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. Wleszpatyst$8.
Tirinėjimas apie priežastis ex- 

pliozijos ant laivo “Maine” dar 
nepasibaigė. Amerikoniški ti- 
rinėtojai, kaip pranesza tūli laik- 
kraszcziai, ne gal susitaikyti su 
iszpaniszkais: amerikonai spren
džia, kad expliozija atsitiko nuo 
dinamito bombos pamestos po 
laivu isz lauko, iszpanijonys 
tvirtina prieszingai, kad explio- 
zija atsitiko isz laivo vidurio. 
Amerika rengiasi nuo Lzpantjos 
pareikalauti didelio atlyginimo 
nž sunaikinimę laivo. Apart to, 
neva šiaudini draugyste ir su
tikimas terp tų vieszpatyszczių 
pradeda gesti ir kituose dalykuo
se. Kada isZpaniszkas pasiunti 
nys, Dupuy de Lome, per savo 
privatiszkę rasztę užgavo prezi
dentę McKinley’ę, Iszpanija tuo 
jaus jį paliuosavo nuo vietos sa
vo pasiuntinio Washingtone. 
Dabar iszpaniszkas randas, ant to 
pasiremdamas,pareikalavo, idant 

.nuo Kubos butų atšauktas ne 
malonus Iszpanijai amerikonisz- 
kas konsulius,Lee, kurisai, garsin
damas melagingas žinias, tyczia 
buk erzina abudu krasztu ir stu
mia į karę, buk jis, kaipo papras
tas berzinįkas, kad tikt uždirbti 
ant berzės, melagingas .erzinan- 
czias siunezia žinias Amerikos 
laikraszcziams. Apart to, iszpa- 

- niszkas užrubežinių dalykų minis 
teris praszė, idant paszelpę var
gę keneziantiems kubiecziams isz 
Amerikos važiotų ne kariški A 
merikos laivai, bet paprasti pre- 
kėjų. Nė vieno, nė antro vie
nok Iszpanijos atsiliepimo Ameri
ka ne iszklausė, kaip sprendžia, 
ji nori isz tikro priversti Iszpa 
niję pradėti karę,ta vienok tikisi 
dar be karės apseiti, kadangi ki 
taip, ji pati galėtų Amerikos ne
parankų sau konsulių isz savo 
kraszto praszalinti. . Iszpanija 
tuom tarpu vis perka kariszkus 
laivus, Anglijoj pirko tris ir kaip 
pasirodo, pinįgų jai ne trūksta. 
Spėja, kad prancūziški kapitalis
tai suteikėjai reikalingus pinįgus. 
Kaip ilgai tęsynės dar trauksis, 
ne galima žinoti, bet matomai be 
karės ne apseis. Ar ji vienok 
bus teip lengva, kaip garsina į 
karę stumianti, pasirodys tęsyk 
kada ji užgims.

f Austrija ir Wengrija.
Užstojusiam po Badeniui, Au

strijos ministerių pirmsėdiiui 
Gautscbui, nepasisekė sutaikyti 
besipjaunanezių slavų
su vokiecziais. Slavai maiiaus 
vokieczių mini eteriams prieszta- 
ravo negu vokiecziai, kurie ne 
sutiko ant mažiausio iszplatinimo 
tiesų slaviszkų tautų. Gautsch 
ne tikt ne įstengė suvaldyti vo
kieczių, bet jam ėsant ministerių 
pirmsėdiiu užgimė, pietinėj Aus
trijoj, toki jau tautiszki nesutiki
mai terp slaVų ir italijonų. Kaip 
Windobonoj ir Czekijoj vokie
cziai priesztarauja iszplatinimui 
tiesų’slaviszkų kalbų, teip jau 
pietinėse Austrijos provincijose, 
prie Italijos rubežių, prieszinasi 
iszplatinimui tiesų serbiszkos kal
bos italijonai. Trieste jie pakėlė 
smarkias demonstracijas priesz 
slavus, nepripažindami slavams 
ežia nė jokių tiesų. Nepasisekė 
Gautscbui padaryti ir sutartį su 
Wengrija: paskutini Austrijos 
dalis ne sutiko ant tiek prisidėti 
prie užganėdinimo vieszpatystės 
reikalų, kiek nuo jos reikalavo. 
Todėl Gautsch, nieko ne atlikęs, 
su visais savo išrinktais minis- 
teriais,priverstas buvo pasitrauk 
ti nuo urėdo teip jau, kaip ir 
priesz jį buvęs Badeni. Gautsch 
ir visi jo išrinkti ministeriai 
priversti buvo praszyti cieco- 
riaus, idant juos nuo urėdų pa- 
liuosuotų. Ciecorius ant to suti
ko ir praszė grafo Thuno užimti 
Gautscbo vietę ir pasirinkti sau 
aUakanczius miniaterius. Tas 
,.„t ministerių ,.a,i?i„ko iy- f?- h«k P W*
mesnius ir įtekminge«nius viso
kių partijų sąnarius; per tuos 
mat tikisi įgauti pritarimę ir tų 
partijų, isz kurių bus ministeriai. 
Ar jo viltys iszsipildys, galima 
paabejoti: partijos ežia kariauja 
už principus, o ne ui ypatas, ne 
ui vietas urėduose.

Nno Chinų pakntnezių.
Europos laikraszcziai pranesza 

apie smarkesnį susierzinimę terp 
savęs tūlų viešpatyszczių Chinų 
pakrantėse. Japonijos randas 
pareikalavo, idant roasko 
liszka kariška lai vynė pasitrauk
tų isz prigulinezio Chinams Porto 
Arthuro. Tę patį padarė, ant į- 
sakymo savo rando, Chinų pa
siuntinys Peterburge. Matomai 
abidvi rytinės Azijos vieszpatys
tės padavė Maskolijai savo rei- 
kalavimę pirma susitarusius, bet 
Maskolija ne žada tę reikalavimę 
iszpildyti, Ji atsakė chiniszkam 
randui, kad maskoliszka laivynė 
Porte Arthuro reikalinga ėsanti 
ant apgynimo Chinų ir ant palai
kymo sandaros;reikalauja ji,kad tę 
portę Chinai pasamdytų jai ant 
90 m.; kitaip žada užimti su že
mės kariauna visę Mnndžuriję. 
Žinoma, ji tę patį begėdiszkę tei- 
sinimasi kalbės ir tęsyk, kada 
griebs kokį didesnį Chinų viesz
patystės szmotę. Maskolija v^ėl 
pakėlė protestę priesz padarynę 
Chinų sutartį kaslink paskolinimo 
16000000 svarų sterlingų arba 80 
000000 dol. ant užmokėjimo Ja
ponijai prigulinezių karės kaštų. 
Pinįgus tuos mat Chinams pasko
lina Anglija ir Wokietija, už kę, 
žinoma, apart palukų, Chinai pa
žadėjo visokius paliuosavimus 
skolintojams prekystoj. Tekį 
jau protestę, kaip ir Maskolija, 
pakėlė ir prancuziszkas pasiunti
nys Pekine ir pareikalavo lygių 
paliuosavimų praneuziškietps 
prekėjams pietinėse Chinų pro
vincijose. Anglija ir VVokietija 
gavo nuo Chinų tę, ko geidė, di- 
bar mat geidžia to paties Masko
lija ir Prancūzija. Jeigu už Chi
nų dalinimę užgims karė, tai pa 
gimdys ję Maskolijos besoty^tė. 
Pškutinės žinios pranesza, buk 
Amerika siunezia teiposgi dau- 
S'aus kariszkų laivų į Hongkongę.

ežinia tikt, ar ant užgrėbimo 

kokio nors Chinų kraszto, ar 
priesz iszpaniszkas ant salų Fili
pinų valdybas. Besirengdama 
vienok į karę su Iszpanija, A- 
merika ne gal erzintiesi su kitoms 
Europos vieszpatystėms.

Balkanų pussalls.
Maskoliszki laikraszcziai 

duoda, buk paskalas, kad Masko
lija, dėl pasiprieszinimo Austri
jos ir Wokietijos, atsisakė remti 
kandidaturę Grekijos sosto įpėdi
nio ant Kretos, gubernatoriaus,y- 
ra neteisingas: Maskolija ne pa 
liovė ir ne paliaus jo rėmusi, kol 
jis ne pastos Kretos gubernato
riumi. Maskolija iszsiuntė ad- 
miralę Skridlovę ant Kretos, kur 
jis paskirtas virszinįku masko- 
liszkos laivynės. Keliaudamas 
per Konstantinopoliu, jis norėjo 
pasimatyti su Turkijos sultanu, 
bet tasai jo ne priėmė. Taigi 
nukeliavo į Grekijos sostapilę, 
kur 'atidavė Grekijos karaliui 
laiszkus nuo caro. Turkiszki laik
raszcziai pranesza, buk caras įsa 
kė Skridlovui paimti ant savo 
laivo Grekijos sosto įpėdinį, nu
gabenti jį ant Kretos ir apgarsyli 
jos gubernatoriumi. Sultanas į- 
sakė Dževetui paszai, virszinį- 
kui turkiškos kariaunos ant Kre
tos, prieszintiesi visoms savo pa- 
jiegoms iszlipimui ant kranto 
Grekijos sosto įpėdiniui. Argi 
Maskolija drys su kariauna jį ant 
urėdo pastatyti?

Terp Bulgarijos ir Turkijos už
gimė vėl didesni nesutikimai. 
Turkijos randas kaltina Bulgari-

pa-

Macedonijoj, bulgarų apgyven
to], sukėlė maisztus. Bulgarija 
nesigina, kadangi ję remia 
Maskolija. Jeigu Turkija ne pa 
siduotų Mas k oi i jos reikalą v i 
mams, tai žada ji ant pavasario 
visoj Turkijoj maisztus sukelti 
ir stumti į karę ne tikt Bulgariją, 
bet Grekiję ir Montenegro. Alsi 
ginti nuo visų Turkijai butų la
bai sunku. Ant pavasario ren 
giasi maisztai isz naujo Armėni
joj, Azijatiszkose Turkijos val
dybose.

Wokiet(Ja.
Svarbiausiu darbu Wokietijos 

parlamente yra suteikimas ran
dui reikalingų pinįgų ant budru- 
tinimo vokiszkoe kariezkos lai- 
vynės. Kadangi vokiecziai ir 
teip apsunkyti dideliais mokesz 
ežiais, taigi jie ne norėtų dar di
desnės sunkenybės, o aut padau
ginimo laivų skaitliaus randas 
daug pinįgų reikalauja, Progre- 
sistai ir socijalistai pasiuntiniai 
ne kartę iszsitarė, kad jie balsuos 
prieszais, nepripažįs randui rei
kalingų pinįgų, nepripažįs jų tei 
pesgi lenkai ir prancūzai pasiun
tiniai. Wi»os todėl rando viltys 
remiasi ant balsų tvireziausios 
parlamento partijos, centrum va
dinamos arba klerikaliszkos ka
talikiškos. Wadovai tos parti
jos seniaus ne kartę iszsitarė, kad 
jie teiposgi ne pripažįs randui 
kreditų ant laivynės, dabar gi 
jie garsina, buk persitikrino, kad 
žmonės reikalauja drūtos laivy
nės, todėl jiė bakuos po rando 
pusei. Apie žmonių norus 
galima paabejoti: jie ne nori di
desnius mokešezius mokėti, o be 
to laivynės ne galima sudrutinti. 
Sąnariams katalikiškos partijos 
ne tiek rupi žmonių norai, kiek 
tas, kad už parėmimę rando rei
kalavimo, tasai randas prižadėjo 
daleisti į Prusus pargrįžti iszvy
tiems isz czia jšuitanis.

Prūsų seime rand <s pareikala
vo tolesnių 100 milijonų markių 
ant iszpirkimo nuo lenkų žemės 
Wakarinių Prūsų ir Poznaniaus 
provincijose. Nežiūrint ant 
prieštaravimo lenkų, prancūzų, 
progresistų ir socijalistų pasiun
tinių, kreditai tie likosi pripažin
ti. Lenkiški pasiuntiniai už
protestavo tę seimo nusprendimę 
ir visi apleido seimo rumę, 
atsisakydami ant toliau* imti j i- 
me daly vumji.

Pietini ir Widnrlni Ame
rika.

Brazilijoj atsibuvo < rinkimai to 
kraszto virszinįku, kadangi szį 
metę pasibaigė laikas prezidenta
vimo dabartinio prezidento, Mo- 
raeso. Prezidentu likosi išrink
tas Senor Compossalez, vice pre
zidentu gi Rosasilva. Rinkimuo
se ėmė daly vumę ir pietiniai Bra
zilijos aztetai, kurie nori su visu 
atsiskirti ir sutverti atskirę re- 
publikę. Ar juos užganėdys niu 
jai iszrinktas prezidentas, ar su
laikys nuo atsiskyrimo?

Kaip isz vidurinės Amerikos 
ateinanezios žinios paduoda, kova 
terp dviejų jos republikų, taigi 
terp Gvatemales ir Costarico už
gimė. Kaiinyniszkos repu- 
blikos, negalėdamos sutaikyti 
nesutinka nezių. i apreiszkė, 
kad prasidėjus karei, nė 
vienai, nė kitai (rasei ne duos 
pagelbos.

Popiežiaus sukaktuwė8.
2 d. Kovo, Ryme apvaiszczio- 

jo 20 metų sukaktuves popie 
žiaus, kurisai mat, nežiūrint ant 
senatvės, yra popiežiumi nuo 20 
metų. Jubilatas priiminėjo lin 
kėjtmns nuo kardintų ir kitokių 
bažnyczios virszinįku- Atėjo te
legramai su linkėjimais ir nuo 
visokių valdonų Europos ir kitų 
kraaztų. Popiežius, savo atsa
kyme atėjusiems jį pasveikinti 
skundėsi ant ietritt) bažnyczios 
prięszų, kurios viAok tikt su- 
drutina bažnyczię,v kadangi jos 
vienyja katalikus. |L .

Pietinėj Persijoj pasikėlė gy
ventojai prieš azacho valdžię. 
Wirssinįkas provincijos Kerman, 
ištraukęs priešą pasikėl usius su ka
riauna, keliose vietose juos su- 
muszė ir iszvaikė, bet galutinai 
dar visgi jų ne suvaldė.

Paryžiaus laikraštis “Politi- 
que Caloniale” praneša, kad da
ba prancūziškos kariaunos po 
vadovyste Bonchampo, viduri
nėj Afrikoj, Nigero apskrity j, li
kosi vietinių negrų iszskersta.

Mieste Tatza, Sziaurinėj Afri
koj, Morokko vieszpatystėj, ma- 
hometonys užpuolė ant žydiškos 
miesto dalies, iszdaužė žydiszkas 
pardavinyczias ir daug žydų iš
skerdė, paveržė merginas.

Ne rūkyk tabako ir nespjaudyk, 
nes tai trumpina tawo amži.
J alfu nori *t*tpra<yt nuo tabako ant *iaaZ<M 

ir pa.toti aarrlku, iwlrtu Ir aylingn, lak Kydyk- 
Im tradinama* NO-TO-BAC.kurf* perdirba .lip
nu. imonl. In twlnna. Daugella, karte pamėgino 
■ai*, gydykla*. In deazlmti dlenn lau iwere de- 
•almta tvaru wlraiant, Apie 00.000 tanonln tapo 
teuydytala Pirk NU-TO-HAC nuo aawo aptie- 
koriaut. ta gvaraaolja. ni60c. arba ui 11.00 A p.

Isz Lietuos.

Žydai wis palinkę prie 
nedorybių.

