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Iszpanijair Suvienytos 
W ieszpatystės.

Isz kasdienį) garsinamų po laik- 
raszczius žinių apie stovį nesuti
kimų terp Suvienytų Wieszpa- 
tyszczių ir Iszpanijos ne galima 
nieko numanyti, kadangi jose 
daugiaus melo negu teisybės, vi
sokių melagyszczių daugiausiai 
talpina amerikoniszki laik-
raszcziai. Wiena dalis
laikraszczių tiesiog stumia krasz- 
tę į karę ir todėl paleidžia tyczia 
melagingas žinias. Pereitos ne 
dėlios naktyj Chicagoj pardavi
nėjo telegramus, buk karė terp 
Suvienytų Wieszpatyszczių ir 
Iszpanijos tapo jau apgarsyta. 
Ant rytojaus vienok pasirodė, 
kad žinia buvo ne teisinga, karė 
ne tikt ne apgarsyta, bet abidvi 
nesutinkanczios pusės tikisi be 
kdrės užbaigti visus nesutikimus. 
Melagingos, tyczia ar netyczia 
paleistos žinios teipjau kenkia 
^rasztui, kaip ir karė: numažina 
vertę Amerikos ir Iszpanijos po
pierinių pinigų, mažina kitų 
krasztų pasitikėjimu nesutinkan- 
czioms vieszpatystėms, kas sun
kiai atsiliepia ant prekystes.

Kadangi Europos vieszpatys 
tės per karę daug turėtų žudyti: 
karė stabdytų Europos prekystę 
su Amerika, yra ten daug ameri- 
koniszkų ir iszpaniszkų bondsų, 
per karę jų vertė turėtų diktai 
nupulti, todėl Europa stengiasi 
nedaleisti karės, nori taikinti ne- 
sutinkancziuš. Prancūzija, kaip 
pranesza laikraszcziai, pasiūlė sa
vo tarpinįkystę, ję remia 
Austrija, Anglija ir Mas- 
kolija, bet ant Prancūzi
jos užmanymo dar ne atsiliepė nė 
Amerika, nė Iszpanija. Kiti vėl 
laikraszcziai paduoda, buk nesu- 
tinkanczius, taigi Suvienytas 
M ieszpatystes ir Iszpaniję nori 
taikyti popiežius, kurisai turi di
delę įtekmę Iszpanijoj ir buk A- 
merika priėmė popiežiaus tarpi
nįkystę. Iszpanija šen i aus pati 
atsiliepė į kitas • Europos viesz- 
patystes, praszydama jų tarpinį 
kystės nesutikimuose su Ame
rika, bet buk dabar ji nenoriai 
priima tę Europos tarpinįkystę. 
Karės vienok nė viena, nė kita 
pusė uegal geisti. Sykį užgimu
si, ji ne greitai pasibaigtų, trauk- 

tusi vien ant jūrių, kur pajiegos 
abiejų krasztų beveik lygios. Per 
karę ant tūlo laiko Amerikos pre
kyste su Europa ir su Azija turė 
tu visai apsistoti, o per tai Ame
rikai reiktų daug daugiaus žudy
ti negu Iszpanijai, kadangi pas
kutinės užjnrini prekyste maža. 
Tūli prekėjų laivų kapitonai jau 
dabar atsiliepė į Iszpanijos raudę 
su praszymu duoti jiems kanuo- 
les, o užgimus sykį karei, jie gau
dys plaukianczius kur nors Ame
rikos prekėjų laivus. Kadangi 
toksai užsiėmimas gėrę duotų 
pelnę, todėl atsiszaukianczių ne
trūksta. Lzsiųsti Iszpaniszki 
torpediniai laivai apsistojo prie 
salų Žaliojo Priežemio, ne plaukia 
tuom tarpu prie Kubos, mat omai 
Iszpanija ne nori erzintiesi su A- 
merika.

^Vokietija prie Kubos pakran
ezių atsiuntė kariszkę laivę 
“Geier”. Kubiecziai mat sude
gino vokieczių savaszczia ėsan- 
czię cukraus dirbtuvę Canabama 
ir užmuszė keturis vokieczius. 
Amerikonai tokiame Wokietijos 
pasielgime mato jos pritarimę A- 
merikai, Iszpanija gi tę atsitiki- 
mę aiszkina visai kitaip: ji tiki
si, kad Wokietija stengiasi už 
liėgti Amerikai už akių ir pirma 
įsikiszdama,nori nedaleisti Ame
rikai karę pradėti. Tuom tarpu 
susitikimai terp iszpanijouų ir 
kubieczių visai pasiliovė, mat 
abidvi pusės laukia, kaip pasi
baigs nesutikimai Iszpanijos su 
Amerika. Abidvi tos vieszpa- 
tystės vienok be paliovos drūti

kiniškas pajiegw**7l1 
surinkimo pinįgų ant 
naujų laivų, Madride 
teatraliszkę parodymę, 
atgabeno su virszum 1 
pesetų, ko užtenka ant nusipirki
mo vieno pusėtino kariszko 
vo.

pirkimo 
parengė 
kurisai

milijonę

lai

da r
Balkanų pussalis.

Europos VVieszpatystės 
vis ne pabaigė darbo su paskyri
mu Grekijos sosto įpėdinio ant 
salos Kretos gybernatoriaus. 
Prancūzija, Anglija ir Maskolija 
remia tę kandidatę, Austrija ir 
Wokietija rods atvirai pirmuti
nėms vieszpatystėms ne prieszta- 
rauja, bet slapta kalbina sultanę 
ne pasiduoti. Ant galo ne už
tenka paskirti kę nors į guberna
torius maisztų apimtos salos, bet 
reikia naujam gubernatoriui su
teikti ir atsakanezias pajiegas ant 
suvaldymo maisztinįkų, kitaip 
gi tie maisztai, pjovynės kriksz 
czionių ir mahometonų juk ant į 
sakymo neturinezio pajiegų gu
bernatoriaus ne pasiliaus. Kas 
tokias pajiegas duos? . Nė viena 
isz didžiųjų Europos vieszpatysz- 
czių ne daleis kitai užimti Krėtę 
su savo kariauna,kadangi tokia, 
sykį apvaldžiusi tę salę, paskui 
nenorėtų isz ežia pasitraukti. 
Tokiu budu antai Anglijai pateko 
Egiptas neva ant trumpo laiko, 
bet ji dabar isz ežia nepasitrau
kia. Dėlto tai, neva teip ga
linga Europa ne įstengia apstab- 
dyti ant Kretos kraujo pralieji- 
mę ir maisztus.

Atėnuose, Grekijos sostapilėj, 
pasibaigė prova Karditzos ir 
Georgijo. Jie mat pasislėpę gra- 
bėj bandė nuszauti važiuojantį 
pro juos karalių. Likosi jie pas
kui suimti ir pateko po eudu. 
Sude Karditza prisipažino, kad 
jis norėjo nuszauti karalių ir se
iliaus buvusį Grekijosministerių 
pirmsėdį, Delijanisę, už ‘įtrau 
kimę kraszto į karę su Turkija, 
kuriųje Grekija likosi sumusžta. 
Georgii teisinosi, kad jis szovė 
teip,ant vėjo ir ne norėjo pataikyti 
į karalių ir isztikro ne pataikė. 
Sūdąs vienok ne priėmė tokio 
teisinimosi, bet teip Karditzę, 
kaip irGeorgį nusudyjo ant nužu
dyme.

Prancūzija.
Matyt, kad garsus praneuzisz- 

kas raszėjas,Zola, kuris už apkaL 
tinimę prancuziszkos kariaunos 
virszinįkų už visokias užeini y s 
tas, neteisybes likosi gana skau
džiai sūdo nubaustas, turėjo sziek 
tiek teisybės, kadangi ne iszdryso 
sūdo nusprendimę iszpildyti, taigi 
nebausti garsų raszėję. Zola ant 
paskutinio sūdo nusprendimo pa
davė apeliaciję, nė vienas advo
katas ne iszdrį-'o būti jo apginė- 
jum augsztesniame sude ir nors 
tasai sūdąs pripažino nuaprendi- 
mę žemesniojo sūdo už teisingę, 
bet paliuosavo Žolę visai nuo 
bausmės ir tuom paežiu parodė, 
kad jis buvo ne kaltas, taigi isz 
tikro, turbut, jo apkaltinimai tu* 
i*ėjo turėti sziokį tokį pamatę.
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^Vokietija.
Wiskę, ko Wokietijos randas 

geidė nuo parliamento,parliamen- 
tas jam pripažino: pripažino rei
kalingus pinįgus ant padaugini
mo kariszkų laivų skaitliaus. Už 
tai VVokietijos ciecorius, admira- 
lę Tirpitzę, kurisai labiausiai pri
sidėjo prie iszmeldimo pinįgų 
nuo parliamento, apdovanojo 
auguztu orderiu.

^Vokietijoj szį metę su dides
nėms negu kitais metais iszkil- 
mėms apvaikszcziojo gimimo 
dienę garsaus su t vertoj aus galin- 
gos Wok ietį jos, Bismarkio. Szį 
metę jis pabaigė 83 m. Priesz 
tai jis neva susitaikė su ciecoriu- 
mi, su kuriuom pykosi; pats rods

* senas ir ne sveikas, pe ga
"ull mt i f ancii erfaur u r Šd 

kurį teip ilgai laikė savo ranko 
se, bet už tai jo sūnūs bene gaus 
atsakanezius urėdus. Bismarkiui, 
per pasekmingas kares pasisekė 
pastatyti Wokietiję pirmose eilė
se galingiausių svieto vieszpa- 
tyszczių, bet jis pradėjo smarkiai 
persekioti visus ne vokieczius 
Wokietijos pavaldinius, labiau
siai lenkus ir prancūzus.

