. įtaisome, y- 
pacz gi su mokslainėms. Atsi
lankys jis Anglijoj, Prancūzijoj, 
Italijoj, ^Vokietijoj, Austrijoj, 
Szveicarijoj ir Maskolijoj. Ka
dangi j'8 ne pasitiki savo jenero- 
ląms, kurie jam iszkeliavus galė
tų už valdonę kraszto apsignrsy- 
ti ir sugrįžus valdžios atiduoti 
ne norėtų, todėl karalius Mene 
lik savo vietoj palieka savo pa- 
czię, kuri valdys kra*ztę jam ne- 
ėsant namieje.

kių degtinių 180 rub., sntalausj 
5662 Tub. 80 kap., skaitant vie-' 
drę alaus po 1 rubl. 20 kap. Taigi 
per metus, karezemose tikt szito 
miestelio palikdavo žmonės 41842 
rubl. 80 k.; a pa r t miestelio,vienok 
degt'nę pardavinėjo dar kaimų 
karezemose ir paeziose degtinės 
varinycziose, priskaiezius ir tę 
prie augszcziaus paduotos sumos, 
iszpuls, kad ant gėrymų iszleista 
mažiausiai 45000 rubl. Paėmus 
randui degtinės pardavinėjimę, 
per pirmutinę pusę metų,pareng
tose raudo trijose pardavinycgiose 
pardavė degtinės už 11053 rubl. 
58 kap.; alaus gi tikt 120 vied
rų, taigi už 144 rubl.; arba per 
pu^ę metų ant gėrymų szitame 
apskrityj žmouė* iszleido isz vi
so tikt 11197 rubl. 58 kap., arba 
tikt pusęito,kęiszleisdavoseniaus 
žydiszkoĮe karezemose. Kaip ežia, 
teip ir Kitur, sumažėjo girtuok
liavymai..

Gražiai merginos elgiasi.
Panemunėlis (Zarasu p., Kauno 

gub.). Pirm kelete metų buvau 
apie Panemunė į ir kę maeziau 
tenai, dabar apraszau. žmonės 
czionsi tiirtingT, smagus ir prade
da isztikro rupintiesi apie savo 
apszvrethnę. Labiausiai pagyri 
mo vertos mergaitės szitos apie- 
linkės. Jos rūpestingai už iima 
lietuviszku mokslu, nors ir ne 
perdaug da tokių yra. Josios mo
ka ne tiktai skaityti, kaip visos 
kitos, bat gražiai raszo iietuvisz- 
kai, žino svarbiausius veikalus 
aritmetikos (iszsimokino isz lie-

Žmogžudyste.
3 d. Wasariaus, Wilniuje, 11 

vai. vakare, į kromę žydo Szlo- 
mos Žara k i o, ant Chivos ui., už
ėjo koksai vyriszkis ir pirko 
tabako ir teip kokių mažmožių. 
Sveczias ne norėjo iozeiti, kadan
gi vienok buvo vėlu, žydas lie
pė jam iszeiti ir tas isz tikro ne
va iszėjo, bet kaip tik kromelio 
savinįkas i*zėjo art ulyczios už
darinėti langinyczias, pirkėjas 
szoko su peilių rankoje ir subadė 
žydui galvę. Ant jo riksmo at
bėgo tarnaitė, bet žmogžudys 
kirto jai su kuiuszczia į galvę ir 
isztraukęs isz gulincz:o žydo ki- 
szeniaus 30 rubl., nubėgo. Su
žeidimai prekėjo buvo teip sun
kus, kad jisnepžilgio ir pasimirė.

Pagerinimai Liepoja jis
- porto.

Maskoliszka kelių ministerįja 
užgyrė atlikti naujus darbus prie 
pagerinimo Liepojaus porto, ku
rijai bus iszplatintas, prie jo pri
skiria dar 700 ketvirtainių sieks
nių. Ant to mierio randas pa
skiria 1984000 rubl. Darbus 
pradės jau Gegužio mėnesyj szių 
motų.

pinįgius” apverezia ant nusipir
kimo knįguczių, kurias skaito 
paezios,duoda kitiems pasiskaity
ti ir puikiai perpasakoja gerus 
daiktus kitiems; jos ir elgiasi 
visur pačįoriaus už kitas. Lietu
vaites! Sztai jums gražus pa
veikslas! Bukite ir jus tokios!

(“Ukinįkas”)

Kunįgo Radawycziau8 
rinklus.

Neseniai mes praneszėme, 
kad pasimirė Kauno pralotas, 
kunįgas Radavyežius. Pasiliko 
po jam puikus rinkius visokių 
Lietuvos mineralų, augmenų ir 
ežia rastų kaulų priesztvaninių 
sutvėrimų. Rinkių tę didelės, 
vertės giminės kunįgo padova
nojo Kauno neseniai sutvertam 
muzejui. Terp svarbesnių daik
tų reikia paminėti:dantį mamute, 
arba priesztvaninio sloniaus, 
sveriantį kelis svarus ir ragus 
it-znykusius jau elnių veislės; ra
gai tie turi su virazum sieksnį il
gio. . <

Ne rūkyk tabako ir nespjaudyk, 
nes tai trumpina tavo amži.
Jvicu nori Btripra'jrt nuo tabako ant wi«ado« 

ir putoti «wriku. iwlrtu ir •yllnra, imk gydyk
lai wadinamaa NO-TO-BAC.kurli perdirba ai)p- 
nua tmonia in twirtna. Daugelis, koris pamesi no 
asiaa gydyklas, in deazimU dienu Imu sw.r^Me- 
azimts svaru virasaua. Apie OO.OOO amoniu tapo 
iazgydytais. Pirk NU-TO-RAC nuo sawo aptie- 
koriaua. an gvaranclja, u 160c. arba u* |1.00 a p. 
raižymui ir prabas gausi dykai. Paraszyk. in: 
Sternng Remedy Co., Cbicago, arba New York

hz Lietu vvos.
Isz Prūsų Lietuwos.

Tilžėje, 29 Sausio szių metų, 
laikė susiėjimę komitetas, kuris 
buvo užmigęs 1896 m., kaslmk 
parengimo praszymo ir ii-zsimiti
nio deputacijos prie Prūsų ap- 
szvielimo tninisterio, idant butų 
sugražin’a lietuviszka kalba mok- 
slainėse. A nt susiėjimo susirinko a- 
pie 60-70 žmonių. Isz visų Prūsų 
Lietuvos krasztų girdėt buvo pa
siskundimai,kaip vokiazki niekin
tojai bjauriai pasielgia su lietu- 
viszkais mokintiniais,mokintojui, 
dagirdę, kad lietuviai nusiuntė 
deputaciję prie tninisterio ir kad 
ministeris pats tvirtai pažadėjo 
atlankyti Lietuvę ant persitikrini
mo apie tuos dalykus, tvėrėsi 
smarkiai prie pamokinimo tikėji
mo lietuviszkai (Prūsų Lietuvos 
mokslainėse ne su visu užginta

įmokėjusį.
7. Draugsanarys turi dalyti 

tokias knįgutes, pagal iszgalėji- 
mę, terp beturezių lietuvinįkų 
bei lietvinįkių vaikų, norinezių 
lietuviszkai pramokt'.

8. Kas metų pabaigoj jie turės 
iszduoti rokundę iszparduotų knį 
gų, o pinįgus, kokius už jas su
rinks, ar pinįgais, ar paczto mar
kutėms, draugystei prisiųsti su 
nutraukimu prisiuntimo kasztų.

9. Kas ateis ant vyriausio 
draugystės susiėjimo, kursai nusi- 
duos vienę kartę ant metų pa
skirtoje dienoje, tas ir pats asa- 
biszkar galės szitę rokundę atlik
ti.

10. Draugystės vyriausybė su
sidės isz virsziiiįko, skarbinįko 
bei rasztinįko.

11. Wirszinįkas bei skarbinįkas 
savo darbę uidykę atliks; raszti- 
nįkui, kurs dar ir visus iszsiunti- 
nėjimus turės aprųpinti, bus pas- 
skirtas atlyginimas už jo darbę.

F. G. isz N.

Gera (tėkmė panaikinimo 
senų karezemų.

Paėmus randui degtinės parda- 
vinėjimę, uždarius senas žydisz- 
kas karezemas, girtuokliavymai 
sumažėjo;ant te atsiliepia labiau
siai tas, kad ne ėsant karezemų, 
nėra kur girtukliauti, pabrango 
dar labiaus ir pati degtinė. Paim
kime sztai miestelį Želudkus, 
VVilniaus gub. Seniaus buvo ežia 
18 žydiszkų karezemų, kurios 
per metus parduodavo 4(F degti
nės 4091 viedrų, kitokių degti- 
nių l5 viedrų,alaus 4719 viedrų. 
Degtinė 40° tvirtumo kasztava 
8 rubl., taigi žmonės vien szitame 
miestelyje pragerdavo, iszgėrę 
4091 viedrę, 32728 rubl., ant kito-

Sudegi mokslaine.
26 d. Sausio, vakare, užgimė 

gaisras kaime Dikuszkouse,Lydos 
pavietyj, Wilniaus gub. Užsi
degė mat vaikų mokslainės na
mai ir nuo jų vėjas užnesze ugnį 
ant sziaudais dengto kluono. 
Apie gelbėjimę deganezių triobų 
ne buvo hė kalbos, reikėjo nuo 
ugnies saugoti vien kaimynystoj 
stovincz'as. Gaisras užgimė vė
lai, kada mokslainėj gyvenanti 
35 mokintiniai sumigo, bet 
szauksmUi ant ulyczios juos pri
kėlė ir visiems, iszėmus tris, ku
rie ne pabudo, pasisekė isz iegan- 
czios triobos iszbėgti. Tikt vė
liaus pasirodė, kad ne visi 
vaikai iszsigelbėjo, todėl vienas 
isz tarnaujenezių dvare Berezov- 
ka, koksai Czapla, įbėgęs į de 
ganezię tnobę, du mieganeziu 
vaiku iszneszė, treczię gi iszme- 
tė per langę, kadangi įgriuvu
sios lubtiB užkirto jam iszėjimo 
kelię. Patsai Czapla iszszoko 
per įaugę; jis teiposgi apdegė, 
liet apdegimai ne pavojingi. 
Mokslainės namai ir kluonas su 
visu sudegė.

Nelaimė ant geležinkelio.
Isz Wilniaus ateina žinios, kad 

30 d. Sausio, ant Liepoj aus Rom- 
nų geležinkelio linijos, terp staci
jų Molodecznos ir Prūdų susidau
žė ta votims geležinkelio' trūkis. 
Nelaimė atsitiKo per maszinisto 
kaltę. Iszbėgus trūkiui isz sta
cijos Prūdų,naktyj, ant kelio nuo 
jo nusikabino keli paskutiniai va
gonai. Po valandai tikt maszi- 
nistas užtėmy j o, kad jo trūkyje 
nevisi vagonai, todėl, vieton' 
važiuoti loliaus ir ant areziausios 
stacijos apie tai praneszti, jis su 
visu trukiu grįžo pamestų vago
nų jieszkoti. Kadangi vienok 
tie vagonai ne apsistojo, bet nuo 
įsibėgi mo bėgo tol i aus, todėl su 
jais tai ir susimuszė bėgantis prie- 
szais jieszkantis trūkis. Susimu- 
szimas buvo teip smarkus, kad 
keli vagonai su visu susidaužė, 
vežami tavorai iszbiro ir likosi 
suvažinėti. Patsai ruasziništas ir 
trūkio konduktorius likosi sun
kiai sužeisti.

Apkeiskite senus popieri
nius pinįgus.

Maskolijos randas iszleido da
bar naujus popierinius pinįgus, 
senus dar teiposgi ima, bet dabar 
apgarsino, kap seno pa vi 
dalo, iszieistas pagal formę 1887, 
m. penkrublines, trirublines, de 
szimtrublines ir 25 ^rublines ims 
tikt iki 31 gruodžiui 1899 m.,po- 
tam laikui tie popieriniai pinįgai 
žudo suvo vertę, jų vietoj ran
das iszleido jau naujas, kitokių 
pavidalo. Ant apsikeitimo rods 
laiko yra gana. Todėl, kas dar 
turi seno pavidalo popierinių 
pinįgų, tegul juos apkeiezia ant 
naujų, kad ne reiktu paskui pa
ežiam ant savęs už neapsižiurėji- 
mę rugoti.

Kiauszinių prekyste.
Netekę karezemų Lietuvos žy

dai griebiasi dabar kitokios pre
kystes, geresnės negd girdymas 
neapszviestų tampių žmonių. 
Seni szinkoriai griebiasi dabar 
kiauszinių prekystes, kuri teipos
gi užtektinę duodę pelnę ant isz 
maitinimo szeimynos, nors ir ma
žesnį už degtinę. Paimsime vie- 
nę miestelį, Zeludkus, Wiiniaus 
gub. Žydai te miestelio kas san- 
waitę superka po aplinkinius kai
mus po 1000 kapų kiauszinių, 
moka už kapę vidutiniszkai po 
85 kap. Ant metų bus isz kiau
szinių pelno kaimo ukinįkams 
38250 rubl. Parduoda gi juos 
perkupeziai vidutiniszkai po 1 
rubl. už kapę, taigi nuo kiekvie
nos kapos turi po 15 kap. pelno. 
Kadangi vienok per metus su
perka 52000 kapų, taigi turi gry
no pelno po 7500 rubl. ant metų. 
Pelnę tę galėtu turėti musų žmo
nės. tuom tarpu atiduoda jį žy
dams. - i.