Panaikinus žydiszkas kareze 
mas, keli szimtai buvusių Wil- 
niuje žydų šinkorių iszrado jau 
kitę uždarbio szaltinį, kurisai dar 
dauginus negu karezemos atgabe 
na pelno. Wieton karezemų. ku 
rias randas nuo jų atėmė, buvę 
szinkoriai pradėjo rengti krome- 
lius, kuliuose pardavinėja sodos 
vandenį, limonadę ir kitus, bet 
jau paslėptus daiktus. Policija 
vienok pradėjo gerinus tėmyti 
ant tų žydų naujai parengtų li
monado* pardavinyczių ir suse 
kė, kad czia limonadas yra tikt 
teip sau, ant nukreipimo policijos 
akių nuo tikro tavoro, taigi kad 
tie naujai prisiveisę žydų krome- 
liai yra isz tikro tikt pa-daptais 
pale stuvystės namais, į kuriuos 
traukė žydai nemecziua abiejų !y- 
czių. 1 Daugelį isz tokių bjaurių 
biznierių padavė jau į sudę. dau
gelį užlaikytojų tokių paslaptų 

i paleistu vystės namų sūdai jau 
’ nubaudė.

Maskoliszka Mielaszirdys- 
tes Seserų Draugystė.
Kaune susitvėrė Maskoliszka 

Mielaszirdystės Seserų Dr-tė, prie 
savo namų parengė ji ambula- 
toriję, kurioje priima ligonius ir 
laiko daktarus. Beturcziams da
lina vaistus dykai., Tas įabai 
gerai, bet kodėl maskoliškas ran
das, nors Kaune maskolių yrama 
žiaus negu ne maskolių, veisia 
wien maskoliszkas draugystes, 
daleidžia dar tverti labdaringas 
draugystes žydams, bet nedalei- 
džia katalikams, nors tų yra 
giaus negu maskolių?

dau-

Jawų prekes
Pereilę sanvaitę, lietuviszkų 

jawų prekės Wiluiuje buvo szi- 
tokioa: už rugius mokėjo* po 75 
—77 kap. už pudę, avižos po 75 
—76 kap., grikai 75—76 kep., 
žirniai 65—67 kap. Szviežias 
sviestas 10—11 rubl, 25 kap., 
sūdytas 8 rubl. 25 kap. iki 9 rub. 
už pudę. Pūdas šieno 28—30 
kap., sziaudai 18—25 kap. -

Liepojuje mokėjo: už rugius 
lengvus po 73—74 kap., sunkius 
75— 76 kap., szviežius 77 kap. 
Kviecziai lengvi 105—111 kap., 
geriausi seni 113—116 kap. Avi
žos paprastos 73—78 kap., ge
resnės 79—84 kap., geros 85—86 
kap., geriausios 87—91 kap., už 
pudę. žirniai 76—80 kap., ge
resni 81—85 kap. Pupos 83 kap. 
Linų sėmens 124—125 kap. 
Kvietinės klynės smulkios 56 
kap., vidutinės 57—58 kap., 
stambios 59 kap., stambiausios 
«oV», ž

Sunaudojimas upės wan- 
denų ant padirbimo 

elektrikos.
Musų tėvynės sostapilėj, mies

te Wilniuje, rengia dabar elek
triškus žiburius, o toliaus nori, 
vieton arklių, perdirbti sztritka- 
rius ant elektriszkų. Kadangi 
parengimas paprastų elektrikos 
dirbtuvių daug kaštuoja, todėl 
Wilnius nori pasinaudoti isz pi
gesnės, gamtos duotos upės Wi- 
leikos pajiegos. Isz tos upės pa- 
jiegos ir dabar pasinaudoja Kucz- 
kuriszkių popieros dirbtuvė ir 
medvilnės dirbtuvė Puszkarnėj 
ir kelios mažesnės, kurioms upės 
vandens suteikia 500 arklių pa- 
jiegę. Miestas nori pasinaudoti 
isz to szaltinio ir ant padirbimo 
elektrikos ant miesto reikalų.

Nelaimė degtinės wariny- 
czioj.

Degtinės varinyczioj dvare Do
meno vieži uose, Rieczicos pavie- 
tyj, Minsko gub., atsitiko nelaimė 
per tai, kad musų kraszto dvar
poniai mažai tesirūpina apie ap- 
saugojimę darbinįkų nuo nelai
mių prie darbo. Du darbinįkai, 
sustoję ant supuvusios lentos, dir
bo prie katilo, supuvusi lenta 
nulužo ir nelaimingi darbinįkai 
įpuolė į verdantį katilę ir beveik 
su visu iszvirė. Isztraukė juos 
rods dar neva gyvus, Dėt buvo 
teip baisiai nuplikę, kad tę paczię 
dienę pasimirė. Nesaužiniszkas 
degtinės varytojas, • už neapsau
gojimu darbinįkų, pateks po su- 
du.

W agi Ha i daktarą | kilpas 
(traukė.

Pas daktarę Z^lkindę, Wil- 
niuje, naktyj atėjo du nepažįstami 
žydai ir praszė tuojaus važiuoti 
pas gimdanezię moteiiszkę. Dak
taras greitai apsirengė ir visi 
drauge iszėjo ant ulyczios, žydai 
paszaukė dorožkę, susėdo visi 
ir nuvažiavo neva pas ligonę 
prie miesto rubežiaus, sustojo 
prie atkampiai stovinezių mažų 
namelių. Daktaras isz Ii po ir nuė
jo į priemenę, žydai užmokėjo 
dorožkai ira liepė važiuoti, ne

laukti daktaro, kadangi jis bus 
ežia iki rytmecziui; atlikę lauke, 
jie paskui daktarę įėjo į butę. 
Czia vienok ligonės nebuvo, tikt 
keturi žydai, kurie ir užpuolė ant 
daktaro, iškraustė kiszenius,paė- 
mė pinįgus, laikrodėlį, nuo pirsz- 
tų numaustė žiedus ir iszvijo 
laukan. Priemenioj paliktos 
skrandos jau nebuvo: ję teiposgi 
paszlavė. Daktaras, nors naktis 
buvo szalta,pėkszczias prisigriebė 
į miesto vidurį, kur radęs dorož- 
kę, parvažiauvo namon. Ant ry
tojaus praneszė apie tę atsitikimę 
į pDliciję, bet parodytuose namuo 
se jau gyventojų nerado,tie name 
liai nuo seniai buvo neapgyven
ti.

Nauja lietuwl8zka “Žibu
rėlio” Draugyste.

“Tėvynės Sargas”, pirmame 
savo numeryje už sziuos metus, 
pranesza, kad terp lietuvių uki- 
nįkų Kauno gub. susitvėrė nauju 
lietuviszka draugystė po vardu 
“Žiburėlis”, kurios mieris yra 
apsiszviesti per skaitymu lietu- 
viszkų knįgų ir laikraszczių. 
Kiekvienas sąnarys moka po 10 
kap. ant mėnesio, prisiraszantis 
gi szvieiiai užmoka 1 rublį. Ui 
surinktus nuo sąnarių pinįgus 
draugystė perka knįgas, iszsira- 
szo laikraszczius. Sąnarys,paėmęs 
knįgę isz draugystės skaitiny- 
czios, negal jos pasilaikyti, bet 
perskaitęs turi ję sugražinti; gal 
ję duoti ant perskaitymo ir ne 
sąnariams, bet ui ję atsako sąna
rys paduot o ja s. Susi t veri ant drau- 
gystė turėjo vos 5 sąnarius bzię mietas apgarsino jau pirma dalį
zIizvk £»•*»« 1 R Al A VI -n-. V-IM4J. . lt. j I -n IIIdien gi turi jų 15. Išsirašė ji 
“Tėvynės Sargę” ir “Ukinįkę” 
ir 30 visokios įtalpos knįguczių.

Panaikintas mokestis nua 
duszios.

Tūluose Lietuvos valszcziuose, 
ant buvusių karaliszkų ukinįkų 
buvo uždėtas mokestis nuo dū
šios. Dabar tasai mokestis liko
si panaikintas Wilniaus, Witebs- 
ko, Garteno ir Minsko gub. Ka
dangi per nuėmimę tų mokesz- 
czių turėtų pasididinti maskolisz- 
ko iždo nepriteklius, todėl tę ne
priteklių turės uždengti isz že- 
miazkų surinkimų:Wilniaus gub. 
reiks įmokėti 7700 rublių, Wi- 
tebsko 4250 rubl., Grodno arba 
Garteno 7350 rubl.,Minsko 3650.

Naujas geležinkelis.
Maskoliszka kelių ministerija 

pavedė ne seniai susitvėrusiai 
kompanijai dirbdinuno trumpų, 
privaiiavimui prie didelių, gele 
žinkelių Maskolijoj, padirbti nau- 
ję liniję nuo Szventėnų į Pane
vėžį, su atskira alkuhe į Wilk- 
mergę. Darbai prie to naujo ge
ležinkelio prasidės dar szį pava
sarį.

Gaisrai VVilniaus gub.
Antroje pusėje Sausio mėnesio 

szių metų, Wilniaus gub. buvo 
tikt 7 gaisrai, isz kurių: 2 užgi
mė nuo neatsargumo, 1 nuo ne
gerai įtaisytų kaminų, 1 nuo pa
degimo, ir 3 nuo nesusektų prie- 
žaszczių. "VVisuose tuose atsitiki
muose ugnelė padirbo blėdies ant 
5840 rubli#.

Isz Prūsų Lietuvos.
Lietuviškoji draugystė “By- 

rutė”, Tilžėje, 20 Wasariaus szių 
metų nulaikė žieminę szventę su 
koncertu,dainavimu ir isziėdymu 
tragėdijos “Keistutis”, paraszytos 
lenkiškai Asnyk’o, lietuviškai 
verstos V. Kapso. ' I. G.

Nuo trūkio nuszoko.
Ant teip vadinamo Polesiaus 

geležinkelio, tris žydelius pasiekė 
nelaimi. Wažiuvo jie mat iki 
stacijos Pticz, iki kur turėjo iš
pirktus tikietus; per mašinisto 
vienok apsirikimę, trūkis ant to 

stacijos nesustojo. Žydeliai sumis- 
lyjo nuszokti nuo bėganezio trū
kio, bet beszokant, vienę tuojaus 
sugriebė-trūkio ratai ir ant vie
tos sumalė, kiti gi du teip sunkiai 
apsikulė, kad nėra didelės vilties 
juos iszgydyti.

Sudegė garinis malūnas.
15 d. Wasariaus, Kaune, sude

gė rando trys metai atgd ant ka
riaunos reikalų pastatytas garinis 
malūnas. Netoli sudegusio malū
no yra kariaunos magazynai, bet 
jų ugnis neužgriebė. Nuo ko 
ugnis užgimė, nežinia, bet kada ji 
pasirodė, malūnas stovėjo, jsme 
nedirbo. Mieste 'kalba, buk jis 
likosi tyczia, jo užveizėtojų mas
kolių uždegtas, kadangi jie buk 
daug szelmyetų buvo pridirbę.

■

Prigėrė žwejai.
Smarki vėtra užklupo ant jū

rių, prieszais Klaipėdę, išplau
kusius gaudydyti lasziszų žvejus. 
Wėtra mat užkilo netekėtai, to
dėl žvejams nebuvo kada su 
valtims prisigriebti prie kranto. 
Keturi žvejų laiveliai susidaužė, 
kiti likosi drueziai pagadyti. 10 
žvejų prigėrė, trūksta 'dar sze- 
szių, su kuriais nežinia, kas atsi
tiko. Reikia pridurti, kad dau
giausiai žvejų apie Klaipėdę yra 
lietuviai, bet ar visi prigėrę yra 
teiposgi lietuviai, to laikrasz- 
ežiai nepaduoda.

. • j

Tlrsztumas apgywenimo 
Maskolijoj.

Maskoliškas statistiszkas ko- 

žinių isz paskatinio Maskolijoj 
atlikto žmonių suskaitymo. Pas
kirstymo gyventojų pagal tau
tystę rods dar neapgarsinta, telpa 
iszleistoj dalyj vien žinios kas- 
link tirštumų apgyvenimo. Isz 
tų žinių matyt, kad isz visų Mas- 
kolijos krasztų tirszcziausiai apgy
venta pietini Lenkija. Petroko- 
vo gub. iszpuola ant kiekvieno 
ketvirtainio viorsto 130 žmonių, 
Warszavos gub. gi 125, Kelczių 
gub. 86; isz Lenkijos gub., re- 
cziausiai apgyventa Suvalkų gub. 
kur iszpuola tikt 56 ant ketvirtai
nio viorsto- Isz Maskolijos gub., 
tirszcziausiai apgyventa Mask
vos gub., kur iszpuola 83 žmonės 
ant kiekvieno ketvirtainio vior
sto, tolinus eina Podoliaus gub. 
su 82, Kijevo su 79. Isz Lietu
viškų gub. kitos Nemuno pusės 
tirszcziausiai apgyventa Grodno 
gub., kur išpuola po 47 ant ket
virtainio viorsto, Kauno gub. 44, 
Wilniaus gab. 43, Witebsko 39, 
Li f landi joj 32, Kurlandijoj 28, 
Minsko gub. 27. Isz visų Europi 
nės Maskolijos gub., recziaus ai 
apgyventa Archangelsko gub., 
kur ant dviejų ketvirtainių 
viorstų iszpuola tikt vienas gy* 
ventojas.

Imant visas 50 Europinės 
Maskolijos gub., 13 isz jų skait
lius vyriškių yra didesnis negu 
moterų, prie tokių gubernijų pri
guli ir prigulinti prie Lietuvos 
Grodno gub.; kitose visose guber
nijose, taigi ir likusiose lietuviss- 
kose gub.,skaitlius moterų dides
nis negu vyriszkių; imant gi vi- 
sę Lietuvę, skaitlius motėrų yra 
net ant kelių tukstanezių dides
nis negu vyriszkių, taigi mat ne 
visos lietuvaitės gali turėti viltį 
kada nors ištekėti, kadangi joms 
lietuvių vyrų nepritenka.

Juokai-
— Sztai, asz kę tikt gavau 

laiszkę, kuriame nepasiraszęs ra- 
szėjas teip manę kolioja, kad 
bjauriaus kolioti negalima. Ar ta 
nežinai, kas teip galėtu raszyti?

—^Turbut tas, kas tavę gerai 
pažįsta. /

— Klausyk, asz czia saliune 
ne noriu musztynių kelti, bet 
eikime į priemenę, asz tau duosiu 
į snukį.

— Jeigu tu man žadėtumei ir 
dvideszimta kartų į snukį, tai 
asz ir tęsyk isz galiūno neužeisiu.
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NUO KEDYSTES.

Daugumas isz skaitytojų skun
džiasi ant blogų laikų ir meldžia 
palaukti su užmokeszcziu už laik- 
rasztį. Taigi, jeigu jums labai yra 
blogi laikai ant užmokėjirbo $2. 
tai mums turėtu būt dar blo
gesnis padėjimas, reikia padėti 
daug kasztų per met? ant 
iazda vyst ės laikraszczio ir vi
siems dykai siųsti. To nuo mus 
reikalauti negalite, juk ir mums 
Dievas isz dangaus gatavų pini
gų neiszmeta ant apmokėjimo 
augsztų expemų. Norėdams, 
kiekvienas gali surasti tuos $2.00 
ir už-imokėti,. nes gerai žinome, 
kad daugumas musų brolių vienu 
varkaru, saliune ar prie kazyrų, 
nekartę praleidžia po $5.00 ir po 
daugiau ir kę isz to pelno? Nusi
perka sau lig? ir užsipelno gėdę 
nuo svieto. Skaitykite laikrasz- 
ežius, o tie sulaikys jus nuo sa 
liūnų, kuriuose susitinkate su ne
suskaitytoms nelaimėms; skaity 
darni iszmoksite ko naudin
gesnio už kazyras ir girtuoklystę.

Dar kėlėt? dienų palauksime 
su užmokeszcziu, bet kurie sziose 
dienose neatsiųs, priversti busim 
siuntini? laikraszczio sulaikyti.