Nuo Chinų pakranczlų.
Kaip rodosi, tai Chinų viesz- 

patyste pradės dalytiem terp sa
vęs Europos vieszpatystėa; An
glija ir Japonija priesztaravo tam 
draskymui, ypacz gi prieszinosi 
Maskolijai, kuri privertė Chinų 
randę atiduoti jai geriausius ant 
Didžiojo oceano portus: Portę 
ArtJuiro ir Talien-Wan; Anglija 
bandė užkirsti kelię maskolisz- 
kai laivynei nuplikdama visas 
anglis ant viso kelio teip, kad 
maskoliai niekur jų pirkti ne ga- 
įėjo. Tas vienok * ne gelbėjo, 
kadangi Mžskolija turi daug an
glių ant Sachalino, ji ne nusigan
do sutrauktos į Chinų pakrantes 
didelės angliszkos laivynės, ant 
Anglijos gazdinimo, atsakė tei- 
posgi gazdinimu: pažadėjo įsi 
veržti su žemės kariauna į prigu 
linezias Anglijai Ind'jas. Angli
ja paliovė priesztaravusi Masko
lijai ir dabar žengia jos keliais, 
taigi rengiasi pati griebti atsa- 
kantį szmotę Chinų vieszpatys? 
tės, nes kitaip liktų su tuszcz jo
mis rankomis. Pietines Chinų 
pakranezių provincijas ir salę 
Hainan apsirinko sau Prancūzija, 
nors dar jų ne užėmė, liet ne da
leis jau to užimti kitai vieszpa- 
tystei; to^ėl Anglijai likosi tikt 
tarpas terp ne seniai užimto Wo- 
kietijos ir dabar užimto Maskoli- 
jos krasztų. Anglija dabar ve
da tarybas su Chinų randu, ji no
ri iszderėti portę Wei-hai-Wei, 
kada isz ežia pasitrauks japonie- 
ežiai ir salas Czusan. Portę vie
nok Wei-hai-Wei galės ji užimti 
tikt tęsyk, jeigu isz jo pasitrauks 
japoniecziai. Tuom tarpu japo- 
niszki rando laikraszcziai garsina, 
kad pradėjus draskyti Chinų val-
dybas Europos vieezpatystėros, maskolpalaikiams ne užtenka to, mat, nors svetimi, nesigaili aukų dų 20—23 kap. 
apiekę pasibaigus jos karei su kę randas duoda ant pristatymo ant parengimo žydiszkų visuome- Liepojuie mc

iChinaisne buvo kolbos, nors ir 
paskirti karės kautai bus iazmo- 
kėti, Japonija ne galėsianti ap
leisti porto Wei-hai-Wei, kol ki- 
tus laikys europiecziai.

Wengr||a.
Wengrijoj vėl atsiliko kahnie- 

czių maisztai, Temeszvaro ap
skrity] sumiazimas buvo didžiau
sias, ant suvaldymo .pasikėlusių 
pirmiausiai pakvietė žandarus, 
liet juos kaimiecziai! patiko su 
szikėmis, su kirviais, buvo ir 
turinti revolverius ir karabinus. 
Žandarai priversti buvo pasi
traukti ir pasikviesti kariaunę 
ant pagelbos. Kaimiecziai ir 
jai ne norėjo pasiduoti. Prie 
vaikymo trys ukinįkai likosi už 
muszti, sužeistų gi pasirodė 14. 
Dvideszimts kaimieezių suaresz 
tavo, kiti gi iszsiskyratė.

——iNetoli Kubos, priguli Iszpani- 
jai dideli sala Porto Rico. Ran
das,bijodamas, idant irez a nepa- 
sikeltų gy ventojai, sutėikė jiems 
tokię jau vietinę patvaldystę, 
kokię nori suteikti ir Kubai. At
sibuvo rinkimai, likosi neva isz- 
rinkti ministeriai ir kiti augsz 
cz'ausi urėdnįkai, bet iszrinkti ne 
ilgai užlaikė urėdus, t Jie isz syk 
atrado daugiaus sau prieszų negu 
pritarianezių draugų, ir pamatę, 
kad nieko gero ne įstengs pada 
ryti, pasitraukė nuo Urėdų. Isz 
to matyt, kad suteiktos salai re
formos gyventojų ne užganėdi
na.

Amerikos randas ne laukia kada 
Washingtono senatas ir kongre
sas priskirs Havai salas prie A- 
merikos valdybų, dabar jau ren
gia ežia stovyklę savo kariszkai 
laivynei, anglių ir amunicijos su- 
krovimę. Galima vienok abejo 
ti apie tę praneszimę: užgimus 
karei,Amerika ne skirstys ir teip 
ne per drueziausios savo laivy
nės, kadangi ji bus reikalin 
ga ant apgynimo paczios Ameri
kos krantų.

Ne rūkyk tabako ir nespjandyk, 
nes tai trumpina tawo aniži.
Jeigu nori aUlpratyt nuo tabako ant wiMdon 

Ir pastoti *wriku, twirtu ir ajrilngu. Imk gydyk
la* tradinama* NO-TO-BAC.kurf* perdirba įlip
au* imonla in twirtu». Daugeli*, kuria pamėgino 
Mia* gydykla*. In deazlmt* dieno Jau *were de- 
*zimt««waru arinsau*. Apie 400.000 Amoniu tapo 
iaagydytaU. Pirk NO-TO-BAC n«b uawo aptle- 
konau,. tu gwaranci]a. uitOo. arba u* 91.00 Ap. 
matymu* Ir praba* gausi dykai. Pamanyk, in: 
Sterling Ramedy Co., Chloago, arba N*w York.

Isz Lietuvos.
Daugpatys.

Gimęs Telszių pavietyj, Kau- 
ne'gub., Glakių parapijoj, L. Sa
vickas, iszkeliavo isz savo tė- 
viazkės į Peterburgę. Ten jis 
susipažino su viena maskalka: 
nors ji buvo tuitinga, bet užsi
manė už ano lietuvio tekėti. Jis 
paėmė maskalkę ir gavo 6000 
rublių kraiezio. Iszgyvenęs vie
nok Peterburge kelis metus, pa 
liko pnezię ir su maskalkos pinį 
gaiš iszdumė į Suvalkų gub., kur 
vėl apsivedė su antra. Czia 
su nauja paezia kiek iszgyvenęs, 
vėl iszdumė į Kauno gub., pirko 
ūkę ir apsivedė su treczia, Bar
bora Jonavskaite isz Milvidžių 
kaimo. Atkako ežia vienok ki
tos jo apleistos moterys ir dabar 
daugpatys sėdi jau kalinyj.

Rengia naujas cerkwes.
Maskoliai rengia Lietuvoj vis 

daugiaus cerkvių, norėtu jieyczia 
pastatyti daugiaus cerkvių negu 
yra maskolių; kadangi vienok 
randas neturi pats per daug pini
gų, kurių daugumę suėda už
laikymas caro, jo szeimynos ir gi
minių ir sudrutinimas kariaunos, 
ant kurios szaudyklių remiasi ca
ro vienvaldystė, tai Lietuvos 

tiek cerkvių, kiek jie ndli, todėl 
jie renka visur, ypacz gi Lietu
voj, neva isz gero noro paeinau- 
czias aukas, prie kurių verste 
verezia ir lietuvius katalikus. 
Dabar antai renka aukas ant 
pastatymo naujų cerkvių: vie 
nę rengia Wilniuje, nors ir czia 
ėsanezios niekada neprisipildo, 
kitę rengia Szveksznoje, kur 
apart parubežinių sargų, ki
tokių maskolių nėra. Ant pasta 
tymo czia cerkvės, katalikas, 
grafas Plater, duoda reikalingę 
žemę ir dalį medegos. Grafas 
Plater, prisidedantis teip noriai 
prie platinimo staeziatikystės, rė
dosi, geriaus padarytų, jeigu kiek 
nors prisidėtų prie szelpimo Lie
tuvos beturezių vaikųeinunezių į 
mokslus. Apie tokias vienok jo 
aukas nieko ne girdėt.

Žydų vienybe ir solida- 
riszkumas.

Žydai visada užstoja už savo 
vientautį. Tokia vienybė butų 
pagirtina, bet jie užstoja ir tęsyk, 
kada jų vientautis ir pikiai pa- 
siėlgia. Ant geležinkelio stacijos 
Turmont, ant kelio nuo Wilniaus 
į Peterburgę, nežinomi vagiliai 
pradėjo vaginėti visokius daik 
tus. tavoms isz vagonų, geležin
kelio szėnis. Neseniai, naktyj, 
žandaras sugriebė žydę, kurisai 
prisikrovė sau medžiu vežimę; 
medžiai tie prigulėjo taisaneziam 
kelię podriadezikui, kurisai pir
ma skundėsi ant vagystų. Suim 
tasis teisinosi, praūžėsi, bet niekb 
iszpraszyti ne galėjo, nors už jį 
užstojo apymumiat tydu. 
Wagilius likosi apskųstas į sudę, 
bet <;zia atėjo daugybė žydų, ku 
rie liūly j o už apskųstę, terp to
kių buvo ir podriadeziko pagel- 
binįkas, kurisai pirmiaus skundė
si ant vagystų, bet dabar pripa
žino, kad jie pats davė sugrieb 
tam aut vagystoa vežimę medžių, 
taigi tas visai ne vogė, ėmė tikt 
tę, kas jam prigulėjo. Žydai mat 
niekaip ne nor daleisti, kad nusi
kaltusi žydę krikszczionys baustų. 
Kad teip lietuviai, žinoma tikt 
geruose darbuose, eitų isz vien, 
kad teip užstotų viens už kitę, 
maskoliai musų niekaip ne įveik 
tų.