LIETUVA
Werte namų miesto Wil- 

/ niaus.
Pagal surinktas rinkimo mo- 

keszczių komiteto žinias, Wilniu- 
je yra isz viso 982 namai, kurių 
vertė pereinę 1500 rubl., isz to 
skaitlaus 531 'namas priguli 
krikszczionims ir 462 žydams. 
Wertė krikszczioųėms prigulin- 
czių namų išskaityta ant 5500 
000 rublių, prigulinti gi žydams 
verti 5 milijonus rublių. Isz 
skaitliaus namų prigulinezių 
krikszczionėms — 80 jų priguli 
maskoliams arba sentikiams, ver 
tė jų išskaityta ant 686000 rubl. 
katalikais priguli 3(»9 namai, jų 
vertė paduota ant 4500000 rubl., 
Žinoma, kad vertė ežia paduota 
Wilniaus miesto namų yra per 
maža, kadangi ji iszskaityta tikt 
dėl
vieszpatystė? iždę. Tikra ver
tė visų ^Vilniaus namų, išėmus 
namus mažesnės vertės, taigi 
mažiaus 1500 rubl., issnesza su 
virszum 100 000 (XK) rublių.

normavimo mokeszczių į

Atidarė popieros dirbtu- 
wę.

Popieros dirbtuvė ‘‘Mirina”, 
Wileikoj, Wilniaus gub., kuri bu
vo uždaryta,liekasi vėl atidaryta. 
Dirbtuvės savinįkai priėmė kaipo 
kompanijonę v<enę turlingę mas
kolių. Tokiu budu dabar bus 
Wiluiaus gub. trys popieros dirb
tuvės: Wileikoj, Kuczkuriškėj 
ir Werkuose.

Ligonių dabotojos susirinko į 
kambarį ant augsztutinių lubų, 
tikt sztai, apie 10 vai. vakare 
atsiliepė elektriszkas varpas isz 
kambario, kuriame buvo kūnas 
pasimirusios gydytojos ir nesilio
vė skambėjęs. Wiena isz dabo
tojų nuėjo į minėtę kambarį, ka
da ežia įėjo, buvo tamsu, ant 
užklausymo nieks ne atšilk pė.to- 
dėl užsižibino žiburį ir tikt lęšy k 
pamatė, kad ežia buvusi ligonė 
yra ne gyva. Warpeliai vie
nok ir po tam nesiliovė, skambė
jo tolinus, ant jų nutildymo turė- 
jo nupjauti dratu*. Kas pagim
dė varpelių skambėjimę, tas ži
noma, neištirtas ir, turbut, to 
nieks ne isztirs.

Pasimirė kun. Gimžaus
kas.

Rudenop(1897 m.)numirė War- 
szavoj besigydydamas Bogus 
laviszkes klebonas, kauauiiįka? 
kun. Silvestras Gimžauskas. Jis 
buvo kitados Merkinės džiakonu, 
O gyveno Walkeninke, paskui 
tapo sunkiai nubaustas, buvo be 
vietos, o per paskutinius 4 metus 
pildė priderystes klebono, negan
dams nuo valdžios nė skatiko 
algos. Gyveno 51 metus. Kunį- 
gu buvo 20 melų. Kunįgas tai 
buvo labai dievobaimingas, o, 
kaipo žmogus, labai iszmintingas, 
apsiszvietęs mokslu, didelis my
lėtojas lietuvystės, tyrinėtojas 
lietuviszkos kalbos, dainius ir 
dvasiškas rašytojas. Jisai para- 
szė žinomę eilių knįgelę po var
du Lietuvos Bicziulis, kur Ly
dos murai apgiedoti. Amžinę atil
sį ir dangaus karalystę duok jam 
Wieszpatie! (“Ūkininkas“)

Kiekvienas teip sako:
CASCARETS CANDY CATHARTIC yr* tai 

rtebuklingiausioe gydyklos iu. ėmimus iszrs- 
dtmuuse, turi gardu smoka, gydo lagadnel ir 
tikrai inkstus, kepenis. pilw| ir ozystyja wisa 
sistemf, praazalina perszalima. gydo galvos 
skaudėti m drugy ir uikietejims viduriu

Pirk deiiutf C. C. C. sziadien, 10. 25.50 cen
tu. Randasi wisose aptiekose ir Isagydymf gwa-

Isz Amerikos
Neiszmintingas reikalavymas.

Tūli natyvistai į pavieczio su- 
dę Holidayburg, Pa. atsiuntė atsi
liepimus, po kuriais daugelis, 
neužkenezianezių evestimų atei
vių, natyvistų pasiraszė. Ameri- 
koniszki szovinistai reikalauja 
apsunkinimų prie iszdavinėjimo 
svetimiems Amerikos ukėsystės 
popierų. Jie reikalauja, idant 
ukėsystės popieros butų iszdavi- 
nėtos tikt tiems, kurie galės daro- 
dyti, kad jie skaito angliszkoj 
kalboj Amerikos konstituciję ir 
ję supranta; idant ukėsystės po- 
pieros ne butų iszdavinėjamos 
tiems, kurie per penkis metus 
kuom nors nusikalto, jeigu ėmė 
dalyvumę uždraustuose susirinki
muose, demonstracijose, gadinime 
tvarkos, maisztuose, jeigu jie 
nusikalto kuom nors kitose vieš
patystėse; kadangi tuom jie pa
rodo, kad nesupranta Amerikos 
tiesų. Puikus mat tie natyvistai,. 
jie tankiau? tvarkę gadina negu 
ukėsai isz ateivių. Jeigu nestab 
dytų jų darbo iszmintiugesni isz 
ateivių ukėsai, tai jie seniai sa 
vo neužkanta viso svieto butų 
Amerikę į pavojingas keres su 
drūtesnėms vieszpatystėms įstū
mę, jie nepasirengusię prideran- 
cziai vieszpatystę stumia ir da- 
bat per savo siundymus į karę su 
Iszpauija.

Dvasios llgonbutyj.
Philadelphios Poliklinikos Ii- 

gonbutyj, ligonių dabotojas teip 
įbaugino dvasios, kad naktyj 
ne drysta pereiti isz vieno į kitę 
kambarį. Pereitę pėtnyczię pa
simirė viena gydytoja, kuri ežia 
gydėsi ir turėjo atskirę kambarį.

Muštynes Balny ra toj.
Anute City, Fla. Negrų bažny- 

czioj szitame mieste atsitiko kru
vinos muštynės. Wienas iš a 
tėjut-ių aut maldos į, bažnyoz:ę ne
grų, Jackson, ne laukdamas pa-1 pilnę laikę, 
baigos dievmaldystos, drauge su 
jauna mergina norėjo išeiti lau- r- - 
kan, besiirdam... utaynS aut widutini8ikai,’tikt uimokesuia ui 
kojos kokiam ten Morrisui Step d,rhf raall, Saw>i,HW0 i8z kitur 
toe. Iss ui tai kirto Jackson ui |d8ogyhį darbinįkų, todėl dauge- 
per ausį, bet tas kirtį '.ugrfiiuo i ,i8 j,ra be darbo ir dirbtu nors

mėnesius ir tikt po t-»m pradės 
cz»a dirbti jšaftae bus padidinta?. 
Apskritai darlmi eina ne niekiau
siai, žiu o irų be durbo yri mažai; 
fabrikai viri dirba, tikt ne visi

w Kamaitis.
5 Detboit. Mich. Dirba ežia

aig»l'i Šieptoe Ua-itraukS peilį, ui nialiutt,if prtkę. DarMa«mi,
Jackson gi revolveiį ir paleido 
szuvį.

turėdami visada dauginus dirbi
-• Kulka pataikė j galwp njXų negu reikalauja, numažino 

szmIo stovinczffm jaunam negrui. jųuidrtl.bį. Dab ,r moka czia lėbe-

Lengvai Iszpanljouą pergalėjo. nama po 85c., kituose fabrikuose
Glenroy, O. Wienas kaluaka- po 1 doL* p0 *Llfi ik‘ *E

Neteisingos pinigu dirbtuves.
Prezideutas M<Kinley paskyrė 

tam tikrę komisiję ant ištiri- 
mo išmuštų Amerikos pinįgų 
mu-zinycziose sidabrini pinįgų, 
pagal jų svarbumę ir gerumę me- 
taliaus. Komisija persitikrino, 
kad daugumas Philapeiph’joj at- 
musztų sidabrinių daliarų yra per 
sunkus, taigi juose yra daugiau? 
sidabro negu reikia ir per tai 
vieszpatystė nužudė daugel tuks- 
tanezių doliarų. Iš tų doliarų 
daug atsiuntė į Wa-h:ngtonę,kur 
prie svėrimo pasirodė, kad dau
gumas atsiųstų pinį?ų ant 2 gra
mų per sunkus, taigi daugiaus 
turi sidabro negu reikia. Už tai 
kaltus muszinyczios urėdu į k us 
vienok ne nubaudė, direktorius 
jos* rods pasitraukė, bet tikt to 
dėl, kad jo laika? pasibaigė. Iki 
sziol Miskolijoj urėdnįkus laikė 
už neteisingiausius, bet pasirodo, 
kad jie ir Amerikoj ne goresni. 
Tuos per sunkius doliarų? terp 
žmonių neleidži i, reikia juos isz 
naujo permušti.

Washingtono gimimo diena.
Užgavėnių dienę Amerikoj ap- 

vaikszcziojo visur iškilmingai 
gimimo dienp. garsaus Suvienytų 
Wieszpatyszczių iszliuoeuotojnus 
isz po Anglijos valdžios, Jurgio 
Wae>hingtono. Washiugton bu 
vo tikras liuosybės mylėtojas,vi
sai ne panaszus į daugelį šiędie- 
ninn^'-rėkaujabezių patrijolų, jis 
užsipelnė ne tikt mei’ę savo 
vientauezių, bet ir paguodonę 
vito svieto.

Nelaime szerifo.
Indianopolis, Ind. Szerifas 

Wesfphal isz Benton pavieczio, 
Indianoj, gabeno nusikaltėlį į In
dianopolis. Netoli stacijos Clark’? 
Hill, ant Big Four geležinkelio, 
nusikaltėlis iszbėgo isz vagono 
ant platformos ir norėjo nuszok- 
ti, bet szerifas stengėsi jį sulaiky
ti. Besitęsydami abudu nuo bė- 
ganezio trūkio nupuolė. Trūkio 
tarnai, pamatę tę atsitikimę, trū
kį sulaikė, bzerifę rado sunkiai 
sužeistę ant kelio, nusikaltėlio gi 
ne buvo, tam mat pasisekė pa
bėgti.

' Sniego darganos.
Sziaurvakariniuose sztetuose 

Amerikos siautė baisios sniego 
darganos, kokių dar szį metę 
ežia ne buvo. Darganos siautė 
abiejose Dakotose, Minnesotoje 
ir sziauriniame Wisconsine, kur 
pražuvo 17 žmonių; šiaurinėj 
Dakotoj ir Miunecotoj užstojo 
szaiežiai. Vermonte siautė teipos 
gi smarkus pustymai, toliaus į 
sziaurius jie buvo dar smarkesni. 
Sniegas užklojo žemę ant trijų pė
dų storai.

Daug aviu suszalo.
Wakariniuose Wyomingo 

k ra sz tuose suszalo tukstaneziai 
avių. Tokių szalczių, koki ežia 
buvo Gruodžio pereitų metų ir 
Sausio mėnesiuose szių metų 
niekas ne atmena. Carbon pav. 
kolionistai turėjo 500000 avių; 
isz to skaitliaus ketvirta dalis 
pražuvo, suszalo. Raguotų gal
vijų suszalo mažiaus, bet ir jų 
augytojams szalcziai daug blėdies 
atgabeno. /

50.
5 Philadeljih'a, Pa. Wisos 

elektriszkos kompanijos, iszėmus 
kelias niHŽss ant Southern ir

*>ys iszpanijonas, Alexandier, kai 
bėdamas su draugais, išsitarė, 
kad jeigu užgimtu karė su Išpa- 
uija, 
nytas 
W 08

džius, vienas isz amerikonų kirto Į du “Pennsylvania Manufacturing 
su kirviu išpamjonę į galuę ir L'ght and Pover Co npany.
užmuszė ant vietos. Narsus ameri 
k o u ai mat visur lengvai peigali 
beginklius prieszus Ar teip jau 
eitų su ginkluotais^ tai jau visai 
kits dalykas.

tai lengvai Suvie
Wieszpatystes pergalėtu. I Kensington, susijungė į vienę 
pal>aigė paskutinius žo- orgsnizaciję arba truaię po var

Sanlygoe Alaskoa aukso plotuose.
Amerikos vidurių ministeriA 

gavo raštę nuo Ala-kos guber
natoriaus, John'o Q. Brady. Gu
bernatorius liūdnus pranesza ii-

5 Lockport, N. Y. Neužilgio 
prasidės darbai czianykszcziose 
plytnyczioeei darbai szį metę mat 
prasidės ankšeziaus, kadangi 
plytnyczios turi dauginus reiks 
law mų negu kitais metais.

5 Ne v Bedford, Mas. Szt rai
buojanti medvilnės diibtuvių 
darbinįkai baisų kenezia vargę. 
Miestas, kiek galėdamas, duoda

ne ateina ežia 
dtrbinįkai, to-

nias: pnviso ežia plėšikų, dy jiem? darbę prie valymo sniego 
kaduouių ir pasileidusių mergų, uuo ulyczių ir prie malkų kapoji- 
įvesti tvarkę su toms pajiegoms, mo- 
kokias turi valdžios, su visu ne
galima. L'kosi ežia plėšikų ir ežia nauję popieros dirbtuvę. Bu- 
paleistuvių nuszautas marszalo vo jau seiliaus tokia dirbtu 
pagelbinįkas ir keli urėdnįkai. ve, bet lihod ji erpliozijos su- 
VVieton darbo, priviso Skagu<>j gr'aut t; taigi nori mat vėl su 
daugybė loszimo ir paleistuvys
tės namų. Plėszikai tiesiog paver
žta klaimus arba kasimo vietas 
nuo tikrų saviuįkų.