Laikrasztis “L’etuva” kasztuo- 
ja ant metų tik $2.00, o kas abu 
doliarų ant syk užsimoka, gauna 
ui 50c. knįgelę dovanų. Kuįgelę 
gali iszsirinkti sau isz musų kata- 
liogo, kas koki? nori. Kas neturi 
musų kataliogo,tegul atsiszaukia, 
o prisiusime dykai.

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

Prisiųsdami pinįgus, uždėkite 
szitokį adresę:

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

Kiekvienas teip sako:
CASCARETS CANDY CATHARTIC yra tai 

•tebukllDKiau*io* gydjkJoa *xi. 'oiiiau* i*ua- 
dimu"*e, turi pardu įmoka, gydo lat*aduei Ir 
tikrai inkitu*, kepenis, pilwa ir oxy*tyia wi«a 
•tetemf. pra.-zailtia perazalima, gydo ga)wo* 
akaudejimf. drugy ir uikietejiina wlduriu

Pirk deiiutę C, C. C. sztfdien, 10, », 50 cen
tu. Randasi wi»o*e apUeko*e ir Usgydyma gwa- 
rantuoja-

Liūdna amžiaus pabaigv.
Philadelphia, Pa. Darbinįkas 

Gillen, gyvenantis szitame mies
te, ilgai ne galėjo darbo surasti, 
be uždarbio atsirado baisiame 
varge. Pereitos sanvaitės pane- 
dėlyj rado jį jau be žado viena
me arklių tvarte, apmirm-į nuo 
bado,kadangi jis per isztisas die 
nas nieko nevalgė. Konstableris 
nugabeno nelaimingę darbinįk? į 
Ph'ladelphi? ir patalpino į ligon- 
butį. .Ten jis sziek tiek atsiga
vęs papasakojo, kad nuo kelių 
dienų nieko ne valgė, gulėjo ke
lias dienas ant szalczio kamputyj 
aname. arklinįke. Ligonbuczio 
daktarai visaip stengėsi jį sudru- 
tinti, bet jų stengimaisi nuėjo ant 
niekų, nelaimingas žmogus, į po- 
r? valandų po atgabenimui, li- 
gonbutyj pasimirė. Mat turtin
goj Amerikoj nėra tiek milijonie
rių, kiek mirszta czia isz bado 
beturezių darbinįkų,arba kiek nuo 
nedatekliaus maisto nustoja savo 
fiziazkų paj ėgų.

Numirė isz baimes.
Cleveland, O. Pereit? suba- 

tos naktį, gyvenantis czia szve- 
das, Peterson, parėjo girtas na
mon ir baisiai sumuszė savo pa
czi?. Nelaiminga moteriszkė 
vienok isz girtuoklio rankų isz- 
sisuko, iszbėgo laukan ir nuėjo 
pas savo jaunystės tavorszk?, 
Bishopienę. Tie priėmė eumusz- 
tę moteriszkę ir pagaldė j? į lo 
w?. Panedėlyj, treczi? wa’and? 
rytmetyj, atėjo czia Peterson, 
pradėjo baladotiesi į duris ir rei
kalavo, idant jį įsileistų. Bi- 
shopiszėjo per kitas duris, norė
damas girtuoklį nuraminti, bet 
tas ne pasisekė. Persigandusi 
Petersonienė stengėsi isz lovos 
pasikelti, iszg?stį jos didino kiek
vienas atsiliepimas jos vyro už 
durų. Ant galo vyras iszvertė 
duris
tuom paežio laiku 
kėlėsi-isz lovos, bet vėl tuojaus 
puolė atgal jau ne gyva, pasimi
rė ji mat isz baimės.

ir įsiveržė į gyvenimu, 
jo moteris

Netikra mergina.
Bridgeport, Conn. Koksai Jos. 

Curtis sumislyjo mat susijiesz- 
koti lengvu uždarbį. Apsidengęs 
mergiszku vardu, patalpino jis 
atsiliepimus laikraszcziuose, kad 
jauna ir graži mergina nori ap-n- 
vesti. Kasgi isz vyriszkių nenorė 
tu apsivesti ir dar su gražia mer
gina. ypacz gi Amerikoj, kur isz- 
tikro gražių merginų ne daug 
pasitaiko. Ant patalpintoapgarsi- 
uimo daug nevedusių vyriszkių 
atsinzaukė ir pradėjo tarybas su 
netikra mergina. Žinoma, gei
džianti apsivesti, greitai susitai
kė, žadėjo pas numylėtinį, kurio 
ne matė, atkeliauti, pareika'avo 

. vien, kad numylėtinis atsiųstų 
kiek doliarų ant kelionės. Daugu
mas norinezių turėti graži? paczię, 
pinįgus atsiuntė, bet potam jau 
Curtis persikėlė į kitę miesto dalį 
ir nė ne mislyjo važiuoti pasiro
dyti savo numylėtiniui. Wieass 
isz tokiu budu apgautų pasiskun
dė į poiicij? ir fojė ant galo priga
vėję susekė ir patupdė už grotelių 
arba, kitaip sakant, patalpino į 
kalinį. -*

Wagiliai prie darbo.
Pana, 111. Czia pradėjo Maus

ti gerai susiorganizavusių plėszi- 
kų pulkas, kurie per paskutinę 
sanvaitę daug mieste gyvenimų 
ir pardavinyczių iszplėszė. Wien? 
tikt 3 d. Kowo, naktyj, iszplėszė 
jie pardavinyczias: Montgomery, 
Juozo Reposkio, James* Gordono 
ir Hermano Luchmano; iszgabeno 
tavorus isz pardavinyczių ir vi
sus, kokius tikt rado, pinįgus.

Auksą rado, bet gyvasties nusto
jo.

Į miest? Skaguay, Alaskoj, at
gabeno du angliszki policijai) tai 
isz Britiszkos Kolumbijos dviejų 
nepažįstamų vyriszkių kuuus,ku
riuos rado suszalusius, sniego už 
bertus. Jų kiszeniuose buvo už 
$160000 aukso ir visokios pro
centinės popieros. Mat auksas ne 
apsaugojo nuo szalczio* ir bado.

Nelaime ant geležinkelio.
Atlanta, G|. Nesusekti pik

tadariai, netoli Cauton, 6a., ban 
dė iszvaryti isz rėlių į pietus bė 
gantį pasažierinį Atlanta, Kn< x- 
ville and Northern geležinkelio 
trūkį, bet iszpildyti jfems ne su
vis pasisekė: isz rėl ų iszszoko 
tikt lokomotyvą ir susidaužė, ki
ti vagonai pasiliko ant szėuių. 
Trūkio maszinistas prie to nusi
laužė koj? ir likosi teip sunkiai 
apkultas.

Milvaukee, Wis. 3 dien? Ko 
vo, naktyj, bėgantis į pietus Wis- 
čonsin Central geležinkelio trukia, 
netoli Franklin Purk, iszszoko i-z 
rėlių. Prie to vagonų stabdėjas, 
Jenning, likosi užmusztas, pecz 
kurysgi Paiuter sunkiai apsikulė.

Numirėlis pavirto in akmeni.
Pendleton, Ore. Gyvenanti 

szitame mieste naszlė, Kees, nus
prendė grab? sawo 20 metų atgal 
paaimirusio szitame mieste vaiko 
atkasti ir pargabenti ant kapin ų 
į Olney. Grabas tapo atkastas, 
beneszant ant naujos vietos, ne- 
azėjai užtėmyjo, kad grabas yra 
neiszpasakytai sunkus; atidarę jį, 
persitikrino, kad padėtas į jį 
vaiko kūnas pavirto į akmenį, 
taigi suakmenėjo.

, i
Papjovė sąvo vaiką.

Columbu8, Oh. Miestelyj Gro- 
ve City, t)hio, vietinio mokin
to jaus pati, Olga Demorest, ma
tomai isąrupeszczio įgavusi proto 
sumaiszymę, kadangi jos vyras, 
įpuolęs į lig?, nustojo vietos, pa
griebusi vyro britvę, papjovė 
miegantį keturių metų savo vai
kę. Paskui norėjo papjauti wyr? 
ir likusius szeįmynos sąnarius, 
liet tie į laikę pabudo ir pakėlė 
riksmę, ant kurio subėgo kaimy
nai ir atėmė nuo beprotės britvę.

Draugai pleszikus iszliuosavo.
Bradford, III. Czianyksz- 

cziame kalinyj sėdėjo du broliai 
Widgerai, apskųsti už plėszimu*. 
5 d. Kovo,naktyj, keturi pasūdy
tų plėszikų draugai iazmuszė ka
linio duris ir iszliuosavo czia sė- 
dinezius nusikaltėlius, kurie drau 
ge su savo iszliuosuotejnis, pasi
slėpė girioj.

Pamegyk dciute CASCARKT8 ui 10o., ge- 
rUuala MtaUytoja plauciiu ir wi*u wid«riu.

Isz darbo lauko.

Nesiduoda urednikains.
Miestelyj Young America, Cass 

pavietyj, Indijanoj, gyventojai 
isznaikinb saliun? Naces. Pavie- 
czio valdžios iszsiuntė konstable- 
rius suaresztuoti kaltus, bet kaip- 
tikt jie užmatė pavieczio konsta- 
blerius, davė žini? į miest?, gy
ventojai apsiszarvavo ir iszvijo 
urėdnįkus. Gyventojai mat ant 
atsigynimo tvirtai susiorganiza
vo, visuose miesto krasztuose 
pastatė sargybę, kuri, užmaeziusi 
besiartinaniezius urėdnįkus,fabri
kų szvilpynėms duoda žini? gy
ventojams,kurie tuojaus apsuzar 
voję susirenka pavojingoj vietoj 
ir neįsileidžia urėdnįkų. Sugrio
vę saliun? teisinasi, kad jie t? 
padarė ant apsaugojimo žmonių 
nuo girtuokliavymo, jie nekart? 
kalbino saliuninįk? ne demorali
zuoti, kadangi kalbinimo nepa- f 
klausė, neliko jiems daugiaus 
nieko, kaip sugriauti demoraliza
cijos uietę. Kaip czia tos tęsy- 
nės terp gyventojų ir urėdnįkų 
pasibaigs, sunku įspėti, gyvento- ( 
jai žada be kraujo praliejimo ne
pasiduoti valdžioms.

Gaisras.
Fittsburo, Pa. 6 d. Kovo, 

vakare, ant Webster avė., užsi
degė namai po nr. 614. Prie to 
viena moteriszkė užtroszko du
rnuose, penkios gi kitos ypatos 
teip skaudžiai ir pavojingai ap
degė, kad trys isz jų, pagal dak
tarų nusprendi m?, turės mirti. Ka- 
da užgimė gaisras, trys szeimy- 
nos gy venanezips tuose namuose 
jau miegojo, kada pabudo, 
degė trepa', todėl nulipti nuo 
augsztutmių lubų buvo jau nega
lima, reikėjo szokinėti per lan
gus.

Užpuolė pleszikai.
Wichita, Kana. Pas Dr? Bise, į 

miestelį Ryan, Indijonų teritori
joj, naktyj, neva kviesti pas ligo
nį, atėjo trys apsimaskavę vy- 
riszkiai, bet vieton iszpasakoti 
kuom serga ligonis ir kur jis y- 
ra, szoko jie ant daktaro ir jo pa- 
czios, juos suriszo, ir teip ilgai 
kankino, kol jie ne atidavė visų 
pinigų, kokius tikt namieje turė
jo, isz viso 114 doliarų. Wagi- 
liai likosi susekti ir gyventojai 
nori juos lynezuoti.

Pereit? sanvaitę buwo Su
vienytose VVieszpatystėse isz vi
so 251 nusibankrutinimas, pereit? 
met?, t? paczi? sanvaitę, buvo 
jų 246; Kanadoj buvo jų 32, 
pereit? gi met? 59. Kaslink pre
kystes ir darbų, pereita sanvaitė 
buvo geresni negu užpereita; 
kariszki szauksmai tūlų Amerikos 
laikraszczių ir senatorių ant dar 
bo ir prekystes neatsiliepė, mato
mai prekėjai netiki, idant rėka- 
vymais galima butkraszt? į karę 
įstumti. Iszdirbimų reikalavymas 
pasididina Iszvežimas kvieczių 
ir kitokių javų isz Amerikos di
dinasi ir toliaus.

1 Washingtono kongresui li
kosi paduotas užmanymas pa
rengti nuolatinį santaikos sudę, 
kurisai |>erkratinėtų visokius ne
sutikimus terp geležinkelių kom
panijų ir jų tarnų ir darbinįkų. 
Užmanytojai reikalauja, kad butų 
iszriukti trys santaikos sudžios: 
vienas isz kompanijų pusės, ki
tas is darbinįkų pusės, treczi? gi 
rinktų abudu pirmutiniai.

1 Fajl River, Mass. Czia- 
nykszcziose medvilnės verpiny- 
cziose vėl pradėjo dirb i. Pakė 
lę sztraik? darbinįkai, jį praloszė. 
Iszsisėmus pinįgams kasoje czia 
nykszczios unijos, kitos darbinį- 
kiszkos organizacijos sztraiko ne 
parėmė, todėl darbinįkams nieko 
daugiaus ne liko, kaip grįžti prie 
darbo ant tokių iszlygų, kokias 
dirbtuvių savinįkai pasiūlė.

1 Nev York. Darbinįkai dir
banti prie tilto ant East River ir 
prie perdėstinėjimo ulyczinių ge
ležinkelių linijų pareikalavo 8 
darbo valandų ant dienos ir uni
jų užmokesnio normos. Kadan 
gi vienok kompanijos ant to rei
kalavimo nesutiko, todėl darbinį
kai pakėlė sztraik?.

5 Phtbburg, Pa. Nuo 1 die
nos Rugpjuczio, czianykszcziai 
stiklo darbinįkai gaus szitokį už 
savo darbę užmokesnį: stiklo 
pjaustytojai po $3.25, langiai gi 
po $2.75; dirbanti prie langų

Nelaime aut Juriu.
KeyWest, Fla. Laivas ‘ Speed- 

vell”, plaukiantis isz Mares, 
Fla. į Key West, ties Marguasan, 
18 mylių nuo Key West, likosi 
baisių vilnių iszardytas ir pasken
do. Ant pražuvusio laivo buvo 
is* viso 13 žmonių, isz kurių 9 
prigėrė; terp prigėrusių yra laivo | taisymo dirbs po 8 ‘valandas? 
kapitonas Caller ir trejetas jo.......................
vaikų. . . ' J ..

dirbanti gi dirbtuvėse—po 9 vai. 
ant dienos.

1 Guano Rapids. Mich. Dar
bai czia truputį pasigerino, tūlo
se dirbtuvėse pakėlė darbinįkų 
uždarbį, nore nedaug, nuo 50c.— 
|1 ant sanvaitės. Yra czia vie
nok dar diktai daibinįkų neturin 
ežių darbo; gal būt, kad nuo pa
vasario darbai dar labinus pasi
gers-

South Bethlehem, Pa. Be- 
Ihhhem Iro n Co. uždarė jai pri- 
gulinczi? plieninių szėnių dirbtu
vę; kompanija teisinasi, kad ji, 
prie dabartinių prekių, negali 
dirbti, kadangi darbas neapsimo
ka. 1000 darbinįkų per tai neteko 
darbo.

1 Santa Cruz, Cal. Czianyk- 
szcziose parako dirbtuvėse dir
ba per dien? it naktį be palio
vos, ant dienos iszdirba po 11 
tonų parako. Priėmė prie darbo 
dauginus negu paprastai darbinį
kų.

5 Bellune, Ohio. Dirbtuvėse 
“VVheeling Iron & Steel Co.” 
numažino darbinįkų uždarbį ant 
5—10%. Wisi dirbanti czia dar- 
binįkai, isz viso 5000 žmonių, 
ant to nesutiko ir metė darbę.