Apwog£ užlaikytoją bufe
to ant geležinkelio 

stacijos.
Ant geležinkelio stacijos So- 

lecznikuose, netoli Wilniaus, gy
vena maskalka Titova, kuri ant 
stacijos laiko bufetę. Neseniai, 
iszėjas jai isz namų ant stacijos, 
patykojo vagilius ir ne ėsant jai 
namieję, įsikraustė į gyvenimę 
ir paszlavė visus pinįgus, isz 
viso 800 rublių. Wagilių vė
liaus suėmė, bet pavogtų pinįgų 
jau ne rado: dalį jų jis pragėrė, 
kitę gi dalį praleido su mergi
noms Wilniuje. 

Paszelpa ant padidinimo 
žydų prieglaudos na

mų Wilniuje.
Wilniuje yra nuo seniai pa 

rengti žydų prieglaudos namai. 
Kada miestas buvo mažesnis, ma
žiaus j mie buvo ir žydų varguo
lių, pasidauginus gyventojams, 
jau seni prieglaudos namai ne į- 
stengia visų varguolių patalpinti. 
Nuo seniai jau žydai savo prie
glaudos namus stengiasi iszpla 
tinti,pristatyti prie ėsanezių nauję 
triobę, ant ko reikia 35000 rubl., 
liet tiek negalėjo surinkti Vil
niuje. Dalinėjusi apie tai, Pary
žiuje gyvenanti,baronienė Hirsch 
pasiuntė isz savo pusės 25000 
rublių paszelpos ant iszplatinimo 
Wilniaus prieglaudos namų, jei
gu vietiniai žydai sudės isz savo 
pusės likusius 15000 rubl. Žydai Pūdas szieno 28—38 kap.,

nei naudingų įtaisų, vis tiek kur 
jas rengia. Kad teip ir pralobę 
lietuviai norėtu elgtiesi, kiek tai 
gero galėtu Lietuvoj padaryti! 
Rods terp lietuvių nėra teip tur
tingų kaip baronienė Hirsch, bet 
ir terp jų yra gana turtingų: me
tini uždarbį garsaus Maskvoj 
akių gydytojaus, Giliaus, (paeina 
nuo Pilviszkių) skaito netoli ant 
100000 rublių. Argi toks pa
vargtų, jeigu ant lietuvūzkų 
reikalų paaukautų kokį 1000 r. 
ant metų? Yra ir daugiaus galin- 
ežių aukauti. Musų vienok didž- 
lurcziai ant to nieko neaukauja

Nelaimingas atsitikimas.
Tarnaujantis Wilniuje pas nie- 

džių prekėję, žydę O-vsėjų Szalia 
roviezę, lietu vys Justinas Misiū
nas, užlipo ant krūvos sukrautų 
medžių, norėdamas nuo virszaus 
nuristi žemyn kelis medžius. Jam 
belipant, nuo virszaus 
pats medžiai nusirito, parmuszė 
Misiunę ir sunkiai jį sumankė. 
Rado jį be žado gulintį kiti darbi- 
nįkai, nugabeno į ligonbutį, bet 
daktarai nepasitiki jį iszgydyti.

Suėmė žmogžudį.
7 d. Kovo, Wiliniuje suėmė 

pabėgusį isz Lydos kalinio 1897 
m. žmogžudį B. Macevyczių, ku
risai, pabėgęs isz kalinio, atkako 
į Wilnių ir apsigyveno ežia kaipo 
Jonas Stanievyczius, ant kurio 
vardo turėjo paszpartę. Suėmė jį 
polcija paleistuvystės namuose 
Milliericnės, ant Rojaus terpuly- 
ežio. Nenorėjo jis pasiduoti poli- 
Ųtjm’UHHetut, kūrinai guugm 
suaresztuoti; szoko jis ant oficie- 
ro, sugriebė jį už gerklės, bandė 
iszsisukti, bet tas nepasisekė. Ant 
pagelbos užpultam oficierui atbė
go kaimynai ir visiems drauge 
pasisekė žmogžudį suvaldyti ir 
suriszti.

Nauja drobių dirbtuvė.
Angliszkų kapitalistų kompa

nija rengiasi mieste Witebske pa
rengti didelę verpinyczię, ku
rioje verptų siulus ir austų audi
mus vien isz linų. Dabar buvo 
ežia maža drobių dirbtuvė 
mieste Kreslavkoj, bet ji neįsten
gė konkuruoti su ateičaneziais isz 
Maskolijos audimais ir iszdir- 
bimais Žirardovo dirbtuvių. 
Kapitalas minėtos angliszkos 
kompanijos siekia 1200000 rubl.

Žmogžudys maskolius.
Mieste WeĮce, Witebsko gub., 

pas gyvenanczię skyrium paczię, 
užėjo jos vyras, maskolius Dubi
na. Neužilgio potam nakvojanti 
tuose namuose svetimi ir tėvai 
Dubinos paczios iszgirdo kamba
ryj, kur buvo vyras ir pasimetu
si jo pati, kokię ten baladonę. 
Pasirodė, kad vyras stengėsi 
pasmaugti savo paczię, bet jai 
pasisekė i užbėgti į tėvų kambarį. 
Wyras leidosi paskui; tęsyk abu- 
du nakvoję ežia svecziai, koksai 
Starinkievicz ir Kozlov, norėjo 
įdukusį vyrę sulaikyti, bet tas 
griebė nuo stalo peilį ir su juom 
dūrė Starinkievicziui į szonę, 
Kozlovui gi į pilvę, perdūrė pil- 
vę ir savo paczios, kuri uuo to 
tuojaus pasimirė. Sužeidimai Sta- 
rinkievieziaus ir Kozlovo teipoa* 
gi pavojingi.

Jawų prekes.
Pereitę sanvaitę Wilniuje lie 

tuviszkų javų prekės buvo szi- 
tokios: už pudę rugių mokėjo po 
75—77 kap., avižų 78—80 kap., 
miežių 75—80 kap., grikų 74— 
75 kap., pupų 80 kap.—1 rubl. 
Už pudę szviežio nesūdyto svies
to mokėjo po ] 2 rubl.—12 rubl. 
50 kap., už sudytę po 8—9 rubl.

sziau-

Liepoj uje mokėjo: už rugius

paprastus po 75—76 kap už pu
dę, už geriausius senus 77—78 
kap., už šviežius 79 kap.; priplė
kusių visai neperka. Kviecziai 
paprasti 113—116 kap., geriausi 
seni 116—119 kap., szvieži 119 
—121 kap. Avižos paprastos 70 
—75 kap., geresnės 76—80 kap., 
geros 81—86 kap., geriausios 87 
—92 kap. Miežiai 68—69 kap. 
Ž rniai vidutiniai 75—79 kap., 
geriausi 80—83 kap. Pupos 82— 
83 kap. Linų sėmens 126—130 k. 
Kvietinės klynės smulkios 56 k., 
vidutinės 57—59 kap., stambios 
60—61 kap., stambiausios 62—63 
kap.

Tikėjosi lengwai uždirbti.
Gyvenantis Wilniuje masko

lius, urėdnįkas gubernatoriaus 
biuro, Kostenicz, gavo isz pacz* 
to laiszkę, kuriuom raižantis rei
kalavo, kad j*s vakare padėtu 
po trepais 25 rubl.; jeigu to ne- 
iszpildytų, laužantis pagazdino 
užmuszimu. jęostenicz nusiun
tė rasztę policijos virszinįkui, 
kurisai nurodytoj vietoj pastatė 
sargybę isz perrėdytų policijantų. 
9 vai. vakare atėjo czia 15 metų 
vaikyszczias ir pradėjo po tre
pais jieszkoti. Palicijantai jį ir 
suėmė. Jis prisipažino ant galo; 
kiszeniuose jo rado daug turtin 
gų vilnieczių adresų, nuo kurių 
mat jaunas gazdintojas tikėjosi 
teiposgi iszvilioti kiek ant link
smo gyvenimo pinįgų.

Pabėgo kalinys.
Isz Trakų kalinio, Wilniaus 

gub:; pabėgo pHOdytr* czi^ ui— 
dirbimę netikrų pinįgų nusikaltė
lis. Atrakino su vinies pagelta 
u i raky ta s savo kambario duris, 
k tas gi duris, vedanezios isz ka
linio laukan, jis isz vertė ir pabėgo. 
Kalinio užveizda greitai užtėmy- 
jo jo pabėgimę, liepė policijai ir 
sargams jieszkoti pabėgėlio, bet 
visgi iki ežio! jo nesugavo.

Naujas stacziatikiszkas 
wyskupas dėl Lietuvos.
Wilniaus stacziatikiszkas vys

kupas, Jeronimas, pasitraukia 
nuo toe vietos, liekasi jis perkel
tas į Cholmę, Lenkijoj, į Wilnių 
gi atkelia kitę, isz vidurinės Mas
kolijos, kokį ten kudloczių 
Ju venai iję. Pasitraukiantis isz 
Wilniaus Jeronimas žinomas yra 
kaipo stacziatikiszkas fanatikas: 
pjudė jis gana maskoliusstaeziati- 
kius ant katalikų ir ant kitokių 
tikėjimų. Dabar pavedė jam 
pavertimę į staeziatikystę užsili
kusius dar Lenkijoj unitus, kurie 
ne nori glaustiesi prie teip mas
kolių iszgiriamos staeziatikystės.