1 Marimtte, Wis. Rengia

griautę parengti isz naujo.
T St. Paul, Mo. Czianyksz- 

I ežiai murinįkai pr>ėmė nauję už 
darbę užmokesnio normę, gnur 

, jie szį metę po 40o. už valnndę 
Washingtoue »u.ek8 wėl 10 d*rb»- Pri“ 9 W,L d,rbo di' 

doliarų vertės popierinius netik *108-
rus ptnįgu8, jie atsiųsti isz New Į 5 Westville, Ma^s. Likosi ap- 
Orleano “Hibernian ' National garsinta darbinįkams czimiyksz 
Bank”. Ant tų netikrų pinįgų ežių medvilnės dirbtuvių, kxd 
padėti 1882 m. litera B. Padirbti 
jie su fotografijos pagelba.

Netikri pinigai.

nuo 1 d. Kovo jų uždarbis lieka 
ai numažintu ant 7%.

5 Baltimore, Md. Nuo 1 d. 
Kovo šių metų rengiasi pakelti 
štraikę visi murmįkai prigulinti 
į uniję. Reikalauji jie pakėlimo 
užmokesnio ui darlę.

5 Indianopolis. Nuo 1 d. Ge 
gūžio atsidarys ežia keli fabrikai,

Wetra.
Terp Lynu ir Port Wrangel, 

Alaskoj, per ištisas keturias die 
nas siautė baisios vėtros su snie
gu, kurios daug nelaimių atgabe
no. Kiek iki sziol žino, 27 žmo 
nės likosi sniego užberti ir rado
galę,liet gal toliaus pasirodys dar kurie stovėjo per penkis paskuti 
daugiaus. Tokia ežia daugybė nius metus. Ris juose darba 4000 
sniego, kad žmonių susineszimai darbinįkų.
visai pasiliovė. Young-ton, Oh. Dirba ežia

dabar prie atstatymo sudegusios 
“Youngston Bridge C<>.” dirbtu 
vės. Darbai'joje neužilgio prasi
dės.

5 Chicago. Dirbtuvės “Ha- 
gevisch Car Co” tampa padidin
tos, dabar stato naujas triobas, 
o nuo pavakario priime 400 naujų 
darbinįkų.

5 Setauket, N. Y.

Prispeistas žmogžudys.
Terre H alte, 1a. John Carr 

ington, netoli miesto užmuszė du 
žmonis, paskui, policijos gaudo 
mas pasislėpė apleistoj anglių 
kastynėj. Užtiko jį ten szer<fo 
pagelb nįkai, bet suimti negalėjo, 
kadangi Carringion isziitraukė 
revolverį ir, szaudydams,i»zvijo 
szerifo žmonis. Szerifas nu*pren- 5 Setauket, N. Y. ' Darbai 
dė uždegti kastynes ir su ugne | guminėse dirbtuvėse eina prastai, 
priversti žmogžudį isz ten išeiti

Ezpliozijoe.
Columbia City, 

Apskrityj Anderson, daugelyj 
vietų naktyj atsitiko nežinia 
keno pamestų dinamito bombų 
expliozijos. Pirmutini expliozija 
atsitiko netoli geležinkelio staci
jos priesz trūkio iszėjimę; p o ta m 
expliozijos atsitiko daugelyj vie 
tų kitur, kurių daug langų likosi 
iszdaužytų, keli žmonės likosi su
žeisti. Kas tokias neiszmintingas 
sztukus dirba, to iki sziol nieks 
nežino.

Ind.

Rvtkalacja nunt«e IB dabmzcku wyni ar 
menti o u kelianti po Chtcagf lt aplink Ine* tr pra- 
daa.neti taworu» bagotoe tlrmoe.GaniM6.00ant 
menesio Ir ezpenaaa. Darbai ant wliado«. Tari 
duot perą rekomendacija. Raazyklt angliukai 
Indėdami aawo adreea ir marka ant atsakymo. 
Adresai: The Dominion Oo., Dept. Y. Cbtcago.

dirba tikt po 3—4 dienas ant 
sanva tės.

5 Whitington, Pa. 400 audėjų 
czianykšcziose medvilnės dirb
tuvė.-e pakėlė štraikę.

Isz darbo lauko. PatDftffyk d.Aute CASCARET8 ui 10b., ge- 
ri^uil* sutaiajrtojs pUuctlu ir wi<u viduriu.

5 Pereitę sanvaitę Suvieny
tose Wieszpatystėse Sziaurinės 
Amerikos buvo isz viso 295 nusi- 
bankrulinimai: pereitę metę, 1ę Protestas 
paczię sanvaitę, buvo jų 303. 
Kanadoj pereilę sanvaitę buvo 
35 nusibankrutinimai; pereitę gi 
metę buvo jų 58. Ant darbo ir 
prekystos sanlygų atsiliepė ne
laimė atsitikusi su amerikoniszku 
kariszku lai vu“Maine”,Kubos pa
krantėse. Dirbtuvių savhiįkai ir 
prekėjai, baugydamiesi didesnių 
isz to atsitikimo nesutikimų su 
Iszpanija, pradėjo mažinti pro- 
dukciję. Tik Gogebic apskriezio 
kastynėse pakėlė darbinįkų už
darbį ant 10% » kitose darbo da I 
lyse ne daug kas persikeitė. 
Kvieczių prekės pakilo ant 3c. 
už buszelį, pakilo jos ir ant kito
kių javų.

1 Nangautuk, Conn. 20 dienę 
Wasariaus, pradėjo czię statyti 
nauję szaftę. Szaftas tas mat su
degė, taigi dabar jį tikt at
statys. Kaip kalba, darbai prie

ISZ
Lietuwisziiu dirwu

Minersvilles, 
Pa. Lietusių Citlzens 

K Ii ubo priesz ren
giamą apsunkini
mą ateiwystes.

Pasiremdami ant Suvienytų 
Wie»zpatyszczių konstitucijos, 
mes lietuviai atėjome į Amerikę, 
kaip ir kitos Europos tautos, ant 
apsigyvenimo szitame kraszte, 

' apsiėmėme pildyti visokias tiesas, 
dirbti ant labo naujos tėvynės, 
nenorėdami būti jai sunkenybe. 

| Dabar vienok matome isz Lodges 
biliaus, kurijai jau Suvienytų 
Wieszpatyszczių senato likosi 
priimtas, kad ateiviai ėsa tikt 
sunkenybė sziam krasztui.

1) Mes, Lietuviszkų ukėsų 
Kliubas protestuojame priesz ne 
teisingus motyvus, iszmetinėji- 
mus ir rengiamus apsunkinimus 
ateiviams atkankantiems į Ame
rikę, kadangi atsivys, pastojęs

laike rinkimų tai už vienę, tai už 
kitę Ameriko« politiškę p trtiję; 
jeigu partijos per neaps’žiurėji- 
mę, ar dėl kitokių priežateezių 
pas umė žemyn szalie?< reikalus, 
tai už tai ne gal būt kahinafti a- 
teiviai.

2) Kadangi ateiviai daugina 
Amerikos gyventojų skaitlių, su 
pa-idauginimu gyventojų, daugi
nasi ir produkeij t azios šalies ir 
ji būva iš ežia gabenama į kitus 
kraštu4, tai aiškus ženklas, kad 
ateiviai., ne stabdo šios szalies 
kiliinę, liet jį padid na.

3) Emigrantai daugi tusiai su 
sideda iš vyriškių, statistika 
vienok parodo didesnį S. W. A- 
merikos moterų ska llių (??) ne 
gu vyrų (teip yra tikt rytiniuo 
?e sztetuose), tai apsunkinimas 
turėtų dar labiau? sumažinti vy
riškių skaitlių ir moterys dar 
labisus persvertų vyriszkę lytį, 
gamtiszkas dauginimąsi gyvento
jų skaitliaus dar labiaus pasima 
ž iltų, nors jis ir dabar ne didelis.

4) Iš a'eivių 
dykaduoniai, bet
dėl jie ne gal būt sunkenybe 
šiam krasztui.

5) Jeigu aUiranda ežia daug 
be d> rbo ėsanezių darbinįkų, jei 
gu darl»dawiai mažina. jų uždą r 
bį, tai ne darbingų tame kaltė, 

į bet mašinų, isz kurių pasinaudo 
darni kapitabatai, pavaro daug 
darbinįkų; bet jeigu tie vargšai 
išnyks, lai ir m iš'noma pritruks 
dariai, nes it-zdirbimų reikalauja 
tikt kraszto gyventojai; e nant 
gi tiems mažyn, kasgi pirks iš
dirbinius, svet'ir.i k ra-z ta i ginasi 
nuo Amerikos iszdirbimų užde 
darni ant jų didelius muitus. i

6) Jeigu d deli Suvienytų 
Wiešpatyšczių plotai ne apgy
venti, tai kodėl ne turi tiesę ant 
jų žmonės, nors ir emigrantai, 
a|siįywenli, kodėl ne turėtų 
t es< s naudotieji isz daria; >awo 
rankų?

7) Ateiviai sawo rankų darbu 
pakėlė tuitingumę szio kraszto, 
kadangi isz stitistiko? matome, 
kad 1847 m. Suvienytoje Wiesz- 
patystėse buvo tikt v ei-s mili 
jomerius turintis 5 milijonus dol., 
1893 m. buvo jau su virszum 
2000 milijonierių, jų skaitlių pa 
didino ateivių darbas.

8) Mes randame, kad ateiviai 
ne tikt dabar naudingi Amerikai, 
ne tikt dabar pakelia jie turtin- 
gumę szio krašto,bet jie prisidė 
jo ir prie iszs;liuosawimu Sivie- 
nytų Wieszpatyšczių isz po An
glijo4 jungo. Lenkas Pulaski.Lie- 
tuwys*Kosciuška, Prancūzas La- 
fayette ir kiti, kariavo už Ame- 
rikok liuoaybę. Musų vientau 
tis Kosciuszka kariavo su Ame 
nkos priešais ir už tai jis tapo 
apdovanotas Cincinnato orderiu 
ir titulu jenerolo Suvienytų 
Wie?zpatyszc7ių; garsus liuosy- 
l)ės apginėjai: Jurgis Was>h ng- 
ton, Benjamin Franklin, Jeffer- 
son vadino musų vientautį my
limiausiu sunuini. Ar už tuos 
nuopelnus mes lietuviai ne turi
me tiesos glaustiesi prie Suvie
nytų VVieszpaiyšczių?

Ateivių vienpusiški prieszai 
sziędien iszmetmėja, kad atei
viai yra sunkenylie sziam krasz 
tui, bet jie ežia ateidami atsine- 
sza savo kūno pajtegas ir su 
joms už-ipelno ne tikt sau maistę, 
liet visam kraštui atgabena nau 
dę, kadangi kiekvieno darbinį 
ko uždarbio dalis liekasi darbda
vio rankose, jie užsimoka, kas 
reikia, valdžiai ežios šalies.

Todėl ne galime su irasli, ko
dėl mokytesni žmonės, žmonių, 
o tame ir buvusių ateivių isz- 
rinkti balsais, patekę į urėdus, 
kaip antai Lodge, meta purvais 
ant ateivių, o ne tėmyja kas slo
gais Suvienytas VVieszpatystes? 
Juk ne ant ateivių reikalų ran
das užtraukia skobs, ne ant jų 
reikalų iszleidžia didesnę savo 
surinkimų dalį?

Mes lietuviai ukėsai, pasirem
dami ant nuopelnų dėl ežios jura
ites musų vientauezio Košeiut-9- 
kos, ant gvarantuotų konstituci
jos tiesų, ir S. W. S. Amerikos 
dekliaracijos neprigulmystės, pro 
testuojame priesz senato priimtę 
Lodges bil 1 ų, reik a lau j ame mes nuo 
musų balsais iszrinkto d'utrikto 
kongresmeno, idant klausydamas 
musų, kaipo žmonių szauksmo, 
dabotų, kad tas biltus ne pereitų 
per kongresę, kadangi ant »p- 
stabdymo pavojingų krasztui a- 
te vių sziędieniniai įstatymai yra 
pakaktini.

Isz Mnręnette, 111.
Czianykszcziose anglių kasty

nėse d rba po 3—4 dienas ant 
-‘anvaitė-*. Pas mus teiposgi yra 
un<js, ka:p ir kituose aplinkin uo- 
se miesteliuose, vadinama Local 
Union Uni'ed Mine Workersof A- 
merica. Musų unija susideda iš 
trijų tautųlAngbjonų,Italijonų ir 
Lietuvių; sąnarių turi isz viso 
apie 300 vyrų; Lietuvių yra 
apie 60. Nors wisi moka į utnję 
lygiai aut mėnesio po 30 centų, 
bet Lietuviai prie rokuudų ne-*i- 
kisza teip, kaipi kad jų nebūtų, 
visas rokundas d?ro vieni angli- 
jonai. Ant jų rokundų nereiktu 
atsiduoti, kadangi unijos piuįgus 
apverezia tankiai ant daug ne
reikalingų iszleidimų, virszinįkai 
wiai yra Anglijonys. VVargas, 
ksd terp Lietuvių nėra priešin
gų tokiam uetei-ingam surėdy 
mui, terp lietuvių nėra viėny- 
bės, nėra nė atspirties uuo angli- 
jonų. Priderėtu reikalauti savo 
viršinįkų, parodyti Anglijo- 
nams, kad mes tokie jau žmonės 
kaip ir jie. Nereikia mums užpa
kalyj stovėti kaipdibar. Unijos 
yra geru daiktu dėl darbinįkų. 
liet jos turi stovėti ant te s'mgo 
pamato. J. W.