5 Pit-burg, Pa. Tveriasi czia 
didelis trustas drato fabrikantų. 
Į trust? susijungtų visos Ameri
kos drato dirbtuvės. Jo kapita
las sieks $87000000,

angltszkuose laikraszcziuose, buk 
ėsas “Spokesmen, Couut Jocis”. 
Pbi'ad. lietuvius perstatė sve- 
timtaucziams kaipo gauj? puslau
kinių tamsunų ir buk tikt Count 
Jocis juos atvėsęs ant kelio ap- 
szvietimo. J< eis užsipelnė kuo di
džiausiu papeikime ir, radosi, liks 
iszguitas isz tarpo lietuvių.

Vietinis.

gi galėjo tikėtiesi, kad smegenys 
netikt kad suteikia žmogui protę, 
petikt yra organais mislies, bet 
jie yra dar gamtos suteikta aptie- 
ka, ant saugojimo nuo visokių 
ligų-

RrtKALAt JA TiisiMHv IB dabmztsiu wyru ar 
nervinu keliauti po Chicairf Ir aplinkine* ir pra
dai. neU tawoni« begoto* ttnnoa.Gau* |86,oo»nt 
meneaio Ir ei penia*. Darba* ant wi*oao*. Turi 
duot gerf rekon»n4acią. Ra*iyklt angliukai 
Indedami *awo adra** ir marke ant atoskymo. 
Adreia*: The Dominion Co.. Dept. Y. Chlcago.

ISZ
Lietuwiszku dirwo

Prowa szerifo Martino 
ir jo sfijbrų.

Pro va darbinįkų su žraogžu 
džiu szerifu ir jo sėbrais artinau 
prie galo: darbinįkų liudytojai, 
kaip ir kompanijų pasamdyti 
žmogžudžių liudytojai ir pats 
žvogžudžiai likosi jau iszklausi 
nėti. Darbinįkų liudytojai isz 
reiszkė, kad darbinįkai ėjo ra
miai, beginklį nedavė priežas 
t ės szerifui juos stabdyti, kompa
nijų gi liudytojai ir patsai Martin 
ir jo pagelbinįkai aiszkino, kad 
darbinįkai buvo ginkluoti, kac 
jie užpuldinėjo ant nenorinezių 
prie jų prisidėti, kad pzaudė į 
szerifo žmonis, todėl tie, ant atsi
gynimo,turėjo pasinaudoti isz gin
klų. Iszklausinėjus kompanijų ir 
szerifo liudiuįkus, prokuratorius 
dar iszklausinėjo kelisdarbinįkus, 
kurie iszreiszkė, kad norėjo prie 
sztraikierių prisidėti, bet kad jie 
turėjo lazdas, sztraikieriai neno
rėjo priimti, kol lazdų neuumes. 
Dabar advokatai pradėjo savo 
kalbas; pirmiausiai kalba advo 
katei darbinįkų. Kompanijoms 
pritarianti la i k raszcziai, kaip galė
dami, juodina darbinįkus. Paleido 
jie paskalę, buk darbinįkai rengia 
kersztę, jeigu azerifas ir jo pagel 
binįkai ne butų nubausti; atėjo į 
sud? ir grasinanti laiszkai, bet 
kas tuos laiszkus paraszė, nieks 
nežino. Greicsisus juos galėjo pa- 
raszyti kompanijų ir szerifo tar
nai ant dar didesnio apjuodinimo 
darbinįkų, ant parodymo,kaip jie 
neramus, todėl priesz tokius sze 
rifas turėjo ties? pasinaudoti isz 
ginklų. Kokį nusprendi m? sūdąs 
iszduos, dabar dar įspėti negali
ma, bet prova visgi szi? sanvai
tę pasibaigs. Daugumas laikrasz
czių spėja, kad žmogžudžiai taps 
prilaukiu szerifut prisaikintų au
džiu iszteisinti.

Priesz Lodges bilių.
Nev Yorke, ant Cuoper Union, 

“Ateivių Apsaugojimo Lyga” 
suszaukė mitingę. Žmonių susi
rinko ne per daugiausiai, bet su
sirinkę nusprendė protestuoti 
priesz Lodges bilių ir reikalauti, 
idant bilius butų kongrese at
mestas, kaipo prieszingas konsti
tucijai Su vi anytų Wieszpatysz- 
czių.

Bjauri wagysta.
“Saulė” pranesza apie bjauri? 

szveutvagyst? atsitikusi? She- 
nandorio lietuviszkoj bažnyczioj. 
VVagiliai įsikraustė į bažnyczię, 
atplėszė tabernaculum, iszbarstė 
ant grindų Sz veneziausi?, kielT 
kę gi paėmė, bet paskui lauke jį 
pametė. Kadangi bažnyczioj nie
ko nepelnė, įs kraustė paskui į 
gy venim? prabaszcz aus, kunįgo 
Abromaiczio, privertė jį atiduo
ti pinįgus; gavę 15 dol., dar jais 
nepasiganėdino, reikalavo atida
rymo kasos, bet kunįgas gazdini- 
mams nepasidavė. Wagiliai su 
$15 dol. iszsineszdino; iszeidami 
paėmė dar vikarijuszo drabužius. 
“Saulė” sako, buk tie plėszikai 
lietuviszkai kalbėjo, bet sunku 
mums tam patikėti.

Isz Baltimorčs, Md.
Pas mus menkai dirba, bet su

lyginus su pereitais metai, tai szį- 
met dar wis daugiaus dirba kriau- 
cziai negu pernai; geležiniai fa
brikai dirba pilnę laikę. Pradėjo 
apsilankyti vagiliai į lietuvių gy
venimus ir dienos laike isznesza 
visokias graznas arba geresnius 
drabužius. Wieno lietuviosaliunį- 
ko iszneszė auksinius laikrodėlius 
už $170,00. Iki aziol vagilių ne 
susekė. Todėl ruimus reikia laiky
ti visados užrūkytus. Pargrįžo isz 
kelionės ir p. G. G. Raiša, liet, 
magikaa, kaip girdėt, tai ne pra
stai jam sekėsi kelionėje.

Neperseniai pas mus susitvėrė 
nauja pagelbinė ligoje Dr-tė, po 
vardu “Keistuczio”. Įstojimus i 
ki 20 Kovo 1896 m. dykai, o. nuo 
20 Kovo turės įstojimo mokėti 
pagal amžiaus metus; taigi dabar 
gera proga dėl tų, kurie dar nė
ra nė į joki? £>r-tę pristoję, gali 
czia pigiai prisiraesyti.

Apie "Draugystę Liet. Koop. 
Spaustuvės” mažai k? galima 
praneazti. Dabar apiė j? nutilo 
ir kaip sako laikosi vos apie 6 są
nariai. Yra czia daug norinezių 
tverti nauj? “Snsivienyjim?”, 
tik nėra kam pradėti organizuoti. 
Daugumas dabar pasipiktino isz 
dabartinio “Susiv. L. A.”, kaip 
iszgirdo, kad pinįgai dingo pas 
kasierių. (Jie, rodosi, ne dingo. 
Rėd.) Artojas.

CA8CABKT8 audrutlna kepeni*, iukituilr 
fllwa. Niekad neskauda. 10c.

Isz Philudelphios, Pa.
Atsilankė pas mus tūlas “gra

fas” (?) Jocis; musų “Kliubai” 
priėmė jį ui mokintoją vakarinė 
se mokslainėse, idant suszelpti 
kaipo pavargusį imogų, nes ža- 
dėjo eiti į mokslainę mokyti esi 
ant advokato. Nors Jocis ne
seniai radosi Philadelphijoj, bet 
,au pradeda savo sselmystoms 
atsižymėti ir daro armyderį terp 
Philsd. žmonių. Savę persistatė

Naujausias nuo ligų apsau
gojimo būdas.

Ant apsaugojimo nuo visokių 
limpanczių ligų žmogaus, iki 
paskutinių laikų vartoji skiepy- 
jim? apsilpnytų visokių limpan
czių ligų nuodų arba bakterijų. 
Kadangi vienok ne visų limpan
czių ligų bakterijos yra surastos, 
nesurastų todėl ir skiepyti nega
lima, nuo tų limpanczių ligų 
daktarai ne turi dar tikrai saugo- 
janezių arba gydanezių vaistų. 
Naujausiuose laikuose, du raok- 
slincziai, vokietis Wassermann 
ir japonietis Tokaki, besidarbuo
dami laboratorijoj D-ro Erlicho, 
Berlyne, isztyrė, kad galvos ir 
nugarkaulio smegenys žmogaus ir 
žvėrių turi ypatybę saugojanezi? 
žmogų nuo užsikrėtimo visokioms 
ligoms, tos medegos turi ir gydan- 
czi? ypatybę. Ant to reikia sme
genis teip vadinamų nerviszkų 
vidurių, žvėrių arba žmogaus,su- 
tarpinti ir su czirszkynaite įezirk- 
szti žmogui po oda. Toksai įezirk* 
sztas vaistas netikt kad saugoja 
imogų nuo užsikrėtimo liga, bet 
eigų jis įczirksztas ne vėliaus 

kaip 24 valandos pirm užsikrė
timo, tai naikina lig?, taigi gydo 
ligonį. Tasai naujas gydymo bū
das, jeigu prie tolesnių tirinėji- 
mų pasirodys teip geru, kaip apie 
ji kalba susekę gydanezi? sme
genų ypatybę mokslincziai, tai jis 
gerinus atliks savo užduotę 
negu sziędieninis būdas skiepyji- 
mo susilpnytų ligos nuodų. Gam
ta mat, kuri apdovanojo avietę 
visokioms ligoms, suteikė 
visiems gyviems sutvėrimams 
ir aptiek?, vaistus geresnius 
negu aptiekose perkamus. Kas

i Isz kur paeina musų nami
niai gywuiiąl.

Wisi Amerikoj auginami gy
vuliai paeina isz Europos, iszė- 
mus pietinėj Amerikoj indijonų 
auginim? lamų; bet isz kur tie 
gyvuliai atsirado Europoj? Be
niaus Europoj mokslincziai prisi
laikė nuomonės, kad Europa ap
gyventa tautų atkakusių isz Azi
jos, priesz jų atkakimę ji buvo 
neapgyventa,taigi Azijos tautos, 
atktfkdamos į Europę, atsigabeno 

> su savim ir senoj tėvynėj augi
* namus naminius gyvulius. Wie- 
■ nos Azijos tautos, daugume mon- 
1 goliszkos kilmės, atsibaldė į Eu

ropę per lygumų tarpę, terp Ura- 
liaus kalnų ir Kaspiszkų jūrių,

1 kitos gi, taigi ariszkos kilmės 
tautos, nuo Eufrato ir Tigro. Isz- 
kasti vienok suakmenėję seniaus 
gyvenusių tautiszkų gaivalų la
vonai tūluose Europes krasztuo
se nepanaszus į ariszkę arba 
mongoliszk? tipę. Užsilikę dar 
Pirenėjų kalnuose gyvenanti Ban
kai (Sziarinėj Iszpanijoj ir dvie
juose apskricziuoee pietinės Pran 
euzijos) dar prideraneziai ne isz- 
tirti,pagal savo kalb? jie areziaus 
stovi Amerikos indijonų negu 
kokių nurs kitų Europos tautų.

• Baskai, vadinami Iberais, priesz 
1 atėji m? rymionų, apgyveno wis?

Pirenėji-zk? pussalį, seniaus jų
1 vardu, taigi Iberija vadinam?.
1 Kaslink naminių gyvulių szi?- 

dien Europoje auginamų, isz 
mokslinczių tirinėjimų pasirodo, 
kad ne viri paeina isz Azijos, 
kad pirmutiniai Europos gyven 
tojai ne turėjo nė jokių naminių 
gyvulių. Isz tirinėjimų profeso
riaus Keilero isz Zuericho pasi
rodo, kad daugelio musų augina
mų gyvulių tėviszkė yra ne Azi 
joj,bet Afrikoj. Isz naminių žvėrių 
pirmiausiai Europoj atsirado szu- 
wa, bet isz kur paeina pirmutini 
veislė, to nepasisekė isztirti; at 
si radusi teip vadinamuose bronzo 
laikuose (kuriuose žmonės, vie
ton akmeninių įnagių, pradėjo 
vartoti bronzinius) szunų veislė, 
prie kurių priguli teip vadinami 
bernardinai (auginami Alpų kal
nuose) paeina isz Azijos, bet už
tai kurtų tėviszkė yra Afrikoj, 
jie paeina isz veislių Egipto, Eti 
jopijos ir gal vidurių Afrikos 
szunų; 4000 metų priesz Chris 
taus užgimim? jau Egiplijonys 
turėjo szunį, nuo kurio ir paeina 
musų kurtai.

Kaslink arklių, apie jų tikr? 
paėji m? negalima spręsti, kadan 
gi jie paeina isz dalies nuo lauki
nių Europos arklių, nuo azijatisz- 
kų ir nuo afrikoniszkų, bet užtai, 
kaslink arkliams giminingų arilų, 
jie paeina isz Afrikos. Rods Eu
ropoj akmeniniuose laikuose 
(kada žmogus czia turėjo viso 
kius įnagius isz akmens padirb
tus) buvo laukinių asilų veislė, 
kuri iki sziędien užsiliko dar vi 
dūrinės Azijos Stepuose, bet augi
nami Europoj asilai ne nuo tos 
veislės paeina, musiszkiai paeina 
nuo afrikoniszkos veislės gyve- 
naaczios Nubijoj ir Somali krasz
tuose.

Musų namini katė Bepaeina 
nuo veislės Europos laukinės ka
tės, bet nuo Egiptiszkos, kuri? 
gyventojai už szventę laikė ir 
kuri paeina nuo dviejų afriko- 
niszku laukinių veislių. Senovės 
grskonys nepažinojo visai katės, 
tikt rymionys vėliaus j? į Euro- 
p? pargabeno ir isz Rymo viesz 
patystės, pradžioj vidurinių am
žių gadynės, ji iszsiplatino po 
sziaurinius krasztus.

Kaslink avių ir ožkų, apie tas 
negalima tikrai spręsti, gal būt, 
kad tėviszkė jų yra Azijoj.

Kaslink raguotų galvijų, tai 
profesorius Keller teip sako, kad 
seniausi polių laikų (kada 
žmonės statė kaimus ant polių, 
ežeruose) gyventojai turėjo tikt 
vien? mažę, su trumpais ragais ; 
naminių galvijų veislę, kuri pa- j 
eina isz Afrikos; vėliaus atsirado : 
dideli, paeinanti nuo isznykusios j 
veislės BO8 PR1M1OENIU8, DUO k U- j 
r i os paeina ir Lietuvoj dar užsili- j 
kę turai arba briedžiai-

Isz tirinėjimų profesoriaus i 
Kėllerio pasirodo, kad daugumas J

musų auginamų gyvulių paeina- 
ne isz Azijos, bet isz Afrikos,nore 
yra ir azijatiszkos veislės. Wė- 
liaus atgabentos azijatiszkos veis
lėj pagimdė maiszytas veisles, bet 
bet daugumo musų naminių gy
vulių tėviszkėyra visgi Afrikoj, 
taigi isz tos svieto dalies paeina 
pirmutiniai.

Pasiskundimas lietuwio 
į kareiwio.