Gaisrai Witebsko gub.
Sausyje szių metų Witebukogb. 

buvo isz viso 32 gaisrai. Wi- 
suose tuose atsitikimuose ugnelė 
padarė blėdies ant 91C8 rublių. 
Sudegė isz viso22 gyvenami na
mai ir 42 kitokios ukinįkų triob h. 
Priežastys gaisrų daugum ’, buvo 
neatsargumas paežių padegėlių.

Juokai.
Terp draugu.

— Jurgi, ar turi eziędien kiek 
pinįgų?

— Nė skatiko.. . .o tu?
— Asz teiposgi neturiu.... liet 

asz gelėcziau būt turtingu.
— Kokiu budu?
— Jeigu asz tiek pinįgų turė- 

cziau, kiek esu karezetnose pra
leidęs.

— Kodėl jus, raszydarni pas 
manę, uždedate klaidų antraszę? 
Mano pravątdė ne Ožkaitis, 
kaip jus raszote, bet Asilaitis.

— Atleiskite, asz pamirszau. 
Asz žinojau, kad jus galvijas, 
tikt nežinojau koksai. Dabar jau 
neužmirsziu, kadangi tas geriau
siai jums tinka.
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Tūliems skaitytojams buvome 
priversti laikrasztį “Lietuv?” su
laikyti, nes jau po keletą mėnesiu 
skaitė už dyk?, o apie užmokestį 
nė nepamislyjo. Dėltogi ir visi 
kiti, kurie ėsate skolingi, (labjau- 
siai tie, kurie pas musų agentus 
užsiraszėte) busite malonus pri- 
sistių užmokestį, nes jeigu sziose 
dienose užmokėsties nesulauksime, 
busime priversti ir Jums sulaiky
ti.

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

Pinįgus galite prisiųsti regi
struotose gromą tose, arba per mo- 
ney orderį, arba czekį, kaip kam 
genaus.

Prisiųsdami pinįgus, uždėkite 
szitokį adres?:

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

■F
garsino parodymus Odd Fellovs 
h dley. Kada į teatr? susirinko 

t daug žmonių, grindys ne iszlaikė 
sunkumo ir ties viduriu įgriuvo 

i su 250 žmonių. Ant vietos rods 
nieks neužsimnszė, bet daug yra 
labai sunkiai sužeistų. (griu
vus grindims, persigando sėdin 

1 ti ant augsztutinių sėdynių, szo- 
( kinėjo per langus ant ulycztos 
, nuo antrų ir treczių lubų ir žino

ma, daugelis prie to teiposgi la
bai sunkiai apsikulė.

Paskendo laivas.
Nangatuck, Mas. Netoli nuo 

ežia paskendo nežinomo vardo 
laivas. Gelbėtojai ant rytojaus 
iszgelbėjo vien? jurinįk? nuo 
ano paskendusio laivo, bet jis 
buvo teip nuvargęs ir nuszalęs, 
kad ne galima buvo nuo jo nie
ko dasiiinoti; nežinia todėl, kas 
atsitiko su kitais jurinįkais. Skęs 
tau ežių gelbėtojai sprendžia, kad 
jie, iszėmus ano pusgyvio, kurį 
iszgelbėjo, visi turėjo prigerti.

riaunai raikalingus daiktus, ypacz 
gi laivų dirbtuvėse, jie traukiasi 
per dienas ir per naktis, skaitlių 
darbinįkų jose diktai padidino. 
Iszvežimaa javų į svetimus 
krasztus teiposgi neina mažyn: 
per paskutines penkias sanvailes 
rszgabeno jų į užrubežius 16 mili
jonų buszelių. Prekės kvieczių 
truputį nupuolė, užtai prekės 
kornų pakilo.

T Koksai Dimitras Stboski isz 
Galicijos, kurisai ne seniai išske
lta vo į Kanad?, atsiuntė ataros- 
tai Kasmanio pavieczio laiszk? 
su peragrgėjimu, kad nieks į Ka
nad? ne keliautų. Randas rods 
ateiviams dalina žemę, bet žemė 
ta

-'ai sutvėrė kooperatyviszk? 
kompaniją ir rengia kastynes, 
kuriose gaus darb? tikt unijų są
nariai neturinti darbo.

1 Valezo, Cal. Buvę ežia 
pereit? sanvaitę smarkus žemės 
drebėjimai isznaikino czianysz- 
ežias,parengtus Amerikos rando, 
laivų dirbtuves. Per tai 1700 
darbinįkų ne teko darbo.

5 Chicago. Elektrotechnikai 
dirbanti dirbtuvėse Edison and 
Western Electric Co. dirbtuvėse 
pakėlė sztraik?; reikalauja jie pa
kėlimo užderbio iki 13.50 ant

Kiekvienas teip sako: 
cascarets candy cathartic yr« 

•teb«klin<i*u»io* Kydyklo* »*k Muiisu* i*xr»- 
dliauoce, tari etnlu smok*, gydo lagadnel ir 
tikrai inksto*, kepeni*. pilwf ir otyttyja wi*n 
•totemu praasnlina per*snlim(. gydo g*iwo* 
gknudejim*. drugy ir uikietejitu* wĮdurtu 

Plrfcdeiiutę C. C. C. aaindien, 10, 25, 50 ran
tu. Randasi wi*o*a aptiekora ir i»igydyp n

Isz Amerikos
Kaip Maskolijoj, teip ir Amerikoj.

Delevare,Oh. Paczto klerkas, 
Robert Cherly, kurisai per 11 me 
tų tarnavo ant czianykszczio pa
czto, likosi suaresztuotas ir pate
ko po sudu. Paczto urėdnįkas 
mat, norėdamas* užezėdyti sau 
darb?, paprastų laiszkų, cirkulio- 
rių, nenorėdams jų sortuoti, vi
sai nejusdavo, bet paduotus ant 
paczto tiesiog sudegindavo. Aps
kundė jį prof. Hudbon, kurisai 
iszsiuntė 3000 visokių cirkulio 
rių, bet isz jų labai mažai pateko 
tiems, kuriems jie buvo siųsti. 
Ant pasiskundimo atsiuntė ant 
paczto tirinėtojų komisij?, kuri 
pecziuje (kakalyj) rado daug pu
siau sudegusių prof. Hudsono cir- 
kuliorių. Mat uetikt maskoli«zki 
paczto užveižėtojai moka pa
glemžė laiszkus ir kitokius pa- 
cztu siuneziamus siuntinius, mo 
ka t? patį padaryti ir tūli Ame
rikos paczto urėdnįkai.

Baisi nelaime.
Chavneetovn, III Iszkaatas 

netoli szito miesto, ant kalvos, 
prūdas, pragraužė pylim?ir užliejo 
žemiaus,klonyj pastatyt? C ha v n e- 
etovn; vanduo apsėmė miest? ant 
15—20 pėdų gilia*. Telefonų ir 
telegrafų dratai užlieti, todėl isz 
ežia dabar nėjokių žinių iszs;ųsti 

‘neg?1. Kadangi nelaimė atsitiko 
netikėtai, todėl gyventojai nespė
jo iszsigelbėti; viena jų dalis ant 
laivelio atplaukė į Evansvillę 
melsti pagelbos. Tie pasakoja, 
kad mažiausiai 200 žmonių pri
gėrė; gal pasirodys jų dar daug 
daugiaus, iki sziol iszgriebė 75 
kunus. Isz Evansvilles iszsiuntė 
du garlaiviu ant gelbėjimo pasi 
slėpusių ant augsztesnių triobų 
stogų nepr;gėrus:ų dar gyvento 
jų. Galima sakyti, kad vis? mies 
telį vanduo su visu isznaikino, 
vandenyj pražuvo ir daug žmo
nių turtų.

Sniego darganos.
Sztetuose Nebraska, Kansas ir 

Colorado, kur už-tojęs buvo jau 
tikras, sziltas pavasaris, pereitos 
nedėlios dieu? siautė smarkios 
sniego darganos, kurios daug 
blėdies padarė laukuose. Su snie
gu buvo ir smarki vėtra, kuri, 
ypacz ajit farmų, daug stogų nu 
neszė. Daugelyj vietų telefonų ir 
telegrafų dratai* tapo sutraukyti. 
Sniegas užneszė kelius teip, kad 
apitabdė bėganezius geležinkelių 
trukiu-.

Suėmė OOJapouiecziu.
Laivas “City of Pueblo”, isz 

Britiszkos Kolumbijos,atgabeno į 
San Fraucisco 60 japonieczių, ku 
rie pas sakė ės? žemdarbiais,atka
kę į Amerik? ant pasimokinimo 
žemdarbystės. Ateivių užveizdos 
urėdnįkai daleido japoniecziams 
keliauti toliau?, vienok kamiso- 
rius Nori h palaikė juos už darbi- 
nįkus, kokiems į Amerik? atkak
ti nedaleista. Todėl visi tie atei
viai likosi suaresztuoti.