Ką daryti?
Angliški laikraszcziai, o isz jų 

vokiški ir lenkiški,patalpino at 
siszaukimę kasieriaus labd ringo 
komiteto, John’o Nemeth’o, kad 
pinįgai ant provos d^rbiiiįkų su 
Martinu jau išsibaigė, todėl jis 
šaukiasi tolesnių aukų. Jeigu jų 
‘pe bus, žmogžudž ai ne bus nubau
sti, nuskriaustiems žmogžudžių 
darbinįkams nieks ne atlygį*, jau 
dabir,kaip pranesza tūli laikraš- 
cziai, Iiudyjauczius teisingai dar 
binįkus priesz žmogžudį szer fę, 
už jį ^žtarmnezios kompanijos 
nuo darbo prašalina. “Gar.-as” 
p įtalpino kelis kartus užmanymę, 
idant pinįgai paaukauti ant emi
grantų namb, kadangi ne įsten
giame jo parengti, butų paskirti 
ant iszleidimo Lietuvos žemla- 
pio. ŽemLipis naudingas, mes 
to ne užginame, bet mums rodo
si, su tuom galėtume dar palauk
ti, dabar reikalingesni paszelpa 
ant vedimo provos priesz žmog
žudžius. Todėl ar ne priderėtų 
paskirtus seiliaus ant emigrantų 
namo piuįgus apversti ant pa- 
szelpossu žmogžudžiais besipro- 
vojintiems darbinįkams. Kaip 
aukautojiem? tie dalykai išro
do?

8uwažinėtas ant geležin
kelio.

Mahanoy City, Pa. Likosi ežia 
geležinkelio trūkio suvažinėta^ 
lietuv-ys, Stanislovas Milmans. 
Ėjo jis isz Mahinoy City, į Buch 
montin isz Igai geležinkelio lini
jos, bet pavijo jį trūkis ir suva
žinėjo, nutraukė koję ir galvęsu
trupino. Užmuštasis iszgyveno 
Buchmontoje apie penkis metus, 
paėjo isz Kauno gub., Reseinių 
pavieto, Skaudvilės valszcziaus. 
Lietuvoj paliko pacz'ę ir keielę 
vaikų: vienam vaikui ir mer
gaitei iszleido szifkorlę, bet jau 
jų nesulaukė. Kadangi pinįgų ant 
palaidojimo nepaliko, tai vien 
taueziai sukolektavo, kiek ant to 
reikėjo; likosi jis palaidotas 13 
a. szio mėnesio. Buvo jis apie 
40 metų amžiaus. R.

Lietuwiszkos westuwes.
Mahanoy City, Pa., buvo ves

tuvės, ant kurių lietuviai negra
žiai elgėsi. Lazdos ir net peiliai 
buvo darbe, ant grindų voliojo
si nutrauktos rankovės ir skver
nai, o jau riksmo tiek buvo, kad 
subėgę svetimtaueziai tikėjosi, 
kad kas ežia uždėjo kiaulių sker- 
dinycz'ę. O buvo mat paprastos 
girtuokliaujmezių lietuvių ves
tuvės. Mat kaip tie svetimtau
eziai neapszviesti, jie nežino kaip 
tūli musų broliai puikiai linksmi
nasi daužydami vieni kitiems 
žandus.

8 u arės z ta wo.
Toledo, Oh. Likosi ežia sua- 

resztuotas J. Bailius, kurisai su 
peiliu nudurė D. Petroszių. Ko 
roneris pabaigė tirinėjimę ir nus
prendė, kad įdurimas su peiliu, 
suteiktas Bailiaus Petrošiui, bu 
vo mirtinas, todėl užmuszėjas 
pateko po sudu. Liudinįkų dau
gumas pripažįsta, kad Bailius 
pasinaudojo iš peilio ant atsigy
nimo, Kadangi nudurtasis ant jo 
užpuolė. Bailinus tėvas pavedė 
provę goriausiems miesto adwo- 
kataml,

Nuo Spring Valės, III. lle- 
tuwiszkos draugystės.
Pranešdami apie užsidėjtmę 

ežia naujos lietuviszkos draugys
tės, apleidome jos vardę. Drau
gystė? Jos vardas yra: 
“Sūnūs Lietuvos Didvyrių”. 
Pereitę nedėldienį turėjo savo 
mitingę, ant kurio prisirašė 15 
naujų sąnarių. Isz to matyt, kad 
n-iuja draugystė auga greitai. 
Likosi nutarta kitę mitingę lai
kyti ateinanezię nedėlios dienę 
ant salės Wienbiskio,Spring Val- 
ley, III.,ant kurio užprašome kuo 
daugiausiai lietuvių susirinkti.

Sekr Mažeika.

8uaresztawQ už girtoklia- 
wymą. ,

Lenkiszkas Ph'ladelphio? laik- 
rasztis “Patryota” paduoda, buk 
koksai cenzorius lietuviškų 
draugyszczių Philadelph'oj, Bi- 
levicz, gyvenantis Frankfurte, Ii 
kosi suaresztuotas už girtuokba- 
vymę ir pateko po sudu; sudžia 
Hackert nusprendė jį ant 48 va
landų darbo. Minėtas laikrasztis 
priduria, kad p. cenzorių ne pir- 
mę kartę pasiekia bausmė užgir- 
tuokliavymę. Mes lietuviai gali
me vienok nusiraminti, kadangi 
lietuviszkos draugystė? ceazurių 
ne turi, toksai urėdus yra tikt 
lenkiszkose.

Waikų perinyczia.
Kur mažai vaikų užgema, ten 

labiau-iai rūpinasi, kad jų kuo 
daugiausiai augti galėtu. I).iu- 
giausiai užgimu.-ių vaikų miršta 
Mnekobjoj, mažiausiai gi jų už
gema Prancūzijoj; todėl tai Pran
cūzijoj nuo seniai pradėjo rupin- 
tiesi, idant kuo daugiausiai užau- 
gyli. Czia yra tam tikri biurui, 
kurie užraszo per anksti uigimu* 
sius, Uigi išsibaišcziusias mote
ris. Isz lo biuro apgarsytų žinių 
m&tyt, kad czia vid'itiniszkai iš
puola per metus po 150000 per 
anki-ti pagimdy ų vaikų,. 
kas padaro 15 — 30% visų 
užgimus ų. Iš to skaitliaus 
per anksti gimusių, vieni gimė ne
gyvi, 50000 buvo gywų, bet 
teip silpnų, kad jie paprastai •• 
auginami negalėtu užaugti. Apie 
gyvybės pajiegę per anksti gi
musių spriandžia daktarai pagal 
svarbumę užgimusio vaisiaus. 
Nesziotas 7 mėnesius sveria 2|—3 
svarų, pilnai gi, taigi 9 mėnesius 
isznešiotas sveria 6—8 svarų. 
Per anksti užgimę vaikai turi 
silpnus plauczius, todėl jie nepa- 
kenezia oro permainų. Prancū
zijos mokslincziai jau nuo seniai 
dirbo ant padirbimo prietaiaoe, 
kuri apsaugotų,teip kaip motinos 
viduriai.per anksti užgimusį vai
sių, kurioj jis teip kaip ir pas 
molinę galėtu atsakancz'ai susi- 
drutinti, idant tokiu budu apsau
goti nuo mirties per anksti užgi
musius. Prietaisų tokių prancu- — 
ziški mokslincziai padirbo kele- 
tę, bet geriausia isz jų yra pa
dirbta Aleksandro Lion’o teip 
vadinama vaikų perinyczia, arba 
inkubatorius, kurį dabar vartoja 
jau ne tikt Prancūzijoj, bet po 
visę civilizuotę avietę, turi jas 
jau ir Nev Yorke. Lion’o vaikų 
perinyczia yra tai metalinė dėžė 
su langeliu,per kurį dabotoja ma
to, ko gal reikalauti czia padėtas 
vaisius, per tę langelį gal jį ir 
paimti. Wiskas czia teip pritaisy* 
ta, kad pati prietaisa teip isz 
valo orę, kad jis kuo jczysziau- 
sias, szilumę reguliuoja ir užlaiko 
visada vieuodę automatiszkai 
pati prietaisa, szaltas oras atei
nantis nuo szyldymo prietsisos 
yra per atsakanezias dūdas fil
truojamas teip, kad prie gulin- 
czio vaisiaus negal prisigriebti 
nė jokios vodingosmedegos.

Su pagelba tų perinyczių 75% 
arba J per anksti pagimdytų 
vaikų, kurie kitaip butų turėję 
numirti, likosi sadrutinti ir užau
go kaipo drūti žmonės,kaip ir tie, 
kurie užgimė pilnai motinos isz- 
neszioti. Drutesnius maitina su 
pienu, pildami jį dūdelėmis per 
gerklę, bet jeigu vaisius yra teip 
mažas ir silpnas, kad pieno negal 
praryti, maitina tokį per nosį. 
Prižiūrėtoja pasemia pienę su 
szaukštuku ir prikiša jį prje 
vaisiaus nosies,o tasai kvėpuoda
mas įtraukia pienę laszas po 
laszui. Tasai vienok būdas mari
nimo retai ilgiaus kaip per dwi 
sanvaites būva vartojamas, ka
dangi į tiek laiko vaisius, nors ir 
būva labai mažas ir silpnas, ant 
tiek susidrutina, kad maistę gal 
jau pats praryti.



NUO REDYSTES.

Prasidėjus naujiems metams, 
jau yraiaikas kiekvienam skaity- 
tėjui užsimokėti už laikraszlį, kę 
yra skolingu ir apsisteliuoti jį ant 
sekauezio meto. Yra daugybė to
kių, kurie užsiraszė sau laikrasztį 
nuo agento ir jau pusė melų kaip 
skaito, apie užmokesnį nė nemi- 
slyja. Dėltogi meldžiame visų tų, 
kurie yra užsiraszę laikrasztį pas 
agentus ir visus kitus skolingus, 
idant teiktųsi prisių-iti prenume
ratą arba užmokesnį. Kas įieuž- 
simokės sulyg Imos dienos Ko
vo (March) 1898, tam • lai 
kraitis bus sulaikytas.

Laikrasztis “Lietuva” kasztuo- 
ja ant metų tik |2.00, o kas abu 
doliaru ant syk užsimoka, gauna

50c. knįgelę dovanų. Koįgelę 
-ndi iszsirinkti sau isz musų kati- 
liogo, kas kokijįi nori. Kas neturi 
musų kataliogo,tegul atsiszaukia, 
o prisiusime dykai.

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

Prisiųsdamt pinįgus, uždėkite 
szitokį adresę;

A. Olszevskis, 
Sub Sta. No. 60., Chicago, 111.

CASCARETS tudrutina kepeni*, inkstu* Ir 
pilw». Niekad neskauda. 10c.

Įtekme nuodų ant wisokių 
gywų siitwerimų.

Kiekvienas žino, k td paveik
slan, visokių lygų nuodai nely 
ęriai grei’ai griebia visokius gy- 
VH^sutvėrinius, taigi ne visi ly
giai greitai užsikreczia ligomis: 
jeigu lygiai prie visų kibtų, 
tai atsiradus kur nors epidemijai, 
ne tikt žmonės, bet visi gyvi su
tvėrimai turėtu apsirgti. Ka p 
su ligų nuodais, arba su jų sėk- 

“ . toms arba bakterijoms, teipjau 
yra ir »u visokiais kitokiais nuo- 
d<is. Paveiks’an, žiurkžolės, arba 
arsenikas, lengvai nunuodina 
karves, jauezius, b« t nelabai 
pavojingos arkliam*; morfijus 
greitai užmigdo szunį, sunkiai 
kralikę, o aut varlių vi-ai prie 
szingę turi įtekmę, taigi ne tikt 
kad jų ne užmigdo, bet suerz'uia. 
Ožkos be jokio pavojaus gal pra- 

. ryti daug'aus morfijaus ir nuodų 
kuraros negu to reikia ant už 
muszimo žmogaus. Wisoki pauksz- 
cziai sulesa neiszpasakytai daug 
opium ir neužmiega, taigi jis 
jiems nieko ne kenkia. Fuk-ūna p i- 
gadina kralikų inkstus, žmonės gi 
su j* išsigydo nuo tūlų ink
stų ligų. Kiaulėms.nepavojingas 
gyvaezių įkandimas, szunims gi 
ir ožkoms nieko ne kenkia 
džiovos nuodai arba bakterijos, 
kralikai gi ir jūrių kiaulaitės 
greitai džiova apserga; greitai 
jie įpuola ir į gyvulių sibiriszkę 
marę, tuom tarpu žmonės ir žiur 
kės retai užsikreczia. Tos paezios 
ligos nelygiai griebiasi visokių 
žvėrių veislių. Raguotų gyvulių 

‘maras ne pavojingas arkliams 
nė žmonėms, o siauezianti terp 
žmonių cholera, tymai, sziltinės 
ir tt. visai ne užgriebia žvėrių, 
o vėl visztų cholera ir raudonoji 
kiaul ų liga neužgriebia žmonių. 
Kiekvienas užtėmyjo, kad ir 
žmonės drauge gyvenanti ne visi 
lygiai užsikreczia ligoms. Teip, 
yra terp vaikų ir suaugusių toki, 
kurie greitai užsikreczia tymais, 
sziltinėms, difteritu ir kitokioms 
ligoms, yra wėl toki, ant kurių 
tos ligos neturi įtekmės. Žmonių 
rasos prie užsikrėtimo ligoms turi 
teiposgi didelę įtekmę. Geltona
sis drugys, siaucziantis tankiai 
^Vidurinėj Amerikoj, griebia pa
prastai tikt baltveidžius, bet be
veik visai nekenkia negrams.

• Atkakusiems į Berlynę sziau- 
rių eskimosams, ant apsaugojimo 

. nuo rauplių, D-ras Gravitz j- 
skiepyjo apsaugt jimo rauples, 
bet nė vienas ne iszlaikė, vaistai, 
kuriuos pakenezia musų maži 
vaikai, eskimosams pagimdė pa-

J czię ligę, nuo kurios jie iszmirė.
Nuo ko tas skirtumas peina? 