Kari u m enėj e apsieina su žmo
gum, kaip su gyvuliu: musza, 
spardo, atlupa ausis, iazveja isz 
kojų kaip arklį, paverezia į asilę, 
nes turi tylėti, kaip medis, kad ir 

i butu tavo teisybė. Jeigu vyres
nysis liepia vogti, arba daryti 

> kitę kokį piktę darbę, ir tuomet 
reikia klausyti ir pildyti joįsaky- 
m?. Sykį vienas oficieras liepė 
pavogti mums malkų kurui; be
vagiant mus sugavo ir apskundė 
vyresni am jam. Aut tirinėjimų ne 
galima buvo iszsisukti ir reikėjo 

i prisipažyti, nes buvo liudinįkai. 
. Norėdami iszsiteisyti, butume ga- 
i Įėję mesti kaltę ant savo oficiero, 

bet nė vienas isz musų neiszdryso 
tai padaryti. Prie tirinėjimų, tas 
patsoficieras apskaldė mums ant
ausius, įkalbinėdamas, kad neitu
me vogti, nes tai ės? negražu ir 
gėda. Tarpe kareivių prasiplatino 
paleistuvystės ir piktos ligos. Isz 
jų lupų girdi tikt keiksią ir 
bjaurius žodžius....

W a Įgis labai menkas, ir reikia 
didumai isz savęs maitytiesi. Pus- 
ryczių ne verda, tikt duoda ant 
arbatos 15 szmotelių cukraus ant 
mėnesio; arbat? reikia pirkti isz 
savo kiszeniaus. Duonos duoda 
pas mus tikt 2 svaru ant dienos, 
nore prigulėtu 3 svarai. Mėsa bū
va tankiai gysluota ir tos nedaug 
duoda. Sriuba būna liesa. Kad ir 
valgis menkas, bet dirbti reikia 
daug. Keliame ant 3—4 wal., 
einame gulti 10—11 vai. Dien? 
daugiausiai musztravojamės^ atli
kę musztr?, turime mokytiesi apie 
tarnystes reikalus, apie augsztini- 
m? vyresniųjų, apie paklusnumą 
irt. t.; pabaigę moksl? turime 
valyti “muszktetas”, skalbt i esi, 
malkas pjaustyti arba kit? darbę 
dirbti. Szventomis dienomis tei- 
posgt reikia dirbti, tikt priesz 
piet panevaii varo į cerkvę. 
Teip gyvendami, mes matome 
daug vargo. Prie te vargo greit 
prisideda ir utėlės,kurių pilna yra 
kazermėse ant narų. Atsitikus li
gai, sunku gauti pagelbę, nėsa 
daktarai ne nori tikėti ir tikt pra
deda gydyti tuomet, kada ligonis 
nepaeina....

Ak, neva valdžia rūpinasi apie 
sveikat? ir liepia kareiviams eiti 
į pirtį arba t. v. “bani?” kas eu- 
batę, bet pinįsrų ant to dalyko ne
duoda tiek, kiek reikia; reikia už 
ban<? mokėti kas sykis po 5 kap. 
t y. 20 kap., per mėnesį, o duo
da tikt 6 kap. per mėnesį. Czeba
tams duoda skur? ir ant siuvimo 
prideda 25 kap. Beto, reikia turėt 
savo szukutes, veidrodį, peilį, 
muilę, 2 abrusu, 3 marazkinius, 3 
kelines, szepeczius, žirklutes ir 
daug kitokių daiktų. Tuos daik
tus reikia neatbūtinai turėti, nes 
sziaip musza kaip į balnę. Ar tur 
kas už k? nusipirkti, ar ne, apie 
tai nieks neklausia: turi turėt ir 
gana! Wargas, didelis vargas! 
Kad nors už tuos vargus nereik
tu mums Lietuvoje vargti ir kęs
ti persekiojimus, tai dar būt len- 
gviaus ir czia vargti.

Borsztas.

Smagiausia Chicagoj paša- 
žierini stacija.

Niekei Plate geležinkelis žy
miai pagarsėjo. Dabar yra vienu 
isz smagiausių geležinkelių į ry
tus. Nuo nedėlioa, 6 d. Kovo, vi- 
si szito geležinkelio trukiai atva
žiuoja ir iszvažiuoja isz Vau 
Buren Depot.

Dabar dėl važiuojanezių czia 
yra daug smagesnis dypas, nes 
jis yra paeziame viduryje 
miesto, puikiai įrengtas, prie jo 
prieina virezutinis geležinkelis ir 
visa vigada, o prekės yra piges
nės kaip ant visų kitų geležinke
lių. Saito geležinkelio iszeina kas 
dien trys trukiai gerai prirengti, 
su miegojimo ir pietiniais vago
nais. Yra tai geriausias geležio- 
kelis dėl važiuojanezių į Nev 
York? ar į Boston?.
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(Tįsa).

Indochinus pereina atžalos Tangla kai-

Malakkos- pur-nilio gyvena malajonys. Iš savistoviu vieši- gyventojų, 
patyszczių, neprigulmingas yra tikt Sijamas, kitas jau Salai
prarijo europiecziai. Anglijonys, besiplatindami isz vaka-

li-

LIETUVA
—

Isz wisur.
Ii Isz Brombergo, Poznaniaus 

provincijoj, raszo apie szitokį at
sitikimą: geležinkelio trukiu, at
bėgusiu isz Berlyno, atvažiavo 
ežia du vyriezkiai ir atsigabeno 
didelę skrynią. Iszlipę isz vago- 
no, liepė geležinkelio neszėjams 
atsargiai pergabenti tą skrynią isz 
vagono ant geležinkelio dvaro 
salės. Ant geležinkelio atėjo 
vienas oficieras su szunim, szuva 
pribėgęs prie skrynios, pradėjo ją 
wuostyti ir niekaip ne galima bu- 
wo jo nuvaryti. Užtėmyjęs tą 
ansai oficieraa, užmanė geležinke
lio stacijos užveizėtojui skrynią 
sulaikyti ir atidaryti, ką tas ir 
padarė. Skrynioj gulėjo jauna 
mergina, rankos ir kojos buvo 
surisztos, burna užkimszta su jū
rių pintims. Merginę isz skry
nios iszėmė vos gywą, abudu gi 
ję atvežusi us’vyriszkius suaresz- 
tawo. Merginą ta mat Berlyne 
tarnavo pas vieną urėdnįkę, bet 
kę su ja norėjo padaryti suimti 
vyriszkiai, tas dar ne išstip
tas. Mergina rods sziek tiek at
sigriebė, bet dar vis teip sunkiai 
serga, kad daktarai ne daleidžia 
jos iszklausinėti.

U Iszmintingai szelpiant betur- 
czius, isz to abidvi pusės, taigi 
szelpėjas ir paszelptas turi naudę. 
Pora metų atgal, randas Austra- 
liszkų kolionijų, visus vargstan- 
ežius be darbo ateivius sugabeno 
j kolioniję Victoria ir ežia jiems 
pavedė didelius plotus klampy
nių, idant juos ant savo naudos 
iszdziovintų ir kol jie ne sulauks 
sawo darbo vaisių, randas užlai
kė savo kasztais. Isz viso nu
siuntė ežia 2500 szeimynų, kurie 
pirma ne turėjo nė namų, nė dar
bo, sziędien ant jiems pavestų 
plotų, gyveua kaipo tur 
tingi ukinįkai ir dideli, seniaus be 
naudos gulinti plotai, likosi į vai
šingas dirvas ir ganyklas paversti. 
Ant tų plotų randas gabena ir to
liaus beturezius ateivius, kurie 
vis didesnius klampynių plotus į 
vaisingus laukus paverezia. Szią 
dien, ant užlaikymo szviežiai 
ežia sugabentų varguolių jau ran 
dui ne reikia savo pinįgų ap 
versti, ant to visiezkai užtenka 
to, kę surenka kaipo mokeszczius 
nuo seniaus ežia apsodytų var
guolių, sziędien jau pralobusių.

|] Netoli Kijevo, Mažrusijoj, 
ant kapinių kaimo Paszkovki, 
užtėmyjo atkastą kapą neseniai 
pasimirusius ukinįkės, Eudoksijos 
Germanienės. Grabas buvo at- 
plėsztas ir isz numirėlės rankų 
piktadarys isztraukė isz vaszko 
nulietą kryžutį; numirėlės deszi- 
nė ranka buvo nutraukta ir ją 
piktadarys su savim paėmė. Po
licija ilgai be pasekmės jieszkojo 
kaltinįkų, surasti kokį nors 
pėdsaką nepasisekė; sugriebė juos 
visai netikėtai. Neseniai 
iszplėszė svirną ukinįkoHermann, 
kaime Paszkovki, iszvogė isz 
svirno rugius; nužiūrėjo vietinį 
ukinįką, 22 metų Borisiukę. S ta
rusia padarė pas jį kratą ir už 
pamuszalo jo sermėgos užtiko 
szmotelį žvakės, pavogtos isz 
grabo Germanienės, szmotelius 
nuo rankovės drabužių, kuriuose 
ji buvo palaidota. Isz pradžių jis 
gynėsi, bet ant galo prisipažino, 
kad tai jis atkasė Germanienės 
kapą, pavogė žvakes isz grabo, 
vaszkinį kryželį isz rankų numi
rėlės ir nupjovė jos ranką; norė
jo mat isz numirėles taukų nusi- 
lieti žvakę, kad bevagiant nieks 
jo nematytų.

| Salos Sandvich, arba Havai 
republika, kurias Amerika nori 
priskirti prie savo valdybų, ant 
Didžiojo oceano, susideda isz 
daugelio salų iszmėtytų ant 7628 
myliųjurių ploto; gyventojų turi 
su vyrszum 100000;seniaus buvo 
jų daugiaus. Kadangi prie mažo 
skaitliaus garlaivių, iszmėtytos 
salos negal turėti kasdieninio su- 
sineszimo, užlaikymas gi reika
lingo skaitliaus garlaivių kasz- 
tuotu daug pinįgų, ko 100000 
gyventojų nepakeltu, todėl, nors 
ant gabenimo laifzkų nuo salos ant 
salos likosi visur parengtos kar
velių stacijos,karveliai iszneszio- 
ja kasdieną laiszkus nuo vienos 
salt s ant visų kitų. Didžiausia to 
luina nuo Havai republikos sostą 
pilės,miesto Honolulu, yra iki sa
lai Hilo ir ji siekia 250 mylių. Tą 
kelią atliks kasdienę karveliai, 
kurie iszneszios laiszkus ir tele
gramas netikt ant Hilo salos, bet 
ir ant kitų, prigulinezių prie to 
archipelago

| Kaip Kaukazo mahometonys 
karsztai myli sawo numylėtines, 
geriausiai parodo szitasu, apra- 
szytas grpziniszkame laikrasztyj 
“įveria”,atsitikimas. Mieste Ba
ku, į gyvenimą maskalkos Ako- 
povos užėjo jaunas mahometonis, 
22 metų amžiaus, Mamed Adige- 
za!; moteriszkė turėjo gražią su
augusią dukterį, Zofiją. Mahome- 
tonis iszreiszkė savo meilę lygiai 
motinai, kaip ir jos dukterei ir 
praszė abiejų pastoti jo moteri
mis. Kadangi tos abejojo apie Ui, 
kad galėtu abidvi lygiai karsztai 
mylėti, mahometonis suriko: 
“sztai kaip asz jus myliu!” iszsi- 
traukė kindžalą ir prie abiejų 
moteriškių perpjovė sau pilvą. 
Nugabeno jį į ligonbutį, pilvą 
daktarai užsiuvo, bet neturi jie 
vilties iszgydyti teip karsztai my
lintį jaunikaitį.

H Maskolijoj, Penzos gub., ant 
geležinkelio stacijos Czadajevka, 
atsitiko dideli nelaimė. Ant ke
lio, prie stacijos, stovėjo atbėgęs 
pasažierinis trūkis, dalis pasažie- 
rių nubėgo į stacijos bufetą, kiti 
iszlipo isz vagonų kiek pasi- 
vaikszczioti, dar kiti buvo vago
nuose. Tavorinis trūkis tuom 
tarpu nuo szėnių rinko vagonus 
ir tas, matomai per smarkiai ma- 
szinisto paleistas, užbėgo ant 
paskutinių pasažierinio trūkio 
vagonų ir kelis»sudaužė, pasažie- 
riai iszpuolė ant kelio, po susi
daužusiais vagonais buvo už- 
muszti ir sužeisti. Szeszi žmonės 
likosi prie to užmuszti, sunkiai 
gi sužeisti 9, lengvinus sužeistų 
buvo daug.

|| Ant Kaukazo, ant dirbdina- 
mos naujos geležinkelio linijos 
nuo Tifliso į Karsą, 26 d. Sausio 
atsitiko dideli nelaimė. Trukia, 
nugabenęs akmenis ant dribdina- 
mos linijos, juos laimingai isz- 
krovė ir atbulas grįžo atgal į 
Tiflitą. Netoli Kumiso ažero, 35 
viorstai nuo Tifliso, vients va
gonas iszszoko isz rėlių ir apvir
to, įsibėgę užp*kaliniai vagonai, 
ant syk apsfabdyti, susigrūdo ir 
lipo viens ant kito; isz 52 vago
nų didesni jų dalis su visu susi 
daužė. Isz po vagonų griuvėsių 
isztraukė vieną darbinįką už 
musztę, (lenkis gi rado baisiai su
daužytus, vienas,bevežant į ligon
butį, ant kelio numirė, iszgelbėti 
nuo mirties likusius keturis
gonbuezio daktarai teiposgi ne 
turi didelės vilties.

J Netoli Toruniaus, Wakari- 
nių Prui-ų provincijoj, vaikai su
sirinko ant ažero Kulm ant ledo 
paeziužinėti; ledas vienok buvo 
silpnas. Pirmiausiai įlūžo 8 me
lų sūnūs geležinkelio darbinįko, 
Malkovskio. 13 metųBertaPuiev- 
ska norėjo jį gelbėti, bet kaip 
likt prisiantino prie skęstanezio 
vaiko ir ji panėrė po ledu- Už
tėmyjo tą nelaimę sesuo įlužusios 
mergaitės ir davė žinią motinai. 
Motina tuojaus atbėgo į pagelbą 
drauge su savo duktere ir su 
dviem dukterims darbinįko Ko- 
rickio. Bet ir tos įlūžo ir atsira
do po ledu. Motiną iszgelbėjo 
malunįkaa, bet už tai penki vai
kai prigėrė.

S Revelyj paszlavė vagiliai 
gabenamą maskęliszkam randui 
sidabrą isz užrubežių į Peterbur 
go pinįgų muszinyczię. WagiHų 
suėmė: juom pasirodė buvęs tar
nas Baltiszko geležinkelio. Jis ži
nojo, kad į Revelį ateis vagonas 
su sidabru. Iszėjo ant kelio,užszo- 
ko ant vagono palengva bėgan- 
czio trūkio, iszpjovė vagono du
ris ir isz jo iszmetė du maiszeliu 
su sidabriniais pinįgais, kuriuose 
buvo 6000 rublių, maiszelius nuo 
kelio pagriebė kitas vagilius. Isz 
pavogtų pinįgų surado tikt 3300 
rublių, jie buvo visokiose vieto
se užkasti į žemę; kitus vagiliai 
apkeitė jau ant popierinių ir dik- 
tai spėjo praleisti.

| Doniszkų Kazokų žemėj, 
Pietinėj Maskolijoj, bekasant 
pieskę, nuslinko iszkastos olos 
siena ir užbėrė vieną darbinįkę 
iki juostai. Ant pagelbos užber
tam atbėgo kiti darbinįkai, bet 
vos pradėjo dirbti prie atkasimo 
užberto, nugriuvo sieną isz kito 
szono ir užbėrė visai tris darbi 
nįkus. Pasilikę griebėsi gelbėjimo 
ir po ilgam darbui, pasisekė už 
bertus atkasti, bet du buvo jau 
ne gyvi, treczias gi dar gyvas, 
t>et teip sunkiai sumankytas, kad 
nugabentas į ligonbutį, ant ryto
jaus jame pasimirė.

