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Wieszpatystė8.
Nesutikimai terp Amerikos ir 

Iszpanijos ne tikt ne iszdilo, bet 
ir neiszsiaiszkino. Kę raszo apie 
juos amerikoniszki stumianti į 
karę laikraszcziai, tam tikėti ne
galima, kadangi daugumui laik- 
raszczių ne tiek rupi teisybė,kiek 
pelnas iszleistojų: užgimus karei, 
žinoma, kad laikraszcziams pri
būtų abonentų, apie kę ir rūpina
si jų iszleistojai, o ne apie krasz
to laimę ir garbę. Žinoma, kiek
viena tauta turi geidžianezius 
karės, ypacz kad prie jos, jeigu 
daugumui reikia daug žudyti, tai 
visgi yra ir toki, kurie isz jos 
pelno: prie tokių priguli kariau
nos virszinįkai, savinįkai karei
viams reikalingų daiktų dirbtu
vių ir t.t. Tie tai ir stumia, dėl 
save asabiszko pelno, visę krasz
tę į karę. Daugumas vienok A- 
merikos gyventojų karės ne gei
džia, ne geidžia isz tikro nė jos 
raudo perdėtmiai. Randas pasi
naudoja isz suerzinimo žmonių, 
ginkluojasi kaip galėdamas, ka
dangi iki sziol kareiviszki Ame
rikos reikalai buvo apleisti: nors 
pagal savo turtingumę, plotę ir 
gyventojų skaitlių Amerika sto 
vi pirmose eilėse svieto vieszpa- 
tyszczių, bet už tai kaslink ka 
riszkų pajiegų, ji stovi ant tokio 
jau laipsnio kaip antai Bulgarija 
arba Rumunija, kurios iki nese
niai buvo dar tikt Turkijos pro
vincijomis. Todėl tai dabar ir 
ginkluojasi, bet tas ne reiszkia 
dar, kad isz to turėtų karė už
gimti, randas nori vien savo pa- 
jiegas ant tiek sudrutinti, kad 
jes atsakytų kraszto reikalams.— 
Tirinėjimas priežaszczių, kurių 
dėl atsitiko “Maine” expliozija 
iki sziol dar vis ne užbaigtas. 
Auglijonys, arba tikriaus anglisz- 
ki laikraszcziai, kalbina Amerikę 
lusiriszti su Anglija. Bet kę gi 
Anglija gal suteikti Amerikai? 
pagelbos k are j e su Iszpanija ne 
suteiks, o kitokių nesutikimu A- 
merika ne turi. Anglijai reikalin
gesni Amerikos pagelba Chinuo 
se, todėl ir kalbina prie susi r iszi - 
mo.

Nuo Chinų pakranezių.
Maskoliai gręžina isz Koreos 

visus savo -urėdnįkus ir kariau
nos mokintojus. Teisina tę tuom, 
bpk suprato,kad Korea gal toliaus 

Įrėdytiesi saviszkai ir svetimų 
mokintojų ir urėduįkų ne reika
lauja. Lztikro vienok dalykai 
stovi visai kitaip. Atszaukė ji 
isz Koreos savo netikusius urėd- 
nįkus todėl, kad to staeziai pa
reikalavo Japonija ir Anglija; 
jeigu reikalavimus Maskolija ne 
butų iszpildžiusi, Japonija žadėjo 
užimti su savo kariauna visus 
Koreos porins, Maskolija gi ant 
prieszinimosi ne turėjo tiek ' pa
jiegų, kiek reikia, todėl nuspren
dė tuom tarpu nusilenkti ir laukti 
geresnės progos.

Prancūzija, pajutusi, kad An
glija stengiasi iszplatinti savo į- 
tekmę pietinėse Chinų provinci
jose, pareikalavo nue to kraszto 
rando, idant tas duotų pažadėji- 
mę niekam ne atiduoti nė jokio 
szmoto keturių pietrytinių provin
cijų. Reika’auja koncesijos ant pa- 
dirbdinimo geležinkelio nuo Paže, 
Šiam ir Yun-Nan. Ant Han 
Chan pussalio Prancūzija reika
lauja vietos ant parengimo savo 
laivynei anglių stacijos. Chinų 
randas, Anglijos prikalbinėji
mas, tiems reikalavimams ne no
ri pasiduoti. -Prancūzija paliko 
jsm trumpę laikę ant apsvarsty
mo. Jeigu Chinai ne sutiks, 
tai žada užimti salę Hainan. 
Tuom tarpu prancuziszkos lai- 
vynės virszinįkams įsakyta pa
rengti visus kariszkus laivus, 
jurinįkams, kurie buvo paleisti 
namon, įsakyta tuojaus rinktiesi 
pertuose ir jie bus ant laivų isz- 
siuntinėti. Laikraszcziai spėja, Rando partijos anglį 
kaa-PTsncozfJ» nori su nmes.i pranok. buk
wo laivyne paremti Azijoj Mas- 
koliję, priesz Chinus vien Pran
cūzija visos savo laivynės ne 
reikalauja.

Italija.
Italijoj, ypacz gi pietiniuose 

jos k ra sz t uos e, užgimė nuvargin
tų laukų darbinįkų maisztai. Dar- 
binįkai ežia teip sunkiose sanly- 
gose, kad uždarbio ne isztenka 
ant iszmaitinimo szeimynų. Ne
galėdami iszmisti isz savo sun
kaus darbo, kaimų gyventojai 
renkasi po Abruzzų kalnus, risza- 
si j plėszikų pulkus, kurie apval
dė visus kelius. Priesz iszba- 
dėjusius plėszikus iszsiuntė ka
riaunę, bet ar ji pripildys tusz- 
czius jų pilvus, ar pasotys alka
nus? Baduoliai apstabdė gele
žinkelių trukių bėgiojimę, iszar- 
dė jie ant kelio tiltus ir szėnis. 
Geležinkeliai per Apeninų kai
nus teiposgi pagadyti ir ežia tru
kiai paliovė bėgioję. Sicilijoj 
dar niekiaus, ežia uždarbiai teip 
maži, kad geriausiai uždirban- 
cziam neužtenka ant maisto.

Žmonės mat ežia kenezia tie 
siog badę, už tai, kaip pasirodė 
isz tyrinėjimų, tūli augszcziausi 
urėdnįkai vartojo tiesiog pinįgus 
isz bankų ant savo asabiszkų rei
kalų ir ant pirkinėjimo balsų ir 
ant agitacijos prie rinkimų. 
Wienu isz tokių paukszczių buvo 
buvęs Italijos ministerių pirmsė- 
dis Crispi. Sude visi jo peikti
ni darbai pasirodė, bet visgi jis 
jo ne nubaudė, davė vien papei- 
kimę, taigi mat ir ežia prova at 
sibuvo visai teip, kaip ir Ameri
koj prova darbinįkų su žmogžu
džiu szerifu, vien tuom viskas 
skiriasi, kad Italijos sūdai 
Crispį ne pagyrė, Amerikoj gi 
kasžin ar Martinui kapitalistai ne 
statys paminklų.

Iszpanija atsiszaukė į Italiję 
praszydama parduoti du kariszku 
laivu, bet nežinia isz tikre, ar I- 
talija juos parduos.

Austrija ir Wengrija.
Pamatai, ant kurio stovi Aus

trijos surėdymas, nesusidrutino, 
naujas ministerių pirmsėd's ne 
randa kelio,ant kokio galima būt 
sutaikyti nesutinkanezias viesz
patystės tautas. Provincijona- 

liszki seimai likosi paleisti, nieko 
jie ne nuveikė. Dabar likosi su- 
szaukta vieszpatystės rodą, bet 
ir jai sunku buskę nors nuveikti, 
kadangi reprezentantai visokių 
tautiszkų gaivalų, kaip provin- 
cijonaliszkuose seimuose, teip ir 
vieszpatystės rodoj susirinks 
vien ant priesztaravimo vieni 
kitiems. Galėtų nesutikimus 
sziek tiek nutildyti tvirta val
džia, bet tokios Austrija ne turi.

* Austrijoj krasztę iki sziol val
dė vokiecztai, jie spaudė slavisz- 
kus gaivalus nepripažindami 
tiems lygiųtiesų, Wengrijoj val
džia buvo, yra dar ir dabar, ran
kose mongoliszkos kilmės magya- 
rų, kurie dar smarkiaus, negu 
kitoj vieszpatystės dalyj vokie- 
cziai, spaudė ukėsus kitokios kil
mės,taigi slovakus,rumunus,chor
vatus ir vokieczius. Magyarai 
tveria ežia augsztesnę luomę, teip 
antai kaip Lietuvoj Ihnkiszka ba
jorija, kitos tautos yra tai dirban
ti luomą, magyarai su tais ne no
ri dalytiesi valdžię, spaudė jie ir 
vertė kitus į magyaryttę. Pri
spaustos tautos ilgai kentė, bet 
dabar pradeda prieszintiesi -ma- 
gyarama. Pirmiausiai pasikėlė kai- 
miecziai slovakų apgyventuose 
a psk r i ežiuose, toliaus tų pėdoms 
seka ir rumunai. Isz syk pasikė
lusius magyarai suvaldė su ka
riauna, bet ištraukus ję, jie vėl 
isz naujo dar smarkiaus pakilo.

Indijos.
liszki lai k

sziaurinėse Indijose baigiasi, pa
kėlę maisztus Himalajų kalnų gy
ventojai atsiuntė angliszkiems 
kariaunos virszinįkams rasztę.ap 
reikszdami ii-zlygas, ant kokių 
nori jie . anglijonams pasiduoti. 
Kiti vienok laikraszcziai ne la
bai tam paskalui tiki, kadangi 
rando laikrsszcziai ne kartę gar
sino apie galutinę maisztų perga- 
lėjimę, bet pasirodė, kad jie ne 
tikt kad ne buvo pergalėti, bet 
preszingai, po tokio žinių apgar
sinimui dar smarkiau* pakilo. 
Dabartinėms žinioms todėl ne nori 
nė Anglijoj tikėti. Maisztai In
dijose galėtų pasibaigti, jeigu pa
kėlusių juos mahometoniszkų to 
kraszto gyventojų nieks ne rem
tų. Indiecziai budistiszko ir 
braminiszko tikėjimo, neužkęsda- 
mi mahometonų, nors isz vien 
eidami lengvai galėtų anglijonų 
jungę numesti, rods maisztinįkų 
ne remia, bet už tai jie randa 
pritari m ę ir paszelpę užrubežiuo- 
se: kursto juos, pristato ginklus 
ir amuniciję Indi jų , kaimynas, 
Maskolija. Todėl, kol Maskoli- 
ja nesusitaikys su Anglija,kol terp 
tų vieszpatyszczių ne iszdils ne
sutikimai už Chinų padalinimę, 
maiaztMi Indi jų kulnų gyventojų 
ne pasibaigs. Maskolija, turė
dama daug mahometoniszko tikė
jimo pavaldinių, atranda terp jų 
visada tinkanezius agitatorius, 
kuriuos su pinigais siunezia į ki
tus mahometonų apgyventus 
krasztus, kur jie lengvai maisz
tus sukelia, jeigu tikt tie Masko 
lijai naudingi. Jeigu atseitų dar 
iabiaus susipykti už Chinų pada
linimę, Maskolija lengvai gal 
siųsti kariaunę į Indijas ir ji ras 
prilankumę mahometoaiszkų 
Himalajų kalnų gyventojų, kurie 
palengvys maskoliams kelionę.

Afrika.
Iszrinktas isz naujo preziden

tas Transvaaliaus republikos, 
Krueger, atnaujino susiriszimę 
terp abiejų pietinės Afrikos 
republikų, taigi terp Transvaa- 
liaus ir Oranijos arba Oranže. 
Anglija tuojaus užprotestavo tę 
susiriszimę, ji sako, kad Trans 
vaaiiaus republika ne turint tie
sos daryti su užrubežinėms viesz- 
patyslėms nė jokių sutarimų be
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Anglijos daleidimo. Preziden
tas Krueger vienok visai nežiū
ri ant Anglijos protesto, jis pas
kyrė net pasiuntinį įlšuropę, ku
risai tuom tarpu gyvena Berly
ne; mat Transvaaliue elgiasi vi
sai kaip savistovi vieszpaty- 
stė. Jis ginkluojasi, apsi
ginklavę gyventojai isztrauk^ 
prie angliszkų valdybų rul>e- 
žiaus, ant apgynimo ".kraszto, jei
gu anglijonai pasikėęytų užpulti. 
Abidvi susiriszueios republikos 
priesz Angliję gali *pa statyt i bu 
virszum 50000 gerai apsiginkla
vusių kareivių ir tai tokių, ku
riuos skaito ui geriausius ant 
svieto strielczius. Ar anglijo
nai, pradėję erzintieji tu Prancū
zija ir su Maskolija (trys užpulti 
ant pietinės Afrikoi republikų, 
galima paabejoti, l>efc jie, isz sa
vo pietinės Afrikos valdybų iaz- 
81 u u t ė teiposgi kŽriaunę prie 
Transvaalirus rubejių. Grei- 
cziaue tuom tikisi nugazdyti jo 
raudę ir be karės ji?i versti An
glijai nusilenkti. Rodosi vie
nok, kad prezidentas Krueger 
ne nusilenks.

Ant salos Madagaskar, ant vie
nos prancuziszkos kariaunos da
lies užpuolė keli tukstaneziai ge
rai apsiginklavusių cziabuvių 
pasikėlėlių ir iszvaikė visę pran
cūzų pulkelį. 109 prancuziszki 
kareiviai likosi užmubzti, o terp 
jų 13 oficierų. Maisztinįkams 
pateko prancūzų karabinai ir 250 
000 szuvių.

neštai trumpina tawoandd.
Jeitu šori ate<pr*tyt nuo tabako ant *iMdoa 

ir pattoti twelku. iwlrta ir ■yliBtn, imk gydyk. 
Ui wadioamaa NO-TO-BAC.knri» prrdirba ,iip 
no* imoai* ta twirtur Dauniu, korte pam«(ino 
•šia* gydykla*. In deaiimtoflteoo tau *wer* de
ni m ta tw.ru wir**ao*, A pi. 400.000 įmonių tapo 
tetgydyiaia Pirk NO-TO.BAC nuo *awo aptie 
korine*. *u gwnmoeija. uiiOc. arba ui 01,00 a p.

Isz Lietuvos.
Pawogė isz kapo numirė

lio ranką.
Wienas ukiųįkas kaimo Psek 

cų, Kasilisziaus valszcziaus, Ly
dos pavietyj, Kilniaus gub.,užsi
iminėdavo vagystoms, vogdavo 
arklius ir kas tik pasitaikė, bet 
laimės prie to užsiėmimo ne turė
jo, tankiai jį prie vogimo pagau
davo ir gerai kailį iszmuszdawo. 
Iszgirdo jis kur, kad dėl to, idant 
vagystes pasisektų, reikia turėti 
raukę numirusio vaiko: turintis 
tokię rankę, gali kasžin kokius 
bjaurius daiktus atlikti,o jo nieks 
ne sugaus; reikia vien tokio nu
mirėlio rankę apneszti aplink na- 
mus, kur nori kę nors pavogti, 
o visi tų namų gyventojai teip 
drueziai užmigs, kad paskui va
gilius gali daryti, kę tikt nori. 
Minėtas vagilius nuėjo naktyj ant 
kapinių, atkasė neseniai pa si m i rū
sio vaiko kapę ir nupjovė lavo
no rankutę. Užtėmyje tę vienok 
greitai kiti ukinįkai,piktadarys li
kosi susektu, ne galėjo mat nė 
iszbandyti nupjautos rankos galy
bę. Sėdi jis dabar Lydos kali
nyj.

Atėmė pinigus.
Kienas ukinįkas kaimo Strav- 

ju, netoli Iluksztos, būdamas ant 
uždarbių Peterburge, dalį savo 
uždirbtų pinįgų padėjo į užezėdy- 
jimo kasę. Sugiįžęa namon, jis 
nusprendė tuos p’nįgus atimti,da
vė įsakymę savo gyvenaneziam 
Peterburge draugui, kurisai ir at
ėmė isz viso 174 rub. ir atve
žė pinįgus į Stravje. Kapitalis
tas,pajutęs tiek pinįgų,nusprendė 
atlankyti rando kareziamę mies
telyj Karsovke. Mokėdamas už 
dęgtinę, ant pasigyrimo, jis iszsi- 
traukė visus pinįgus isz kisze- 
niaus. Iszgėręs degtinę, jis lai
mingai iszairengė namon. Ant 
kelio prisivijo jį du raiteliai, ku-

tikt ukinįkas nusuko isz vieszke- 
lio, raiteliai ir ežia sekė paskui; 
įvažiavus j girię,raiteliai tuojaus 
užpuolė ant ukinįko, baisiai jį su* 
muszė ir atėmė wisus pinigus. 
Degtinė mat ant gero ne iszėjo.