Idant visoki nuodai galėtų turė
ti savo įtekmę ant sutvėrimų 
organizmo, tun prisigriebti į kū
no skystimus ir į kruuję, kurisai 
iszneszioja juos po visę kunę ir 
užnuodiua visokius jų organus; 
isz pats pradžių, visoki nuodai, 
prisigriebę į kunę, susitinka su 
visokiais kūno skystimais, kurie 
arba stabdo jsznesziojimę nuodų, 
juęs naikina, arba iszsiskirstymę

———————————.
palengvina. Skystimai tie pas vi
sokius gyvus sutvėrimus ne vie
noki. Kraujas žole mintanezių 
žvėrių skiriasi nuo kraujo mėsė
džių žvėrių, taigi ne vienaip 
atsilipia ant visokių patekusių į 
kunę nuodų. Kiek iki sziol žino, 
sveikas kraujis naikina bakteri
jas visokių ligų.Kraujas susideda, 
apart kitko, isz baltų grumulėlių, 
fagocitais vadinamų,, kurie yra 
kaipi saugotojais organizmo nuo 
visokių ligų; f igocitai pagriebia 
patekusias į kunįt ligos sėklas 
ir jas perdirba, naikina jų vodin 
gump ir tokiu budu saugoja visę 
organizmu nuo ligos. Supranta
ma, kad keno kraujas turi dau- 
giaus fagoc.tų, tas ne teip greitai 
užsikrės limpanczioms ligoms negu 
tas, kuris turi jų mažiaus.Paveik
slan, paprastai varlėms nepavo
jingi nuodai arba bakterijos sibi- 
riszko maro, galima juos varlėms 
įskiepyti, o jos į ligę neįpuola, 
užtenka apsilpnyti daihę jų kūne 
ėsanezių fagocitų, taigi szildyti 
varlę iki 38°. Celc:aus termomet
ro, o jos pastips nuoi bakteįijų si- 
biriszko maro. Taigi juo keno 
kūnas, ar tai žvėrių, ar žmonių 
turi daugiaus fagocitų, juo jis ge- 
geriaus apsaugotas nuo užsikrėti
mo ligoms.

Bet lygiai žmonės, kaip ir žvė
rys usikreczia ligoms, taigi gal 
jie užsinuodinti, ne tikt per krau
ju, nuodai patenka ne tikt į krau
ju, bet ir į pihvę. Patekę nuodui 
į valgio kanalus ir į pilvp randa 
czia teiposgi skystimus naikinan- 
czius nuodų įtekmę, skystimai tie 
yra: pilvo, piieszpilvio, žarnų, 
tulžies skystimas; kepenys yia 
kaipi tvora neįleidžianti nuodų. 
Kaslmk skystimų, tai reikia pri
durti, kad patsai pilvo skysti
mas, kuriame yra 0,5% druskinės 
rugszlies, naikina, užmusza gy
vas orgiiivszkas bakterijas, aiba 
ligos sėklas. Tokię jau į'ekmę 
turi skystimai žarnų ir valgio 
kanalo, jie teipo-igi ■ aikina įtek
mę tūlų organiszkų nuodų ir li
gas gimdanezių bakter jų. Tokiu 
budu geriausiai apsaugotas nuo 
epidemiszkų limpanczių žmogaus 
vidurių ligų yra tas, kurio krau 
jas turi kuo d tugiausiai baltų gru
mulėlių, arba fagocitų ir kurio 
pilvas yra sveikas. Todėl tai 
geras,tikrai suprantantis apie gy- 
dymę daktaras labiausiai rūpi
nasi, idant ligonio pilvas butų 
sveikas, kadangi skystimai svei
ko pilvo pats naikina ligos įtek
mę.

Jeigu Jautiesi nesveiku, imk wlencCASCAB 
ETS, o i*zged>* t*wį, ui 10 ir 20c.

Isz wisur,
0 Peterburgo luikraszcziai pra- 

nesza, buk kaime Raczina, Jam- 
burgo paw., Peterburgo gub., na
muose wieno ukiuįko, kajp žmo
nės sako, pradėjo lauky tiesi dva
sios: ukinįko butely], jeigu kas į 
jį įeina, tuojaus ties sawo galwa 
iszgirsta kokię ten baladonę; ant 
kiemo apie namus matyt slankio- 
janezias liepsneles. Tie žingeidus 
apsireiszkimai prasidėjo pradžioj 
Lapkriczio pereitų metų, nepasi- 
liowė jie ir dabar, bet buwa kiek- 
wienę naktį. Persigandęs ukinį- 
kas isz syk susikwietė kaimynus 
gaudyti dvasias, bet ir tas nieko 
negelbėjo, parsikvietė popę, ku
risai paszventino namus, bet nė 
bala^onės, nė vaikszcz'ojanti apie 
namus liepsna ne isznyko. Dabar 
namus daboja policija, bet ir ji iki 
sziol dvasių nepagavo, o tie žin
geidus apsireiszkimai nesibaugina 
nė policijos.

|| Laike paskutinio, buvusio 
pietinėj Azijoj saulės užtemimo, 
ant tėmyjimų Anglija iszsiuntė 
mokslinczius ant salų nuožmių 
malajų apgyventų. Wirszinįkas 
salų nenorėjo mokslinczių įsileis
ti, jis sakė: “asz žinau, dėlko jus 
czia atkakote. Jus norite nuo mus 
saulę pavogti ir nugabenti ję sa
vo karalienei, kuri nė jokios 
saulės ne turi!” Mokslinczių per- 
dėtinisantto atsakė: “tuom tar
pu mes atkakome ne vogti jūsų 
saulę, bet ję gelbėti: ji rytoj taps 
juodo laszo uždengta,mes gi atka
kome tę laszę nuimti, kad jums 
saulės netruktu”. . Kadangi ant 
rytojaus isztikro buvo saulės už
temimas, todėl nuožmiejie palai 
kė angbjonus už pusdievius ir 
jiems dieviszkę atidavė garbę.

| Tūlos “Gubernskose Wiedo- 
mostėse” patilpo laiszkas masko- 
liszko iszeivio, kurisai isz savo 
gimtinio kraszto iszsikraustė į 
Siberiję, tikėdamas ten lainię 
rasti. Raszantis persergsli besi 
rengianezius į Siberiję, jis < sako, 
kad prikaibinėjanti agentai ty- 
czia apie Siberiję melagingas pla 
tina žinias, kadangi už suvilioji
mu žmonių jiems užmoka. Agen
tai toki iszgiria žemės vaisingu- 
mę. bet atkakę aut vietos iszei- 
viai per vėlai persitikrina, kad 
paskirtuose jiems plotuose yra 
visai kitaip, žemė 
reikia ję apleisti 
kitur darbo, o czia 
Raszantis liepia ne
jok'ų pnkalbinėjanczių agentų.

ne vaisinga, 
ir jie^zkoti 
darbo nėra.
klausyti nė

|| Prancuziszkas garlaivys 
“Fiachal”, isz Mareilijos, netoli 
K-tnarhzkų salų, ant Atlantiszko 
oceauo, susidaužė. Apart jurinįkų 
buvo aut jo 75 pasažieriaj. K.pi 
tonas garlaivio nuleido valtis,bet 
3 pirmutines nuplėszė nuo laivo 
vilnys ir nuiieszė pirma,negu kas 
nors spėjo į jas įlipti, į ketvir
tu sulipo vos trys žmonės, bet 
isz jų du įpuolė į vandenį. Persi 
gundę pas tžienai szokinėjo viens 
po kitam į vandenį. Atsiradęs 
gailai vys “Susan”, ketui iolikę 
pa?-ažieiių nugabeno ant salos 
Tener-fos, bet sugrįžęs atgal, ne
rado jau nė ano garlaivio ir nė 
vieno gyvo pasažieriaus. Isz vi 
so 79 žmonės prigėrė.

Į] I>z Peterburgo ateina žinios, 
kad Fiulandij >s pakrantėse ant 
ledo susirinko 200 žvejų su savo 
szeimynoms, su arkliais ir su 
vežimais žvejoti. Tuom tarpu 
užkilo baisi vėtra, kuri nuplėszė 
nuo kranto lec'ę ir su visais žmo
nėms, su arkliais ir vežim-tis nu- 
nešzė į jūres. Lzsiuntė garlaivius 
su pagelba, ir jiems pasisekė nu- 
ne.-zię su žmonėms lytį surasti ir 
žmonis iszgelbėti.

!1 Bochume, Prūsuose, prowinci- 
joj Wesitalijoj, anglių kaslynėse 
“Vereinigte> Karolinenglueck”, 
atsitiko baisi dujų expliosija, ku
rios apie 130 darbinįkų .likosi 
užtnusztų; sunkiai sužeistų i už
traukė 53, isz kurių didesni da 
lis turės mirti. Tose kastynėse 
dirbo daug lenkų.

g Galicijoj iszdegė miestas Bo 
rislav teip, kad neliko l>eweik 
nė vienų ne užgriebtų ugnies, 
nepagadytų namų. Borislavius 
garsus yra sawo mineraliszko 
waszko ir kerosino kastynėmis, 
daugumas gyventojų yra žydai.

Motinos Szirdis.
ip*g*l Rlcbepin'i)

Turfidams krutinę piktumo pripilt}, 
Aaz motinę MWO nudėjau senyw} 
Ir, peilį įleidęs lawonan jos sziltę, 
Iszpiesziau padūkęs jai szirdįda gyw}.

Kada gi, t) szirdį draskydama baisiau- 
[•ta.

Pasiutusiom kojom ja spardydmas, kul- 
[dams, 

Parpuoliau į kraujj, szirdis toji klausia: 
‘'VVaikell! ar tu nepasižeidei, puldama?'* 

V. Kapsas.

neteks už

prancūzas 
Paryžiaus,

su kita 
reikalin 
tnaszinos 
Pawai<*s 
juo grei-

Naujausi iszradiniai.
į Isz Ne v Yorko raszo, kad 

czia koksai technikas iszrado rna- 
szinę czebatų ir czeverykų czys- 
tijimui. Isz to iszradimo nesi
džiaugia neturtingi czebatų czys- 
tytojai, nes daugelis, nėgalėdami 
maszinos nusipirkti, 
darbio.

|] Grafas Lambert, 
isz Wersaiiaus, netoli
iszrado vandenines szlajas, į ku
rias įsėdęs žmogus, gal su ne- 
iszpasakytu greitumu ant van
dens pavirsziaus teip važiuoti, 
kaip su szlajomsant ledo. Pavažos 
susideda isz dviejų ilgų ir siaurų 
valtelių, kurios viena 
sujungtos, tarpe jų yra 
gos varymui pryszakin 
ir sėdynė dėl žmogaus, 
trip pritaisytos, kad
cziaus visę prietaisę palesti, juo 
labiaus ji ant vandens pavirsziaus 
iszkyla, teip, paveikslan, kad 
jeigu maszinę paleisti teip grei
tai, kad ji varytų prietaisę su 
greitumu 37 viorstų per valandę, 
tai pavažos teip iszkyla, kad 
vos apaezia valtelių siekia van
dens pavirszių, lygiai teip, kaip 
ir roguczių ant ledo. Prie greito 
važiavimo reikia mažai garo su
naudoti, kadangi iszkilusi į 
vandens pavirszių prietaisa bė-
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II DALIS.

(T%Ba).
Sziaurrytiniame Afganistano kampe, neprieinamuose 

Hindukush kalnuose, gyvena stabmeldžiai, kurie, kaip ir 
afganai iki sziol užlaikė savo neprigulmystę ir savo stamb- 
meldiszką tikėjimą. • Aplinkiniai mahometonys praminė 
juos kafirais,taigi netikėliais, jų gi apgyventą krasztą Ka- 
firistanu, taigi netikėlių krasztu.

3) Beludžistan, į pietus nuo Afganistano, susideda 
didesnėj dalyj isz nevaisingų tirų, kuriuose gyvena noma
dai Beludžai, mintanti isz bandų ganymo ir isz plėszimų; 
kalnuose vidurio kraszto užsiliko dar pirmutiniai tų krasz- 
tų gyventojai, giminingi pirmutiniems Dekano gyvento
jams. Didžiausias miestas yra Kelat, augszcziausioj iszkili
mo vietoj, nuo kur lytų laike teka upeliai ir traukiasi ke
liai į visus krasztus. Beludžistan yra dabar po anglijonų 
įtekme, kurie užėmė tvirtynę Quetah, ant Afganistano ru- 
bežiaus.

Iszkilimas Rytinės Azijos ir Taranas arba Turke
stanas.

Taranas arba Turkestanas. Yra tai žemuma besi
traukianti nuo pietinės užbaigos Uraliaus kalnų, nuo jų 
vietos vadinamos Mugodžary, Ust Urt vakaruose, iki vaka
riniai briaunai Rytinio Azijatiszko iszkilimo rytuose ir nuo 
vandenų paskirstymo terp sistemų upės Ob ir kontinen- 
taliszkų upių įpuolanczių į ažerą Araliszkoms jūrėms vadi
namą sziauriuose, iki sziauriniai briaunai Irano iszkilimo 
pietuose. Turanas tveria du įdubimu: didesnysis yra tai 
įdubimas Araliaus, ant 48 metrų augszcziaus oceano jm- 
virsziaus ir ant 74 m. augszcziaus Kaspiszkų jūrių {>avir- 
sziaus ir mažesnysis indubimas ažero Balkasz. Į Aralių te
ka upės Syr Darija (senovėj vadinosi Axartes) ir Amu Da
rija (senovėj vadinosi Ozus); pirmutini prasideda vakari
niame szone kalnų Thian Szan, antroji ant Pamiro iszki- 
limo* Upės tos iazilgai savo tekėjimo padirba vaisingus 
oazus, kaip antai: Ferganas, iszilgai virszutinės Sir Dari
jos ir Chiva ant apatinės Amu Darijos. Amu DariJ4 se
iliaus buvo pasidalinusi, viena jos alkūnė tekėjo į Kaspisz- 
kas jūres, bet paskui ta alkūnė iszdžiuvo. Dabar masko- 
liszkas randas nori vėl jos lovį nukreipti teip, idant Ji su
grįžti} į senąjį lovį ir plauktų į Kaspiszkas jūres. Kada 
užmanytas darbas bus atliktas, tąsyk stepai Užkaspiszko 
Maskolijos apskriezio bus daug vaisingesni, tekanti nuo 
Kaspiszkų jūrių Amu Darija sutrumpys kelia isz Maskoli
jos į Indijas ir sziądien mažai a(>gyventi krasztai geriaus 
tiks žmonių apsigyvenimui. Dabar per tuos plotus bėga 
jau maskolių padirbtas geležinkelis teip vadinamas Užkas- 
piszkas, ilgis jo su vfrszum 1600 viorstų. Apart tų di
džiųjų upių yra czia ir mažesnės, kurios stengiasi prisi
griebti didžiųjų, bet jų neprisigriebia, savo vandenį su-
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naudoja ant padirbimo vaisingų oazų; isz tokių upių svar
besnės: Czu ir Czarczik, paskutini padaro vaisingą Tasz- 
kanto oazą, Zarafszan padirba oazus Samarkandą ir Bucha- 
rą. Isz upių tekanezių isz Afganistano: Heri-rud ir Mur~ 
gab, paskutini padaro vaisingą Mervo oazą, Kapet Pag pa
daro oazą Achal Teks. Vandens tų upii| nepasiekia jūrių, 
bet visi susinaudoja ant apvaisinimo žemės. Į ažerą Bal
kasz teka upė Iii ir kelios mažesnes ir užvaisina visą Sep
tynių upiu apskriti {Semirieczinskyj Kraj}. Iszemus tų 
augszcziaus paminėtų vaisingų apskriezių, Turanas arba 
Turkestanas tveria stepus arba tirus, ant kurių vėjai ne- 
szioja pieską kaip ir Sacharos tiruose.