JJ.--------L
0 Laikraszcziai pranesza apie 

ypatiszką įtekmę kultūros ant tū
lų nuožmių Siberijoa gyventojų. 
Iszilgai dirbdinamo dabar didžio
jo Siberijos geležinkelio, stepų 
gyventojai, kurie pirma buvo 
ramiais bandų ganytojais, persi
keitė į plėšikus. Pasislėpia jie 
prie kelio užsisukimų, kur tru
kiai bėga palengva, dideliais 
pulkais užszoka ant trukių, ap
valdo jų tarnus ir iszplėszia va
gonus, paima tavorus ir wėl ste 
puošė pasislepia.

B Aglijoj, dėl užrubežinės pre
kystes likosi galutinai priimtos 
prencuziszkos mieros. Tokiu bu
du, isz didelių civilizuotų musų 
žemės vieszpatyszczių, prie senų 
netikusių mierų pasiliko tikt A- 
merika. Kadangi vienok Ameri
ka visame seka paskui Angliję, 
todėl galima turėti viltį, kad ir 
kaslink mierų seks ji Anglijos 
pėdoms ir priims teiposgi prancu- 
ziszkas.

U Sziaurinėj Persijoj, kur bu- 
wo jau isztikro prasidėjęs pava- 
garis, siautė vėl smarkios sniego 
darganos. Wisi keliai nuo miesto 
Reszt, prie Kaspiszkų jūrių, iki 
Persijos sostapiles, miesto Tehe
rano,likosi sniego užberti, žmonių 
susineszimai su visu pasiliovė. 
Prie to su virszum szimtas žmo
nių likosi sniego užbertų ir rado 
galę.

H Anglių kastynėse Sosnovi- 
cuose, netoli knkiazko rubežiaus, 
Szlesijoj, Prūsuose, atsitiko 
baisi dujų expliozija, nuo 
kurios užsidegė paskui kastynių 
olos ir užkirto olose dirbantiems 
darbinįkams iszėjimo kelią. Iki 
sziol isztraukė isz olų 20 negy
vėlių, bet yra kastynėse dar dau 
giaus darbinįkų.

U Isz miesto Orio, Maskolijoj, 
atėjo žinion, kad netoli to miesto, 
ant važiuojanezio per girią popo, 
prabaszcziaus kaimo Seregi, už 
puolė pulkas vilkų, sudraskė ly
giai popą, kaip ir jo patvacįnįkę. 
Arkliai iszsigelbėjn ir parbėgo 
nathon.

GEOGRAFIJA
ARBA

Y ra tai viena 
isz turtingiausių, vaisingiausių musų žemės salų, viduriuo
se randa brangius akmenėlius, deimantus, auksą, prie pa
kranczių gaudo žemeziugus, giriose auga cinamonų me
džiai, gyvena slėniai, terp kurių pasitaiko balti, tokius gar
bina žmonės kaipo dievaiezius. Adomo Kalno viršūnę 
indiecziai ir mahometonys laiko už szventą vietą. Dėl ne- 
iszpasakyto turtingumo, Ceyloną jau senovėj lankė feni- 
kiszki, arabiszki ir chiniszki prekėjai; isz europieczių pir
miausiai portugaliecziai ir bolenderiai pakrantėse turėjo 
savo kolionijas. Ant galo apvaldė visų salą anglijonai; il
giausiai anglijonams preiszinosi kalnuoto salos vidurio 
gyventojai. Pagal braministų, budistų ir mahometonų nuo
monę, ant Ceylono buvo žemiszkas rojus, kur apsigyveno 
Adomas. Anglijonai isz ežia iszgabena daugiausiai kavos 
ir arbatos.

4) Lakadyviszko* ir Muledyviszkos salos, į pietvakarus 
nuo Malabaro, koraliszkos, tai yra koralių padirbtos, ap
siaustos pavojingais laivams koralių rifais. Klimatas la
bai ne sveikas ir per tai europiecziai nesiskubino jas ko- 
lionizuoti,nors anglijonai laiko jas už savo valdybas. Ma- 
ledyviszkos salos turi dar savo sultaną, kurisai giriasi ėsas 
valdonu 12000 salų, bet isz tikro jis pats yra Anglijos pa
valdiniu.

Lakadyviszkos salos arabu apgyventos, ant Maledyvų 
gi gyvena tauta paeinanti isz susimaiszymo arabų ir ma
lajų.

Indochinai tveria teiposgi pussalį, terp deltos upės 
Brahmaputros ir Tonkiniszkos užtakos. Rytinis šonas 
užsirieczia paveiksle literos S; dar toliaus į pietus, terp už- 
takų Martaban ir Šiam prasitęsia nuo Indochinų tikras 
pussalis, vadinamas Malakkos pussaliu, siekiantis beveik 
ekvatoriaus. Nusidriekimas Malakkos pussalio toli į pie
tus, pailgina laivams kelionę į Chinus ir Japoniją; ant su
trumpinimo to kelio anglijonys nori perkasti kanalu per 
Malakkos perkaklį arba terpjurį ir tokiu budu sutrumpinti 
laivams kelionę. ' “
nų, atskirtos viena nuo kitos didesnėms žemumoms, per 
kurias plaukia upės: Songfui, Mekong, Menam, Saluen, Ira- 
wadi. Prie įpuolimo į jūres visos tos upės padaro ne svei
kas, pelkiuotas deltas. Indochinuose atsitinka tankus ir 
smarkus lytus, kuriuos atgabena pietiniai ir pietrytiniai 
mussonai: ant pietinio szono Kassia kalnų nupuola per 
metus daugiaus lytaus negu kur nors ant musų žemes: jei
gu to lytaus žemė ne sugertų ir jis ne nubėgtų, tai užlietų 
visą tų krasztų žemės pavirszių ant 13 metrų arba su vir- 
szum 40 pėdų arba apie 6 sieksnius storai. Todėl tai Indo
chinų kalnai apžėlę ne pereinamoms girioms, kuriose auga 
teko medžiai, geriausiai tinkanti ant laivų dirbimo; szta- 
piose žemumose Rūgina ryžius.

Gvventojai tnongoliszkos kilmės, tikt pietinėj dalyj
| Mieste PuebU, Mekiuke, su

degė didelės “La Cerolina” med- 
wiluės dirbtuvės. Ugnis isznai- _ _ _
kino ne tikt wi»«ę dirbtuvės įtai rų, apvaldė vakarinę dalį Assam pussalio, Bipnanija, ku- 
symę, bet ir iszdirbtus audimus, iri nors turi dar savo valdoną, bet tasai yra jau po anglijo- 
Blėdį ugnies padarytą skaito anl 
pusėn milijono doliarų.

| Indijoje, mieste Bombay, dar 
nepasibaigė seniaus užgimęs ma
ras, o jau apskrityj Haiderabad 
npeireiszkė kita į marąpanaszi li
ga, anglijonų “BląckLister” pra
minta. M irsi t h mieste Haidera 
bad vidutiniszkai po 50 žmonių 
kas dieną.

U Naujos Kakdonijos pakrantė
se, Oceanijoj, siautė baisioa vėt
ros, laike kurių susidaužė Pran- 
cuziszkae kariszkas kanuolinis 
laivas, jurinįkai nuo jo prigėrė. 
Nuo kito, te i po-g i prancuziszko 
laivo, vilnys nuneszė į jūres 16 
jurinįkų ir jie teiposgi prigėrė.

Inu valdžia; vieną jo valdybų dalį su visu paėmė anglijo
nai, ežia yra miestas Rangun, turintis 200000 gyventojų, 
prie įtakos upės Irawadi. Esanczioj dar po neva savisto- 
vio ciecoriaus valdžia Birmanijos dalyj yra miestas Man- 
delsu, ciecoriaus sostapilė. Anglijonams priguli ir Tenese- 
rim pakrantės, ant Malakkos perkaklio iki 10° šiaur. geogr. 
pi. Žemumą upės Menam užima neprigulminga Sijamo 
viešpatystė, turinti apie 5 milijonus gyventojų. Sostapr- 
lė kraszto yra miestas Bankok, turintis apie 600000 gy
ventojų. Triobos pastatytos ežia ant augsztų polių, ant 
apsisaugojimo nuo tvanų upės Menam. Nors paskutiniuo
se laikuose Sijam padarė didelius žingsnius ant kultūriš
ko kelio, bet,turbut, neilgai pasiseks jam užlaikyti savo ne- 
prigulmystę, ankšeziaus ar vėliaus užims jį isz dviejų sza- 
lių beplatinanczios savo valdybas: iš vakarų Anglija, isz 
rytų gi Prancūzija.

Visa rytini Indochinų dalis priguli prancūzams. Pir- 
1 miausiai užėmė jie kraštus prie įpuolimo į jūres upės 
Kambodžos, taigi krasztus Kambodžą ir Kochinchiną, su 

U Prigulinczię prancūzams aa Įportiniu miestu Saigon; kadangi vienok upė, dėl daugelio 
lą Mayotte, Rytinėj Afrikoj, at- an^ j08 genezių vandens puolimų, pasirodė ne tinkanti dėl 
lankė baisi vėtra; daug žmonių -
prie te likosi užmuštų arha su 
žeistų. Wėtra iszgriovė daug 
kaimų, isznaikino laukus.

| Smarkios vėtros siautė Itali
joj, apskrieziuose: Foggia, Mi- 
lazzo ir Messina, kurios daug blė 
dies pridirbo. Ant jūrių susidau
žė daug laivų; prigėrė ir 20 žmo
nių.

| Sziaurinėj Maskolijoj, Baltųjų 
jūrių pakrantėse, surado dabar 
labai turtingus sidabro plotus. 
Sidabras ne grynas, bet susijungęs 
su szvinu. Maskoliszkas randas 
rengia ežia kastynes.

| Mieste Bombay, Indi jose, su 
degė su visu didžiausios šitame - . .
distrikte Mazagon medvilnės į pietrytus nuo Azijos kietžemio, abipusiai ekvatoriaus ir 
dirbtuvės. Blėdį ugnies padarytęlyra kai pi sujungimu Azijos su Australija. Antsalų tų y- 
skaito ant 300000 dol. ra daug vulkanų, kurie traukiasi eile nuo Andamanų sa

lų, per Sumatrą, Java, Molukkų salas iki Filipinų. Visas 
tas salas iki Naujos Gvinėjos vokiški geografai, o nuo jų 
ir kiti, priskaito prie Azijos, bet iš tikro tasai archipela
gas, pagal gamtiszkas ypatybes, ypacz gi pagal savo fauną, 
taigi kaslink gyvenanezių gyvų sutvėrimų, dalinasi į dn 
skyrių: į azijatiszką ir australiszbą; prancūziški geografai 
priskaito jį prie Australijos. Rubežiumi abiejų dalių yra 
gili pertaka terp salos Bali ir Lomboko, terp Borneo ir Ce
lebes ir terp Filipinų ir Molukkų salų: vienoje pusėje to 

! rubežiaus gyvena žvėrys pietinės Azijos, sloniai yra ant 
Sumatros ir Borneo, tigrai ant Sumatros ir Javos, bež- 
džionkos orangutangai ant Sumatros ir Borneo; kitoj tų 

_ ---- T" j1-*-1-t1 —-
‘ azijatiszki ten ne pasitaiko; turbut todėl australiszka dalis 
seniaus nuo Azijos htsiskyfė, negpi artesnėji azijatiszka. 
Kaslink augmenų nėra jau teip didelio skirtumo, kadangi 
jų sėklas gali lengviaus išnešioti jūrių vilnys; augmenys 
ant viso archipelago yra labai tarpus, bet visgi jie tarpes
ni azijatiškoj dalyj. Dirva vulkaniszka, nuo vulkanų pe-

prekystes su pietinėms Chinų provincijoms, prancūzai 
griebė kraštus toliaus į sziaurius, užkariavo Tonkiną, ku
riame yra didžiausias miestas Hanoi, turintis apie 200 000 
gyventojų. Po prancūzų valdžia pateko ir buvusi iki ne 
seniai neprigulminga vieszpatystė Anam, paveržė jie nuo 
Sijamo jos rytinius krasztus iki upėi Mekong. Sostapilė 
Anamo yra miestas Hue.

Neprieinamuose vidurio Indochinų kalnuose, teip jau 
ir ant Malakkos pussalio, gyvena dar neprigulmingos tau
tos, nors jų krasztus, vienus Anglija, kitus Prancūzija lai
ko už savo savastį. Tūluose Malakkos pakranczių krasztuo- 
se anglijonai parengė keletu savo kolionijų, jiems priguli 
miestas Malakka, ant sikuros to paties vardo pertakos. Terp 
Malakkos ir salos Sumatra; paežio j pertakoj, priguli jiems 
sala Paulo Pinang arba Kunigaikszcio Walijos; prie pieti
nės Malakkos užbaigos, ant mažos salutės, priguli jiems 
miestas Singapur, turintis 200000 gyventojų.

Archipelagas Rytinių IndiJ ų arba Malajiszkas,

Rėdyatės atsakymai.
P. J. G. Kritika visada reika 

linga, bet ji turi būt isztikro kri-Į 
tika, o ne vien peikimas; jeigu 
kritikuojantis užtėmijo ką silp
nai atlikto, tai turi prideraneziai 
iasaiszkinti, kas ir kame klaidas 
padarė. Ne buvęs ant perstatymo 
ir kritikos paraszyti nagai. Tami- 
s’os korespondenciją galime tikt 
kaipo žinią patalpinti trum- _ ______
pai. Tamista paduodu kad pasi- pertąja pusėj'gyvena jau žvėrys giminingi australiškiems, 
baigus pirmai daliai viena lietu-1 - - -----A
vaitė perskaitė prologą, bet ne 
paduodi,isz,ko susidėjo pirma ap- 
vaikszcziojimo dalis. Raszant 
apie vienus dalykus per trumpai, 
negalima apie kitus rassyti ilgai, 
nes raszto dalys bus nelygios.

lenų užtreszta, todėl labai vaisinga, klimatas drėgnas, o 
augmenims nieko dangiaus ne reikia, kaip trąšos ir drėg
numo. Augmenys tie naikina ir griauja puikius likimus 
augsztesnės buvusios ežia senovėj civilizacijos, kaip antai 
ant Javos; medžiai neiszpasakyto didumo, kvietkos dide
lės, kvepianezios; ne trūksta ir nuodingų augmenų. Isz 
naddingiausių šutei kianezių žmogui maistą, reikia paminė- \ 
ti: bananus, kokosinę ir sago palmas.
. Salos tos apgyventos daugume tautų malajiszkos kil- 

mės iszpažįstanczių mahometoniszką tikėjimą, užsiimanezių 
žemdarbyste, prekysta, dirba ir visokius ant vietinių ręi- 
kalų iszdirbimus. Kalnuotuose tūlų salų viduriuose gy
vena kanibalai (valganti žmonis); isz .tokių reikia paminė
ti Dayakus salos Borneo viduriuose, Battasus ant Suma
tros, jie nuolatai užpuldinėja isz netyczių ant kaimyniš- 
kų kaimų, peveržia gyventojus, gabena į savo kaimus, pa- 
pjauja, kepa ir suvalgo; kaipo ženklą karžygiszkų darbų 
savo pergalėtų aukų nukerta galvas, sudžiovina ir laiko 
ant pasigyrimo. Tūluose kalnuotuose salų apskrieziuose 
užsiliko dar likucziai pirmutinių ežia gyvenusių tautų, ne- 
panaszių į malajonis, turinezių juodą veido parvą, taigi 
prigulinezių prie negritu arba papuasu. Isz europeiszkų 
tautų pirmiausiai parengė ežia savo kolionijas portugalie
cziai paskui iszpahijonys ir holendiecziai. Dabar daugu
mas tų salų, su 22 milijonais gyventojų, priguli holandie- 
cziams, nors jie viduriuose salų, ypacz ant didesnių, ne į- 
stengė iszplatinti savo valdžias. Viduriai didesnių salų 
yra beveik neprigulmingi, jie veda dar vis kares su ho-, 
landiecziais, kaip antai karė terp Aczino, ant Samatros, ir 
holandieczių traukiasi be paliovos, apvaldyti ir galutinai 
Acziną suvaldyti holandiecziai ne įstengia.