Romintų girias Kabalai 
užpuolė.

Netoli Lenkiszkos Lietuvos 
rubeiių, 3—4 viorstai nuo mies
telio Kisztyczio, traukiasi Prūsų 
karaliazkos girios, jose yra Wo- 
kiszko ciecoriaus rūmas Romin
tai, 6 viorstai nuo Wisztyczio, 
kur vokiszkas ciecorius gana il
gai beveik kas vasarę lankosi, 
medžiodamas giriose. Girias tas, 
ypacz spyglinius medžius, užpuo
lė vabalai, kurie gal isznaikinti 
visas ežia auganezias egles. 
Ant naikinimo vabalų isz Kara- 
liaueziaus atsiuntė 500 kareivių, 
isz vietinių gi regimentų prie to 
darbuojasi 500 pėksztinįkų karei 
vių ir 200 darbinįkų. Kerta jau
nesnius medžius ir apatines sza 
kas senesnių medžių, jų kamienus 
isztepa su kokiu ten limpancziu 
skystimu, kad vabalai negalėtų 
augszcziaus prie szakų prisigrieb
ti.

Norėjo girtą apwogti.
Į Wilnių, važiuodamas su rei

kalais, ukinįkas kaimo Juodžiu
kių, Jurgis Cbotkevyczius, ant 
kelio pasigėręs, įlipo į savo ro 
ges ir užmigo. Arklys atvilko 
su mieganeziu girtuokliu roges į 
Kilnių ir austojo ant szW. Alek- 

nyczios. Tę užtėmyjo vagiliai: 
Jasnovski, KuHov ir Pampicz; 
jie sutarė iszvežti girtę už mies
to ir ten iszkraustyti kiszenius. 
Į roges įsėdo Jasnovski, kiti gi 
ant nutartos vietos ėjo pėkszti. 
Kadangi vienok jie buvo žinomi 
Wilniaus vagiliai, užtėmyjo juos 
kareivis Lukoszevyczius, kada 
vienas isz jų įsėdo į girto ukinį
ko rogutes ir važiavę už miesto, 
ėjo paskui ir patikęspolicistę,tam 
papasakojo. Wisi trys vagiliai 
likosi suaresztuoti.

I
Rygos lalwas susidaužė.
Didelis Rygos laivas,“Minor**, 

plaukiantis į Londonę, užkluptas 
smarkios vėtros, susidaužė Dani
jos pakrantėse. Ant jo buvo 7 
jurinįkai, bet juos iszgelbėjo da- 
niszki skęstanezių gelbėtojai. Mi- 
nor yra vienas isz naujausių ir 
didžiausių Rygos laivų. Jis 
vienok ne su visu susidaužė, tikt 
tapo pramusztas ir paskui pas
kendo ;jo savinįkai nori laivę isz 
jūrių dugno iszkelti, pataisyti įr 
vėl padaryti tinkaneziu tavorų 
važiojimui.

Geležinkelio trūkis pu
siau perpjowč.

1 d. Kovo, Wilniuje, antSzv. 
Stepono terpulyczio, kurį per
kerta geležinkelis, likosi suvaži
nėta sena 60 m. žydelka, Goda 
Drosinsn,- atvažiavusi į VViluių 
isz miestelio Szirvintos. Trūkio 
ratai perpjovė ję pusiau iszilgai 
kūno. Kaip tas atsitiko, dar 
nieks nežino.

Maskolių parengti newa 
nioksliszki žmonėms 

skaitymai.
Liepojoje maskoliai parengė 

žmonėms neva moksliszkus skai
tymus ir žinoma, maskoliszkoj 
kalboj, kuriais mat nori latviams 
įkvėpti ne tikt daugiaus apszwie- 
timo, bet ir supažindyti juos su 
maskoliszko deguto kvapu. Iki 
sziol skaidė apie “Pėtrę Didyjį” 
ir žinoma, jį papieszė ne tokį,ko
kiu jis buvo, taigi ne kaipo žmo
gų su žvėriszkais jausmais, bet 
visai kitokį; toliaus toki jau ant 
melagystės paremti buvo skaity
mai “apie Katarinę”, apie kęlio-

=

nę dabartinio ciecoriaus, kada jis 
buwo tikt sosto įpėdiniu, po sve
timus krasztus”.Ta pati draugystė, 
kuri rangia tuos neva mokslisz- 
kus skaitymus, nori latviams pa* 
rengti ir maskoliszkę teatrę.Tegul 
latviai apsisaugoja, kadangi mas
koliai, sykį jiems parengę masko- 
liszkę teatrę, gal uždrausti paro 
dymus latviszkoj kalboj, kadan
gi tie darytų maskoliszkam kon
kurenciją, o to maskoipalaikiai 
neužkenezia. Kad jie t ę gal pa
daryti, rodo t ji Lietuvos padėji
mas, kur viskji beveik Lietu- 
viezkoj kalboj jie uždraudė.

Užsidegė laiwas.
Kokiszkas laivas “Bischov”, 

gabenantis į Maskoliję medvilnę, 
prie Latvijos krantų užsidegė. 
Užsidegė ne patsai laivas, tikt 
jo apaezioj sukrauta medvilnė, 
kurios buvo isz viso 2300 pundų. 
Kaip tik užtėmyjo ugnį, kapito
nas įsakė sandariai uždaryti pri- 
krovimo ruimus ir paleido gar
laivį kuo greieziausiai ir ant ga
lo pasisekė jam prisigriebti į Re- 
velį, kur gavęs pagelbę nuo 
maskolių gelbėjimo laivų, kapi
tonas ugnį laivo viduryje užge
sino, bet visgi diktai medvilnės 
pundų sudegė,o daugiaus jų liko
si ugnies pagadytų.

Wil-Pieszimo mokslainė 
uiuje.

Jau seniaus mes paminėjome, 
kad Wi)niuje likosi ^parengta pie 
szimo mokslainė, kur norinti 
ptaimokyti, gali mokintiniais 
pastoti, nuo jų nereikalauja už 
mokinimę nė jokio užmokesnio. 
Szį metę mokslainė likosi iszpla- 
tinta. Yra ji ant Szvento Jurgio 
ulyczios, Montvilos namuose ir 
užima du dideliu kambariu: 
viename mokinasi dar ne mokan
ti visai pieszimo, antrame gi 
kambaryje mokina jau sp«cija- 
liszkų pieszinių pritaikytų prie 
visokių amatų; trecziame mažes
niame kambaryje telpa muzejus ir 
anrozdų galerija, dar kitame 
kambaryje mokina architektonisz- 
kų pieszinių. Ant užlaikymo 
mokslainės miestas isz savo pinį
gų paskyria po 1700 rnb. ant 
metų ant iszmokėjimo mokinto
jams už jų darbę. Prasidedant 
mokslo metams, atsiszaukė 320 
norinezių pasimokyti, isz toskait- 
liaus priėmė tikt 300, kiti ne
galėjo patilpti dėl stokos ruimo.

Kiek maskoliszkas randas 
LietuwoJ parduoda 

degtinės.
Maskoliszkas randas Lietuvoj 

paėmė pats į sawo rankas degti
nės pardavinėjimę,bet jos dirbtu
vių neturi, tikt perka degtinę 
nuo privatiszkų jos varytojų, su 
kuriais daro kontraktus ant visų 
melų. Ant szių metų į savo par- 
dalvinyczias Lietuvoj randas rei
kalauja spirito ir degtinės: Wil- 
niaus gub., spirito 584008 wiedrų 
ir 409115 viedrų degtinės 40% 
tvirtumo, Witebsko gub. 550000 
viedrų spirito ir 192443 degti
nės, Grodno gub. 680188 vied
rų spirito ir 456533 degtinės, 
Kauno gub.425000 viedrų spirito 
ir 95232 degtinės. Taigi reiks szį 
metę musų žmonėms supilti į- 
gerklę: 2239196 viedrų spirito ir 
1153323 viedrų degtinės, arba 
isz viso 3392519 viedrų. Kadan 
gi spirito, viedras kasztuoja 10 r., 
degtinės gi su virszum 8 rubl., 
taigi vidutiniszkai imant po 9 r. 
už viedrę, iszpuola, kad Lietuva 
ant degtinės iszleidžia 30532671 
rubl. per metus, arba tiek, kiek 
isznesza visi miesto Chicagos su
rinkimai, užkę miestas užlaiko 
visokius urėdnįkus, ulyczras, 
namus ir biurus, 2000 policistų, koliszkos kalbos. Kuom minėti 
pustreczio ezimto mokslainių ir kunįgai likosi nubausti, laikras& 
tt. Tiek tai kasztuoja Lietuvai tis nepaduoda.

jos vaikų girtuokliavimui. Rei
kia ežia pridėti, kad alus ir kitokį 
gėrymai nepaskaityti, o lietuviai 
ir ant tų daug pinįgų iszleidžia. 
Už tuos pinįgus, kę mes prageria
me, netikt kad galėtume pareng
ti paveikslingas mokslaines, ke
lius, fabrikus ir tt., bet galėtume 
nuo maskolių net visę Lietuvę 
nupirkti į kelis metus. Argi tai ne 
sunki musų tėvynei naszta yra 
jos vaikų girtuokliavimai!

Jawų prekės.
Pereitę sanvaitę, lietuviszkų 

jawų prekės Liepojuje buvo szi- 
tokios: už rugius paprastus mokė
jo 75—76 kap., už geriausius se
nus 77—78 kap., už szviežius 78 
—79 kap. už pudę; priplėkusių 
visai ne perka. Kviecziai geri 
117—120 kap., geriausi 121— 
122 kap. Avižos 82—84 kap. 
Miežiai paprasti 68 kap. Žirniai 
vidutiniai 76—80 kęp., geriausi 
81—84 kap. Pupos 82—83 kap. 
Linų sėrnens 126—127 kap. 
Kvietinės klynės smulkios 56 
kap., vidutinės 57—59 kap., 
stambios 60—61 kap., stambiau
sios 62 kap. Linų valakuos 30 
—31 kap. už birkovę, pakulos 
28 kap. už birkovę.

Kįlniuje mokėjo: už pudę ru
gių 74—75 kap., avižų 78—80 
kap.. miežių 75—80 kap., grikų 
70—77 kap., pupų kap., 80 kap. 
iki 1 rubl. Nesūdytas sviestas 12 
rubl.—12 rubl. 56 kap., sūdytas 
8 rubl.—9 rubl.,už pudę; szienas 
26—28 kap., sziaudai 20—22 
kap. ui pudę.

Isz Prūsų Lietuwos.
Lietuviszkoji skyrimo drau

gystė Tilžės bei Pakalnės pavie- 
czių (Kreis’ų), 2 d. Kasariaus 
szių metų, Klaipėdoj, o 3 d. Szi- 
lokarczemoje laikė susirįnkimus, 
ant kurių susirinko daug lietu* 
vių.

Linksma buvo žiūrėti, kad lig- 
szioliszkas darbas neina ant nie
kų, kad lietuviszka dvasia bun
da. Tuodviejuose susirinkimuo
se tapo pastatyti skyrimams kan
didatai ant pasiuntinių į cieco- 
rystės seimę. Dėl Klaipėdos ir 
Szilokarczemos pavieczių aprin
ktas p. Smalakys isz Tilžės; dėl 
Ragainės ir Pilkalnio pavieczių 
p. Šaunius isz Rokaiczių, Labga- 
vos ir Kelia vos pavieczių p.La- 
patis isz Lauknų. Tilžės bei Pa
kalnės pavietams sziuom tarpu 
ne paskirtas kandidatas dėlei ne
kuriu trukdymų, bet daugumas 
nori paskirti p. Drę Sauerveinę. 
Rinkimai pasiuntinių atsibus 16 
Sėjos m. szių metų.

J. G. isz N.

Wieton degtinės, iszgėrė 
szilwasar{.

Dirbantis alaus leidinyczioj 
Lipskio, Kilniuje, Kincas Moc- 
keviezius, užsimanė atsigerti 
alaus. Paėmė jis nuo lentynos 
butelį, kur tikėjosi rasti alų, už
vertė ir patraukė. Butelyj vie
nok buvo ne alus, bet szilvasa
ris, kurisai visę darbinįko burnę 
ir gerklę nudegino. Nugabeno jį 
tuojaus į ligonbutį.

Nubausti lietnwiszki 
kunjgai.

Maskoliszkas fanatiszkas laik- 
rasztis “Sviet”, labiausiai neuž- 
keneziantis katalikystės ir katali* 
kiszkų kunigų, terp nubaustų 
Warszavos jeneral-gubernato- 
riaus, kunįgaikszczio Imeretino* 
ktmįgų, pamini ir du kunįgus su 
lietuviszkoms pravardėms isz 
Suvalkų gubernijos, taigi kunį
gus: Gawia)į ir Grinevyczių, ne
va užtai, kad jie draudė vai
kams moki n ties i mok si ai nė j mas-

tw.ru


Beniai ne užtroszko.
Wilniuje, namuose Hilelio, ant 

Asztrių Wartų ui., bemaž ne už
troszko 11 žmonių. Apie 2 vai., 
naktyj, stovintis prieszais tuos 
namus policijantas Maczinis, isz 
girdo baladojimę. Pasirodė, kad 
baladojo viena senelė, kuri pa- 
budu&i, pajuto gazę ir norėjo lau
kan iszeiti, bet apsilpusi neįsten 
gė atidaryti durų, todėl pradėjo 
baladoti, baladonę iszgirdo poli
cijantas, suszaukė kaimynus, su 
kurių pagelba iszmuszė duris ir 
radęs gyvenime 11 jau* bežado 
gulinczių žmonių, paszaukė feld 
czerį ir daktaru ir tie užroszku- 
8ius atgaiwino. Nelaimė atsitiko 
mat per tai, kad minėtame gy
venime gazinė dūda perplyszo ir 
isz jos į kambarį priėjo gazo.

Trūkis iszszoko isz relių.
28 d. Wasiriaus, iszbėgęs ryt- 

metyj isz Koszedarų, Wilniaus 
gub., pasažierinis trūkis, bėgantis 
į Liepojų, netoli Benem, iszszoko 
isz relių. Kadangi wienok toj 
wietoj trūkis bėgo palengva, di- 
-desnės nelaimės per tai ne buvo, 
sunkiavs sužeistų pasažierių ne
pasirodė, wiskas mat pasibaigė 
vien ant baimės.

• Wilkawiszkyje, Suwalkų 
gub., maskoliai parengė cerkwę 
dėl stovinczių ten maskoliszkų 
raitelių kareivių; kitokių sta- 
czįatikių, apart kareivių, paru- 
bežiuių sargų ir kelių urėduįkų 
pavieczio biuro dauginus ten 
nėra.

Kiekvienas te i p sako:
CASCARRTS CANDY CATHART1C yra Ui 

BteboklinKiaušioa gydyklos >u. 'miiaus Uzra- 
dlmuose, turi gardu įmoka, gydo lagadnei ir 
tikrai inkstui, kepenis, pilwį ir ozysty> wis$ 
sistemą, prastai i na penzalinif, gydo galwos 
Skaudeiima. drugy ir uškietejima *iduriu

Pirk deiiutg C. C. C. sziędien. 10, 25,50 cen
tą. Randasi wisos« apUekos« ir iszgjdyma gwa- 
tantuoja.