Nelaime teatre.
Nanticoke, Md. Atkako 

teatraiiszka trupa Wolfo ir ap
ežia

'įsi, pieskynai arba akme- 
mes žemes jau užėmė 

Miestuose leipos- 
1 ngi isz visų 

svetimų

Tvanai.
Mount Carmel, III. Aplinki

nėse szito miesto užgimė neiszpa- 
sakytai dideli tvanai,vanduo už-- 
liejo didelius laukų plotus ir 
daug blėdies pridirlio, prigėrė ir 
diktai gyvulių. Smarkios vilnys 
apvertė vien? bot?, ant kurio 
buvo szeimyna susidedanti isz 5 
ypatų; visi tie žmonės prigėrė.

Expliozija garinio katilo.
Campbeville, Kr. Wienoje 

dirbtuvėje ėsanezioj keturios my 
Įjos nuo szito miesto, 1 d. Balan
džio, 7 vai. isz ryto, atsitiko ba:* 
si garinio katilo expliozija; iez- 
lakt-zcziusių katilo szukių ant 
vietos tapo užmuszti keturi dar
binįkai, vienas gi mirtinai sužeis
tas. Wisi užmuszti ir sužeistasis 
yra anglijonai. Dirbtuvės įtaisos 
ir maszinos likosi iszardytos..

Didelis gaisras.
Charlotte, N. Y. Mieste Rock 

Kili, S. C., siautė didelis gaisras, 
sudegė ežia dv^lik? didelių krau
tuvių ir teip namų. Blėdį ugnies 
padaryt? paduoda ant 25OOOO dl. 
Nuo ko užgimė gaisras, tas dar 
ne isztirta.

Žemes drebėjimas.
M i ėst ė San Francisco, Kalifor

nijoj, 30 d. Kovo f-zių metų siau
tė smarkus žemės drebėjimas ir 
traukėsi per 15 sekundų. Gy
ventojai persigandę bėgiojo i.-z 
namų ir rinkosi ant ulyczių. Že
mės drebėjimas buvo smarkesnis 
negu kada nors cz:a buvęs. D ug 
namų suskilo, telefonų ir telegra
fų dratai tapo sutraukyti. Dau
giausiai blėdies padirbo tasai že
mės drebėjimas ant Mare Island. 
Lentų pjovinyczia, rando laivų 
dirbtuvė, ligoubutisir daug dirb 
tuvių likosi sugriautų. Daugiaus 
kaip 100 krautuvių likosi paga- 
dytų, stiklų krautuvėse daug *ta- 
voro su-ikulė.

Už girtuoklystę smarkiausiai 
baudžia.

Fargo N. Dabota. Czianyksz- 
ežiai sūdai už didžiausi? nusidėji- 
m? laiko girtuoklystę: vagys, 
žmogžudžiai ir kiti piktadariai 
czianykszczių sudų lengviau? bū
va baudžiami už girtuoklius. Sli
džia Pollock neseniai nubaudė 
vien? vyriszkį, kurisai auti? kar 
t? už girtuokliavim? pateko į 
sud?, 15 rnen. kalėjimo; aptieko- 
rių Story, už pirm? kart?, nu
sprendė aut 90 dienų kalėjimo ir 
800 dol. bausmės ir 200 dol. sūdo 
kasztų. Tas pats audžia nubau
dė vien? vyriszkį, kurisai užpuo
lė ant savo locnos 16 metų se
sers irj?s ižagė, tikt 30 d. kalėji
mo ir 100 dol. bausmės. Tegul 
todėl musų girtuokliai saugojusi 
Szi a arinės Dakotos, kadangi ten 
jiems atseitų, turbut, vis? amžį 
kalinyj isztupėti, o kaliniuose 
svaiginanezių gėry m ų ne duoda.

Jeigu Jautiesi ne*w*iku, imk wteueCAS-JAR 
ETS, o iaigydy* t**f, ui 10 ir 20e.

Isz darbo lanko,
5 Pereitu sanvaitę Suvieny

tose Wieszpatystėae buvo isz iri
ai 220 nusibankrutinimų; pereit? 
met?, 1? paczi? sanvaitę, buvo jų 
260; Kanadoj buwo jų 27, perei
tu gi met? 42. Isz vežimas A- 
merikoe ta vorų neina mažyn; 
darbai dirbtuvėse nesi maži na, 
dirbaneziose gi ginklus ir ka

kų
Isz czia atkaki 
turi ant tolesnės a., 
pinįgų, bėga į kitus ki«- 
arba grįžta atgal į tėvynę, isz ku* 
czia atkako.

5 VViuuose Amerikos krasz- 
tuoee darbiiiįkai anglių kastynių 
iszkilmingai apvaikszcziojo isz 
kariavim? 8 darbo valandų ant 
dienos. Rods dar ne visi kasty
nių suvinįkai ant to sutiko, bet 
darbinįkai tikisi ir tuos galėję 
priversti taikytiesi prie užgirių 
ant Chicagos kalnakas'ų konven
cijos iszlygų. Daugiausiai nesu- 
tinkauezių aut tų bzlygų kasty
nių savinįkų yra VVest Virgini
joj. Darbiuįkai rengiasi, nors per 
sztraik?, priversti ir tuos pasi
duoti konvencijos nusprendi
mams.

Nev York. Užgimė czia 
nesutikimai terp kon trak torių ir 
organizacijų darbinįkų dirban- 
czių prie triobų statymo, isz ko 
gil užgimti didelis sztraikas, 
per kuiį ne tikt daugybė darbi 
nįkų liktų be darbe, bet turėtų 
apsistoti visi darbai prie triobų 
statymo. Darbinįkai .reikalauja 
8 darbo valandų ant dienos ir 
geresnio užmokesnio; darbdaviai 
vienok ne sutinka ant darbinįkų 
reikalavimo.

5 Chicago. Asistentas szefo 
miesto policijos gavo laiszk? nuo 
kokio ten C. E. Barby isz Nelson 
Co., Sziaur.nėj Dakotoj, kuriame 
tasai pianesza, kad daugelis dar- 
binįkų Sziaurinėj Dakotoj gali 
gaut darb? aut farmų. Barby 
iszskaitė laikraszcziuose, kad Chi- 
cagoj daug darbinįkų neturi dar 
bo, todėl pranesza, kad Dakotos 
fermeriai reikalauja darbinįkų, 
siuto ger? užmokesnį bet ant vie
tos jų ne randa.

5 Baltimore, Md. Kaip tikt 
užstos geresnis oras, ant Balti- 
m ore & Ohio geležinkelio prasi 
dės darbai: dės ežia naujas szėnis 
ant viso ploto nuo Baltimorės i- 
ki Graftoo. Diktai darbinįkų 
galės gauti darb?. Dabar Balti- 
morėj yra daug be darbo darbi
nįkų, dalis jų gaus uždarbį prie 
dėstinėjimo szėnių ant minėto 
gelež ūkelio.

1 Pitisburg, Pa. Pittsburg 
Black Coal Co. kastynės For Pitt 
apgarsino, kad nuo 1 d. Balan
džio darbinįkai dirbs po 8 vai. 
ant dienos, už iszkasim? tonos 
anglių gaus po 66c. Mainos tos 
dirbo per isztis? žiem?, darbinį
kai vargo neturėjo, net isz kitur 
atvažiavę greitsi czia gavo dar 
b?. Dabar žada dirbi i dar geriau* 
ir priimti dar daugiaus darbinįkų.

5 Chicago. Czianykszcziai 
dailidės parengė sztraik?, kuria
me ima dalyvum? 5000 darbinį- 
kų. Jeigu kontraktoriai, vieton 
prigulinezių į unijas dailidžių, 
bandytų pasinaudoti isz darbo 
neprigulinezių į unijas, tai prie 
sztraiko pristotų ir murinįkai ir 
kiti dirbanti prie triobų statymo 
dai binįkai unijonistai ir t?syk 
sztraike imtų dalyvum? 95000 
darbinįkų.

1 Racine, W18. Czianykszcziai 
darbiiiįkai dirbanti prie namų 
statymo pakėlė hztiaik?. Darbi
uįkai ieikalauja 8 darbo valandų 
ir didesnio už darb? užmokesnio. 
Darbinįkai tikisi laimėli sztraik?, 
kadangi paliovus jiems dirbti, 
visi piadėti czia darbai prie na
mų statymo turėtų su visu pa 
liauti.

T Lawson, Col. Czianyksz 
ežiai prigulinti į unij? kalnaka

yra

pakelė sztraik?; reikal 
kėlimo užderbio iki 
dienos.

1 La Grange, Cal. Darbinį
kai dirbanti aukso kastynėse pa
kėlė sztraik?; bijosi vienok jie, 
kad į jų viet? darbdaviai ne par
sikviestų chinieczių.

T Toronto, Kanada. Czia- 
nyksztė miesto rodą užgyrė ne 
priiminėti prie miesto darbų nė 

kių svetimų darbiuįkų, darb?
' vien kanadiecziams.

rr»TOvN,PA. Czianykszcziose 
į. dirbtuvėse, kurios iszsto 
vėjo pvr isztisus metus, pradėjo 
vėl dirbti; prie darbo priėmė 1500 
darbinįkų.

T ‘Stony Point, Pa. Netoli to 
miesto surado naujus kietų anglių 
plotus, kuriuos nori nupirkti ka
pitalistai isz Alpen, Mich. ir pa
rengti kastynes,

1 Brush Creek, Oh._ Czia- 
nykszcziose kastynėse, kurias nu 
pirko kapitalistai rytinių sztetų, 
žada neužilgio pradėti dari)?.