Klimatas Turano kontinentaiiszkas, vasaros neiszpa
sakytai karsztos, žiemos szaltos, su sauso sniego darga
noms; viena isz tokių darganų beveik su visu isziiaikino 
dalį maskoliszkos kariaunos iszsiųstą ant užkariavimo Chi- 
vos.

Gyventojai, pagal vietą apsigyvenimo, dalinasi į no
madus ir apsisėdusius ant vietos žemdarbius. Pirmuti
niai, taigi besivalkiojanti isz vietos ant vietos, priguli prie 
mongoliszkos rasos turkiszko kelmo; prie tų priguli: Kir- 
gyzai, Užbekai, Turkomanai; užsiima bandų ganymų ir 
plėszimais; savo plėszimais ypacz pagarsėjo gyvenanti pie
tinėj Turano dalyj Turkomanai. Apsigyvenę ant vietos 
Turano gyventojai priguli prie ariszkos kilmės; tį>ki yra 
Sartai užsiimanti žemės apdirbimu, augina medvilnę ir 
szilkus. Turaną užėmė maskoliai, tiktai Chiva ir Bucha- 
ra neva turi dar savo valdonus, bet jie yra teiposgi jau 
po maskolių virszinįkyste. Taigi, iszėmus mažo pietryti
nio kampo Turano, prigulinezio Afganistanui, jis tve
ria Maskolijos valdybą ir nuo czia ji stengiasi dar toliaus 
iszsiplatinti į visas puses. Krasztą tą prižiūri paskirtas 
jeneral-gubernatorius. Sostapilė Turkestano moskolisz- 
kų valdybų yra miestas Taszkent, turintis 150000 gyvento
jų. Maskoliai buvo prisigriebę į paupius Iii, užėmė Kul- 
džos apskritį, bet paskui vėl jį Chiniecziams sugrąžino; 
dabar maskoliszkas Vidurinės Azijos valdybas atskiria nuo 
Indijų tikt Afganistanas; nėriniai padirbta Užkaspiszko 
geležinkelio linija palengvina maskoliams platinimą czia 
savo įtekmės, kurios labiausiai bauginasi valdanti Indijas 
angli jonai.

Iszkilimas Rytinės Azijos traukiasi į rytus nuo 
Turano, jis keturkampis, labiaus iszriskėtęs į rytus, ap
siaustas isz visų krasztų kalnais, per iszkilimo vidurį trau
kiasi teiposgi kalnai, kurie dalina iszkilimą į tris diržus.

T,*. ■ ■

- " - ----------------- ■-- ?3—į
Kalnai besitraukianti iszilgai iszkilimo briaunų yra 

szitie:
a) Sziaurinę briauną, vakarinėj jos daly j, * terp upių

Irtiszo ir Jenisėjaus padaro Altajau* kalnai, toliaus į ry
tus, terp Jenisejaus ir Selengos Sajaniszki kalnai, terp Se- 
lengos ir Szilkos įpuolauczios į Amuriį—Obuoliniai, kurie 
toliaus į sziaurrytus vadinasi S ta navai*, ir savo atžalomis 
užima rytinę Si beriję* lipė Salenga, prasidedanti ant 
pietinio briaunos szono, prasimusza per kalnus ir plaukia 
į sziaurius, įptiola į ažerą Baikal; tokiu budu upė ta yra 
tai parankiausias kelias nuo Rytinės Azijos iszkilimo į Li
beriją. ' ,-

b) Pietinę briauną tveria augszcziausi ant musų žemės 
Himalajų kalnai, traukiasi jie pusracziu, kurio įlinkimas 
nukreiptas į sziaurius, į kurią pusę nusileidžia isz palengvo 
prie augszto iszkilimo, į pietus gi nupuola stacziai, traukiasi 
terp upių Indo ir Brahmaputros. Virszunė jų GaurisanJcar 
arba Everest yra augszcziausia terp visų musų žemės pažįs
tamų kalnų,'turi 8800 metrų arba su virszum 20000 pėdų, 
arba apie 8 viorstus augszczio. Himalajų' kalnai sun
kiai pereinami, kadangi perėjimai per juos yra augszcziaus • 
augszcziausių Europos kalnų, todėl tai Himalajai tveria 
žymų rubežių lygiai klimatiszką kaip ir etnografiszką. 
Sniego linija Himalajų kalnuose, teip kaip ir Kaukazo 
kalnuose, ant sziaurinio szono pakyla augszcziaus negu ant 
pietinio; priežastis tokio apsireiszkimo yra ta, kad pietinis 
szonas yra drėgnas, sziaurinisgi sausas ir prisiglaudęs prie 
kalnų, uoluotas iszkilimasdrucziai įkaista nuo saulės ir y- 
ra kaipi pecziumi, kurisai tarpina sniegą ant kalno. Para- 
lėliszkai su Himalajų kalnais, už klonies virsžutinio Indo 
traukiasi Karakorum kalnų eilė; kalnai tie, kaslink augsz
czio virszunių, ne daug žemesni už Himalajus, virszunė 
Dapsang yra 8600 metrų arba tikt ant 660 pėdų žemesni 
už Everestu, bet užtai perėjimai yra ežia dar augszcziaus 
negu Himalajuose.

ė) Vakarinę briauną tveria ne kalnai, bet augszcziausias 
ant musų žemės iszkilimas, Pamir, pramintas “pasaulės 
stogu arba dangeziu”, iszkilęs ant 8000 metrų, arba su vir
szum 26000 pėdų augszcziaus jūrių vandenų pavirsziaus. 
Czia susibėga visi vidurio Azijos kalnai: Hindukush, Hima
lajai, Karakorum, Kuen-Lun ir Thian-Szan; ant rytinės 
Pamiro briaunos traukiasi kalnai Bolor Tag, arba Kaszga- 
riszki. Į sziaurius už Thian-Szan kalnų Rytinės Azijos 
iszkilimo briauna nusileidžia žemyn ir czia yra geriausi pe
rėjimai nuo iszkilimo į Turaną, terp ažero Balkasz ir upės 
Iii, arba teip vadinami Džungariszki vartai^ '

d) Ryitini briauna sziaurinėj dalyj, į sziaurius už Ku- 
en Lun kalnų susideda isz eilių įslugimų, kuriais iszkili
mas terasomis arba trepais nusileidžia prie Mandžiurijos 
ir Chinų žemumų, toj vietoj perėjimai lengvesni, todėl 
chiniecziai dar senovės gadynėse pastatė czia ant szimtų 
mylių besitraukianezią augsztą ir storą sieną ant apsaugo
jimo savo kraszto nuo užpuolimų sziaurinių tautų; szią- 
dien, žinoma, tokia siena jau ne gal nuo prieszų apginti, 
kadangi ją europeiszka kariauna labai greitai kanuolių 
szuviais gal iszgriauti. Į pietus nuo Kuen Lun, rytinio 
iszkilimo briauna iszsiszakoja, kalnai to iszsiszakojiino bė
ga nuo sziaurrytų pietvakarų link, augszcziausi jie pietva
karinėj dalyj, kur virszuuės Tangla kalnų iszkyla iki 8000 
metrų arba su virszum 26000 pėdų augszcziaus jūrių van
denų pavirsziaus.

2) Kalnai besitraukianti ant iszkilimo virszaus yra: 
Thian Szan ir Kuen Lun. Traukiasi nuo vakarų rytų 
link; virszunės jų pereina 7000 metrų arba su virszum 
23000 pėdų augszcziaus jūrių vandenų pavirsziaus. Ka
dangi oras czia sausas, vandenų nėra, todėl ir kalnai jų ne 
iszgraužinėti; turi jie damų pavidalą. Tikt vakarini Thian 
Szano dalis, tekanezių į Turaną upių: Iii, Czu, Amu Dari
jos ir Zarafszano iszrėžyta ir padalyta; toj dalyj kalnų yra 
didelis ažeras Issik Kul. Rytuose Thian Szan pasibaigia 
ant iszkilimo; Kuen Lun ilgesni kalnai, jie prisigriebia 
gana toli į Chiniszką žemumą, terp upių Hoang-go ir Jang- 
tse-Kiang.

Viduriai iszkilimo užima senovėj buvusią czia jūrių 
vietą, todėl tai chiniecziai ir sziądien vadina tą krasztą 
Hanhai^iai yra “iszdžiuvusios jūrės”, tveria isz dalies ne
vaisingus tirus, isz dalies gi žole apžėlusius stepus. Kal
nai Thian Szan ir Kuen Lun padalina juos į tris juostas, 
besitraukianezias paveiksle trepu nuo sziaurįų pietų link.

a) Sziaurinis diržą* yra terp sziaurinės iszkilimo briau
nos ir Thian-Szan kalnų, yra tai teip vadinamas Džunga- 
riszkas iszkilimas, esantis ant 600 metrų arba apie 2000 pė
dų augszcziaus jūrių vandenų pavirsziaus, kuris prie ažero 
Balkasz nusileidžia žemyn ir susilieja su Turano žemuma; 
yra tai teip vadinami Džungariszki vartai, per kuriuos gy- 
venanezios ant iszkilimo piemeniszkos tautos nusileido į 
Turano žemumą ir nuo czia prisigriebė į Persiją, į Indijas 
arba į Europą.

b) Vidurinis diržas yra terp kalnų Thian-Szan ir 
Kuen-Lun, tveria iszkilimą upės Tarimo arba teip vadina
mą Augsztąji į Turkestaną, apie 1000 metrų arba 3300 pėdų 
augszcziaus jūrių vandenų pavirsziaus; iszkilimas tasai nuo 
vakarų atsiremia į augsztesnį Pamiro iszkilimą, nuo rytų 
jis atidarytas. Krasztas tas tveria nevaisingus tirus, tik 
kalnų apaezioj yra vaisingi oazai, apgyventi iszpažinan\ 
ežių mahometoniszką tikėjimą tautų turkiszkos giminės. 
Miestai Kaszgar ir Jarkani yra ant vaisingų oazų, nuo jų 
bėga keliai į Džungariją, Turaną ir Indijas; plaukia czia 
upė Tarim įpuolanti į ažerą Lob-Nor. Upė Tarim iszil- 
gai savo bėgimo padaro teiposgi oazą, apaugusią lendrė
mis ir girioms; gyventojai gyvena skurdulingai isz me
džioklės ir žvejonės, augina naminius gyvulius bet ne 
daug.

c) Mongolija traukiasi toliaus į sziaurius nuo viduri
nio diržo, prie Chingano ir sziaurinės iszkilimo briaunos; 
czia kalnai Thian-Szan pasibaigia. Tokiu budu Mongoli
ja yra fiziszkai kaipi pratęsimu Džungarijos. Mongolija 
mažai vaisinga, yra czia dideli Gobi arba Szamo tirai, ap
gyventa mongolų iszpažįstanczių Budos tikėjimą, užsii- 
manezių bandų ganymu; augina arklius ir dvikuprius ku
pranugarius; turi savo kunįgaikszczius arba chanus. Se
novėj, Mongolijos tautos, negalėdamos ant vietos iszsimai- 
tyti, laikas nuo laiko dideliais pulkais traukė į vaisinges- 
nius krasztus, į Turano žemumą, kur prisigriebė per Džun- 
gariszkus vartus, į Chiniszką žemumą, pamuszė aplinki
nius krasztus, o tame ir Chinus. Kaimai ir miestai yra 
tikt Sziaurinėj Mongolijoj, kalnų apaeziose, prie tekan
ezių nuo kalnų vandenų. Svarbiausias miestas yra Mai- 
maezin, ant upės Selengos, kuri persigriėbia toliaus į 
sziaurius ir tveria kelią į prigulinezią Maskolijai Siberiją, 
į pietus bėga keliai į vidurius Chinų vieszpatystės ir į jos 
sostapilę, miestą Pekiną. Isz czia maskoliai gabena ar- - 
batą ir kitokius chiniszkus tąvorus, chiniszki gi prekė jai 
perka maskoliszkus. Urga, netoli isztakų upės Amūro, 
apaezioj girioms apžėlusių kalnų.

(Toliaus bus)



Wietines Žinios.

3 — Advokatas Luetgerto,
Harmon, darydamas visokius už- 
metinėjimus eudžiai, kurijai nus
prendė gar>ų n)ėsinįką,Luetgertą, 
ant kalėjimo, stengėsi iszdcrėti, 
idant prowa butų per k ratinėj a m a 
isz naujo, bet tie užmetinėj<mai 
likosi pripažinti už neturioczius 
pamato. Nusprendimas likosi ga- 
galutinai ulvirtintas, bet paliko 
90 dienų laiko aut- apeliacijos j 

a augsztesnį sūdą. Advokatas Har
mon dar stengėsi iszderėti, kad 
priesz 5 d. Kowo ne gabentu 
Luetgerto į Jolieto kalinį, bet ir 
tas nepasisekė, taigi neuiilgio jis 
hps iszgabenlas ir aprėdytas į ka 
linio drabužius.