Isz Amerikos.
Iszwežimas Amerikos taworu ir 

parsigabeuimas svetimu.
Wasariaus mėn., Amerika isz

gabeno į svetimus krasztus sawo 
produktų ir iszdirbimų už $94981 
017, taigi ant $17159931 dau
giuos negu per tę patį mėnesį 
pereitų metų. Per paskutinius 8 
mėnesius (iki 1 d. Kowo ežių me 
tų) iszgabeno isz viso visokių 
taworų už $813370071, taigi aut 
783718858 dauginus negu per 
tuos paežius mėnesius pereitų 
metų. Atgabenimas svetimų ta- 
worų užtai pasimažino: Wasa- 
riaus mėnesyj jų atgabeno už $6 
155260 mažiaus negu per tę patį 
mėnesį pereitų metų, per visus 
gi 8 paskutinius mėnesius už $28 
806428. Sulyginus iszvežimę 
su agabenimu iszpuola, kad Wa- 
sariaus mėnesyj iszwežta už $41 
878900 daugius ta tvorų isz Ame
rikos, neafu ežia atgabenta sveti- 
mų, už wisus gi 8 mėnesius isz 
puola už $419611105 daugiaus 
negu atgabenta svetimų. Wasa 
riaus mėnesyj Amerika pargabe
no aukso isz svetur ant $5199 
894 vertės daugiaus negu isz- 
siuntė jo svetur, už menėtus gi 8 
mėnesius iszpuola parsigabento 
ant $275568004 vertės daugiaus. 
Iszvežė gi Amerika savo sidabro 
Wasariaus mėnesyj už $1721457, 
per paskutinius gi 8 mėnesius už 
$15962933 daugiaus, nėgu jo 
parsigabeno isz svetur. Imant gi 
wisę prekystę, iszpuola, kad A- 
merika Masu riaus mėnesyj pelnė 
$38420463, taigi ant tiek dau
giaus savo tavorų iszgabeno 
negu parsigabeno svetimų; už 
paskutinius gi 8 mėnesius pelnas 
siekia $408067234.

Nepaprastas prigavejas.
Į Bostonu isz Leverpooliaus, 

Anglijoj, atkako su pasažieriais 
isz ^Europos koksai William H. 
Orme; jį iszlipant ant kranto tuo- 
jaus suaresztavo; jis mat yra A- 
merikos ukėsu ir gerai jį ežia pa
žįsta. Prigavo jis daug norinezių 
apsivesti merginų. Apsigarsino 
latkraszcziuose, kad noii apsi
vesti su turinezia kiek pinįgų 
jauna mergina,nors jis turi paežiu 
ir vaikus. Ant apgarsinimų 
atsiszaukė diktai merginų, nuo 
kurių visokiais budais iszkaulyjo 
pinįgus. Jis teiposgi buvo 
karsztas blaivystės platintojas ir 
rengėjas parapijų ir ant tos dir
vos besidarbuodamas, teiposgi 
daug prigavyszczių papildė; bu
vo jis ir mokintojumi nedėlinėse 
bažnytinėse raokslainėse, tikt ne
žinia, ar ir jo«e prigavyszczių 
mokino.

Tarnaiczlu sztraikai.
Topeka, Kans. Czianyksztės 

tarnaitės pakėlė sztraikę. Terp 
kitko jos reikalauja,idant jas lan
kanti jų numylėtiniai nereikalau
tų eiti per užpakalines duris, per 
virtuvę, bet kad galėtu jas lan
kyti eidami per tas paežius duris, 
per kurias ateina darbdavius 
lankanti svecziai. Reikalauja, i- 
dant darbdaviai daleistų joms 
naudotiesi isz valgio kambario 
priimant savo sveczius. -

Rado užmusztus.
Anderson, Ind. Gyventojai 

vienų namų, ilgai nematydami 
nieko isz gyvenimo Harringtono 
iszeinanczio, nutarė pažiūrėti, kas 
ežia atsitiko. Įėjo į gyvenimu, 
rado pirmiausiai kunęHarringto
no ant grindų gulintį, galva jo 
buvo perszauta. Kitame kamba
ryj, prie kėdės klūpojo jo pati, 
bet tei|K>sgi negyva; jos galva 
teiposgi buvo perszauta. Su 
radę negyvėlius kaimynai, davė 
žinię koroneriui, kurisai tuojaus 
atkako ant vietos. Jis sprendžia, 
kad pats Harrington nuszovė 
savo paczię, o paskui ir pats sa- 
vę. Revolveris voliojosi ežia 
jau ant grindų.

Bažnycziąj norėjo suaresztuoti.
Quincy, III. Netoli Nebo, Pike 

pavietyj, laike dievmaldystos 
mokslainėj, atėjo cz;a szerifo pa- 
gelbinįkas AVolspon, norėdamas 
suaresztuoti ėsantį ant dievmal
dystos Al*hiesenę. Tasai vienok 
iszsitraukė revolverį ir paleido 
kelis azuvius į urėdnįkę ir jį mir
tinai paszovė, apart jo paszovė 
dar vienę aut dievmaldystos atė
jusiu moteriszkę. Susirinkę persi
gando ir pradėjo veržtiesi lau
kan, isz sumiszimo pasinaudojo 
Althiesen, iszsiveržė laukan, už 
sėdo ant stovinezio ten arklio ir 
pabėgo.

Povderly užtvirtintas ant atei
viu užweixdos komisoriaus.
Garsus Amerikoj ateivių prie- 

szas, Povderly, likosi ant galo 
senato užtvirtintas ant genera- 
liszko ateivių užveizdos komiso 
riaus. Už Povderlį balsavo 43 se 
natoriai, prieszais jį 20. Už jį bal
savo visi republikonhzkiuenato 
riai, iszėmus vien vieno senato 
riaus Chandlero.

Gaisrai.
t Butte, Mokt. Užsidegė ežia 

dideli namai, teip vadinami 
“Hale House”, ant Broadvay str. 
ir 8u visu sudegė. Nakvojo ežia 
daugybė kalnakasių, isz kurių 
daugumas buwo visai girtų. Kiek 
isz vi*b žmonių prie to sudegė, 
tikrai nežinia. Du kalnakasiai už
simušė szokdami nuo treczių lubų 
ant alyczios. Trūksta su virszum 
20 žmonių, gal būt, kad jie sude
gė ir kūnai yra po namų degė
siais.

Kevanee, III. Netoli nuo ežia, 
miestelyj A'edo, buvo didelis 
gaisras. Ugnis isznaikind dvi 
dideles krautuves, kotelį, bankę, 
kelias pardavinyczias ir didelį 
arklių tvartę, kuriame sudegė- 
25 arkliai brangių veislių.

Cždege perkūnas.
Stattville, Quebec. 17 d. Ko

vo, naktyj, užkilo* ežia smarki 
audra su perkūnais, perkūnas 
trenkė į katalikiezkę Sz. VValen 
to bažnyczię ir ję uždegė. Baž 
nyczia sudegė, bet daiktus pasi
sekė iszneszti. Blėdį ugnies pa
darytu skaito ant 90000 dol.

Nev Albany, Ind. Tę paczię 
naktį perkūnas trenkė į didelę 
spirito krautuvę Wunderlicho & 
Co. Žaibas mat uždegė spiritę, 
nuo to visa trioba su visu sude
gė. Blėdį ugnies padarytu skai
to ant 70000 dol,

Susidaužęs Laivas.
Astoria, Ore. Kapitonas atka

kusio ežia angliszko laivo “Puri- 
tan” praneszė/kad jis, plaukda
mas isz Hiogo, Japonijoj, ant jū
rių patiko pakrypusį, be žmonių 
laivę. Puriton prisiartino ar- 
cziaus ir ant jūrių užtėmy jo viso
kias susidaužiusio laivo dalis, 
bet daugiaus nieko ne galėjo už- 
tėmyti, nežinia nė vardo skęston- 
czio laivo, nė kas su buvusiais 
ant jo žmonėmis atsitiko.

Gėltonasis drugys ant garlaivio.
Ant amerikoniszko garlaivio 

“Strabo”, atplaukusio isz Rio de 
Janeiro į Nev Yorkę, laike kelio- ežių medvilnės dirbtuvių
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nės apsireiszkė geltonasis drugys, 
ant kelio iruo tos ligos pasimerė 
virėjas; priesz iszplaukimę isz 
Rio Janeiro apsirgo du jurinįkai, 
bet juos tuojaus pergabeno ant 
kranto ir patalpino ligonbutyj. 
Sveikatos užveizda Nev Yorko, 
ant apsaugojimo gyventojų, su
laikė minėtę garlaivį kvarante- 
noje.

Tvanai.
Grayville, III. Užtvino dide

liai Wabash upė, vanduo dar wis 
kyla, užliejo visas aplinkines že
mumas. Po Flovers Mill, va
žiuojant per Pommedeterre Creek 
prigėrė skersai to upelio važiuo
jantis farmerys, Henry Walher ir 
jo duktė; arklys ir vežimas tei
posgi pražuvo.

Nelaime kastynese.
Phtsburo, Pa. Kastynėse Ma 

nova, netoli Monogahela City, 
Pa. atsitiko smarki dujų- explio- 
zija, kurios du darbinįkai likosi 
užmuszti ir 5 sunkiai sužeisti, 15 
darbinįkų, kurie tęk&rt buvo 
kastynių olose, iszliko neužgauti.

Jeigu Jautiesi nesveiku, Imk wten£C4SCAR 
ETS, o issgydys tawj, u* 10 ir 20c.

Isz darbo lauko.
Pereitę sanvaitę būva Su 

vienytose Wieszpatystėse isz vi
so 208 nusibankrutinimai, pereitę 
gi metę,t$ paczię sanvaitę, buvo 
jų 216, Kanadoj buvo jų 27, 
pereitę gi metę 50- Rengimais! 
į kūrę atsiliepia ant prekystes ir 
darbo sanlygų: prekėjai stengiasi 
iszgatjenti kuo daugiausiai pro 
dūktų į svetimus krasztus, todėl 
iszgabenimas kyla vis labinus; 
ginklų ir visokių prie jų reika 
lingu daiktų dirbtuvėse darbai 
traukiasi dienę ir naktį, skaitlius 
dirbanezių darbinįkų diktai pasi 
didino.

5 CiiiCAGO. Bicyklių dirbtu 
vėse Marsh & Davis, ant kertės 
43 ui. ir Wabush avė., dėl numa 
žinimo ui darbę uimokosnio, 
datbitukai pakėlė sztraikę. Tose 
dirbtuvėse dirbo diktai lenkų, bu
vo gal kaip koks ir lietu v 
Keliose vietose darbinįkai dir
banti prie namų statymo teiposgi 
paliovė dirbę, kadangi kontrakto 
riai nenori mokėti pagal nauję 
užgirię normę.

5 Limont, III. Darbinįkai 
czianykszczių akmenų skaidiny- 
ežių rengia sztraikę. Darbinįkąi 
skaldinyczių No 1 reikalauja po 
$1.25 ant dienos, skaldinycziose 
gi No 6 ir No 9 moka tikt po 1 d. 
Kalbina ir tuos pristoti prie sztr.ii 
ko, bet tie dar ne visi sutinka. 
Dirba ežia apie 400 darbinįkų.

5 Cleveland, Oh. Czianyksz- 
cziose žuvinių guzikų dirbtuvėje 
numažino darbinįkų uždarbį ant 
ketvirtos dalies; dabar geriausias 
darbinįkas negal uždirbti dau
giaus kaip po $1.10 ant dienos. 
Dirbanti ežia vaikai uždirba vos 
po $1.25 iki $200 ant sanvaitės.

5 Houston, Tex. Paliovė 
dirbę czianykszcziai tarnai elek; 
triszkų sztritkarių ir darbinįkai 
karų dirbtuvių. Jie reikalauja 9 
darbo valandų ir tokio uždarbio, 
kokį gauna dabar, dirbdami po 
12 valandų ant dienos.

Readino, Pa. Darbai czia- 
nykezeziose “Carpenter Star 
Works” dirbtuvėse eina gerai, 
dirba ežia per dienas ir naktis 
visokius kariaunai reikalingus 
daiktus. Dabar priėmė ežia 500 
naujų darbinįkų.

T Columbus, Oh. Czianyksz- 
cziose kastytėse darbinįkai rengia 
sztraikę. Priežastis sztraiko yra 
ta, kad kastynių savinįkai, nors 
ant to sutiko, ne moka darbinį 
kams tiek, kiek moka kastynėse 
Pennsylvanijos.

T Betlehem, Pa. Czianyksz- 
cziose szuviams patronų dirbtu
vėse dirba dienę ir naktį 4000 
darbinįkų, bet jie ne spėja atlikti 
visų reikalavimų, todėl dirbtu
vės žada priimti dar 1000 naujų 
darbinįkų.

T Baltimore, Md. Czianyksz- 
cziose “Columbia Iron Works” 
dirbtuvėse dirba dienę ir naktį, 
Amerikos raudas reikalauja, idant 
kuo grek-ziausiai butų padirbti 
du nauji kariszki laivai.

5 Leviston, Me. Czianyksz-
sawi-

... J - -1 ' . L. _____
nįkai stengiasi vėl pradėti darbę,! pradedame atsigauti; nors nieko 
tikt sztraikuojsnti darbinįkai ne-' tautiszko dabar neturime, bet 
sutinka aut siūlomų jiems iszly- turėjome visokių tautiszkų klau-

symų diktai, tikt nė vieno pride 
ranežiai neiszriszome. Tvėrėme 
Susivienyjimo kuopę jau net du 
kartu ir dabar 3 jos sanariai dar 
laikomės. Buvo susitvėrusi ir 
lietuviszka draugystė, bet neilgai 
užsiliko — isziro ji iy liko palai? 
kų 35 dol. Dabar klausymas, kę 
su jais padaryti? Draugystės ne
galime palaikyti, kadangi žmo
nės nesupranta apie jų reikalę ir 
mierius: jeigu kas dawė 50c., tai

gu-
I •J Mystic, Con. Likosi ežia 

parengta nauja szilkinių audimų ! 
dirbtuvė, kurioje isz syk 100 
darbinįkų gavo darbę, toliausi 
skaitlių jų žada padidinti.

T Loutsville, ill. Užveizėto-1 
jai Louisville & Nashville gele- į 
žinkelio a p re isz k ė darbinįkams, 
kad neužilgio jų uždarbis taps 
padidintas ant 10%.

1 Joltet,Mont. Atsidaro ežia 
dvi naujos didelės auglių kasty- 
nės, kur ketina priimti tūkstantį 
naujų darbinkų. dabar atvažiuojant kunįgo, gal 

tas įvyks per jo prisidėjimę ir 
pritarimę.

M. Paltanavycze.

Ciwilizuo|asi mat ir tūlos

CASCARET8 sudrudna kepenis, inkstus Ir 
pUwa. Niekad neskauda. 10c.

ISZ 
.Lietuwiszku dirwu
Mickewicziaus su kak tu- 

. w6s.
Lenkai rengiasi iszkilmingai 

apvaikszczioti sukaktuves Ado
mo Mickevicziaus, ir buvo susi
rinkęs komitetas 12 d. Kovo,bet 
matyt lietuvių ten ne buvo,i 
kuriuos buvo szaukę per savo 
laikraszczius; pamatę,kad “brači Į 
litvinčv niema”, atidėjo susirin- 
kimę ant tolėsnio laiko, pasitikė
dami, jog jie pribus ir padės jiems 
dirbti. Gerai, mes Mickeviczių 
godojam kaipo mokslo vyrę ir 
dainių, bet ne kaipo betuvį su 
duszia ir kunu, anot “Vienybės” 
korespondento, “Mickus mylė 
jo Lietuvę tikt lupomis”, bet dėl 
mus praszcziokų nieko ne padarė. 
Teip ir lenkai mus myli tikt lu
pomis, bet jų darbų mes nemato
me dėl L etuvos nė už vieuę | 
graszį, priessingai, jie džiaugiasi 
isz prispaudimo liet, kujboa szia-' 
me laike. VV ienas raszėjas laik- 
raszczio “Gazeta Polska” parasz.ė 
ilgę straipsnį apie priežastį už 
draudimo liet Kpaudos, minėjo 
Mikuckį kaipo pritarėjęMuravje- į 
wui ir lietuvių stengimasi užlai
kyti savo kalbę bei racztę. Tame 
btraipsuyja. -HujauHmingumo lie
tuviams nė per žiūronus uepatė- 
mytume; ant galo raszėjas, baig
damas raszinį, is-ztarė, kad kalba 
abiejų tautų “jest jedna Folska 
mova”. Lietuviai negali pasi
naudoti isz lenkiszkų laikraszczių 
dėl pagarsinimo svietui sawo ne 
laimių arba apie lietuvių krutėjr- 
mę. Žinomu, kad lietuvių kili
mas lenkams ne tinka, kę ir pats 
patyriau du kartu: rasziau į 
vienę laikrasztį žinias apie lietu
vių kilimę, laikrasztis žadėjo 
rasztę talpinti, bet paskui talpi
no tikt tę dalį, kur ne buvo lie 
tuviszkos tendencijots Tas gana 
uiszkiai parodo, jog lenkiszki 
laikra^zoziai nenori talpyti žinias 
a|>ie lietuvių darbus. Lietuviai 
lengvinus gaus vietę vokiszkuo- 
se l>ei ang.iszkuose laikraszcziuo- 
se ant pagarsinimo sawo reikalų, 
bet ne lenkiszkuose ir dar jie 
stengiasi mus pertikrinti, kad jie 
yra musų broliais!! I

Lietuviai dar ne užmirszo 
Kosciuszkos paininklę: derėjosi 
iszgauti paraszę ir lietuviszkoje 
kalboje, bet lenkai atsakė: “tai 
reiks ir žydiszkę paraškę dėti”. 
Tegul lietuviai szių žodžių lenkų 
iszlartų neužmirszta.