5 Strawn, Tex. Susitvėrė 
czia nauja kompanija; kuri žada 
parengti kastynes; priimtų isz 
syk 400 darbinįkų.

5 Dayton, Ohio, Wagonų 
dirbtuvėj dirba 1600 darbinįkų ir 
wis dar daugiaus vyrų į darb? 
priima.

5 Elne Run, Oh. Szitame 
apskrityj uždarė ke ias anglių 
kastynes ir per Ui daug darbinį 
kų ne teko darbo.

T Trot, N. Y. Sudegė czia di
delės medvilnės dirbtuvės. Per 
tai 1000 d&rbtuįkų neteko darbo.

T ThaEoa, Pa. Czianykszczios 
plieno dirbtuvės likosi padidin
tos, priėmė 250 naujų darbinįkų.

jonės,. kad mes lengvai galėtume 
toki? draugystę sutverti. Pas 
mus vienok yra daugiaus stab- 
danezių geru sužmanymue, negu 
juos paremianezių. Mes nekart? 
kėlėme klausym? apie reikal? 
moksliszkų skaitymų, bt*t mu
sų pakelt/) užmanymo nieks ne 
parėmė, nieks ne pritarė. Chica
gos Daukanto Draugystė bandė 
parengti mokai iszk us skaitymus, 
vien? net atliko p. Stupnickas. 
Ant to viskas ir pasibaigė, ant 
antro ir tos draugystės sąnariai 
atsisakė susirinkti. -^Keno czia 
kaltė, mes nežinome: ar p. Stup- 
nieko prelekcijos mažos buvo 
vertės, ar Daukanto Draugystės 
sąnariai ne mėgsta mokslo?

Dras Szliupss sako, kad ant pa
rengimo “Keliaujanczios Mokslo 
Draugystės” reikia,kad lietuvisz 
ka inteligencija susirisztų į drau
gystę. Mums rodosi, kad inteli
gencijos neužteks. Inteligentas 
gali sutaitysi skaitym?, bet pa
traukti ant jo klausytojus ne visi 
turės laik? ir laimę. T? galėtu at
likti ir ne inteligentai,bet troksz- 
tanti mokslo. Mes pritariame už
manymui Dro Szliupo, tikimės, 
kad pritars jam ir kiti lietuviszki 
laikraszcziai ir neduos užmigti. 
Atmeskime sykį visokius asa- 
biszkumus, paliaukime isz darbų 
ant lietuvystės labo daryti sau 
vien rėkliam? ir biznį, o t?syk 
daug svarbių daiktų galėsime nu 
veikti. Prie tautiszkų darbų ne 
reikaling-s pavydėjimas, musų 
dirva varpueziu apžėlusi, darbo 
užteks kiekvienam, tegul tikt jo 
nieks ne bando sau sumonopoli- 
zuoti. Jeigu mes dirbsime su 
noru patarnauti savo broliams, 
o ne ant palaikymo vien savo į- 
tekmės ant žmonių, musų darbai 
atgabęs svarbius vaisius, kitaip 
gi dirbant, tiktai nesutikimus pa- 
d di nsime.

užganėdinti. Po pietų prasidėjo 
paroda, vakare gi buvo atlaiky
tas mass-mitingas. Ant to mi 
tingo pirmiausiai kalbėjo p. Skin 
deri s, paskui: Jonas Kucinas, A 
lėks. Wienbiskis, F. G. Masion:s. 
Ant mitingo atėjo ir musų lietu- 
viszkos parapijos prabaszczius ir 
davė susi rinkusiems ant pragėri- 
mo 7 dol. Kaip gi t? sutaikyti: 
musų prabaszczius, kn. Pėža, pa
prastai per pamokslus bara gir- 
tuokliaujanczius, tuom tarpu ant 
musų unijų mitingo pats dar da
vė pinįgus ant girtuokliavimo! 
Musų unija vienok duotus ant 
pragėrimo pinįgus nusprendė ap 
versti ant ko geresnio, negu 
ant degtinės: unijos sanariai nu- 
spiendė surinkti daugiaus pinįgų 
ir juos pridėti prie paaukautų ku- 
uįgo Pėzos ant pragėrimo ir isz- 
leisti koki? visiems nauding? 
knįgelę. Nusprendimas tas ver 
tas pagyrimo.

Ten buvęs.

0 Isz Winnicos,Podoliau8 gub., 
raszo: popas vienos parapijos 
užtėmyje, kad tūli isz jo parapi- 
jonų, aukaudami žvakes, kaip tai 
pas staeziatikius yra, įkisza prie 
abrozdų palinkusias, arba perlau
žia ir paskui uždega teip, kad de- 
gaht žvakei, vaszkas 
varvėtų ant grindų. Pradėjo jis 
klausinėti savo parapijonų ir per
sitikrino, kad palinkusi? žvakę 
uždegę,nori kam nors atkeršyti. 
Susipykę už k? nors, ukinįkair 
norėdami atkerszyti, kreipiasi 
prie vietinės burtinįkės, kuri, ži
noma, už ger? užmokesnį, mokina 
prie abrozdo teip uždegti žvakę, 
kad nuo jos vaszkas varvėtu, a 
t?syk tas, kam dori atkerszyti^ 
teip kaip vaszkas ant grindų 
nuvarvėjęs, sunyks. Mat kvailus 
visi prigaudinėja.

Pam.gyk dėžutė CASCARKT8 ui lOo., ge
riau*!* *ut*l*ytoj* plaucziu ir wi,u widuriu.

i

CA8CARET8 ludrull** kepei!*, inkstu U 
pilw». N|«k»d eeskaed*. 10b.

ISZ
Lietuwiszku dirwu

yra beveik kiek vie
yra jos

Tėwynfcs Mylėtojų draif- 
, gystes reikaluose 
Askiros kuopos T. M. D. rūpi

nasi apie rinkim? naujų centrą 
liszko komiteto virszinįkų, priesz 
rinkimus patelpa p iszaliniuose 
laikraszcziuoee pasiskundimai 
atskirų kuopų. Isz pasiskun
dimų. kaip mums rodosi, ne 
visi yra teisingi. Kid draugys
tės laikrasztis ne gelėtu atsisaky
ti nuo talpinimo visok'ų atsiųstų 
jos reikaluose rasztų, priderėtu 
draugyt-tei pirma su-itarli, kiek 
ji vidutiuiszkai reikalauja ruimo. 
Prie musų palinkimų prie pasis
kundimų, kaip kada redakcijos 
ir piie geriausių norų negali visų 
pasiskundimų ir nupeiktmų pa
talpinti, kadangi vien jais rei
kėtų pusę laikraszczio užimti, ant 
to nė jokia redakcija negal su
tikti. Pasiskudimai'ir užmanymai 
būva viaoki: vienus i>z tokių 
turi iszpildyti ir iszaiszkinti cen
trai isz k i virszinįkai, tokių juk 
nereikia pirma laikrasztyj talpin
ti; per laikrasztį privalo eiti 
svarbesni užmanymai, teipsakant, 
visuonieniszk*. Idant paiankiaus 
butų ’iusineszti su ceutralibzkais 
virsziuįkais, geriausiai butu rink
ti tokius, kurie visi gyvena vie 
noj vietoj. Kaslink kasos, reikė
tų j? nors sykį ant mėnesio per
žiūrėti ir kas mėnesį pagarsinti 
ap:e jos stovį. To dabartinis een- 
traliszkas komitetas, rodosi, visai 
ne darė, apie kasos stovi garsino 
patsai kasierius kaip jam patiko. 
Jeigu T. M. D. pasiekė nepasise
kimus, tai tame ne vieno arba 
dviejų centraliszkų virszinįkų 
kultė, bet mums rodosi, kad kalti 
yra visi. Pagal musų nuomonę, 
pinįgus ne priderėtų laikyti pas 
k;<8 erių, liet bankoj; isz jos gi 
kasierius galėtų paimti tikt ant 
czek ų su prezidento paraszu. 

Į Prie szi?dieniuių saulygų.dėl sun-

Keliaujanti mokslo drau
gyste.

Pereitame “Darbiuįko” nume
ryje patilpo rasztas Dro J. Šliu
po, raginantis sutverti Amerikoj 
lietuwiszk?“Keliaujanczi? Mokslo 
Draugystę.” Raszėjas ragina vi
sus apszviestesuius lietuvius su- 
siriszti į vien? draugystę ant pa 
rengimo žmonėms prieinamų 
moksliszkų skaitymų visokiose 
lietuvių apgyventose vietose. 
Tokios draugystės, antai Euro 
Poj»
noje vieszpatystėje, 
jau ir Maskolijoj ir platina 
terp kaimieczių apszvietim? ge 
rinus negu kur nors ant vietos 
parengtos mokclainės. Antai 
FinUndijoj tam tikslui paskirtos 
draugystės užlaiko net 15 teip 
vadinamų kaimiecziams kėliau- 
janezių universitetų, kurie prisi
deda prie platinimo mokslo terp 
ne apszvieslų kaimieczių ir darbi
nįkų. Toki keliaujanti uuiver 
sitėlai yra Norvegijoj, Szvedijoj 
ir kituose augszcziaus kulturiszkai 
stoviuosiuose Europos krasztuo- 
se. Nauda jų jau visur yra pri
pažinta, taigi ir tame mes nerei- i 
kalaujame tverti nieko naujo, bet 
tikt žengti takais kitų iszbandy- 1,11118 perne.-zimo per rubežių ir 

daliuimo knįgų Lietuvoj, sunku
Nieks ne gal abejoti, kad DroĮbus kontroliuoti iszdal.ntaa ten 

Sz iupo užmanyta “1 
Mokslo Draugystė” atgabentų di
delę lietuviams naud?, apszvies-1 
tų jų proi?, supažindytų juos su 
mokslais ir gal ne wien? lietuvį 
isztrauktų isz szinkonų nagų- 
Ne vienas moksi? gal iMbtausJ 
pamėgtų negu degtinę. Kiaušy-1 ley, III. 
mas tikt, ar mes į-tengsime toki? j ez ojo iszkovojim? 8 darbo wa- 
draugystę sutverti ir sutvėrus! landų. Ant susirinkimo atkako 
palaikyti? Jjigu terp mus būt ir svetimi kalbėtojai isz Chica- 
daugiau* pritarėjų geriems užma- gos ir kitų miedų. Angliszkai

Keliaujanti Į dykai knįgas.