Indiszkas archipelagas susideda isz szitų salų:
1) Salos Andamaniszkos ir Nikobariszkos yra Benga

liškoj užtakoj, į pietus nuo įpuolimo upės Irawaxdi, jos 
vulkaniszko paėjimo, kalnuotos. Klimatą turi ne sveiką. 
Andamaniszkos apgyventos Negritu, Nikobariszkos gi Na- 
lajonu. Dėl to tai ne sveiko oro jos ilgai užlaikė nepri- 
gulmystę, tikt ne seniai jas užėmė Anglijonai ir pavertė į 
savo nusikaltėlių kolionijas.

• 2) Dideses Sundiszkos salos susideda isz keturių dide
lių ir kelių mažų salų. Per tris dideses, taigi per Suma
trą, Borneo ir Celebes bėga ekvatorius, ketvirtoji gi, Java, 
yra truputį į pietus nuo jo.

Sala Sumatra siaura ir ilga, tęsiasi paralėliszkai prie 
Malakkos, nuo kurios atidalyta yra pertaka to paties var
de. Per jos vidurį traukiasi eilė augsztų kalnų, kuriuose 
beveik neprigulmingi gyvena malajonys; šiaurinėj salos 
dalyj yra beveik neprigulminga malajiszka vieszpatystė 
Aczin, kuri jau nuo kelių metų veda karę su besistengiau- 
ežiais iszplatinti savo valdžią holandiecziais. Netoli Suma
tros yra salos Banka ir Biliton, garsios savo cino kauty
nėms.

Sala Java atidalyta nuo Sumatros siaura Sundo 
pertaka, dar siauresni už Sumatrą, turi daug vulkanui to
dėl malajonys vadina ją “peklos langu”. Klimatas ežia 
nesveikas, bet sala ta turi labai vaisingą žemę ir todėl ji 
labai tirsztai apgyventa. Gyventojai pakranczių augina 
ryžius, augszcziaus gi kalnuose kavą, dar augszcziaus ar
batą. Sdstapilė salos ir gyvenimas holandiszko virszinįko 
yra miestas Baiawia, bet dėl ne sveiko klimato jis puola, 
o kyla už tai miestas Surabaja, turintis dabar apie 200000

Sala Borneo, antra pagal didumą ant musų žemės sala, 
užima plotą apie 18000 geografiškų mylių, taigi didesnį už 
Vokietiją arba Prancūziją. Ji kalnuota, turi daug mine-? 
rališkų turtų, giriomis apaugusi. Vienaitiniai keliai yra 
czia‘upes, todėl tai holandiecziai turi savo kolionijas prie 
upių įpuolimų į jūres ir išilgai upių platina savo valdžią 
po salos vidurius. Ant sziaurinio salos kranto yra nuo 
neseniai anglijonų kolionija. Jiems priguli ir netoli ė- 
santi sala Labuan, ant kurios yra turtingos anglių kauty
nes.

Sala Celebes, į rytus nuo Borneo. Vidurys jos siau
ras, į vakarus turi atsikišusius keturis ilgus pussalius. 
Ji vaisinga, augina ežia kakao, kavą, tabaką; teip kaip vi
sos didėsės Sundiszkos salos ir ji priguli holandiecziams. 
Sostapilė salos yra miestas Makassar.

3) Salos Mažosios Sundiszkos yra į rytus nuo Javos, 
jos kalnuotos, kalnuose yra vulkanai. Didžiausia isz jų 
yra sala Timor. Turi ji sausą ir sveiką klimatą, bet už 
tai mažai vaisinga. Ant šiaurrytinio šono yra dar užsi- 
likusios portugalieczių kolionijos.

3) Moluku salos, terp Celebes ir Naujos Gvinėjos, ar
ba ant rubežiaus terp Azijos ir Australijos. Didžiausia 
iš jų yra sala DzUolo arba Halmahera, bet vaisingiausios 
ir svarbiausios yra Banda ir Amboina. Salos tos priguli 
Holandiecziams.

5) Filipinų salos atdalytosnuo Azijos kietžemio Pieti
nių Chiniszkų jūrių. Susideda jos iš dviejų didelių salų: 
Luzono arba Manilles ir Mindanao arba Magindanao ir 
daugelio mažų gulinezių tarpe dviejų didesniųjų. Apgy
ventos Malajonų, Negritu ir Chinieczių. Priguli jos Iš- 
panijai. Didžiausias miestas yra Manilla, turintis apie 
300000 gyventojų. Salas tas lanko tankios vėtros.

Chinai Tikriejie arba Kitajus, Mandžurija ir 
Korėja užima šiaurinę dalį mussonų juostos, į rytus nuo 
Rytinės Azijos iškilimo.

1) Chinai Tikriejie arba Kilojus užima Chinišką že
mumą, rytines atžalas Kuen Lun kalnų ir rytinę briauną 
Tibeto iškilimo. Kraštas tas turi rato pavidalą, kurio ry
tini dalis, terp Tonkino ir Peczeli užtakų |sikisza į jūres. | 
Ant tos rato dalies yra du pussaliai: šiaurrytuose pussalis 
Szantung uždarantis Peczeli užtaką; pietrytuose yra kitas | 
ne znaimus pussaHs, kurio pratęsimu yra sala Hainan,užda
ranti Tonkino užtaką.

Klimatas to kraszto yra drėgnas, žemė vaisinga, todėl 
jis labai tirsztai apgyventas; pietrytiniai mussonai atgabe
na nuo jūrių daug drėgnumo vasaros laike; žiemą gi 
klimatas sausas ir vėsus, kadangi jis puczia nuo sau
sų ir vėsių Rytinės Azijos iškilimo kraštų. Pakrantės 
Geltonųjų jūrių ne retai užszala, nors jos yra po tokia jau 
geografiška platuma kaip pietini Italija; dar toliaus Į pie
tus, Kantone, gulineziame beveik ant tropiko Vėžio, ne 
retai gerai pasniega. Kadangi vasaros laike Chinuose bū
va tankus lytus, todėl vandenų ne trūksta, yra ežia dide
lės upės: Peilio, Hoang-ho, Jang~tse-Kiang, iš kurių di
džiausios yra abidvi paskutinės prasidedanezios ant Tibe
to iškimo netoli viena kitos. Vieta įpuolimo į jūres upės 
Hoang-ho persikeiezia: syki ji pasikelia toliaus į pietus, 
tai vėl grįžta į šiaurius, nesilaiko vieno kelio. Abidvi 
didžiausios Chinų upės daug gero atgabena kraštui, bet 
jos gimdo ir nelaimes, taigi būva neiszpasakyti jų užtvini
mai. Upės dugnas mat nuo vandenų sunešto molio kyla 
augštyn ir lovys ne gal viso vandens patalpinti, vandens 
užtvysta, užlieja neišpasakytai didelius žemumų plotus.

(Toliaus bus)



Wietines Zinu
— Į gy wenimę Emilijos Schick, 

po nr. 977 N. Clark str., užė
jo 15 metų Stanley Brett ir atsi
gabeno su sawim didelę skrynię, 
sakė, kad skrynioj turi gaidžius 
ant pardavimo. Schickienė norė
jo tuos gaidžius pamatyti; vai
kas papraszė plaktuko ir kalto 
ant atidarymo. Gyvenimo sawi- 
rijkė tuos daiktus atneszė, bet 
Brett praszė, kad ji pati skrynię 
atluptų- Bet kaip tikt ji pasilen
kė, vaikas isztraukė plaktukę ir 
su juom kelis kartus smarkiai su
davė moteriszkei į galvę ir kada 
tojė puolė ant grindų be žado, 
persigandęs vaikas iszbėgo, bet 

Ipaskui pats nuėjo ant policijos ir 
apaiskundė; sako jis, kad jį prie 
to darbo prikalbėjo koksai neg 
ras. Schickienę kaimynai atgai
vino ir nugabeno į vokiszkę Ii- 
gonbutį. * Daktarai užtėmyjo, 
kad fcaukalis jos keliose vietose 
suskilo ir todėl sužeidimai jos la
bai pavojingi.

— Knįgų apdirbėjas, žydas 
Ale Goldstein, gyveno namuose 
J. Levinsono, po ur. 205 W. 14 
str., Kadangi už gyvenimę ne 
mokėjo, tod^l namų sa vinį kas 
liepė jam iszsikraustyti. Gold 
stein sumislyjo atkerszyti. Paė
mė jis isz gyvenimo visus savo 
daiktus ir iszsi kraustydama s at
sukinėjo visur gazę. Koksai po- 
licijantas, eidamas pro namus, pa
juto gazę, bandė įeiti į vidurį, 
bet rado duris užrakytas. Iszmu- 
szė todėl duris ir pirmiausiai nu
bėgo į virszutinius Levi n šonų 
gyvenimus. Wisi tos szeimynos 
sanariai voliojosi jau be žado ant 
grindų: mat jie pusiau užtroszko 
nuo kylanezio nuo apaezios gazo. 
Iszvesti laukan,dar visi atsiga
vo. Goldsteinę tuojaus suareszta- 
vo. Sudžia pastatė jį po kaucija 
9000 dol.

— Pereitos subatos rytę, apie 
10 valandę, darbinįkai dirbanti 
po nr. 53 Dearborn st., rado terp 

. grindų ir elevatoriaus suspaustę 
Fr. Pavelskį. Nors visi jo szou- 
kauliai buvo sulaužyti, buvo jis 
dar gyvas, bet, beimant isz po 
grindų, pasimirė. Kaip jis pateko 
terp grindų ir elevatoriaus, 
nieks nežino. Paliko jis paczię ir 
7 vaikų. Gyveno ant Blackhavk.

— Chicagoj likosi suaresztuotas 
buvęs redaktorius lenkiszko lak- 
raszczio “Polonija”, Juozas Ber- 
nolak, kurisai, palikęs paczię su 
vaikais Baltimorėj, prigavęs ant 

55000 dol. draugystę, kurioje tar
navo, atkako į Chicaga po sve
tima pravarde, kaipo Joseph van 
Soog, su kokia ten moteriszke, 
su kuria,kaip sako.net ėmė szliu- 
bę. Susekė jį vienok detektyvai 
ir suaresztavo.

— Garsus mėsinįkas, Luet- 
gert, nuspręstas ant viso amžiaus 
į kalėjimę už nužudymę savo pa- 
ezios, isz kurios kūno padarė 
deszras, pereitos subatos dienę li
kosi iszgabentas į Jolieto kalinį. 
Kokį jam ten darbę paskirs, dar 
nežinia. Tame kalinyje neseniai 
parengė deszrų dirbtuvę, todėl 
gal prie to darbo priskirs ir 
Luetgertę, kaipo specijalistę.

— Į Chicagę atkako gyvento 
jai sziaunnės Norvegijos, Lape
nai, su savo renais, arba sziauri- 
niais elniais. Jie mat pasamdyti 
Amerikos rando ir keliauja į A- 
laskę. Renų buvo isz wiso 537. 
Chięagoj jie neilgai užtruko ir 

’į. isz ežia iszkeliawo toliaus į va 
karus. Pirmutiniu plaukiancziu 
isz Seattle laivu užplauks jie į

Draugyszcziu reikalai.
Liet. Demokratiszkas Klubas, 

ant savo susirinkimo, iszrinko 
nauję admistraciję isz sekanezių 
ukėsų: L. Ažukas,— prez., Pa 
Bruczas,—vice-prez., F. Popaus- 
kas,—sekr., A. Žėkas,—kasier. 
Delegatai: Ig. Sliekas, J. Polu- 
janskis, J. Kovarekis ir J. 
Aodruszis.

Sekantį susirinkimę laikys ne- 
dėlioj, 13 Kovo, 7 valandę va
kare, ant kurio yra labai svarbus* 
reikalai, užtai visus užpraszome 
pribūti. Toliau susirinkimai Kliu- 
bo bus laikomi kas nedėlię

F. Popauskas, sekr.

T&sgi III. Liet. Rep. Sus. lai
kys savo mitinga-13 Kovo, 1 
valandę po pietų, salėj Laudans- 
kio, ant kurio nauja administra
cija užims vietas. Delegatai Kliu- 
bų, kaip ir prezidentai su sekre
toriais neatbūtinai privalo pribū
ti. Su guodone,

F. P. Bradchulis, Sekr.

“Lietuvos” Agentas.

DR. C. B. HAM, 
Gydo wyrun, moteria ir vradkun. 
Jeigu daktarai negalėjo pailnt tavo ilgo*, ar

ba Jeigu MVšleJo tava* IssgydyU, tai rauyk tno- 
jau* pa* D-r* Ham'a, o Jteduo* tau rod| dykai. 
Jeigu D-ras atrastu, kad tavo liga Mtoagydom*, 
tai pinigus tau sugretins ir nereikalauji nieko 
Sūdyti. D-ras Hem as yra teteyngu ir atsakan- 
otiu, o ligoniais aplekawojas»—kaipo tavas sa
vo valkais. Žmones, kurie snt tesscrio Jleesko- 
Jo rodo* visokiu daktaru, kurie keliolika metu 
tesken tėjo ligas llgonbucsiuose, lyg per stebuklus 
tapo tesgydyti per D-r| Ham’a. Nekalbame t| 
pasigirdami, bet tiktai sakome tlkrg tiesę Ne- 
vilklaklt savo ligos, hm gali stotis naissgydo- 
ma. Tuojaus rassyk prie D-ro Hem o.

Gjrdyklu D-ro Ham’o negalimu gauti Jokioje ap
lietoje, a ne groeerneje, a ne karoaemoje, ne pas 
pedlioriu. Kas nori gaut ozystas ir sveikas gy
dyklas, tur staorlal raszytl prie D-ro Hemo. Ban
kete gydyklų kssztuoja tik 11.00, sseezios bonke- 
les 15.00. Iszrassant gydyklas, reik apraszyt sa
vo Ug* ir indet in gromata piningus, arba mo
ney oraeri, arba esekL Gydykla* ir pamokinimu 
kaip gydyti* teasiusime atgal* paeita. Prisiūk 
pacztinj merkiant atsakymo. Adresu toks:

DR C. B. HAJM,
708—709 Balionai Union Bulldlng,

W. SUMINSIU
679 Mtlwaukee Avenue, CHICAG0$ ILL.

Mano Dirbtuve tapo 
fl^įz x Apdovanota

tujm 
. *»♦

DVIEMS MEDALIAIS
ant Kosciuszkos Paro
dom už rūpestinga, tei
singa ir artistiuzką Imz-

KARŪNŲ, 8ZARPŲ, 
KUKARDŲ, ROŽĖTŲ, 
BERLŲ, MARSZAL- 
K1NIŲ LAZDŲ ir tt.

Turiu už garbę apreikszti g u o-. flf
dotiniems Kunįgams ir guodotin. J /fA
Draugystėms, kad asa dirbu wi- J&įRAASS
sus augascziaua paminėtus daig-
tus Pigiausel, Teisingiausei jga .
ir Geriaunel, nes per 90 metų įį — |Į
uisiimdama isadirbimais įgijau fCI jffl
geriausę praktiku ir dėl to galiu “ M M ffir |gį| 
wiskę padirbt pigiau ir geriau ne- Iri! Hj
gu kiti fabrikai. ' M

Bu guodone I I
W. 8LOMIN8KA, 670 MILWAUKEE A V., CHICAGO, ILL.

J

— Darbinįkas Illinois Steel 
Co. dirbtuvių, Juozas Wisnek, 
likosi suvažinėtas ant Illinois 
Central geležinke'io, ties 88 ui. 
Žmogus atliko ant vietos.