Lietuviai nėjo ant lenkiszkų 
iszkilmių Konstitucijos 3d. Ge
gužio, nėjo aut “Wieco”, nėjo 
ant Kosciuszkos apvaikszezioji 
ino, ne reikia eiti ir ant Mickc 
vieziaus szventės. Lenkai ir nei
na, kada lietuviai apvaikszczioja 
szventę Daukanto ir kitų musų 
vyrų, dar pavydi mums rasztinį- 
kų sakydami: “VValanczausko 
rasztai yra mažos vertės todėl, 
kad jis lietuviszkai raszė, butų 
garbę užsipelnęs, jeigu lenkisz- 
kai butų raszęs”. Mes mylim 
ant tiek lenkus, kiek mus lenkai. 
Lietuviai lenkus pripažįsta tikt 
už kaimynus, lygiai kaip ir 
kitas tautas, bet ne už brolius, 
kadangi jie musų broliais niekur 
ne pasirodė. Mano nuomonė yra, 
kad lietuviai ue dalyvautų len- 
kiszkoje szventėje Mickevicziaus. 
Tegul ir kiti iszreiszkia apie tai 
savo nuomonę.

Mikolainis.

Isz Broad Brock, Con.
Mes lietuviai szitame mieste

lyje ramiai gyvename. Ne daug 
ežia mus yra, bet aeziui Dievui

gražiai.
Baltimore, Md. Wiena jauna 

lietuvaitė, apleidusi savo vyrę, 
prisikalbėjo dwi jaunas lietuvisz- 
kas merginas ir parengė Baltirųo- 
rėj lietuviszkę paleistuvystės na- 
mę, prikalbėtos jaunos mergynos 
yra tai tavoras ant paidavimo 
tuose namuose. Dar galima būt 
iszteisinti tę, jeigu tę butų pada- 
rusios isz vargo, bet jaunos teip
bjauriai pasielgusios lietuvės 
vargo ne kentė,kadangi uždėtoje 
tų namų turėjo gėrę gyvenimę 
rrie sawo vyro, anos gi mergi
nos galėjo gauti darbę ir' užsi 
laikymę pas lietuvius, tikt mat 
dirbti nepanorėjo. Koks bus galas 
tų merginų? Jas už prapuolusias 
reikia jau skaityti. Kę verta ano
je moteriszkė, kuri tas merginas 
pne teip bjauraus užsiėmimo pri
kalbėjo.

RBIK4LAV4A TVUINUC IB DABBSZCZn? WT1*U UF 
menti n u keliauti po Cblca|t(irBp!it>kines ir prs- 
dau.netl ta vorus tiagotos 1 Irmos. Gaus M5, oosnt 
menesio Ir expensus. Darbas ant visados. Turi 
duot «erf rekomendaciją. Ras ryki t angilszkai 
Indedami savo adreaf ir marke ant atsakymo. 
Adreaas: The Dominion Co., Dept. Y. Chioago.

vaikai; tunguzų—7 vyriszkiai,
5 moterys, 11 vaikų; svetimtau- 
czių—229 vyriszkiai, 5 moterys, 
12 vaikų; 1 jakutęs vyriszkis; 
taigi isz viso, ant 17547 nuaugu
sių vyriszkių, yra tikt 3441 mo
teris, arba kitaip sakant, 14106 
suaugusiems vyriszkiams trūksta 
moterų. Maskoliszkas raudas vi
saip stengiasi skaitlių moterų pa
dauginti: norinezioms keliauti 
duoda paszelpę, savo kasztais
gabena ežia iszsiųstų nusikaltėlių 
rzeimynas, gabena net pasileidu
sias merginas’ isz paleistuvystės 
namų, kurioms tekant už nusi
kaltėlių duoda net kraitį.

H Miestelyj Agdasz, Elizavet- 
poliaus gub., ant Kaukazo,ant jo- 
marko užgimė kruvinos inuszty- 
nės. Susitiko ežia mat du prie- 
szai ukinįkai aplinkinių kaimų: 
Džemaleddin ir Abdul-Kerim.Pir
mutinis, pamatęs savo prieszę, 
griebė revolverį ir paleido į jį 
du szuviu, bet ne pataikė. Ab
dul-Kerim norėjo pabėgti, bet 
Džemaleddin leidosi paskui ir,pa
tikęs ant kelio giminaitį Abdul- 
Kerimo, paleido tam kulkę į gat
vę ir užmuszė ant vietos. Tuom 
tarpu Abdul-Kerimę patiko bro
lis Džemaleddino, iszsitraukė kin- 
žalę ir perpjovė visai pilvę savo 
giminės prieszui, tas tuojaus ir 
pasimirė. Fotam įdūkęs Džemaled
din patiko brolį Abdul—Kerimo 
ant ulyczios ir tuojaus į jį palei
do szuvį, bet ne pataikė. Tas 
iszsitraukė kinžalę irperjovė už
puoliko pilvę, bet sužeistom at> 
bėgo į pagelbę brolis. Dažinojęs 
apie tai sūnūs užmuszto Abdul-
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Kerimo, suszaukė gimines ir nu
traukė į kaimę, kur gyveno tė
vas užmuszėjo jo tėvo ir brolio,
norėdami visę szeimynę iszpjauti, 
bet tas ne pasisekė; susimuszime 
vienok isz abiejų pusių keli žmo
nės likosi sužeisti. Tolesnes 
skerdynes apstabdė atkakę kazo
kai.

| Maskoliszkas garlaivys 
“Jeraterina II”, apart kitokių ta
vorų, mieste Novorosyjske paė
mė 300 jauezių, kurių pusę gabe
no ant mėsos gyventojams į

tikisi tupjaus gauti 100 dol. A-u: Sevastopoliu, kitę gi pusę į Ode- 
noriu uždėti knįgynę, kas, man eę. Ant Juodųjų jūrių garlaivį 
rodosi, butu geriausiu. Laukiame užklupo baisi vėtra, vilnys pra-

musų moterys, bet ne

dėjo mėtyti laivę, ko persigandę 
jaueziai, pradėjo trankytiesi ir 
sutraukė raiszczius; du jurinįkai, 
kurie buvo nusiųsti pririszti, jau
eziai sumyniojo; besitrankydami 
sukulė apie 30 butelių szilvasa-
rio, kurisai isztekėjęs po jauezių
kojomis, jus degino ir dar labiaua 
jų padukimę didino. Nuo jau
ezių trankymosi, kurie, būdami 
liuosais, subėgo į vienę szonę, 
laivas pats pakrypo. Ant galo 
dideli vilnis sudavė į laivę ir 
nuplėszė grindų dalį ir jas ir 50 
jauezių nuneszė į jūres, ežia jie 
rado galę. Laivas, su likusias, su 
dideliu vargu prisigriebė vienok 
į Sevastopoliu.

H Wokiszkas laikrasztit “Poli- 
tishe Korrespondenz” patalpino 
žinię, buk daili, vaisinga Austra
lijos sala Tasmanija dega. Mat 
szį metę buvo ežia labai sausas 
metas, viskas iszdžiuvo, užkrė- 
tus ugnį, ji greitai iszsiplatino ir 
siauezia jau nuo trijų sanvaiezių. 
Smarkus sziaurinis vėjas platina 
ugnį su neiszpasakytu greitumu. 
Puikiomis giriomis'apžėlę kalnai 
is^degė, vieton žaliuojanezių me-
džių pasiliko tikt nuogi kamie
nai. Prie to ir daug žmonių pra
žuvo; kiek iki sziol susekė, su 
degė 54 žmonės, bet spėja, kad jų

Isz wisur.
Ii Didžiausias nepriteklius moteli 

rų yra ant prigulincziosMuskolijai 
salos Sachalino, ežia net szluba, 
kuprota, nors ir netikusi,gal tikė- 
tiesi vyrę sugriebti greieziaus 
negu kur kitur ant musų žemės 
pawirsziaus. Pagal paskutinį žmo
nių suskaitymę yra ežia: dienos 
darbinįkų—5865 vyrisztiai, 707 
moterys; kolionis’ų — 5821 vy- 
riszkis, 817 moterų; žemdarbių— 
2335 vyriszkiai, 517 moterų; isz 
savo noro atkakusių kolionistų— 
1819 vyriszkių, 261 moteris, 675 
vaikai; cziabuvių ainosų—360; 
vyriszkių, 297 moterys, 385 i 
vaikai; giliakų—800 vyriszkių,1 
553 moterys,796 vaikai; orononų 
—310 vyriszkių, 279moterys,448

pražuvo daug daugiaus. Iszdegė 
daug kaimų ir miestų. Blėdį 
ugnies padarytę skaito ant kelių 
deszimczių milijonų doliarų ver
tės.

ir užra- 
vagilius 

Putam 
policiję,

|| Į kelnorę vieno ukinįko kai
me Zažyrov, netoli Lvovo, Gali
cijoj, įsikraustė vagilius. Užtė
myje tę sugrįžęs isz miesto ukinį- 
kas, atsargiai prisiartino 
kino kelnorės duris ir 
atsirado kaipi kalinyj, 
ukinįkas nuvažiavo į 
idant žandarai suaresztuotų va
gilių. Wagilius tuom tarpu, ne
galėdamas i$z kel norės iszeiti, su- 
misįyjo namus uždegti. Sukurė 

•jis kelnorėj ugnį, nuo kurios su- 
jdegė netikt ukinįko triobos, bet 
ir patsai padegėjas, kadangi jis 
isz kelnorės negalėjo iszeiti lau
kan.

Į Wokiszktis laikrasztis“Deut
sche Tageszeitung” paduoda, 
buk mieste Braunschveige, desz- 
rose atgal»entose į Wokietiję isz 
Amerikos pasirodė trichinai. Ta
sai laikrasztis, ant apsaugojimo 
Wokietijos gyventojų nuo užsi
krėtimo liga, reikalauja, idant 
randas uždraustų su visu gabenti 
mėsę isz Amerikos.

Į| Wokietia Theodor Lerner, 
iszderėjęs paszelpę nuo rando ir 
nuo Wokietijos didžturezių. Ge
gužio mėnesyje 8zių metų, ant 
garlaivio “Helgoland”, iszplauks 
jieszkoti pražuvusio Andrees ir 
jo draugų, kurie pereitę metę 
ant orlaivio iszlėkė prie sziauri- 
nio žemės galo, bet iki sziol nesu
grįžo.

Į D-ras Caldos, isz Buenos 
Ayres, iszrado nauję vaistę nuo 
siauczianczio dabar Brazilijoj 
geltonojo drugio. Naujas vaistas, 
khip paduoda iszpaniszki laik- 
raezcziai, dar pasekmingiaus gy
do ligonius negu vaistas nuo tos 
paezios ligos iszrastos D—ro Sana- 
rellio.

Į| Kastynėse Santa Isabel, pro
vincijoj Cordova, Iszpanijoj, atsi
tiko baisi dujų expli»zija,kurios 
70 darbinįkų likosi užmusztų; 
isz olų ištraukė ir daug sužeis
tų, bet 5 isz tokių tuojaus pasi
mirė.

Į Brazilijos sostapilėj, mieste 
Rio de Janeiro, užgimė baisus 
geltonasis drugys; nuo jo mirazta 
vidutiniszkai po 50 žmonių kas 
dienę.

|| Kaime Jarova, Galicijoj, 
ukinįkė Anastazija Kanas, papjo
vė savo 14 mėnesių dukterį. 
Perpjovė jai pilvę, isz-dėszė 
žarnas, o krauję suleido į bliudę 
ir jį iszgėrė. •Fotam nuėjo pas 
kaimynus ir pasigyrė, kę padarė. 
Matomai minėta moteriszkė turė
jo įgauti proto sumaiszymę.

U Mieste Kingston, ant salos 
Jamaica, prie Montgo užtakos, 
angliszko rando magazynuose 
atsitiko baisi dinamito expliozija; 
du žmonės likosi ant vietos už
muszti, sužeistų ir tai sunkiai, 
pasirodė daug.

Pamegyk degute CASCARKT8 už 10a., ge- 
rtausia sutaisytoji plauczlu ir wisu viduriu.
* ■'

Naujos Kn|gos.
Mythal, pasakos ir legendos 

Žiamaicziu. Surinkti ir iszleisti 
per Dri} Edm. Weckenstedtą> 
Vyresnyji senoviszku kalbu 
mokytoją prie Niką toj aus gim
nazijos Liepojpje (Kursze). Lie
tuviszkai iszguide J. Szliupas, 
M. D. Plymouth, Pa. 18»7.

Labai didelės vertės mokslisz- 
ka knįga. Įženga, su daugybe 
prancuziszkų, vokiszkų ir loty- 
niszkų citatų, žmonėms ne bus 
suprantama. Gaila, kad vertė
jas tų citatų lietuviszkai ne isz- 
vertė. Originale rods jos tei
posgi neiszverstos, bet ne reikia 
užmirszti, kad originalę skaitys 
apszviesti specijalistai, kurie ir 
be vertimo tuos citatus supras, 
lietuviszkę gi vertimę skaitys 
daugumas ne mokanezių svetimų 
kalbų ir tiems toi visa įženga 
bus visai nesuprantama, nors ji 
butų teiposgi naudinga ir ne vie
nas stengsis ję suprasti. Pa
ezios pasakos, mythai ir legendos 
surinktos nuo žmonių, todėl jas 
supras ir ne apszviestas skaityto
jas. Eina ežia: 1) Pasaka apie 
prasidėjimę Žiamaiczių,2)Žiamai- 
tė, 3) Karalius Žiamaiczių, 4) 
Karalienė Ž amaiezių, 5) Sūnūs 
Karaliaus Ziamaiczių, 6) Augsz- 
tis, 7) Szveistikas, 8) Perkūnas, 
9) Pasiutęs raitorius, 10) Pikty
bė, 11) Algis ir Algienė, 12) Li- 
tuvanis, 13) Bangputis, 14) Ug- 
neduokas ir Ugnegavas, 15) Ge
ras Vyras, 16) Perdoytas, T7) 
Derpintas, 18) Gandas (Gondu), 
19) Žolinė, 20)Parkenas ir Abul- 
kis, 21) Iszradimas muzikos, 22) 
Laima, 23)Teisyl>ė ir Krivida, 24) 
Rustybeduokas, 25)Damartae, 26) 
Puompas, 27)Pyragė, 28)Pijokas, 
29) Pypka, 30) Alabata ir Alaba- 
tė, 31) Gonyklis, 32) Krimstis, 
33) Kibszas, 34) Patrimpas, 35) 
Pastauninkas ir Paslauninkė, 
36) Vietuszkė, 37) Balta Merge
lė, 38) Juoda Merga, 39) Bliau
nanti Mergėlė, 40) Beslea, 41) 
Žandis, 42) Medinis ir Medinė,
43) Pietų Vyras ir Pietuvienė,
44) Vakaro Žmonės, 45) Vesulas 
ir Vesulienė, 46) Debesienė. Rods 
toi dar ne visi mythai, legendos 
ir pasakos Žiamaiczių, liet ežia 
surinktos tikt svarbiausios.

Orleano Mergele. Tragedija 
penkiuose aktuose su Inženga. 
Vokiszkal parasze Friedrich 
von Schiller. Lietuviszkai ver
te Vincas Kapsas.

Yra tai antra knįgelė iszleista 
kaszlais Tėvynės Mylėtojų Drau
gystės. -Schillero rasztai yra pa
žįstami kiekvienam apszviestam 
žmogui, jie_stowi pirmose eilėse 
vokiškoj raszluvoj, versti į 
visas civilizuotų tautų kalbas. 
Isz rasztų jo — Orleano Mergelė 
yra viena isz geriausių. Autorius 
dramatiszkoj formoj apraszo lai
kus teip vadinamosszimtmetinės 
karės terp Prancujiios ir Angli
jos., Bąveik visa Prancūzija pa
teko anglijonams, nusiminę pran
cūzai ne žinojo nė kę daryti, nė 
kaip nuo prieszų gintiesi. Atsi
rado jauna piemenaitė, praminta 
paskui Orleano Mergele, kuri 
nusprendė save paaukauti ant tė
vynės labo. Ji įkvėpė prancū
zams drasę ir pasitikėjimę, wedė 
kariaunę į kruvinus muszius, 
prancūzai atsigriebė ir iszvijo 
anglijonus isz savo tėvynės. Nora 
Orleano Mergelė pati pražuvo, 
bet jos kareiviams įkvėpta tėvy
nės meilė jau pasiliko. Darbus 
tos mylinezios karsztai savo 
krasztę ir parodo minėtas Schil
lero veikalas. Tegul jos takais 
vaikezezioja lietuviszkos mergi
nos.