Mitingas.
Draugyste Liuosybės laikys 

savo mėnesinį susirinkimą, salėj 
p. L- Ažuko, 3301 Auburnave., 
Chicagoj. nedėlioj, tuojas po 
12 valandai vidurdienio, 6, d. 
Kovo, 1898, ant kurio privalo 
pributį visi tos Dr-tės sąnariai. 
Prie togi yra užpraszomi dori 
žmonės lietu v iai ant prisinuzy- 
mo į 8a n ar i ub tos Dr-lės, pakol 
dar pigus įstojimas,nes trumpame 
laike bus jau pakeltas.

Su guodone, Dr-te Liuosybės.

Subatoj, 26 *Wasaiiaus, 7i va
landą vakare, salėje Liaudanskio; 
3801 Laurel str. Liet. RepuliL 
Susivien. laikys sawj) metinį 
susirinkimą, ant kurio bus rinki
mas naujos admistracij*»s. Dėltogi 
delegatai, isz vLų Liet. Kliubų 
yra užpraszomi pribūti.

P. J. Jonaitis, prez.
— Į bėgantį tuszczią sztrit- 

karį, netoli Chicagos p jo viny- 
czių, įlipo, ties 34 ui., pusėtinai 
apsirėdęs jaunas vyriszkis, ant 
kertės 35 ui. įlipo kitas. Czia 
tuoj u us abudu pasažierial iszsi- 
traukė revolverius, liepė kon
duktoriui pakelti lankas ir tylėti. 
Konduktorius persigandęs pa 
klausė. Wagiliai pagriebė visus 
pinįgus, nepaliko nė raktų, nu 
szoko nuo karo ir tamsoj prapuo
lė.. Motormanas nieko apie kon
duktoriaus nelaimę nežinojo, da- 
žinojo viską tikt tąsyk, kada ta
sai apie viską papasakojo.

— Pereitos pėtnyczios dieną 
iszgriebė isz ažero negyvėlį apie 
40 metų amžiaus ir kūną nugabe
no į Rolstono numirėlių sukrovi- 
mą. Prigėrėlio rankos buvo už
suktos į užpakalį ir surisztos. 
Kiszenioje buvo knįgutė užczė- 
dyjimo kasos iszduoia “Union 
Trust Co. and Savings Bank, 
Nebraskoj, ant; vardo Ch. D. 
Brovno ant 14dol. 45c. Policija 
mena, kad jis pats turėjo pasi- 
skandyti, bet ar jis pats ir rankas 
į užpakalį nusukęs suriszo?

— CKcagoj likosi suareštuo
tas gana geras akių daktaras, W. 
L ttle,už vagystę ir patalpintas į 
aresztą prie policijos stacijos ant 
Harrisou ui. Little buvo kitą syk 
geriausiu akių daktaru Seattle, 
Wath, bet paskui, leip kaip gir
tuoklis prie degtinės, teip jis pri
prato prie morfinos ir puolė vis 
žemyn, ant galo pastojo vagimi. 
Sugriebė jį bevagiant daktarisz 
kus instrumentus parda viny ežioj 
Ch. lruax, Green& Co., kur ir 
auaresztavo.

— 15 metų vaikinas, lenkas 
Czervinski, dirbantis fortepijonų 
dirbtuvėj Schųltzo, ant kertės 
Morgan ir Superior u’yczių, puo 

* lė teip nelaimingai, kad galva 
pateko ant besisukanezios dieti
nės, kuri nupjovė galvos szmote 
lį. Nelaimingą vaikiną nugabeno 
pas tėvus, paszaukė gydytoją, 
kur i sa i nusprendė, kad sužeistas, 
jieg&l iszgyti.

— Pereitos pėtnyczios dienai 
Chicagoj turėjo būt pakartas už- 
muszėjas savo paczios,Merry; ant 
to jis buvo jau pasirengęs, 
atvedė jį net į žudymo kambarį, 
paskutinėj vienok valandoj gu 
bernai orius Tanner perkėlė nu 
žudymo dienai ant 60 dienų vė
liaus. Dažinojęs apie tai Merry 
neiszpasakytai džiaugėsi.

— Gyvenantis ant Springer 
avė., lietuvys Martiszus, likosi 
suareštuotas. Skundžia jį, buk 
jis, nuėjęs į sveczius į kilo lietu
vio namus atsilankyti, radęs ten 
tikt mažus vaikus,ant 7 melų mer 
gaitės atliko bjaurų darbą. Jeigu 
apkaltinimas pasirodys teisingu, 
žinoma, kad skaudžiai už tai bus 
nubaustas.

L»et. Kl ubas Algirdo 7tos 
v ardos, ant savo paskutinio susi
rinkimo, aprinko naują admfetra- 
ciją isz sekanezių ukė>ų.

L. Getz.—prez., J. Mosteika 
—vice prez., F. D«p.—»-ekr., F. 
Krasauskas.—kasier. Delegatai: 
F. P. Bradchulis, J. Zubov ir J. 
Monde) kis.

F. Dap. sek r.

Isz Kliiibo 6tos wardos.
Chicago, III., Subatoj. 19 Wa- 

snriaus, 1898 m. Liet. Republ. 
Kliubs 6tos vardos laikė savo 
metinį i-uririnkin ą, ant kurio ta
po iszrinkta nauja admistracija 
ant tekanezio meto isz sekau 
ežių ukė»ų:Juoz. Jesu’aviczius,— 
prez.; Juoz. Horodeckis,—vice 
prez.;Kazim. Janu-zauskas,— 
sekr , Kaziui. «Linuda nekis—ka- 
sierium. Delegatai į Polit. Susi 
vienijimą: E. Z’Uievvskis. Ant. 
O’szcvskis ir J. Januszauskas.

Pajieszkojimai.
Pajieszkau sawo pusbrolio, Silvestro 

Bryliaus, isz Kauno gub., Sziaulių para
pijos: ka^ipie jį žinotu, teiksis man 
daneszti, ant szio adreso;

John Radzis.
123 Wharton Str., Philadelphia, Pa.

Pajieszkau savo draugo, Jurgio Bav- 
kevieziaus, isz Kauno gub., Panevėžio 
pa v., Koreiviszkio kaimo; pirmiausjis 
gyveno Mt Carinei, Pa. Teiksis atsi- 
szaukti ant szio adreso:

Jonas Wenslovas, .
Box 25, Marųuette, 111.

Pajieszkau savo draugo, Nikodemo 
Peredavycziaus, isz Suvalkų gub., 
Wilkaviszkio p*v., Trilaukio kaimo. 
Teiksis atsisžaukti ant szio adreso: 

Jokūbas Naujokaitis,
2132 Farbes Str., Pittsburg, Pa.

Pajieszkau Martyno Szlioferszteino, 
su Liudvika Dilkuviene, kuriedu, 
vienas pametęs savo moterį, o kitas sa
vo vyrą, iszbėgo isz M t Carinei, Pa. 
Szliofersztein turi sužeistą kaires ran
kos mažiuką pirsztą, o Dilkuvienfi yra 
gražaus veido, k ūda, geltonų plaukų, 
36 metų, 5 pėdų ir 4 colių augszta ir turi 
su savim paėmusi 2 vaiku* vaikas 6 
metų, o mergaitė dar prie krūties, Jiedu 
abu yra lietu viszki vokieczlai. Kas to
kią pora užtėmytų, teiksis duot žinią ant 
szio adreso:

Liudvik Blarus, Mt Carinei, Pa. 
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Dirbtuve tapo
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DVIEMS MEDAUAIS 
ant IČoecioszkoe Paro
dos už rnpeNtinga, tei
singa ir arti*t iszką iaz- 
dirblmą.

karūnų, szarpų, 
KUK ARDŲ, ROŽĖTŲ, 
BERLŲ, MARSZAL- 
KIN1Ų LAZDŲ Ir tL

G-ydo wyrix», moteris ir walkua’.
Jeigu daktarai negalojo paiint t*wo ilgo*, ar

ba jeigu negalėjo uwg* iszgydyU, tai raazyk mo
jau* pa* D-rf Ham fe o jiaduo* tau K>d| dykai. 
Jeigu D-raaalraatu, kad tauro liga neužgydoma, 
Ui pinigu* tau *ugraiin* ir nereikalauji nieko 
žudyti. D-ra* Ham'a* yra teisyngu ir ataakan- 
ozlu, o ligoniai* aptekawoja*>—kaipo t*WM ••- 
wo*alkai*. Žmones, kuri* ant tuszczio jtessko- 
jo rodo* wteokiu daktaru, kuri* keliolika matu 
laike*tėjo liga* ligonbueziuo**, lyg per stebuklu* 
tapo Užgydyti per D-rf Ham'fe Nekalbam* tfe 
pasigirdami, bet tiktai sakom* tikrą tiesą. Ne- 
wllklnklt **wo ilgo*, ne* galt stoti* neliigydo- 
ma. Tuojau* rasiyk prie D-ro Ham'o.

Gydyklų D-ro Ham'o negalimą gauti jokioje ap- 
tiekoje, a ne groserneje. a ne karozemoje, ne pa* 
pedlioriu. Ka* nori gaut oaysta* ir sveika* gy
dyklas, tur stacrial raižyti prie D-ro Hamo. Boti
kėlė gydyklų kasstaoj* tik 31.00, szeazio* bo n ke
te* |6 00. Iizraszant gydykla*, r^lk *pra*iyt sa
vo Ūpą ir Indet m gromsta piningus, arba mo
ney orderi, arba eaekL Gydykla* ir pamokinimą 
kaip gydyti* teisinsime atgal* paeita. Priaiusk 
paostiną marką ant atsakymo. Adresą* tok*:

DR. C. B- HA.M,
708—709 Balionai Union Bnildlng,

TOLEDO, O.

Suvis iszg-ydytas. 7.
Gunvuii, O.. Daros, 1896.

A*z sirgau per ilgu* 7 metu* ilgs Sz. Valen
to, mėginau visokiu daktaru ir visokiu gydy
klų, bet niek* negelbėjo. Meaesyj Kovo, 189*. 
pamėgins*-Kunigo Koenig’* Nery* Tonle“, *u- 
naedojaąbbockelias: nuo to laiko jau yru me
ta* Ir keturi meneaei. ta ilgs mane* ne kankins. 
Jauczluost samu* ir vi*i*zk*l sveiks*, kibs 
tokia* gydykis* pat* Dievas prisiuntė, kario* 
mane vteteskai iszgyde.

J. C. Marti*.

D. M. Gla*er. te* Wood*fteld, O. raszo: ‘'Ku
nigo Koenig'* Nerve Touic" yr* gertuose gydy
kla te* visu kokia* ssz patyriau laike 17 metu 
kada sirgau nuomanum. Laike toju menasi a 
ėmimo tu gydyklų buarau tik 3 sykiu* uSgautaa, 
o pirmiau* apmirti*vau po keli* sykiu* ant die
no*.
TYTT'TT’ I TGau* kiekviena* vertingą jrnyge- || V K A 11 e. apraszanczia *pte uerwi*zka* IJ I Į\ H lllea*. ir ant pabandymo bonkelg 

“ wtr«x minėt* gydyklų, kur* pri
sius* *avo adresą Betnrcziai ligoniai teipgi 
gaus szia* gydykis* dykai.

Szio* gydykio* yr* i*zr**to* Kunigo Koe- 
*1* isz Fort Wayae. Ind. 1876 metuose ir dabar 
yra Užduodamos po jo prliiura per

Koenig Med. Co. Chicago, 111. 
H- Franklin Kt.

A pttekose galima gaut bonkelp salo gydyklų 
uiti arba 6 bonkete* ui 36.

Dideles bonko* po 37.76. 6 bonkoe ui 90
Galima ja* aaet Ir “LIETUVOS ’ redakcijoj

Lietovisika Aptieks.
Ar nori tikrai grro* lUtuviizko* Trajanko*? J"i- 
ku utp, tai pirk Lamino LiatUiDiaaka 
Trajanka. Mirei* Trajank* yr* «ut*i*yU 
dailino.* bleklniaoae bak*ukw-*o,per pir’o* kna
to* aptlekorla*. Vienintele Trajank*. kurt yra 
ataakanozial *atal*yta. KaaztUoja SOc.

flr melsti 1«ra arbata? Me*pardno- 
•tme puikiausia arbata, kokia ant avieto zalitn* 
gaut, tai yra: Baronet Brand. Paralduoda 
pakeliaoae X *waro, 14 įvaro ir *waral*. Kaaz- 
tuola 92.00 ivara*. Mo. aptiek* vra pllningal 
a pila re t* wi*okial* w*l*tel*: kaipo u iru be* i 
n lai a, amerikoniazkais ir visokiai* patentavai*. 
Reikalaudami raizykit pa* mu*,o gausit broliu
ką rodą

P.W. Bierstein & Co.
107 S.Main St., Shenaudoah, Pa.
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E. ZANIEWSKIS.
924 33rd str ~ 
Lietu viszkas 

kriaueziu.8. 
Pigpusis dra- 

Knų krautuvė.
ruuodn viso

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

atsilankyt, o 
persi tik rysi te.

Pajieszkau savo brolio, Kazimiero 
Radzevycziaus.isz Suvalkų gub., Wilka- 
viszkio pav., Maczių kaimo. 2 metai 
atgal gyveno jis Waukegan.Ill. ir isz ten 
iszvažiavo į St. Louis. Mo. Jis pats, ar 
kas kitas, teiksis duot žinią ant szio 
adreso:

Chas Dvylaitis.
207 Breving avė., Waukegan III.