Niekei Plate Geležinkelis
Permainė laikę savo iszvažia- 

vymo ir Dypę nuo Kovo 6tos d. 
1898 m. Dabar visi jo trukiai 
parvažiuos ir iszvažiuos isz Van 
Buren Depot, arti Clark St. Wisi 
trukiai miesto w;rszu*inio gele
žinkelio sustoja ties szituom szė 
nims Dypo. Tikietų Offisas: 111 
Adams St ir Auditorium Annex. 
Telefonas: Main 3389.

(l^B)

M. Damijonaiti*
Keliaujaneziu “Lietuvos” agentu 
yra Motiejus Damijonaitis. Ji
sai szioms dienoms atsilankys 
Pittsburge ir aplink priimi
nėdamas prenumeratę nuo senų 
skaitytojų ir užrasziuės naujus 
skaitytojus. Dėltogi meldžiame 
visų tenykszczių lietuvių, kur 
musų agentas atsilankys, užmo
kėti jam pinįgus už “Lietuvę”, 
o tokiu budu užezėdysite sau 
kasztus prisiuntimo. M. Damijo
naitis yra tikru “Dietųvos” agen
tu, visi galite jam užsimokėti 
prenumeratę 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 iszdavtste.

Pajieszkojimai.
Pajieazkau savo brolio, Jono Lenkaiczio, 
isz Suvalkų gub., Wilkavlazkio pa v., 
Bartinįkų gminos. Pirmiau bnvo Angli
joj ir dabar ten yra. Jeigu kas man galė
tu priduoti jo adresę,bueziau užtai labai 
dėkingu, nes esu prispaustas ligos, tai
gi, kad susižinoeziau su savo broliu, 
būt jis paduotu man savo broliszkęran
ki

Kaz. Lenkaitis,
222 S. Green St. Baltimore, Md.

Pajieszkau savo brolio, Antano Juo- 
cziuno, isz Suvalkų gub., Marijampolės 
pav., Dievogalos kaimo, jau 8 metai 
kaip Amerikoj, pirmiaus gyveno Pltts- 
burge. Jis pats, ar kas kitas, teiksis 
duot man žinię ant szio adreso:

John Juocziunas,
109 Penu. St., Baltimore, Md.

Pajieszkau savo draugų: Juozo Pat- 
raiezio, Selvestro Latvio, Petro Bru- 
žiO, Kazimiero Pertulio ir Antano Wasz- 
kio. Teiksis atsiszsukti ant szio adreso: 

Anton Billo,
Boz 246, South Manchester, Conn.

Poszakųje posady.
Organiata, Polak, poazukuje posady 

przy košeiele polak i m lub litevakim. 
Jėst odpoviedhi svem u fachovi i na za- 
pytanie može dač dokiadnę odpoviedž.

W i adomoj:
JOHN REMOWICZ,

133 Endicott St., Boston, Maaa.

NAUJAS 8AL1UNA8.

J Abraiczio,
90 Hudson A v., kerte Front Bt., 

BROOKLIN, N.I 
Užlaiko geriausius gėry mus 

ir kaipo į nauję vietę užpraszo 
visus atsilankyti.

Lietuviszka Cigarų dirbtuvė, 
Chicagoj, A. Sukurskio & Morro 
Co. reikalauja 20 jaunų vyrų ir 
merginų moky tiesi Cigarus dirbti, 
nes norim turėti grynai lietuvisz- 
kus visus Cigardirbius. Norin- 
tiejie mokint iesiszito amato,tegul 
per gromatę ar asabiskai atsi- 
rzaukia į off sę, 208 Forųuer st., 
arti Hakted st.

A. Sukurpki & Morro Co.

Preke p|n|gq.
Ruskas rublis po...........
Prusiszkoa markės po.......

Prie kiekvieno pinįgų
nio reikia pridėti 25c ant

..58c.
..24jc. 
siunti- 
paeste

• Sawis išgydytas. 7.
Gunviui, O., Llov*. ĮSOS.

. A*z sirgau p*r ilgu* 7 metu* liga S*. Valen
to, mėginau wi*okte daktaru Ir wl*okiu gydy
kla, b- t niek* oegelbeto. Mėnesyj Kowo,lS**>. 
pamėginau “Kunigo Koenlg's N*rv* Tonto", »u- 
□aodojau S bonkalla*; nuo to laiko Jau yra me
ta* ir keturi me&eaei, ta liga mane* ne kankina. 
Jaaeziuosi ramu* ir wtel**kal sveika*, kibą 
tokia* gydykla* pate Dievas prisiuntė, kario* 
mane vteteakal tezgyd*.

J. C. Martin.
D. M. Glaaer. te* Voocteftald, O. rasso: "Ku

nigo Koenig’* Nerve Tonic" yra geriau** gydy
kla te* vteu kokias a*s patyriau lalk* 17 metu 
kada sirgau nuomarium. Laika trijų menesiu 
•mimo tu gydyklų buvau tik B sykius uAgantaa,

nvv iig-^sss: is’jsjsk;

Szio* gydjcto* yra temato* Kanteo Eoo- 
ai< te* Fort W*yae, lad. 1870 metuo** Ir dabar 
yra teaduodanoa po Jo priiiar* per

Koenig Med. Co. Chicago, III. 
49 S F*rvnklln St.

Aptieko** galima nut boakolf azl* gydykla

Galima H. tau t ir "LIETUVOS" redakcijoj.

“Lietuvos” Agentas.
“Lietuvos” keliaujaneziu agen

tu yra Wincas Kudarauakas. Ji
sai sziose dienose atsilankyt1 
Bostone, Brocktone ir 
aplinkiniuose miesteliuose priimi
nėt prenumeratę nuo senų skai
tytojų ir užraszinėt naujus skaity
tojus. Deltogi meldžiame visų 
lėnykszczių lietuvių, kaip senų, 
teip ir naujų skaitytojų, p:ts ku
riuos musų agentas atsilankys, 
užsimokėti prenumeratę agentui, 
tokiu budn užezėdysit sau laikę 
ir kasztus prisiuntimo, o pinįgai 
visi bus gražiai mums priduoti. 
Wincas Kudarauskaa yra tikru 
“Lietuvos” agentu ir nieks nepri
valo bijotis jam pinįgus duoti, 
mes už jį atsakome. Teipos^i ga
lite gtret pas jį visokių knįgų ir 
kitokių daiktų pirkti.

“Lietuvos” Iszdavtste.

— Geriause lietuviszkai-lenki- 
szka Aptieka Juozo Leszczyuako, 
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- 
viatt nedelioms, ir ketver- 
gais nuo 12 iki 2 valandai vi
durdienio, o D ras W. ‘Statkevi- 
ežius randasi kožname laike. Ant 
pareikalavimo gali paszauklie in 
aptieka per telefoną kiekviena 
daktara, koky kas nori ir kožnoje 
valandoje. Teipogi ant pareikala
vimo iszsiunczeme yvairias gy- 
diklas visur, atsakome laiszkus 
yvairioee kalbose ir gydome )y 
gas per laiszkus.

O t ei p-g i parduodu laivakor
tes (Steamship tiukets) ant ge
riausių ir greiezinusių la;vų wu 
žiuojantiems į Europę ir Jsz 
Europos; iszsiuncziu pinįirus į 
visus svieto krautus ir viskę 
atlieku pigiausiai ir gre cziausiai.

Telefonas Yard 7OM 
Lletuwiszkas Daktaras

M. P. K0S8AKAUSKA8
Priima ligonius kasdien nuo lOtos 
iki 12 adynos priesz pietus. 
3242 So. Morgan (Laurel) str.

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

838 W. 18th Str.

Prekes 81uwamq Maszinų Numažintos!!
Kurie isz nori&czių pirkti siuvamas maszinas gyvena Chicagoj, ar netoli 

Chicagos, užpraszome atsilankyti pas mus ir apžiūrėti musų maszinas, kurias 
pas mus galite pirkti už pusę prekės, neg kitur.

Adara kasdien iki 6 valandai vakaro. Nedalioj nuo 10 iki 1 po pietų.
Jeigu gyvenate kituose mieateliuoee, atraazykyte, o paduosime numailp- 

tas prekea m uaų Inaazinų. Freita apmokame mažne į visę Amerikę. Nelauki
te sil pirkimu, nes prekės maszinų gal vėl eis augizlyn, — Adresą vokite teip:

86 Fifth Avenue, CHICAGO, ILL. z? (U-S)

NDY CATHAPTIC

CURtCOnSTIPATlOH
ALi.

DRUGGIST3

L16tuwiszka flnUfika.
257 Hanover St., Boston, Mass.

Pilna visokiu aptiekoriaaku tavorų czionykszcziu ir užrubežiniu.

Aptiekoje visada galima rast DAKTARA, kars duoda ligoniams 
rodąs dykai.

Aptiekoje galima susikalbėt: -lenkiszkai, raškai, lietuviszkai ir 
daugelyj kitokiu kalbų.

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

ra: nincas Kudarauckas Ir Motiejus 
Damijonaitis.

Wlėtiniais Agentais sale: 
BALTIMORE, MD.

' Bonavent. Mažerka, 118 Dover St.

MT CARMEL, PA.
Petras Bieliauskas.

8HENANDOAH, PA
Andrius Maczys, 445 IV- Line St.

1 ■■ u.
BROOKLYN, N. Y.

Petras Abraltis, 800 Myrtle avė.

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

PHILADELPHIA, PA.
Juozas Butkus, 1112 Cyperss Bt.

ORAND RAPID9, MICH.
F. Sidoras, 344 Hamilton Bt

Bzitų miestų lietuviai, norėdami ap- 
alsteliuotl "Liyuv|”,gali kreipties! prie 
augszcziaus minėtų agentų, o Jie noria 
iszpildys jų reikalus.

— Kas norite, kad iszsiųsti į 
krajų pinįgai gerai ir greitai su- 
vaikszcziotn, siųskite juos per 
“Lietuvos” redakciję, o greicziau
siai suvaikszczios. Užgreitumę ir 
teisingumękasdien apturime szim- 
tus padėkavonių nuo lietuvių isz 
visų Amerikos krssztų.teiposgi ir 
užgerumę szifkorczių pas mus isz- 
pirktų, nes me-» 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. 
Prisiųsdami pinįgus ant szifkor
czių ar ant iszsiuntimo į krajų, 
visada uždėkite szitokį adresę:

A. Olszevskis,
924 83rd SU, Chicago, III.

Nauja DirbtuwC Bažnyti
nių Daiktų.

Turime u t garbia praneš i U Ouod. Kunigams 
ir guod. Dr.ugy.Unse, kad mes atidarėm* Detu- 
winkai-leakisaka dirbtuwe balnytte te daiktu, 
laMiuwineJarau įkaitu) arti.tiszkai salikais ir 
auksu, kaipo tai: arnotu, kopų. baMakymu. ka
rūnų ir Draugystėm* ženkleliu.^Apsulewimus

HILLE’S FOTOGRAFAS,
3452 8. Hahted uL

N ujimą puikina Fotogi fljaa, už težina tiktai 
$2 00

Aa weeell» ir kitokiu reikalu nujima Fotojrra 
fljaa kopė ik bmsL

telplrDsl'nffi mekUŠas kaipo 
DnurysMiio. kas raUtalat 
wiraz minėtu daiktu, Viki 
ahatelluotl, o uttikriname 
dlntl. Su guodone.

T. tadmzevtczaite ir L Bndliene,
115 W”. Diviaion Si.

tėvynės sargas 
monetini* laikraaztia au paveikslėliais 

Treczius metus 
stovi ant aargybos lietuvių tautos: szvie- 

soa, tikėjimo ir kalbos. 
Kasztuąja ant meta $1.00 

Peraykazcziua Ir uipernykszczius nume
rius galima gauti ui ffOc.

Vienas numeris yra siuneziamas ant pu 
ii u ros uidykę.

Raszant reikia jtedeu adresę: 

n Av., teranton, PaU23N

“LIETUVA”
Nedelinis Laikrasztis

Iszeina Chicagoje kas pėtnyczia ir paduoda žmonėms 
SVARBIAUSIAS IR . TEISINGIAUSIAS ŽINIAS 

isz Amerikos, Lietuvos ir viso paswieczio.
* * - ~
“Lietuva” kasztuoja ant metų tik 82. 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 kataliogo kas kokię nori, kad tik nebran
gesnę per 50c. o prisiusime dykai.

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

“Lietuvos” spaustuve 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 wisę spaustuvę.

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

- “Lietuvos” Redakcijoj talpinasi Stacija Chtca- 
gos Paczto po wardu:

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

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

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

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

Pinįgus siųskite registruotose gremžtose arba per "money order”, tai nie
kada ne pražus. Iszpirkę "money order’’ nelaikykite jį keazeniuje, bet tuojaus 
prisiųskite mums: sluncziant "money orderį”, gromatę registruoti nereikia, 
pr išimkite prastoje gromatoje, nes ant jo nieks, be mus, pinįgų isz paczto ne- 
iszims. «

Ofisas "Lietuvos” esti kasdien atidarytas nuo i tos valandos ryto iki 9 va
karo, o nedaliomis nuo Ižtos vidurdienid iki 6 vakaro. Chicagiecziai turinti 
kokius reikalus, teiksis atsilankyti minėtose valandose.

Europiecziai gali gaut "Lietuvę” Prūsuose, Tilžėje pas Jurgį Lapinę už 
t2,ooarba 4 rublius ant metų.

DOWANOS DEL WI8U.

Ben. Hatowskis,
527 S. Gana kerte Jodd nl., Chicago, UI,

Dirba, taiso ir parduoda: 
LAIKRODŽIUS, LAIKRODĖLIUS, 

Lenciugelius, Žiedus, Špilkas, Auskarus ir Lt.
Kiekvienas, kuria pas mane pirks taworo 

už 15,00, gaus prezenta vertes $100; kas 
pirks už $10,G0— gaus prezenta vertes $1,50; kas pirks už 115,00 
— 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.

Szliubiuiai 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 Rodyklei mano kostume- 
riams dykai. Wiska gvarantuoju ant metų.

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

Naudoki tcs
J<yi8z Progos. 

Turiu dėl jaunuo- 
mepes juokinga

BlIHMa J k wietka. kuri no-

M" i tyti trykszta i n a- 
kis vanduo ir daug juoko padaro. Kasz- 
tuoja tik 25c. Turiu teipgi monu kniga, 
kokios dar lietuviszkoje kalboje niekad 
nebuvo, talpinasi joje daugiau kaip 
szimtas visokiu sztuku ir sekretu. Kas 
nori das’ižinot kytrumus svieto, tegul 
ja nusiperka, o daug kytrumo iszgaus, 
jos preke 11,50, ir prie to duodu dovanu 
Kuburkaite, su kuriai galėsi žiūrimiems 
akis apmonyt. Turiu teipgi ir daugybe 
kitu reikalingu prietaisu prie monu.

Turiu gražisusiu popieru gromatoms 
su kvietkoms ir (kukuotoms pavincze- 
vonemis; turiu maszinukiu drukavoji* 
mui gromatu. Turiu visokiu knygų: 
maldaknygių ir istorijų. Kas nori dasi- 
žinot apie visokius daiktus, tegul, 
prisiunczia už 2c. marke, o gaus kata- 
lioga visu tu daiktu. Adresas mano toks;

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

. J '

Geriause Užeiga dėl Darbinyku
pasJ. Danisewicziu,

768 Bank ir River Side Sts.

laterbnry, Conn.
Užlaiko geriausius gėry mus; szalta 

Alų, seniausias Arielkas, Likierius ir 
kvepenczius Cigarus. Uikvieczla visus 
atsilankyti. Juozas DanAjsewicziua.

naujas

Lietuwiszkas Hotelis.
PETRO ABRAICZIO, 

686 6th Avenue, kerte 21 mos ulyczios 
BROOKLYN, N. Y.

Atidarei nauja hotell ir salluna. Uipruzau wi-

P. Abruitte

sako.net
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