Lietuviszksm vertimui teipos
gi nieko ne galima užmesti. Kap- 
sas yra žinomas kaipo vienas isz 
geriausių lietuviszkų raszėjų.
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Dar keletą dienų palauksime 
su užmokeszcziu, bet kurie sziose 
dienose neatsiųs, priversti busim 
siuntimą laikraszczio sulaikyti.

Laikrasztis “Lietuva” kasztuo- 
ja ant metų tik $2.00, o kas abu 
doliaru ant syk užsimoka, gauna 
už 50c. knįgelę dovanų. Knįgelę 
gali iszsirinkti sau isz musų kata- 
liogo, kas kokią nori. Kas neturi 
musų kataliogo,tegul atsiszaukia, 
o prisiusime dykai.

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

Prisiųsdami pinįgus, uždėkite 
szitokį adresą:

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

prie kurių gydymo jis prietaikė 
tfi bud^, jeigu ir ne wisi likosi 
iszgydyti, tai wisi znaimiai pasi
taisė, nė joks isz kitų gydymo 
būdų ne buwo teip pasekmingas.

Kadangi džiowa yra wiena isz 
baisiausių ligų ir kadangi iki 
sziol nuo jos ne buwo nė jokio 
tikrai gydanezio waisto, iszėmus 
sweiko spyglinių girių oro, to
dėl kiekwienas naujai apgarsytas 
waistas suramina ir suteikia nau
jas wiltis džiowa sergantiems. 
Apie* tikrj wertę visokių naujų 
waistų galima bus galutinai sprę 
sti tikt isz tolesnių jų pritaikymų 
prie ligonių gydymo.

bų statymui kasztuoja 6—7 rubl. 
kiekwienas. Uždarbis wienok 
darbinįkų ne pakilo teip kaip 
walgio produktai, kambariai ir 
tai tikt per tai, kad susiwilko 
ežia daugybė chinieczių, kurie, 
turėdami mažiaus reikalų negu 
europeiszki darbinįkai,, dirba už 
pigiaus ir tokiu budu numažiuo 
vvisų uždarbį. Paprasti dienos 
darbinįkai uždirba ežia tikt po 1 
—1| rublio ant dienos.

GEOGRAFIJA
ARBA

MOKSLAS APIE ŽEME
II DALIS.

(Tįea).

Wietines Žinios.

Nauji waistai nuo džio- 
wos.

Kji tikt iszėjęs Metrasztis Ber
lyno ligonbuezio Charitė, prane
sza apie pareituose metuose isz- 
bandytg naujji vaistu nuo džiovos, 
kurį vadina kreosotalu. Rods nuo 
tos ligos iszrado jau daug vaistų, 
bet jie, pritaikyti prie ligonių gy
dymo, neatgabenn tokios naudos, 
kokios nuo jų laukė iszradėjai, o 
kaip kiti, pasirodė net vodingais, 
todėl ir vartojimu jų reikėjo už
drausti. Nau j ji vaistu dabar išban
dė klinikoj Berlyno universitete, 
Paryžiaus ir Windobon<>s uni 
versitetų klinikose. Iki sziol prie 
gydymo džiovos vartojo tiesiog 
žinomu aptiekese kreozotu, bet 
kadangi tasai pagadina ligonio 
pilvj, atima norj valdyti (apeti
tu), todėl juom gydomi ligoniai 
ne tikt negalėjo būt sudrutinti, 
bet po tūlam laikui ėjo silpnyn. 
Aut praszalinimo piktom įtekmės 
kreozoto yra paminėtas kreozo
tai, kuris yra teiposgi padarytas 
isz kreozoto, bet jame nėra jau 
vodingji pilvui medegji.yra vien 
gydanezios džiovj. Profesoriaus 
Leydeno klinikoj iszbandė tj 
naujji vaistu ant 28 džiova ser- 
ganezių: ant 27 ligonių vaistas 
buwo pasekmingas: vieni iszgijo, 
kiti gi znaimiai pasitaisė. Iszpra
džiu ligoniams duoda po tris kar
tus ant dienos po penkis laszus 
kreosotaliaus ir prie to kasdieną i 
prideda po tris laszus daugiaus j 
iki daeis iki trijų kartų po 10 ir į 
paskui wėl numažina ir dauginai 
iki daeis po tris kartus po 25 ir Į 
nuo to vėl numažina iki 3 kartų) 
po 10. Jau po kėlių dienų tokioj 
gydymo matomas yra pasigerini- 
mas ligonio, noras valgio didi
nasi, o su tuom ir pajiegos, karsz-1 
cziavimai ir prakaitavimai su 
visu pasiliauja po 6 gydymo ean- 
vaiezių, prapuola ir kosulys. Po 
szeszių įnėnK-ių tokio gydymo, 
daugume atsitikimų, plaucziai isz-1 
gijo ir ligonis iszėjo isz klinikos, 
su visu sveikas; ant to reikėjo 
viduiiniszkai duoti kiekvienam 
ligoniui po 300 gramų kreosota
liaus.

Maskoliszkas daktaras, Wasi- 
Ijev, pritaiko elektriku prie gy
dymo džiova serganezių ligonių, 
kuri, kaip jisai pranesza, teiposgi 
duoda gerus vaisius. Wasiljev 
patalpina ligonį ant izoliruoto 
(neperleidžianczio elektrikos)suo- 
lelio. Suolelį sujungia per metali 
ne dūdelę su vienu isz kondukto
rių elektriszkos maszinos. Sukant 
ratji elektriszkos maszinos, ant 
suolelio pastatytas ligonis įsi- 
elektrizuoja, pagal daktaro norji, 
4- arba—elektrikus veisle.Per teip 
įelektrizuoto ligonio priartina 
metaliszkji ekcitatorių su gumi
ne rankena, metaliszka to eletro- 
do dalis metaliniu dralu su
jungta su žeme. Priartinus elek
trodu prie ligonio, nuo jo galo 
nubėga tiek elektrikos, kiek 
jos reikia ant neutralizavojimo 
tos, su kokia įelektrizuotas ligo
nis ir t^syk tasai jauezia oro su
krutėj imjL Gydant džiova ser
gantį, D-ras Wasiljev duoda jam 
kvėpuoti tuom įelektrizuotu oru, 
dėl ko laiko elektrodp ties ligo
nio lupoms ir suka elektriszkos 
maszinos rat^. Sunkesniuose atsi
tikimuose D-ras Wasiljev bandė 
isz įelektrizuoto ligonio krutinės 
iszvaryti elektriszkas kibirksztis, 
ant ko užtenka prie krutinės priar
tinti pirszt£ ir isz jos perszoka 
kibirksztis ant pirszto. Tas būdas 
gydymo džiova serganezių, kaip 
garsina D-ras Wasiljev, atgabeno 
kuo geriausius vaisius. Ligoniai,

— Chicagoj, sude sudžioa Doy- 
le, užgimė musztynės. Buvo ežia 
mat policijos apskųsta už paleis- 
tuviavimj jauna 18 metų Kittie 
Stohes- Sūdo salėj buvo ap
skųstoji, apie 10 moterų ir kok
sai vyriszkis, kurį laikė už kler
ku advokato. Sudžia paliepė 
policistui Brovnui nuvesti ap
skųstą į aresztą, bet kaip tikt tas 
tą norėjo iszpyldyti, ansai neva 
klerkas nedavė merginos. Pir
miausiai terp policisto ir ano 
klerko užgimė musztynės, pas
kui prie to prisidėjo ir anos mo> 
teriszkės, kurios teiposgi su 
kumszcziomis szoko ant poliai- 
janto, toliaus į musztynės likosi 
įtraukti ir kiti sude ėsanti teip, 
kad visi ežia muszėsi. Sumiši
me lygi.ai apkaltintoji Kittie Sto
hes ir ansai neva advokato kler
kas pabėgo.

— Didžiausia Chicagos trioba 
Coliseum, ant 63 ulyczios, kaip 
žinote, apie Kalėdas sudegė, pa
siliko tikt nuogos sienos. Pereitos 
sanvaitės Ketverge, du stulpai, 
paremianti įėjimą į sudegusios 
triobos vidurį, sugriuvo ir tai 
ant dirbanezių ežia darbinįkų. 
Kiti darbinįkai spėjo nubėgti, 
bet ant dviejų užvirto griūvanti 
stulpai. Wieną isztraukė vėliaus

Maskoliai wisur kiaulisz- 
kai elgiasi.

Maskoliszki urėdnįkai ir sta 
cziatikiszki popai visur pasirodo 
kaipo besotės kiaulės, skriaudžian- 
czios tuos, kurie sykį jiems pati
kėjo. Stacziatikiszkose csrkvėse 
Lietuvoj,ant patraukimo lietuvių, 
jie įvedė dievmaldystą neva lie
tu v iszkoj, Latvijoj latviszkoj 
kalboj, bet jie tą daro tik isz 
pradžių, kol staeziatikystė dar 
silpna. Kaip dabar jie daro Lie 
tuvoj ir Latvijoj, teip jau elgė
si ant Kaukazo su gruzinais, vi
saip tiems gerindamiesi. Gruzi 
nai iszpažįsta armėnišką tikėji
mą, kurį maskoliai priskaitė prie 
staeziatikystės. Prie grabo Gru 
zijos patronkos, Sz ventos Ninos, 
gruzinai parengė moterišką 
kliosztorių, į kurį, apart gruzi
nių, nusprendė priiminėti ir mas 
kalkas, bet tos kiaulės, sykį į 
gruzinų deržą įleistos, piktai sa
vo geradėjams užmokėjo. Gru
zinai, parengdami kliosztorių ir 
prie jo bažnyczią, daleido, 
idant krasztinėj bažnyczioj diev- 
maldysta butų maskoliszkoj kal
boj, vidurinėj gi, taigi sobore, 
gruziniszkoj kalboj. Per maskolių 
popų ir Gruzijos ekzarcho (archi-j ne gyvą, su sutrupinta galva, 
vyskupo) protekciją, į klioszto- 
riaus perdėtines pateko maskal- 
ka Juvenalija. Ta tuojaus gru
zinų parengtą ir užlaikomą kliosz 
torių pavertė į maskoliszką ir su 
visu nepriima gruzinių; Gruzi
jos gi egzarchas, maskolius Wla-

uidruudė gruziniszkiem. O^/ir to laik.

kitas buvo dar gyvas, bet teip 
baisiai sumankytas, kad beve
žant į ligonbutį ir tas pasimirė.

— Chicagoj netrūksta provų 
terp lenkiškų redaktorių: pirm- 
sėdis lenkiszko Zviązko apskundė 
į sūdą redaktorių laikraszczio

zokonįkams laikyti dievmaldystji 
gruziniszkoj kalboj. Jie skun , 
dėsi ne kartą egzarchui, l^et ta* 
maskolpalaikis neiszklausė jų pra- 
szymo. Parap.Oczencziri yra 3000 
gruzinų ir tikt 4 šeimynos mas
kolių. Tuom tarpu Suchumo vys
kupas, maskolpalaikis, uždraudė 
bažnyczioj die v maldysią gruzi- 
niszkoj kalboj. Tas pats yra pa
rapijoj Pesani, kurios visi para- 
pijoriai mingrelijonys nesupran
tanti visai slaviszkos kalima, 
tuom tarpu ežia laiko dievmal- 
dyslą ir visas ceremonijas vien 
maskoliszkoj kalboj. Mat mas
koliai visur kiaulėmis pasirodo. 
Geriausiai todėl padarytų, kad jų 
ne maskoliai niekur ne įsileistų.

Gyvvenimo sanlygos Wla- 
diwostoke, Rytinėj

Siberijoj.
Į Wladi vostoką, ant Didžiojo 

oceano, prie darbų ant dirbdina- 
mo dabar didžiojo Siberijos gele
žinkelio privažiavo žmonių isz 
visų Maskolijos krasztų, ne 
trūksta ežia lenkų ir lietuvių, 
nors paskutinių yra ne daug. 
Maskoliai turi ežia daugiausiai 
didelių pardavinyczių, kiti yra 
vežėjai. Darbinįkų daugiausiai 
yra chinieczių, kurie beveik vi
sus darbus nuo Europieczių pa
veržė. Į vienus metus skaitlius 
Wladivostoko gyventojų beveik 
pasidvigubino, per tai valgio 
produktai ir gyvenimai neiszpa 
sakytai pabrango. Widutinisz- 
kas gyvenimas susidedantis isz 
4—5 kambarių, koksai pernai 
kasztavo 1000 rublių ant metų, 
dabar kasztuoja 3000 rubl. ir dau
giaus. Kambariai ežia brangesni 
negu Peterburge ir Maskvoj, a- 
pie kitus Maskolijos miestus nėra 
jau nė kę kalbėti; nors kambariai 
brangus, bet jie ne tikę, nėra juo
se nė jokių reikalingų įtaisymų. 
Daugelis žemesnių urėd> įkų pri
versti gyventi 8—9 viorstus už 
miesto, kadangi neįstengia mies
te pasisamdyti gyvenimus. Pas
kutiniuose laikuose pradėjo ežia 
statyti daug naujų namų ir per 
tai medega triobų statymui tei
posgi neiszpasakytai pabrango. 
Tūkstantis plytų kasztuoja 26— 

trio-
Tuksiantis plytų kasztuoįa 
30 rublių, medžiai tinkanti

raezczio korespondentu Zolkovrs- 
kį. Sudžia Sabath atidavė aps
kųstus į grand jury ir pastatė po 
kaucija 500 dol. Redaktorius 
“Džieniko Chicagoskio” apskun
dė redaktorių ir iazleistojp laik- 
raszczio “Kuryer Svrijiteczny” ir 
tie likosi jau suareštuoti.

— C5icagoj rengia elektrisz- 
kas d or ožka s, taigi karietas, ku
riose prie važinėjimo, vieton ar
klių, bus sunaudojama elektriką. 
Karietos tos važinės paprasto
mis ulycziomis, ne reiks joms 
szėnių. Galės bėgt i su greitumu 
12 mylių per valandą. Pirmu- 
t i n ė s tokios be arklių dorožkos 
ateis neužilgio, stovės jos prie 
puikesnių Chicagos kotelių.

— Pereit ji sanvaitę, Chicagoj, 
ant W*bash avė., buwo baisus 
gaisras, prie ko apie 20 žmonių 
sudegė ir net keliosdeszimtys bu
vo apdegusių ir sunkiai sužeistų. 
Kaslink sudegusių, dar tikro jų 
skaitliaus nieks nežino, valydami 
degėsius beveik kas dienp turan- 
da dar vis naujus, suanglėjusius 
kunus.

— Kaip pranesza angliszki 
laikraszcziai, Amerikos jurinįkys 
tės ministerija padarė kontraktu 
su savinįkuis pjovinyczių Ar- 
mouru, Sviftu ir su kitais Chica
goj; pjovinyczių savinįkai a|>sii- 
ma suteikti ant maisto Amerikos 
jurinįkams 100000 svarų mėsos 
ir 25000 svarų deszrų. Randas 
reikalauja, kad tie produktai bu
tų tuojaus pristatyti.

— Pereit ji Wasariau8 mėnesį 
Chicagoj pasimirė isz viso 2023 
žmonės. Daugiausiai pasimirė nuo 
džiovos ir nuo influenzos. Už- 
musztų buvo 8, patžudyszczių gi 
20, 17 likosi geležinkelio trukių 
sovažinėtų.

Didelis Mass-Mitingas.
Nedėlioj, 27 Kowo, tuoj aus po 

sumai, salėje Liaudanskio, 3301 
Laurel st. kerte 33czios ui. Liet. 
Republ. Kliubu* 6los wardos lai
kys didelį Maas-Mitingfi, ant ku
rio bus wisi republikoniszki kan
didatai ir turės sawo prakalbas. 
Dėltogi visi lietuviai ir wiei lie- 
tuvriszki kliubai yra užpraszomi 
ant azio mitingo pribūti ir pasi
matyt su South Town kandida 
tais. W veuusybe.

laztyrė tą nese
niai norvegietis Nordenakjold, kurisai, iszplaukęs isz Nor
vegijos, Sziaurinėnus Ledinėmis jūrėmis prisigriebė iki 
Beringo pertakai, jungiancziai Ledines jūres su Didžiuoju 
oceanu. Nežiūrint ant to, kad tas kelias likosi isztirtas, 
nors dabar jau jurinjkai žino, kad Sziaurinėmis jūrėmis 
galima perplaukti į Dldyjį oceaną, bet prekėjai visgi ma
žai naudojasi isz to kelio, kadangi, sugabenti ledai į Ka- 
riszkas jūres, stabdo laivų kelionę.