(4-3)

Turiu už garbę apreikszti guo- VCAEį < J® J FJ H 
(lotiniemsKunįgtms ir guodotin. tg L - "‘/J. .S/FF/M
Draugystėms, kad asz dirbu vi- y 
sns angszcziaus paminėtus daig- 
tus PigiauaeĮ, Teisingiausei .
ir Geriausei, nes per 30 metų Eį —W 
užziimdama iazdirbimais įgijau |ų| fAį
geriausę praktiką ir dėl to galiu ™ H M Kj 
viską padirbi pigiau ft geriau ne- Ml fll
gu kiti fabrikai.

Bu guodone I A
W. 8LOMIN8KA, 67» MFLWAUKEE AV., CHICAGO, 1LL.

Prekės Siuwamų Maszinų Numažintos!!
Kurie isz norinezių pirkti siuvamas maszinas gyvena Chicagoj,

fei1

- ’d lįP L’

Kurie isz norinezių pirkti siuvamas maszinas gyvena Chicagoj, ar netoli 
Chicairos, užpraszome atsilankyti pas mus ir apžiūrėti musų maszinas, kurias
pas mus galite pirkti už pusę prekės, neg kitur.

Adara kasdien iki 6 valandai vakaro. Nedėlioj nuo 10 iki 1 po pietų.
Jeigu gyvenate kituoge miesteliuose, atraszykyte, o paduosime numažin

tas prekes musų maszinų. Freita apmokame mažne į visą Ameriką. Nelauki
te su pirkimu, nes prekės maszinų gal vėl eis augsztyn. — Adresavokite teip:

KELP8CH NOREIKp & CO.,
S6 Flfth Avenue, / ' • CHICAGO, ILL. <is-3)

Naudokitės 
vi8z Progos.

Turiu dėl jauQuo- 
amenes juokingn
mBcBE J k wietka. kuri n<>- 

|gį y rincz.iarn ;:i pauus-
w * tyti trykssta in a- 

kis wanduo ir daug juoko padaro. Kasz- 
tuoja tik 25c. Turiu teipgi monu kniga, 
kokios dar lietuwisskoje kalboje niekad 
nebuwo, talpinąs! joje daugiau kaip 
szimtaa visokiu sątuku 'ir sekretu. Kas 
nori dasiilnot kytrumus svieto, tegul 
ja nusiperka, o daug kytrumo iszgaus, 
joe preke Si,50. ir prie to duodu dovanu 
Kuburkalte, su kuriai galėsi žiūrintiems 
akis apmonyt. Tariu teipgi ir daugybe 
kitu reikalingu prietaisu prie monu.

Turiu gražiausia popieru gromatoms 
su kvietkoms ir drukuotoms pavineze- 
vonemis; turiu nifcszinukiu drukavoji- 
mui gromatu. Tariu- visokiu knygų: 
maldaknygių ir Istorijų. Kas nori dasi- 
žinot apie visokius daiktus, tegul, 
prislunczia už 2c. marke, o gaus, kata- 
lioga visu tu daiktu \dresas mano toks: 

Joaeph Matutis,
287 Wj the Avė., Brooklyn, N.Y.

“LIETUVA”
Nedelinis Laikrasztis

Iszeina Chicagoje kas pėtnyczia ir paduoda žmonėms 
svarbiausias ir teisingiausias žinias 

isz Amerikos, Lietuvos ir wiso pasvieczio.

Draugyszcziu reikalai.
—

Paskolinimo ir Budawoji- 
mo Draugystė Keistu- 

ežio No. 1.
Ketverge, 21 VV'asiiiaus, 1898 

m.litidaio 2-ra Seriją. Naudin
giausia kasa užezėdyjimo pinįgų. 
Iszmokeszcziai uedėliniai po 25c. 
tuo akcijom. Paskolinimas ant že 
mėa po 6 procentus. Susirinkimai 
kasket vergas, |8 valandą vaka
re, salėj e L. Ažako, 33U1 Aburn 
av. kertė 33czios ui. Dyrektorjai 
Draugystes: J. Gurinskas— 
prezidentas; J. Kiliaviczia—vice 
prez.; J. Andriuszis—sekretor.; 
L. Ažukas—kasier.

Gaspadoriai kasos : F. Pal io- 
n:s; F. Popnuckas ir J. Polujans- 
kas. Užsiraazyli galima kas ket- 
wergais, ant susirinkimo, salėj po 
nr. 3301 Auburn avė., kertė 33 
ežios ulyczios. Susirinkimai bū
va kas ketvergas,|8 valandą va
kare. '

į J. Gurinskos, prez. 
Su Guod. ■( L. Ažukas, kasier.

( J. Andriuszis, sekr. 
Adresas sekr. 883 33bd Street.

Geriauae Užeiga dėl Darbinyku
pas

J. Damsewiczia,
768 BankirRiverSideSts.

Waterbury, Conn.
Užlaiko nėriausi us gėry mus; szalta 

Alų, seniausia* Arielkos, Likierius ir 
kwepenczius Cigarus. Užkwieczia wisus 
atsilankyti. Juozas Daniseviczlu*.

M. Daiu(jouaiti«.
Keliaujancziu “Lietuvos” agentu 
yra Motiejus Damijonaitis. Ji
sai szioms dienoms atsilankys 
Baltimorej ir aplink priimi
nėdamas prenumeratą nuo senų 
skaitytojų ir užraszinės naujus 
skaitytojus. Dėltogi meldžiame 
visų tenykszczių lietuvių, kur 
musų agentas atsilankys, užnio 
kėti jam pinįgus už “Lietuvą”, 
o tokiu budu užezėdysite sau 
kasztus prisiuntimo. M. Damijo
naitis yra tikru “Lietuvos” agen
tu, visi galite jam užsimokėti 
prenumeratą už “Lietuvą", 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.

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

ra: Vincas Kudarauckas ir Motiejus 
Damijonaitis.

“Lietuvos” Agentas.
“Lietuvos" keliaujancziu agen

tu yra Wincaa Kudarauskas. Ji 
sai ežiose dienose at&ilankys 
Bostone, Brocktone ir 
aplinkiniuose miesteliuose priimi-, 
nėt prenumeratą nuo senų skai
tytojų ir užraszmėt naujus skaity 
t<tju8. Deltogi meldžiame visų 
lėnykszczių lietuvių, kaip senų, 
leip ir naujų skaitytojų, pas ku
riuos musų agentas atsilankys, 
užsimokėti prenumeratą agentui, 
tokiu budu užezėdysit sau laiką 
ir kasztus prisiuntimo, o pinigai 
visi bus gražiai mums priduoti. 
\Vincss Kudarauskas yra tikru 
“Lietuvos” agentu ir nieks nepri
valo bijotis jam pinįgus duoti, 
mes už jį atsakome. Teiposgi ga 
lite gaut pas jį visokių knįgų ir 
kitokių daiktų pirkti.

“Lietuvos” Iszdavyste.

— Geriause lietuvBzkai-lenki- 
szka Aptieka Juozo Leszczynsko, 
po nr. 3315 Laurel st., kuri užlai
ko geriausias gydyklas czionyksz- 
czias ir i*z Europos ir teisingiau 
sei iszpildo receptus, o prekes 
pigesnes kaip kitur. Aptiekoje 
randasi D-ras pone Marija Do
viatt nedelioniR, ir ketver- 
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 
daktara, koky kas nori ir kožnoje 
valandoje. Teipogi ant pareikala
vimo iszsiunczeme yvairias gy- 
diklas visur, atsakome laiszkus 
yvairiose kalbose ir gydome )y 
gas per laiszkus.

O teip-gi parduodu laivakor
tes (Steamship tiukets) ant ge
riausių ir greieziausių laivų va
žiuojantiems į Eurojią ir isz 
Europos; iszsiuncziu' pinįgus į 
visus svieto krasztus ir viską 
atlieku pigiauHiai ir greieziausiai.

Telefonas Yard 709 
Lietuwtszkas Daktaras

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

(W-S)

“Lietuva” kasztuoja ant metų tik $2. Kas abu do- 
liarus užsimoka isz virszaus, gauna puikę knįgelę, vertės 50c., 
dovanų. Kas užsimoka $1, gauna knįgelę už 25c. Knįgelę gali 
sau iszsirinkt isz musų kaulingo kas kokią nori, kad tik nebran
gesnę per 50c. o prisiusime dykai. •

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

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

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

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

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

Money Orderei; registruojasi gromatos, sinncziasi 
wisoki siuntiniai: knįgos, fotografijos ir tt; parsi
duoda markes, postal-kortes, kopertai ir tt. Kiek- 
vvienas kas reikalaujate money orderio, arba norite 
gaut pinįgus už prisiųsta jums money orderi, atei
kit Į “Lietuvos” Redakcija tarausite sawo pinigus 
be jokio klapato.

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

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

kada ne pražus. Iszpirkę “money order’’ nelaikykite jį keszeniuje, bet tuojaus 
prisiųskite mums: siuneziant “money orderį’’, gromntą registruoti nereikia, 
prisluskiteprastoje gromatoje, nes ant jo niekj, be mus, pinįgų isz paczto ne- 
iszims.

Ofisas “Lietuvos" esti kasdien atidarytas nuo Itos walandos ryto iki 9 va
karo, o nedaliomis nuolžtos widurdienio iki 6 wakaro. Chicagiečziai turinti 
kokius reikalus, teiksis atsilankyti minėtose valandose.

Wietiniais Agentais szle: 
BALTIMORE. M D. 

Bonawent. Mažeika,. 118 Dover St.

MT CARMEL, PA.
Petras Bieliauskas.

8HENANDOAH, PA
Andrius Macays, 445 W Line St

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

8CRANTON, PA. 
Juozu Petrykia, 1514 Rom Avė.

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

838 W. 18th Str.
Priimt ligonio* ndynoMt nuo 9 iki 12 pri«*z plot 

ir nuo S vakaro. Tulephona*: Canal78

PHILADELPHIA, PA. 
Juozas Butkus, 1112 Cyperas 8t.

GRAND RAPID8, MICH. 
F. Sidoras, 844 H am ii ton St.

Szitų miestų lietuviai, norėdami ap- 
sisteliuoti “Lietuvą",gali kreipties! prie 
aųgszcziaus minėtų agentų, o jie noria 
isapildys jų reikalus.

TEWYNES SARGAS 
mėnesinis laikrasstis su paveikslėliais 

Trecalus metu« 
stovi ant sargybos lietuvių tautos: szvie- 

8os. tikėjimo ir kalbos.
Ka.*«ztii<xja ant metu S 1.00 

Perny kszczius i r uiperny ksxc»i us nume
rius galima gauti už AOc. 

Vienas numeris yra siuneziamas ant pa 
žiūro* uždyką.

Raszant reikia padėti adresą: 
Rev. A. Kaupas, 

1423 N Main Av., bernuion. Pt

— Kas norite, kad iszsiųsti į 
krajų pinįgai gerai ir greitai su- 
vaikszcziotu, siųskite juos per 
“Lietuvos” redakciją, ogreieziau- 
siai su vaikszczios. Už greit urną ir 
teisingumą kasdien apturime szim- 
tus padėkavonių nuo lietuvių isz 
vit>ų Amerikos krasztų,teiposgi ir 
už gerumą szifkorczių pas mus Už
pirktų, nes mes laikome geriau
sias linijas, ant kurių į 8 die
nas pervažiuoja per marias; 
ant prastų ir pigių linijų szifkar- 
czių visai neparduodame. Kas 
nori pigių, tegul perka pas žydus. 
Pi-iHiųsdami pinįgus ant szifkor- 
crių xr ant iszsiuntimo į krajų, 
visada uždėkite szitokį adresą:

A. Olszevskis,
924 33rd St., Chicago, III.

Europiecziai gali gaut “Lietuvą" Prūsuose, Tilžėje pas Jurgį Lapiną už 
t2,oo arba 4 rublius ant metų.

DOVVANOS DEL WISU.

S
Ben. Hatowskis,

027 S. Gana kerte Jndd ui., Chicago, III.
Dirba, taiso ir parduoda:

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

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

pirks už $10,00— gaus prezenta vertes $1,50; kas pirks už $15,00 ~ 
— gaus prezenta vertes $2,W0; 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 pagai vertes pirkinio.

Szliubiniai Žiedai pas mane 56 ir 72 prabos nuo 13,00 iki $6,00. 
Sidabriniai Elgino Laikrodėliai po $7,00. Iszczystyjimas laikro
dėlio 50c.; Sprendzina 50c. Stiklai ir Rodyčiai mano kostume- 
riams dykai. Wiska gvarantuoju ant metų.

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

NDY CATIlARtlC

CURtCOHSTIPATlOH

Lai hz kai ant paczto
66 Aakeno* Mt. . 
02 Barbpk* Anna 
M Bar n W*wnen>ec
70 Boba) F rauk

□76 Breweeka« JoNef.

IMCaUidn J. n 
127 Hovenn Martin 
132 Jalokar Paulina 
142 Ka»)o Frank 
IKI Kaopali* Joe 
1M Klo*awioh K. 
172 Loputka Frau*

213 Pozdol Katarlna 
229 8chaj*t«v>e Joną 
MS SborritS.
2f0 Stovą Jobą 
•VStupaniky M. 
SRtSvikoi J*n
Z80Wi*jo»tM Katbarlnn
282 Woj noriu* Pa»al
283 V'ondro Frani
287 Wyel*io Feiix 
888 Zabtow«kl Felik*

NAUJAS BILIŪNAS.

Abraiczio,
DO Hudson Av., kerte Front 81.,

BROOKLYN, N.I.
Užlaiko geriausius gėrymus 

ir kaipo į naują vietą užpraszo 
visus atsilankyti.

10* 
25 * 50*

ABSOLUTELY GŪAMJTEED

HILLE’S FOTOGRAFAS,
34S8 8.11«1*M *L

Nujlma pulki** Fotogt fl>a, ai laitu* tiktai

S2 00
Aa *e*elln ir kitokia reikahi najim* Fotogr*

DRUGGISTS
CsKarota ore t h* Meni Ux*.

Preke pinigų.
Ruskas rublis po..................53ct
Prusiszkos markės po..,.24|c.

Prie kiekvieno pinįgų siunti
nio reikia pridėti 25c ant paczto 
kasztu. ■ A
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