ApwHlk8zezlojimas iszko- 
wojimo 8 darbo wa- 

landų, Springval- 
ley, III.

Pereit? sanvaitę, Spring Va1- 
iszkilmingai apvaik-z

Isz wįsur,
su- 
žu-

Netoli Warszavos likosi 
aresztuota moteriszkė vaikų 
dintoja. Ėmė ji nuo Warszavos 
ir visų aplinkinių mergų, turėju 
šių nelaimę pagimdyti kudykį, 
neva ant auginimo vaikus, bet 
paprastai paimtus numarindavo 
badu. Numarintų kūnelius skan- 
dydavo netolimose durpinyczio- 
se. Atsitiko, kad vieno medžio- 
tojaus szuva isztraukė vieno ku- 
dykio kun?, apie k? medžiotojas 
p ra neszė į policij?. Atkako po 
licija ir pradėjo jieszkoti, iszgrie
bė dar deszimts bjaurios motė- 
riszkės numarintų ir ežia paskan- 
dytų vaikų kūnų, Bjauri vaikų 
augintoja likot i suaresztuota ir 
pasodyta į kalinį. Žinoma, kad 
už savo bjaurius darbus pateks ji 
ant Sachalino salos, bet jos nužu
dytų vaikų gyvastie« nesugi?žye 
jos nubaudimas. Nesaužinisz- 
kom? moterims suteikė prog? 
žudyti vaikus patsai randas, ku
risai, tikėdamas paleistuvystes 
apstabdysę-s apsunkino priėmim? 
vaikų į tam tikrus namus. De 
moralizacijos vienok ne apstabdė, 
tik mat priveisė vaikų žudinto 
jų. Czia apraszytas atsitikimas 
Warszavoj ne pirmas, panaszių 
moteriszkių czia sugriebė ir dau
giaus.

i | T*es kaimu Pyszkov, Siera- 
džiaus pa v., Kaliszo gub. 20 d. 
VVžsariaus užkilo juodi debesys, 
pitiio vėjas ir prasidėjo baisi 

. sniego dargana; apie 2 vai. po 
, pietų trenkė perkūnas į vienus 

isz krasztinių kaime namų ir nuo 
ežia perbėgo žaibas beveik per 
visas kaimo triobas, iszdauiė bu 
tehų langus, suskaldė daug nami
nių padarų. Pirmutiniuose na
muose užgavo dvi moleriszkes, 
kurios sėdėjo prie ratelių ir ver
pė; isz ežia perszoko į kit? butelį 
ir tol i aus, szokinėdamos nuo vie
no į kil?, prisigriebė ir prie rando 
parengtos krnczi a mos, perbėgo per 
du kambariu, trecz;ame pramuszė 
sien? perszoko ant kitos ulyczios 
pusės, iszmuszė lang? pirmo bu
telio ir toj pusėj perėjo per visas 
stovineziss triobas, sugriovė du 
kaminu ir su dideliu trenksmu ply 
szo ir prapuolė. Ant savo kelio, 
^šokinėdamas nuo namų ant na* 
mų, žaibas neužmuszė nė vieno 
žmogaus, nė gyvulio, ne uždegė 
nė vieno stogo, nors jie «isi 
sziaudiniai.

( Pas vien? turting? prekėj? 
žyd?, mieste Benderuose, Bes su- 
rabi joj, pietinėj Maskolijoj, užėjo 
du persijonys ir papasakojo, buk 
jie rado žemėj “skarb?”, t»u«ide 
danli isz senų maskoliszkų auk
sinių im peri jei ų ir užmanė nuo 
jų pirkti t? sknrb?, kadangi jie, 
kaipo svetimtaueziai, bijosi, kad 
policija apie tai nedažinotų ir ne 
atimtų tų pinįgų; ant persitikri
nimo d «vė jie prekėjui kelis im- 
perijolus, kurisai parodė kitiems 
žydams ir tie pripažino juos už 
gerus. Žydas užuodęs ger? pel- 
n?, davė perai jonams 2000 rublių 
ir tie užtai d-ivė jam skryni? pil 
n? supelėjusių imperijolų. Gavę 
pinįgus, persijonai prusiszalino ir 
tikt |M> tam žydelis persitikrino, 
kad ne jis persijonus, bęt jie jį

nymams, jeigu mažiaus būt priesz- kalbėjo anglijonys, 4ietuviszkai prigavo: skiynioj buvo ne im 
taravimų, o daugiaus pasitikėji gi F. G. Masionis ir Jeozapas |>erijolai, bet supelyję vario grie- 
mo, daugiaus padėtojų, nėra abe Skinderis. Isz kalbų visi buvo žiniai.

Imperfect in original

U Laike paskutinių žemės dre
bėjimų Azijatiszkoj Turkijoj* 
vien mieste Balikesr sugriu
vo 1940 namų, 14 magazynų* 
dvi maudinyczios, 13 mahometo- 
niszkų ir 4 kitokios mokslainės; 
aplinkiniuose 25 kaimuose že
mės drebėjimas sugriovė 925 na
mus. Pusiau sugriautų namų yra 
1769, 4 mahometoniszkos bažny- 
czios arba rooszejos ir 14 hotelių. 
46 žmonės tapo užmuszti ir 52 
sunkiai apkulti; apart to, 240 
galvijų tapo užmusztų Blėdį že
mės drebėjimo padaryt? vien 
szitame apskrity j skaito ant 5 mi
lijonų doliarų.

U Kaime Gozdovo, netoli Wre- 
szeno, Poznaniaus provincijoj, 
užsidegė parengti czianykszczio 
garinio malūno darbinįkams na
mai. Užsidegus namams, juose 
buvo tikt du maži vaikai vieno 
darbinįko, tėvai buvo lauke; 
kada iszsiveržė liepsna, jau ėsan- 
czių viduje vaikų gelbėti nebu
vo galima. Pirmiausiai atbėgo 
motina, bet vos spėjo prie de- 
ganezios triobos prilygti, puolė 
ant žemės negyva. Tėvas, atbė
gę-' vėliaus, bandė vaikus gelbė
ti, bet pats labai pavojingai ap
degė, į vidų jau prisigriebti ne
galėjo, esanti viduje try* vaikai 
sudegė.

| Mieste Novgorodė, važiuo
damas nuo geležinkelio stacijos 
paczto vežimas pametė siuntinį 
su 2000J rublių sidabriniais ru
bliais. Pamestų pinįgų iki sziol 
ne surado ir, mums rodosi, nesu
ras, kadangi jie pamesti Masko- 
lijoj, kur, kaip pats maskoliai ša
šo, visi vagia.

U Prie įėjimo į Raudonąsias jū
res susidaužė angliszkas pasažie- 
rinis laivas “China”. Į pagelb? 
skę-tantiems atkako garlaiviai 
‘ *Orl a ndo” i r May o”. Paczt? a tga- 
beno jie į Aden?, 403 pasažierius 
pervežė ant salos Perim.

li Mieste Fiume, Pietinėj Au
strijoj, perkūnas trenkė į pa
rengtas ežia laivų dirbtuves’ ir 
jas uždegė. Wisas dirbtuvių įtai
symas likosi sunaikintas. Blėdį 
ugnies padaryt? skaito ant pusės 
milijono doliarų.

0 Ant Haviii salų, Oeeanijoj, 
dideli tvanai. Užtvinusi upė 
Nunanu užliejo dali Kavai repu- 
blikos sostapilės, miesto Honolu- 
lu ir daug blėdies pridirbo; prie 
to prigėrė vienas japonieslis.

|| Pereit? met? visose Austra
lijos aukso kautynėse iszkasė isz 
viso 2899650 uncijų aukso, arba 
ant 521524 uncijų daugiaus negu 
užpereit? met?.

GFomatnyczia.
P. B. Wilczinskui. Tamistos 

korespondencijoj apra-zytas se
nas at-siuk'mas, todėl jos sunau
doti negalime. Wilniaus gub. 
jau netoli du metai kaip zydit-z- 
kų karezenių nėr.i, todėl ir apra-- 
szytas atsitikimas galėjo būti tikt • 
priesz paėmim? į rando rankas 
degtinės pardswinėj mo, taigi 
mažiausiai du metai atgal. Da
bartinėse karezemose ne tikt lai- 
žybos, bet ir gėrymas degtinės 
uždraustas. '

Wisi miesto virazutinio gele
žinkelio trukiai sustoja ties Dypu 
Niekei Plate geležinkelio, ant 
Vap Buren ui. Norėd <mas da*i- 
žinoti apie pigum? tikietų į ryti- 
ivus miestus, atsiszauk per Tele- 
fon? Main 3389.

■
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Naujausi isz radimai.