Siberija susideda isz dviejų dalių: isz Vakarines ir 
Rytines Siberijos, Vakarini dalis tveria žemumą, rytini gi 
isz dalies iazkilimą su iszsiszakojusioms kalnų atžaloms. 
Toj dalyj traukiasi Obuoliniai kalnai, Stanoviejie kalnai 
traukiasi iszilgai Ochotiszkų jūrių krantų, jų atžalos isz- 
siskirsto po visą sziaurrytinę Siburiją ir pasibaigia prie 
Beringo jūrių, ant Czukocko pusealio. Iszilgai Kamczat- 
kos pussalio traukiasi atskiras kalnų sistemas, su vulka- 
niszkoms virszunėms, vulkanų eilė nuo Kamczatkos perei
na ant Kuriliszkų salų, dabar prigulinczių Japonijai. Isz 
tų virszunių augszcziausia yra Kluczevskaja sopka, siekian
ti 5000 metrų arba su viražu m 16000 pėdų.

Sziaurini briauna Rytinio azijatiszko iszkilimo, tve
rianti pietinį Siberijos rubežių,turi daug mineraliszkų tur
tų, nors dar priderancziai neisztirta; yra ežia: aukso, si
dabro ir grafito kastynės; ant tos briaunos prasideda di
džiausios Siberijos upės: Ob, Jenisej, Lena tekanezios į 
Sziaurines Ledines jūres. Ob prasideda Altajaus kalnuo
se, priima isz kairės pusės Irtiszą, tekantį isz Džungarijos. 
Irtisz gi priima isz kairės pusės upę Zszū/mį, tekantį isz Tu- 
rano ir Tobolių, kurisai, per savo įtakas tekanezias isz U- 
raliaus kalnų, priartina Siberiją prie Europos. Upės te
kanezios į Obį isz deszinės pusės priartina tą upę prie Jeni- 
sejaus. Jenisej, didžiausia Siberijos upė, prasideda Saja- 
niszkuose kalnuose, isz kairės pusės į jį tekę tikt viena li
pė Abakan, už tai isz deszinės pusės priima jis diktai upių, 
kaip antai tris Tunguzkas, isz kurių virazutini, kitaip An
gara vadinama, plaukia per ažerę Baikal. Ažeras Baikal, 
didžiausias ant musų žemės kalnų ažeras, yra labai gilus, 
gilesnis už musų Baltiszkas ir už Vokiszkas arba Sziauri
nes jūres, kadangi turi 1300 metrų, taigi netoli pusantro 
viorsto gilumo; dugnas jo yra žemiaus jūrių vandenų pa- 
virsziaus, taigi tveria depresiją. Baikalo ažerą vietiniai 
gyventojai garbina ir vadina jį “Szventomis jūrėmis”. 
Per Angarą ir ažerą Baikal Janisejaus sistemas prisiarti
na prie sįstemų Lenos ir Amūro. Lena prasideda kalnuo
se, netoli ažero Baikal, užsisuka ji į rytus ir tokiu budu 
prisiartina prie Ochotiszkų jūrių; didžiausioj to nusikrei- 
pimo į rytus vietoj priima ji isz deszinės pusės upę Alden, 
kurios klonis tveria kelią prie \ Ochotiszkų jūrių, žemiaus 
Aldeno į Leną įpuola isz kairėj pusės upė Viduj, kuri pri
siartina prie Jenisejaus sistemo. Įpuldama į Sziaurines 
Ledines jūres, Lena padaro įsikiszusię į jūres deltą. Nors 
per didesnę metų dalį upės uždengtos ledu, tai virszutinėj, 
taigi pietinėj jų dalyj, jos yra geriausiais keliais žmonių 
susineszimams; kadangi vienok Įpuola jos Į visada szaltas. 
pilnas ledų Ledines jūres, dėl užrubežinių susineszimų ne
turi jos didelės vertės.

Kadangi Siberija nuo Sziaurių atidaryta, todėl turi 
klimatą szaltų, kontinentaliszkę; Si beri joj yra szalcziausia 
musų žemės vieta arba teip vadinamas szalczio polius; žie
mos laike suskyla nuo szalczio medžiai ir langai, pieną ant 
pardavimo atgabena suszalusi, parduoda szmotais. Ant 
didelių plotų prie Sziaurinių Ledinių jūrių, arba teip va
dinamos Tundros, vasaros laike nutirpsta tikt ant pavir- 
sziaus, giliaus gi žemė visada suszalusi, niekada ne įsilei
džia. Priežastis to yra ta, kad giliaus saulės sziluina į že
mę ne prisigriebia ir ji turi visada vidutinę metiĮ tempera
tūrą; kadangi ta temperatūra sziaurinėj Siberijoj yra že
miaus 0 todėl ir žemė visada suszalusi, niekada ne į- 
sileidžia. Kaip giliai žemė suszalusi, tas dar neisztirta: 
Jakucke bandė kasti szulinį, juo giliaus, temperatūra ėjo 
rods augsztyn, bet ant 380 pėdų dar žemė buvo suszalusi, 
todėl ir szulinys vandens turėti ne galėjo. Tuose amžino 
ledo krasztuose užsiliko beveik czielybėj suszalę kūnai, 
taigi su mėsoms ir su skūra, visokių ežia priėsz tvaną gy
venusių sutvėrimų, sziądien jau ant žemės isznykusių, y- 
pacz gi mamutų arba priesztvaninių slonių, didesniiĮ už 
sziądieninius ant žemės gyvenanezius. Gyventojai renka 
mamutų kaulus, mėsą suvalgo ir ja maitina szunis, kaulus 
gi, po vardu “siberiszko sloniaųs kaulo” siunezia net į Eu
ropą; daugiausiai tų kaulų surenka ant salų Naujos Sibe
rijos. Rytini, labiaus iszkilusi Siberijos dalis turi klima
tą dar szaltesnį, toj dalyj, mieste Verchojanske, yra teip va
dinamas szalczio polius, arba szalcziausia musų žemės vie
ta. Tikt pakrantės Didžiojo oceano, uždengtos kalnais, 
turi klimatą sziltesnį žiemos laike, bet už tai tirpstanti le
dai ant Ochotiszkų jūrių mažina vasaros szilumą tuose 
krasztuose. Kasi ink klimato ir garatiszkų ypatybių dali
na Siberiją į tris juostas.

Pietini juosta apima kalnus ir jų szonus su vaisingo
mis klonimis, vakarinėj dalyj yra Stepai, ant kurių augina 
daug gyvulių: isz tokių stepų yra: Iszimiszkas, terp upės 
Iszimo ir Irtiszo ir Barabiniezkas, terp Irtiszo ir upės Ob; 
ant paskutinių vienok yra dideli druskos plotai, klampy
nės ir beržinės girios. Klimatą turi ne sveiką.

Vidurinis diržas tveria didelias spyglinių medžių gi
ros taigomis vadinamas; tuose plotuose pasitaiko iszbarsty- 
tos aukso kruopelės, matomai nuo kalnų vandenų nuplau
tos. Didelėse giriose yra daugybė duodanezių brangius 
kailius žvėrių. Gyventojai užsiima medžiokle ir plovimu 
aukso.

Sziaurinis diržas tveria visada užszalusias klampynes 
arba tundras, lygias, be jokių kalvų; tie krasztai matomai 
ne seniai pasikėlė isz jūrių dugno. Plotai tie sniego ir le
do užkloti; tikt ant trumpo laiko ant Įiavirsziaus žemė 
kiek nutirpsta vasaros laike; tąsyk žuvys isz jūrių plaukia 
į upes, kur meta ikrus, atlekia pulkai žuvims mintanezių 
paukszczių,tenai, arba sziauriniai elniai,bėgdami nuo vuo- 
dų, slepiasi ant tundrų, atkanka ir žmonės dėl medžiojimo 
ir žvejonės, arba su bandoms auginamų renų. Bet kaip 
tikt pasirodė pirmas szaltis, viskas isz ežia bėga ir per žie
mą tundros pasilieka kaipi apmirusios, be gyvybės.

Pirmutiniai Siberijos gyventojai priguli į mongoliszką 
rasą visokių kilmių; prie turkiszko kelmo priguli: kirgyzai, 
totoriai ir jakutai; prie finiszko: ostijakai ant apatinės u- 
pės Ob dalies, samojedai, terp Obės ir Janisejaus;prie mon
golu: buriatai apie ažerą Baikalą; į tunguziszka: tunguzai

nuo Jenisejaus iki Didžiamjam oceanui; beringiszka: czuk- 
czai ant sziaurrytinio Azijos kampo, kamezadaliai ant Kam
czatkos pussalio. Daugumas Siberijos cziabuvių iszpažįs- 
ta szamanizmą, kurisai remiasi ant tikėjimo į visokias dva
sias; kirgyzai ir totoriai iszpažystą mahometoniszką tikė
jimą,' buriatai gi budistiszką. Isz europieczių pirmiausiai 
atsirado maskoliai. Trys szimtai metų atgal, paprastas ma- 
skoliszkas plėszikas, Jermak, su savo draugais kazokais per- 
sigriebė per Uraliaus kalnus ir užkariavo vakarinę dalį Si
berijos, isz ežia nusiuntė maskoliszkam carui pasveikinimą, 
dovanas ir praszė priimti užkariautus krasztus. Žinoma, 
kad caras ne tikt atleido jam kaltes, bet padarė jį virszinį- 
ku užkariautų krasztų. Kadangi Siberijos gyventojai 
niekur ne buvo į tvirtą vieszpatystę susiorganizavę, tai už- 
karevimas jos maskoliams buvo labai lengvas: į porą de- 
szimtmeczių jie prisigriebė Didžiojo oceano. Maskoliai isz 
Siberijos padarė savo nusikaltėlių kolioniją. Isz tų nusi
kaltėlių ir susitvėrė daugume szios dienos Siberijos civili
zuotesnį luomą, doriszkai ji stovi labai žemai, bet už tai, 
kadangi ežia mažiaus žmonės jauezia spaudžianezią carų 
valdžią, baltveidžiai Siberijos daugiaus turi energijos negu 
tikri maskoliai.

Užkariautojai ir kolionistai, besiplatindami vis to- 
liaus į rytus, rengė teip vadinamus ostrogus, kurie buvo 
tai vieta atsigynimo nuo cziabuvių užpuolimų ir prekystes 
su jais vieta; cziabuviai į ostrogus turėjo sugabenti dova
nas carams, susidedanežias isz brangių kailių, kurių dau
gumą, žinoma, pasilaikė sau carų urėdnįkai. Isz tokių os- 
trogų su laiku pasidarė miestai. Miestas Tobolsk, prie į- 
plaukimo upės Toboliaus į Irtiszą, netoli senovės Iškero, 
Bosfapilės totorių chano Kuczumo, iszdeginto Jermako. 
Omsk, prie įpuolimo upės Omos į Irtiszą. Tomsk, ant upės 
Tomos, mieste tame yra vienaitinis ant visos Siberijos u- 
niversitetas. Jeniseisk, netoli įpuolimo Angaros į Jenisejų. 
Irkuck, didžiausias Siberijos miestas, turintis apie 60000 
gyventojų, prie išplaukimo Angaros isz ažero Baikal. 
Kiachta, ant upės Selengos, ant Mongolijos rubežiaus. Ant 
upės Amūro susitvėrė portas Nikolajevsk, bet kad Amū
ras ilgai būva* užszalęs, tai jį pralenkė kiti portai, kaip an
tai Vladivostok. Jakuck, ant upės Lenos, ant susibėgimo 
kelių, veda prekysta žvėrių kailiais ir mamutų arba sibi- 
riszkų slonių kaulu. Ajan ir Ochock portai ant Ochotisz- ' 
kų jūrių. Prie rytinių Kamczatkos krantų yra portas 
Petropovlavsk. Pietiniame Siberijos dirže, kadangi ežia 
yra daug mineraliszkų turtų, susitvėrė prie visokių kasty- 
nių miestai, isz tokių verti paminėjimo: Barnaul, netoli 
Altaiszkų kalnų, ežia yra kalnakasystos mokslainė. Nėr 
czinsk, Obuoliniuose kalnuose, Krasnojarsk, ant upės Jeni- 
sejaus, netoli aukso kastynių. Sziauriniame Siberijos dir
že, taigi tundrose, miestų nėra, bet yra tikt susivažiavimo 
viztos, kur prekėjai sugabena visokius reikalingus cziabu- 
viams tavorus, tie gi atgabena ežia sibiriszkų slonių kau
lus, sumedžiotus kailius ir žuvis. Prekysta ežia vedasi ne 
už pinįgus, bet maino tavorus ant tavorų: cziabuviai pai
ma nuo prekėjų reikalingus tavorus ir už juos užmoka savo 
sugabentais sloniaųs kaulais, žvėrių kailiais ir žuvimis. , 
Žinoma, kad maskoliszki prekėjai visaip prigaudinėja ežia- z 
buvius: už kailį vertą szimto ir daugiaus rublių, duoda ta- 
vorą vertą rublio arba dar mažiaus.

PnveikslelU 70. Eurnp*.

Europos vardas paeina nuo fenikiszko žodžio erc6,reisz- 
kianezio tamsą, taigi vakarus. Tuom vardu vadino isz 
pradžių vien krasztus į vakarus nuo Mažosios Azijos už E- 
gejiszku jūrių ir už pertakų: Dardaneliu, Bosforo, taigi 
vandenimis atidalytus nuo Azijos; sziauriniai gi jos krasz
tai buvo su visu nepažystami. Vėliaus pažino ir sziaurinius 
Euroi>os krasztus ir persitikrino, kad ji jungiasi su Azija 
ir tveria kaipi jos pussalį. Labai seniai Europa su visu 
buvo nuo Azijos atidalyta, kadangi Sziaurines Ledinės jū
rės jungėsi tąkart su Kaspiszkoms, jos atidalino su visu 
Europą nuo Azijos, Kaspiszkos jūrės tąkart jungėsi su 
Juodomsioms ir Araliszkoms, atidalindamos Kaukazo kal
nus nuo Europos. Sziądien sausą Europos rubežių nuo 
Azijos tveria Uraliaus kalnai ir Kaukazo kalnai.

Nuo Afrikos atidalina Europą Viduržemines jūrės, ku
rios dviejose vietose susisiaurina ir priartina Europą prie 
Afrikos; tos susiaurintos vietos yra tai Gibraltaro ir Sici
lijos pertakos. Nuo Amerikos atidalina Europą Atlan- 
tiszkas oceanas, kurisai labiausiai susisiaurinęs terp Skan
dinavijos ir Grenlandijos, ant to tarpo yra dar dideli sala 
Islandija, kur Atlantikas susiduria su Sziaurinėmis Ledi
nėmis jūrėmis, plaujancziomis sziaurinius Europos kran
tus, e i

Toliausiai į sziaurius Europa nusidriekia per Nordkap 
priežemį, kurisai siekia 71° sziaurines geografiszkos platu
mos, pietuose toliausiai siekia priežemis Tarifo, siekiantis. 
36° sziaur. geogr. pi., į vakarus priežemis La-Roka po 8° 
rytinės ilgumos nuo salos Ferro, rytuose Kariezka užtaka 
po 85° rytinės geograf. ilgumos. Tokiu budu Europa beveik 
visa yra vidutiniszkame dirže. Didžiausia jos ilguma, nuo 
priežemio Szvento Vincento iki Kariszkai užtakai siekia 770 
geografiszkų mylių, didžiausia platuma, nuo priežemio 
Nordkap iki Matapan priežemiui, 520 mylių.

Europa turi daugiaus žnaimių pussalių, taigi kietže- 
mio iBZBiBzakojimų negu kokia nors kita svieto dalis, turi 
diktai jūrių į kietžemį įsipjovimų, kietžemio vidurys arba 
kelmas ne kiek persveria pagal, plotą, pussalius, tikt rytini 
dalis, taigi Maskolija, tveria Europos kelmą, juo toliaus į 
vakarus, juo persvėrimas kietžemio ant jūrėms aplietų 
krasztų mažesnis, teip, paveikslan, iszilgai sziaurinio szono 
Pirenejų kalnų, taigi pietinėj Prancūzijoj, Atlantiką ati
dalina nuo Viduržeminių jūrių plotas tikt 50 geogr. mylių.

(Toliaus bus)

t



Draugyszcziu reikalai.
Antras metinis Balins.
Chicagoj, Gvardija D. L. K. 

Witauto turės savo antrę metinį 
balių, nedėlioj, 24 d. Balandžio, 
1898, Bažnytinėje salėje aut Au- 
bum av. ir 33 ežios ui. Prasidės 
6 valandą vakaru. Ant to už- 
kvieczia visus lietuvius ir lietu
vaites prisirengti. .

. Komitetas.

Pajieszkojiniai.
Pajieszkau Adolfo ir Polcziaus Alwių 

isz Szilinįkų kaimo, Jurgio Glrdausko. 
isz Žilių, Juozo Girdausko, isz Parkių, 
Juozo Maczaiczio, isz Kirkilų, Jono Po- 
so ir Jono Rekesziaus, isz Kuprių, Jono 
ir Simano Mažaiczių. Bunikelių kaimo. 
Wisi Kidulių gminos, Suvalkų gub. Jie 
pats, aFkas kitas, teiksis duot man ži
nią ant szio adreso:

Frank Czykas,
Box 182 Thompsonville, Mich.

Rankvedia Gromatu raazymul. Yra labai Lį 
naudinga knygele, kuri mokia* kaip reik 
raazylie gromataa in: pažystam na, priete- 
llua, giminias, myllmaiaiaa ir mylimuo- 
aiu* prieas a p* i vedima, 1a ponaa, kuni
gu*, wyakupua irkite* autri&tai paataty- 
taa y patai Pa*w«lkinimai (pawtnoxewo- 
nea) ant Nauja Metu, dienoje warduwin, 
užgimimo ir kituoee a*arbiuo*e ateltikl- 
muoea. Preke SOa.

Sodu veiaimal ir Pūdymo dirbimą* ................ lOo
Spaaabaa greito lasalmoklnimo angetakoa kai 

boa no apdaryta* u u |1.00
o apdaryta* “ |1JB

Trumpa aenovea Lietuviu latorija „ lOo
Trumpa lietuvlazka Geografija paraaayta

Kunigo Zebrio.............................................. 15c
Žodyną* keturiuee kažboee: lietuvi*akai

)at*i*zkai, lenkiukai, ir ruakal, y- 
ra gerlause knyga dėt norinesio l*a- 
moktle lenkiauo*, ruakoe arba la- 
tvlazko* kaibo* „ „ lt.oo

Subatoj, 2 Balandžio, 7 wal. 
wakare, Dr-tė Teisybės Mylėtojų 
laikys sawo pusmetinį susirinki
mu salėje Pulaskio, 800 §o. Ash
land Avė., ant kurio užpraszo 
wisus sąnarius ir noriczius pristo
ti. Įžeuga $1.00. Bus rinkimai 
wirszinįkų.

Su goudone, Dr-te T. M.

Liet- Republ. Kliubas 10 var
dos laikys mass-mitingę nedėlioj, 
27 kovo, 5 vai. vakare, Flanna 
gan salėje,872 W.22nd st.,ant ku
rio visi lietuviai ir visi lietu
viszki kliubai yra užpraszomi 
pribūti, nes bus visi West Tovn 
kandidatai ir kalbėtojai angliszki 
ir lietuviszki.

M. Allejonis, sekr.

Liet. Republ. Kliubas 29-tos 
wardos laikys mass-mitingę ket
verge, 31 Kowo, 7 j valandą va
kare, salėje p. Karecko, 4612 At
lantic st., ant kurio visus lietu
vius tos vardos užpraszo pribūti, 
nes bus lietuviszki ir angliszki 
kalbėtojai, nuo kurių iszgirsite 
apie svarbius dalykus.

Su guod. Ign. Gedvilas, prez.

LietuM’iszkas Demokratiszkas 
Kliubas 6tos wardos laikys dide
lį m a ss m it ingę, subatoj, 26 Ko- 
wo, salėje L. Ažuko, 3301 Au- 
burn avė., 8 waland. wakare, ant 
kurio bus wisi demokratiszki kan
didatai ir kalbėtojai lietuwiszki 
ir angliszki. Dėltogi wisus lie- 
tuwius szirdingai užpraszo pribū
ti,

Komitetas.

Keistuczio Liet. Republ. Kliu
bas 29tos vardos laikys mitingu 
pėtnyczioj, 25 Kovo, 8 vai. vak. 
salėj po nr. 4500 Paulina st., ker
tė 45-tos ir Wood st., ant kurio 
uikvieczia-visus pribūti.

J. Martinkus, prez.

South Buston, Mase. Dr-tė D. 
L. K. Witauto laikys savo mitin
gu salėje po nr. 339 W. Broad- 
vay, So. Bostone, 27 Kovo, 2 
vai. po pietų, ant kurio bus ge
ri kalbėtojai, dėltogi užpraszo 
visus tenykszczius lietuvius kuo- 
skaitlingiausiai susirinkti.

Komitetas.

Su gaukit wagĮ!
Jonas Mockevyczia pavogė isz mano 

skrynelės 952.00 pinįgų, sidabrinį laik
rodėlį ir prisikalbinąs mano 15 metų se
serį, Ona Mikuckiutą, iszbėgo nežinia 

' kur.Tas vagis yra 24 metų senumo,5 pė
dų augszczio, truputį kuprotas, plaukai 
tamsiai gelsvi ir turi juodą ženklą, ant 
deszinės rankos pirsztas nukirstas nuo 
anglių. Mano sesuo, kuri su juom isz- 
~bėgo, yra 4| pėdų augszczio, rudų akių 
ir iszrodo visiszkai suaugusi mergina.

Jeigu kas tokius užtėmys ir duos man 
žinią, gaus 95.00 nagrados. Prisiųskite 
žinias ant szio adreso:

J. Mikurkas,
99 Parish St., Wilkes Barte, Pa.

Ne suklysk su dypu!
Wisi pasažieriniai Niekei Plate 

geležinkelio trukiai dabar atva
žiuoja ir isz'važiuoja isz Van 
Buren Depot, arti Clark St., Chi- 
cagoj. Ant szito geležinkelio yra 
pigiausi trukiai į rytinius mies
tus. Tiesiausias kelias į Nev 
Yorkę. Ti kietų Qffiaas 111 
Adams St. Telefonas Main 3389.

(1—4) No 6.

— Kas norite, kad iszsii^sti į 
kr a jų pinįgai gerai ir greitai su- 
vaikszeziotii, siųskite juos per 
“Lietuvos” redakciją, o greieziau- 
siai su vaikszczios. Už greitumu ir 
teisingumu kasdien apturime szim- 
tus padėkavonių nuo lietuvių isz 
visų Amerikos krasztų.teiposgi ir 
už gerumu szifkorczių pas mus isz- 
pirktų, nes mes laikome geriau
sias linijas, ant kurių į 8 die
nas pervažiuoja per marias; 
ant prastų ir pigių linijų szifkar- 
czių visai neparduodame. Kas 
nori pigių, tegul perka pas žydus. 
Prisiųsdami pinįgus ant szifkor
czių ar ant iszsiuntimo į krajų, 
visada uždėkite szitokį adresu: ;

A. Olszevskis,
924 33rd St., " Chicago, Iii.

Pajieszkau sawo draugų: Juozo Pet- 
raiczio, Selvestro Latvio, Petro Bruzio, 
Kazimiero Pertulio ir Antano VVaszkio. 
Teiksis atsiszaukti ant szio adreso: 

Anton Billo,
Box 246. South Mancheater, Conn.

Pajieszkau savo pusbrolio, Antano 
Basanavycziaus, isz Suvalkų gub,, 
Wilkawiszkio paw., Oszkabalių kaimo. 
Jis pats, ar kas kitas, teiksis duot man 
žinią int szio adreso:

Wincas Basanavycze, 
Box 376 Edvardsdale, Pa.

Poszukuje posady.
Organista, Polak, poszukuje posady 

!rzy kožeiele polskim lub litevskim. 
ėst odpoviedni svemu fachovi inaza- 

pytanie može dač dokladną odpoviedž.
Wiadomošč:

JOHN REMOWICZ,
>83 Endicott St., Boston, Mass.

Laiszkai ant paczto
552 Alonovicz Kaskner
563 AUburdia B.
564 Banzeszi* Jan.
565 Banewicz Jan.
572 Bernadok Petro 
581 Deregosky Jan. 
587 Duba Katari na 
593 Floviesni Siefan 
600 Gicangus E.
618 Jeten Josef
623 Jorsaks Kazimier
624 Jarkeirlcz Anton 
626 Kalmenovitz M r.
628 Kamanski Miohal

629 Ksrlltz Stefsn 
637 Komontov»kt J.
639 Kamlenski Micbsl 
658 hoskill John 
660 Lua Peter
665 Martinus John
660 Matelda John
675 Mikalajūnas Peter 
677 Mitun F.
096 Rimgayto Kasimier 
722 8iev»tov»kl Jau 
627 Stankaitis John 
736 Szsefankimicz Fr. 
758 Zoneia Jose f

Ant paraudawojimo geras szto- 
ras ant grosernės, buezernės ar 
kitokio biznio, ir stone prie to. 
Gera vieta ant visokio biznio. 
Atsiszaukite pas J. Helinskį, 
3301 Laurel St.

Kataliogas knygų
Knygos istoriszkos, 8wieti8z- 

kos, pasakų ir giesmių.
Anekdotai lizeitarimai ir patarles isz gyvenimo 

senove* Grakonu bei Rymionu “ •• 5c
ANDERSONO PASAKOS. W»ooje knyge
lėje 10 gražio pasakaieziu................................. 15c
Amerika Pirtyje Komedija dėl teatro 10c. 
Birutes dainos “ •• 10c
Dievaitis, apysaka azios-gadynes. Yra tai gra

žiausia pasaka, kurios lietuviai da niekad 
negirdėjo. Preka *• •• *• ll.oo

Dainų skrynele ,, ,. 20c.
Graži vaiku knygele “ “ • 10c
Gyvenimą* Genavalte* (Geno ve tos i. Yra 

tai labai puiki ir pamokinant pasaka, 
apie kuria lietuviai jau daug karto gir

dėja yra 50c 
Gyvenimas Stepo Rauduoslo 15c
HYGIENA, arb* mokslas apie užlalkyma svei
katos. Szita knygele privalo rastis kiekvienuose 
namuose, nes kas ja *a atyda perskaitys, patal
kys apsisaugoti nuo tukstaneziu visokio liga, 
pataikys užlaikyti ezielybeje savo sveikatą, pa
ilginti savo smži ir mokės užauginti sveikais ir 
tvirtais savo vaikelius. Preke.........................35c.
Istorija gražios Katrukos “ ** 10c
Istorija isz laiko Francuzu vainos “ 30c
istorija gražios Magelenos ., 20c
Istorija septynių Mokytoju * “ 50c
Juokingas pasakojimas ape Szaltabuizius 5c 
Kankles, lietuviszko* dainos su natomis, sutai
syto* ant 4 balsu, dėl vyru , 96c.
Kaip igytie pinigus ir turtą „ 10c
Kas teisybe tai nemeias puikios apysakėlės 

isz lietuviu gyvenimo „ 15c
Kristi jonas Duonelaitis „ „ 15c.
Kas yra. o ka* bus „ „ 10c.
Krumpliu Jonas , „ 10c.
Kinai ir kaip Jie gyvena....................................10c
Lietuviszko* dainos isz visur surinktos, 

ape keturi szimtai dainų ** K.00
Lietuviszkas sziupinls “ 6c
Lietuvos Kaskle*. nauju dainų knygele turinti 

72 dainas. , ,, 15c.
Namelis pustelnyko “ “ 75c
Lietuviszki Rasztai ir Rasztinykai 6Oc 
NAUJAU8IS LIKTUWISZKAS 8APNINYKA8, 

surinktas isz daugel svetimtautiszku sapni- 
nyku ir surėdytas pagal tikra Persisskal 
Egiptiszka sapninyka.—su 310 aiszkiu abro- 
zaliu,— su apraszymu planetų ir paslapcziu 
kokias senove* žmones vartojo dėl nuspeji- 
moateites.—Geriausei iszgoldo visokius 
sapnus, koki tik žmogui prtsapnuot gali. 
Preke........................................................... 50c
Apdarytas...................... '... ............. 75c

Kražių Skerdyne. Apraszo ana baisu at
sitikima, kada 1893 m. maskoliai užpuolė 
ant bažnyczios miestelyje Kražių, mu
ite, szaude ir pjowe nekaltus žmonis. įsi
griovė altorius ir užpeczetijo bažnyczia. 
Kuo aiszkiausiai apraszo ta visa atsiti

kima. 15c.
Negirdėtos daiktas ir gerbs rodos musu mo

terėlėms „
Olltypa, apysaka isz laiko terpsaviszkos ka

re* Indijon a Amerikes.
Patarto* ir dainos..................................... 10c
Pasakojimas Antano Tretininko “ " 25c
Pirmutinis degtines varytoja*, komedija 10c
Puikus apraszymas tikru atsitikimu isz lai

ko lenkmeczio vainos 1863 m. 40c
Praeite Vilniau*. Apraszo nuo pat pradžių 

užsidejimo miesto tvilkiau* koki jame 
kliosztoriai buvo, koki lietoviszkl ku- 
nlgaikszcziai gyveno, kokios kare* jy 
aplanke ir daugybe kitu akyvu Lietu
vos atsitikimu....;.........................

5c.

............................ 10e
Pulki istorija ape Kantria Alana, kuri per 22 me

tus valkszcziodama po svietą, daugybia be
du ir vargu kantrai Isskentejo 90c

Rlnalda Rinaldinas “ •• •• |1.60
ROBINSONAS KRUZIUS, moraliszka apysaka 

dęl jaunumenes. “ •• 25c
Rutu Lapeliai naujausio* dainos “ “ 15c
Talmudas žydu “ •• 10c
Terp skausmu in garbia. Naujausios dainos..20c 
Trumpi Pamokinimai ir Rodos iszimto* isz 

knygų kun. K. A n tane vienatį*. 10c
We*elijoe arba pagirėliu gobtuve*................. 20c
Witoliorauda.Giesme isz Lietuvos padavimo 50c 
Žtponas bei zipone 25c

Knygos mokslyszkos.
Abeeela gerlause mokintuve dėl vaiku 
Akyvi Apsireiszkimai Sviete, ant kuriu 

nes nuolatos žiuri, bet Ju gerai nesupran
ta; su 7 abrozeliai*. Naudinglause kny
gele ant svieto dėl dasižlnojlmo isz ko 
darosi žaibai, griausmai, lietus ir sniegas; 
kas yra debesiai ir ant ko jie laikosi.

Preke....  ano
Budai gydymo. Daktariazka knyga. .. ..............40c
Etnoliogiszkoa smulkmenos aį.
latortja Europos su mapoms 50c
Istorija Suvienytu Valstijų Sziaurines Ame

rikos. Apraszokaip Koliumba* atrado 
Amerika, koki czja tada žmonas gyveno 
koki žmones pirmiausiai isz Europos pra
dėjo važiuoti in Amerika, kokios kares 
buvo, už ka karevo ir kokiuose metuose; 
kiek prezidentu tavo, koki ir klek kuria 
gero padare dėl szio* žemes. O ant pat 
galo talpinau Konstitucija Suvienytu 
valstijų, kuri yra reikalingiausiu dalyką 
dėl perskaitymo kiekvienam žmogui 
azioje Amerikos žemele gyvenaneziam 
Turi puslapiu 364 Preke 1100

Ta pati druczial apdaryta................................(1J6.
Ka daryUe, kad butume sveiki ir ilgai gyventu- 

me........ .................................................. 10c.
Lengvas būdas paežiam per savęs pram^k- 

tie raszvUe. dėl nemokanozlu 10c
Lietuvos Istorija. parasz.ytaB. Daukanto dvi 

dideles knygos, koina po tl.60, sykiu 
abi.....................  (g qq

Lietuvos Gaanadtne. Mokina kaip pritaisyti 
valgiu* ir vest ateakanoziai kuknla 20c 

Lementoriua Lietuvlazka* au poteriais, 
katekizmai* ir mlatranturu. 10c

Moksiaaspie Žemta ir Kitu* svietus, ju bū
vy ir pabaiga. Apraazo kas yra žeme, 
isz ko ji susideda, ant ko ji laikosi ir 
kaip sukasi; kas yra saule, žvaigždes, 
menulis; kaip toli in aaulia ir in kitas 
Žvaigždį**, ka* yra planeta*, kometa* Ir 
kito* retai matomo* žvaigžde*. Yra tai 
naudingiausia knyga ir reikalingiause 
dėl perskaitymo Ir pasimokinimo kiek
vienam žmogui ant asio* pasaulės gyve
naneziam. . .........  na

Tapati drucziai apdaryta............................11.00
Naajas Hetaviukas Lementonu* „ 1O0
Pilnas szimtmetinis kalendorius su plane

tomis i5c.
Pradžemoksli* Rankos Raszto dėl norinczla 

iszmoktie gražiai rasrytie iflo.
Pradinis mokslas angliszkeskalta*.,75c

20c. 
ima

“Lietuvos” Agentas.
“Lietuvos” keliaujancziu agen

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

“Lietuvos” Iszdavyste.

DR. C. B. HAM, 
Gydo wyru», moterį* ir u-ailtu*. 
Jeigu daktarai negalėjo pažint tavo ilgo*, ar- 

ba jeigu negalėjo tawp* iaagydyU, tai raaayk Ino- 
jau* pa* D-rj Ham'f, o jiaduo* tau rod| dykai. 
Jeigu D-ra*atrastu, kad tavo liga neittgydoma, 
tai pinigu* tau sugražina ir nereikalauji nieko 
žudyti. D-ra* Ham'a* yra teteyngu ir atsakau- 
ežia, o ligoniai* apiekavojam—kaipo tėvas sa
vo vaikai*. Žmones, kurie ant taasezio jieazko- 
jo rodo* visokiu daktaru, kurie keliolika metu 
iazkentejo ligas llgonbuc*luo*e,lyg per stebuklus 
tapo iszgydyU per D-rf Ham'a. Nekalbame ta 
pasigirdami, bet tiktai sakome tikrf Uesf. Ne- 
vilklnkit savo ligos, nes galt stoti* neiszgydo- 
ma. Tuojau* raszyk prie D-ro Ham'o.

Gydykla D-rofcanTo negalimi gauti jokioje ap- 
tiesoje, a ne groserneje, a ne karozemoje, ne pas 
pedlioriu. Kas nori gaut czysta* ir sveikas gy
dyklas, tur staezlai raszyU prie D-ro Hemo. Bon- 
kele gydyklų kasztnoja tik ji.00, szeezio* tanke
te* |6.00. Iszraszant gydyklas, reik apraszyt sa
vo Ugf ir indet in gromata piningos, arba mo
ney orderi, arba eželei. Gydyklas ir paunoklnimf 
kaip gydytlo Užsiusime atgaje paėsta. Prisiusk 
paczting markg ant atsakymo. Adresas toks:

DR. C. B. HAM. 
708—709 National Union Baildlng, 

TOLEDO, O.

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

ra: Wincas Kudarauckas ir Motiejus 
Damijonaitis.

Wietiniais Agentais szie: 
BALT1MORE, MD. 

Bonavent. Mažeika, 118 Dover St.

MT CARMEL, PA. 
Petras Bieliauskas.

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

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

SCRANTON, PA.
Juozas Petrykis, 1514 Ross Avė.

PHILADELPH1A. PA.
Juozas Butkus, 1112 Cyperss St.

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

Szitų miestų lietuviai, nogėdami ap- 
sistelluoti “Lietuvą”,gali kreiptiesi prie 
augszczisus minėtų agentų, o jie noria 
iszpildys jų reikalus.

Pirmutine Lietuvvlszka

Fotografijų Trauktose
Trankia J na° ® ® WR>- Vak.

I kaip ir nedėlios dienoms.
Lietus nė sziluma neužkenke.

Traukiu szliubines ir u iaokea fo
tografijom kan kokiu reikalauja

Teipgi fotografijas ant laikrodėliu 
luksztu. Isz senos fotografijos pada
rau daugiau, o jeigu kas turi isz Lie
tuvos fotografija ir nori pats ant Jos 
būti, tai padaru teip kad visai nfe 
žym. iszrodo teip lyg būti wisi syku 
traukti. Szitokio fotografijos

Kasstuoja $75.00 ui Tuziną.
Noredams stltoklų fotografijų, turite 

prisiusi abidvi savąją ir kr*jawa ir prie 
to 92.00 pinįgų. Malovoju abrozus nuo

84.00
ir augszcziau ar tai isz mažos ar senos 
fotografijos. Prisfusk fotografija ir 92.00 
tai iszmalevosiu 16x20 coliu didžio su 
rėmais. Užtikrinu už savo darbą kad 
bus geras. Teipogi makinu fotografijų 
traukimo ir abroju malevojimo, kaip 
vyruzkus teip ir moteriszkas labai pigei 
ir greit iszmokinu. Adresas:

G. BENSON,
370 Bedford av., av

Tarpe S. 4 ir 5 ai. DrOOIiyH, fll.

Preke pin(gų.
Ruskas rublis po...............32|c.
Prusiszkos markės po.......... 24|c.

Prie kiekvieno pinįgų siunti
nio reikia pridėti 25c ant paczto 
kasztų.

Li6iuwiszKa floileKa.
Mass.

Europiecziai gali gaut “Lietuva” Prūsuose, Tilžėje pas Jurgį Lapiną už 
92,ooarba 4 rublius ant metų.

LIETUVA

Aptiekoje galima susikalbėt: lenkiszkai, ruskai, lietuviszkai ir 
daugelyj kitokiu kalbų. «

257-TOMXK.fl£LTQKA.PARWĄ MUS APTIEKOS ?J57

257 Hanover St., Boston,
Pilna visokiu aptiekoriszku taworų czionykszcziu ir užrubežiniu.

—■—š

“Lietuvos” Agentas.

Prie pate 
POLI'8 TEATRO.

Sub-Station No. 60

s> 
CONN

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

838 W. 18Lh Str.
Priims ligoniu* ad ynose: nuo 9 iki 12 priešą piet

Teiephonas: Canal 78

1BS0LDTELIGŪARANTEED
pl«u4 bNkMfTM. A*. 8TKBUNG KREDT 60.TChicago. Rontreal. Caa.. arKew York.

Vyriszki Apantnvai $1.20
Tai kibą plgna wyn*xki apautuvai, tik tl.26 

azolorooti ir kongreainiai c*ew«*rykal. d u beit*- 
wala pinztaia, nepermirkatami Ir wiaokio gatun- 
ko plrattai*.

Jonės The Shoeman,
824 Bank St.,WATERBU^Y, CONN

Nauja Dlrbtuwe Bažnyti
nių Daiktų.

Tarime ui garbia praneazti Guod. Kunigam* 
ir guod. Draugyatema, kad maa atidarėme lietu- 
wi*zkai-lenkiazka dirbtuve bažnytiniu daiktu, 
toMiuvmejMau (tafta) arUalinkai aallkaia tr 
aukau. kaipo tat: arnotą, kopų, baidakymu. ka
rūnų ir Draugyatema ženkleliu. Apatelewimua 
priimame nuo ženiauaiu iki augaxcziauaiu Ne- 
paalgiraime kad mea dirbame pigiau* už kitua, 
bet ka* mua darbu* pamatya, patina Ju wertia.

Dėltogi meldžeme kaipoGuod. Kunigu teip Ir 
Draugyazcziu, ka* reikalaujete gerai padirbtu 
wirax minėtu daiktu, trikaitea tokiu* paa mua 
ahateliuoti, o užtikriname Jogel baaite užganė
dinti. Su guodone, »

T. Andrnszevicz&ite Ir L. Bradliene,
115 VY. Division St.

Cbicago, lllinoiN.

NAUJAS

Lietnviszkas Motelis.
PETRO ABRAICZIO, 

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

Atidarė* nauja koteli ir aaliuna. Užpraazau vi
ena Llet«wiua paa mane atailankyU, o buaite 
avetingai priimu. Su guodone,

Ab raitiN
vniM

DOWANO8 DEL WISU.

Ben. Hatowskis
627 S. Gana kerte Jndd ui, Cbicago, 111.

Dirba, taiso ir parduoda:
LAIKRODŽIUS, LAIKRODĖLIUS, 

Lenciugelium, Žiedus, Špilkas, Auskarus ir Lt.

Kiekvienas, kuris pas mane pirks tavoro 
už $5,00, gaus prezenta vertes $1,00; kas 

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

Szliubiniai Žiedai pas mane 56 ir 72 prabos nuo $3,00 iki $6,00. 
Sidabriniai Elgino Laikrodėliai po $7,00. Iszczystyjimas lai kr o 
delio 50c.; Sprendzina 50c. Stiklai ir Rodyklai mano kostume- 
riams dykai. Wiska gwarantuoju ant melų.

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

HILLE’S FOTOGRAFAS,
3452 8. Itilsted ui.

Nujlms pulkiM'Fotogt HJm, už tazlna Ūktai

$2 00
An w«ieliu Ir kitokiu reikalu n ujimą Fotogr* 

tilta kopų Ik auaei. „

M- Damijonaitis

Keliaujancziu “Lietuvos” agentu 
yra Motiejus Damijonaitis. Ji
sai szioms dienoms atsilankys 
Pittsburge ir aplink priimi
nėdamas prenumeratą nuo senų 
skaitytojų ir užraszinės naujus 
skaitytojus. Dėltogi meldžiame 
visų tėnykszczių lietuvių, kur 
musų agentas atsilankys, užmo
kėti jam pinįgus už “Lietuvą”, 
o tokiu budu 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.

Waterbnrio Meblin Kompanija 
(Waterbury Fumlture Co.) 

135—169 E. Main St.

TĖVYNĖS SARGAS 
mėnesinis lalkrasztis su paveikslėliais 

Treczius metus 
stovi ant sargybos lietuvių tautos: szvie- 

808, tikėjimo ir kalbos.
Kasztuųja ant metu $1.00 

Pernykszczlus ir užpernykszczius nume
rius galima gauti už ftOe. 

Vienas numeris yra siuneziamas ant pa 
žiūros uždyką. 

Raszant reikia padėti adresą: 
Rev. A. Kaupas, 

1423 N. Main Av., Scranton, Pa

Sveikiname savo kostumeriusszirdin
gai Jiems dekavodami už ju prielanku
mu pereitame laike, Ir jiems musu dė
kingumą norime iszrelkszti ju prigimto
je kalboje. Patyrem Jusu prielankumu 
ir prieteliszkuma, kada atsilankėte pas 
mus su visokiais pirkiniais, ko pasitiki
me ir ant tolinus nuo Jusu užsitarnauti. 
Mes parduodame saM% taworus už pini
gus ir ant bargo. per ka ingijome daugy
be kostumeriu ir savo bizny pastatėme 
ant augsztos papėdės.

TEMYKIT:
Kas nedele esti pigus iszpardawimai 

Karpetu, PttrcellBiu lodau, Me
teliu, P erzi u ir tt.

Grabai ir kiti wtal I’agrabiniai 
Daiktai už pigtause preke.

John Mariaty,
Žmonių Paprabinikas.

Ant pareikalavimo smaukite mane ko- 
žname laike isz Diatrict Telefon Ofiso, 
5 E. Main St.

Greitas patarnavimas, 
o prekes pigiausios.

Chns. Baltrukonis.
Pristatau Draugystėms visokius rei

kalingus daiktus, tai v ra: Špilkas, Ko
kardas, Juostas, Kartinas ir visus 
kitokius dėl Draugyszczių reikalingus 
daiktus. Prekės pigesnės kaip visur. Kas 
ko reikalauja, atsiszaukite pas maną, o 
priduosiu Jums prekes dvkai. Adresas:

CHAS. BALTRUKONIS, 
67 N. Leonard St., 

WATERBURY, - - -

GeriauMe Užeiga dėl Darbinyku 
pas

J. Danisewicziu,
768 Bank ir River Side Sts.

Waterbury, Conn.
Užlaiko geriausius gerymus; szalta 

Alų, seniausias Arielkas, Likierius ir 
kvepenezius Cigarus. Užkvieczia visus 
atsilankyti. Juozai DaniNewicziu*.

93? CLAIM ADJU8TER.

F. P. Bradchulis
— UŽSIIMA — 

visokiomis provomis ypacz priesz kom
panijų ui suieidumus ir t. t.

Tukstancxei žmonių gauna rodąs viso
kiuose atsitikimuose.

Atsiszaukite pas;

F. P. Bradchulis,
539 S. IlaiBted St.

Naudokitės 
isz Progos.
Turiu dėl jaunuo

menes juokinga 
kvietka. kuri no- 
rineziam ja pauos
tyti trykszta in a-

kis vanduo ir daug juoko padaro. Kasz- 
tuoja tik 25c. Turiu teipgi monu kniga, 
kokios dar lietuviszkoie kalboje niekad 
nebuvo, talpinasi joje daugiau kaip 
azimtas visokiu sztuku ir sekretu. Kas 
nori dasižlnot kytrumus svieto, tegul 
ja nusiperka, o daug kytrumo iszgaus, 
{os preke 91,50, ir prie to duodu dovanu 
fuburkaite, su kuriai galėsi žiūrintiems 

akis apmonyt. Turiu teipgi ir daugybe 
kitUįreikallngu prietaisu prie monu.

Tūriu gražiausiu popieru gromatoms 
su kvietkoms ir drukuotoms pavineze- 
vonemis; turiu maszinukiu drukavoji- 
mui gromatu. Turiu visokiu knygų: 
maldaknygių ir istorijų. Kas nori dasi- 

, žinot apie visokiu*, daiktus, tegul, 
fN-isiunczia už 2c. marke, o gaus kata
logą visu tu daiktu Adresas mano toks: 

Joseph Matutis,
CHICAGO. 287 Wytbe Avė., Brooklyn, N.Y.

“LIETUVA”
Nedelinis Laikrasztis

Iszeina Chicagoje kas pėtnyczia ir paduoda žmonėms 
SVARBIAUSIAS IR TEISINGIAUSIAS ŽINIAS 

isz Amerikos, Lletuwos ir wiso pasvieczio.
“Lietuva” kasztuoja ant metų tik 12. Kas abu do 

i i arus užsimoka isz virazaus, gauna puikę knįgelę, vertės 50c., 
dovanų. Kss užsimoka $1, gauna knįgelę už 25c. Knįgelę gali 
sau iszsirinkt isz musų kataliogo kas kokię nori, kad tik nebran
gesnę per 50c. o prisiusime dykai.

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

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

“Lietuvos” Redakcija parduoda szifkortes ant ge
riausių laivų, siunezia pinįgus į Lietuvę ir visas dalis sviete. 
Pinįgai per mus iszsiųsti greieziausiai su vaikszczioja kaip isz wis*| 
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 Chica- 
gos Paczto po wardu:

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

Money Orderei: registruojasi gromatos, siuneziasi 
wisoki siuntiniai: knjgos, fotografijos ir tt; parsi
duoda markės, postą 1-kortės, kopertai ir tt. Kiek- 
wienas kas reikalaujate money orderio, arba norite 
gaut pinigus už prisiųsta jums money orderi, atei
kit Į “Lietuvos” Redakcija ir gausite sawo pinigus 
be jokio klapato.

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

CHICAGO, ILL.
Pinįgus siųskite registruotose gromatose arba per “money order”, tai nie

kada ne pražus. Iszpirką “money order” nelaikykite jį keszeniuje, bet tuojau* 
prisiųskite mums: siuneziant “money orderį”, gromatą registruoti nereikia, 
prisiųskiteprastoje gromatoje, nes ant jo nieks, be mus,"pinįgų isz paczto ne- 
iszims.

Ofisas “Lietuvos" esti kasdien atidarytas nuo itos valandos ryto Iki 9 va
karo. o nedaliomis nuo I2tos vidurdienio iki 6 vakaro. Chicagiečziai turinti 
kokius reikalus, teiksis atsilankyti minėtose valandose.

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

1894

dirbimą.

W. SLOMINSKA,
679 Milwaukee Avenue, CHICAGO^ ILL. 

Mano Dirbtume tapo 
Apdomanota

DVIEMS MEDALIAIS 
ant Kosciuszkos Paro
dos už rūpestingą, tei-

mjowA

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

Turiu už garbą apreikszti guo- 
dotiniems Kunįgams ir guodotin. 
Draugystėms, kad asz dirbu vi
sus augszcziaus paminėtus daig
ius Pig-iausei, TeisingiauseI 
Ir Geriauttei, nes per 30 metų 
užsilipdama iszdirLimais įgijau 
geriausą praktiką ir dėl to galiu 
viską padirbt pigiau ir geriau ne- 

*gu kiti fabrikai.
Bu guodone

W. SLOMINSKA, 679 M1LWA|KEE AV.,
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