8 Ryme, aut susirinkimo inži
nierių ir architektų draugystės 
darė bandavones su neseniai isz- 
rastais padirbtais isz iszmetų ak
menimis. Iszradėjumi vienok dir
bimo tų akmenų yra ne italijonas, 
tik inžinierius Amelung isz Pe
terburgo. Padarymas tokių ak
menų yra labai pigus ir lengvas, 
galima juos daryti isz visokių 
iszmetų: isz pelenų, pieskos, me
džio druožlių, spalių, miltų ir tt. 
Wiskas remiasi ant skystimo, ku
rijai tokias medegas sulipina; isz 
ko yra tasai skystimas, t? iszradė- 
jas tuom tarpu laiko paslaptyj, 
tiek žinia, kad jame yra pusė an
glinės rugszties, bet isz ko likusi 
pusė, to dar nieks uežino. Užten
ka su tuom skystimu suvilgyti 
gerai teip, kad perszlaptų, me- 
deg?, isz kokios norime akmenį 
padirbti ir j? suspausti atsakan- 
cziose kvarmose ir akmuo gata
vas, galima jį vartoti ant viso
kių iszdirbimų: ant triobų staty
mo, aut staiioriszkų iszdirbimų, 
ant to visko, ant ko vartoja: 
medį, akmenį, geležį, popier?, 
jut? ir tt. Teip padarytas ak
muo yra pigus, pigesnis už 
medį, bet užtai drūtesnis už ak 
menį ir už geležį. Iszsiplatinus 
mokslui dirbimo tokių akmenų, 
vertė Lietuvos pieskynų galės 
pakilti, kadangi piešk? bus gali
ma sunaudoti ant dirbimo mede- 
gos triobų statymui. Isz pieskos 
pastatytos triobos ne teip greit 
sudegs, kaip dabartinės Bziaudais 
dengtos medinės. Žmonės pradės 
gal nedeganezias triobas statyti, 
apsisaugos sziek tiek ir musų tė
vynės girios.

B Inžinierius Wmquist, skieste 
San Francisco padirbo vandeninį 
b'cyklį, ant kurio du žmonės su
sėdę kas dien? važinėja czia- 
nykszcziame porte. Tasai van
deninis bicyklis padirbtas isz aliu- 
minijaus ir isz plieno, pauaszus į 
paprast? bicyklį, gali plaukti su 
greitumu po 20 angliszkų mylių 
ant valandos. Yra tai isztikro 
ne koksai naujas iszradimas, bet 
tiktai pagerintas seniaus Prancū
zijoj iszrastas vandeninis bicyk
lis, kokį ten seniai jau portuoee 
vartoja prie gelbėj-mo skęst an 
ežių.

F
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mi gaivalai, kitokios kilmės caro 
pavaldiniai kaip Makulijoj. Be 
reikalo jieszkotume po vis? pla- 
czi? pasaulę, uekur nerasime, 
kur 3 milijonams žmonių būt už
drausta spaudinti knįgas ir laik- 
raszczius savo prigimtoj kalboj, 
kur tokiemsgaiwalamsnedaleistų 
pirkti žemę savo tėvynėj tikt to
dėl, kad jie nė tos paežio s tautiez- 
koe kilmės kaip vienvaldystės 
apginėjai, kur už skaitymu knįgos 
prigimtoj kalboj szimtus žmonių 
eodytų į kalinius. Tokius darbus 
atlieka tikt Maskolijoj carų tar
nai po uždanga iszgirtos carų 
vienvaldystės. Tegul nuo tokių 
gėrybių, kokias autai lietuviams 
suteikia carų vienvaldystė, Die- 

p saugos net musų bjauriau 
sius prieszus.
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jau dar b?, dalino dusyk ir trisyk 
daugiaus; juo daugiaus privražia- 
wo kolionistų su ezeimynoms, 
juo sunkiau^ reikėjo dirbti ant 
užlaikymo swelimų szeimynų, o 
dirbanti daugiaus isz to neturėjo 
nė jokios naudos. Isz 600 szeimy
nų, ant tų kolionijų .apsodytų. 
p įsiliko sz<?dien tikt 200 *ir tie 
reikalauja, idant wieton komu- 
nistiazko surėdymo, butų įwesta 
indiwidualiszka sawastis.

Isz to matome.kad komunistisz- 
kos kolionijos Australijoj nepasi
sekė, bet tas dar nereiszkia, kad 
sz ?dieninis kapitalistiszkas surė
dymas yra geresniu už komunis 
tiszk?. Szi?dieniuift surėdymas ne
pastojo isz syk tokiu, kokiu jis 
sziędien yra. Prie szi?dieninio su
rėdymo juk teiposgi newisas dar- 
binįko uždarbis eina ant jo nau
dos, bet didesnė to uždarbio da
lia eina ant kapitalistų naudus, 
užtai darbinįkui turineziam skait- 
ling? szeimyn? reikia ne kari? 
bado pakęsti. Ant komunistiszko 
surėdymo paremtos mažame aps 
krityj kolionijos, jeigu wisur ap
linkinėse bus twirtai suorgani
zuotos kapitalistiszkos, žinoma, 
kad negal pasisekti ir tai dar Eu
ropos kolionijoae, kur daugumas 
kolionistų susideda ne isz doriau
sių ypatų. Žmonės pripratę prie 
indiwidualiszkos bawasties negal 
urnai priprasti prie kitokios, 
ypacz je:gu indi widualiszkų 
turi wisur aplink ant
bandawonių parengtas komunis- 
tiszkas kolionijas ir todėl, isz ko- 
munistiszkų gal wisada persikelti 
į krusztus indiwiduaiiszkų, cz*a 
gal su pelnu pat duoti ir wisokius 
komunistiszkų kolionijų produk
tus. Kiekwien»s surėdymas re
miasi ant žmonių,kurie irgeriasu- 
bi? idėj? gal pagadyli. Pirmuti
nės Amerikoj mormonių kolioni
jos buwo teiposgi ant komuniz
mo parem’os, mormonai wicnok 
isz newaisiugo kraezto į kelis de 
szimtmeczius, sujungtomis pajie- 
gomis,padarė didelius plotus wai 
si ngais.

Laikrasztyj “Moskovskija 
Wiedomosti”, koksai Messarosz, 
matoma: vienas isz carų vien 
valdystės paszlemėkų, patalpino 
korespondenciją apie parengt? 
^Vilniuje privatiszk? nedėlinę 
mergaitėms mokslainę. Kadangi 
pereit? met? t? mokslainę lankė 
tikt 170 mergaičių, szį gi met? 
210, terp kurių yra tikt 60 sta 
cziatikių, 150 gi yra katalikių, 
raszėjas, matomai mažai iszma- 
nantis, klausia:

“Kasgi traukia į maskoliszk? 
stacziatikiszk? mokslainę sveti
mų tikėjimų vaikus? Tegul ant 
to atsako propagatoriai lietu 
viszkos “savistovystės” ir atsta- 
tytojai “lietuviszkos vieszpatys- 
tės”.

Nesunku ant to klausymo atsa 
kyti, tikt to nesupras vienval
dystės paszlemėkai. Jeigu lietu- 
viszkos mergaitės lanko masko
liszk as stacziatikiszkas mokslai 
nes, tai tas vien rodo, kad jos ne 
gal tamsybėse amžinai skęsti, kad 
trokszta apszvietimo, kadangi 
vienok, pasidėkavojant kvailu
mui vienvaldystės paramų, arba 
paszlemėkų carų tarnų, uždrausta 
netikt rengti lieluviszkas moks
lą ines, bet ir mokytiesi ant knį 
gų lietuviszkoj kalboj, nieko 
troksztanczioms kokio nors apsz 
vietinio lietuvaitėms nelieka, 
kaip vien lankyt i,nors netikusias, 
masko'palaikių parengtas. T? gal 
suprasti net idijotai, ne supras 
vien su išdžiuvusiais smegenims 
maskobszki biurokratai ir jų 
kvailumo apginėjai. Lietuviai 
dar sz«?dien nemislyja apie tvė- 
rim? lietuviszkos vieszpatystės, 
liet valdant Maskolijoj idijotisc- 
kiems biurokratams, ateis ir ant 
to laikas: netikt lietuviai, bet 
visiMaskolijoj gyvenanti ne mas 
koliai, ant apsisaugojimo nuo 
skriaudų pasileidėlių biurokratų 
priversti bus pas'stengti nors 
atsiskirti nuo Maskolijos, jeigu 
kitokio iszėjimo nebus. T?syk ne 
vien lietuviai pasiprieszins, bet 
visi, kuriuos vienvaldystės apgi
nėjai vien už medeg? dėl sawo 
.kvailų experimentų laiko, o to
kių yra dauguma Maskolijoj.

8wetimi Balsai.
Wilniaus stacziatikiszkcj dwa- 

siszkoj seminanjoj, mokintojas 
tos seminaiijos Bileckyj, laikė 
skaitym? apie wertę Maskolijos 
carų wienwaldystės ir žinoma, 
carų wiewaldy8*ę pastatė kai|k> 
piweiksl? kitoms ciwilizuotom» 
.automs, kurios privalo politisz 
k? surėdym? remti teiposgi ant 
lespotiszkos waldžių wienwal 
dystės, jeigu nori jos teip susi- 
drutinti, kaip susidrutino Masko
li ja. Liikrasztis saugotojų carų 
wienwaldystės, maskoliszkų biu
rokratų, kuriems po uždanga ca^. 
rų wienwaldystės, kurių nė wie 
naru maskoliui nė peikti, nė kri
tikuoti nedaleista, geriausiai wi- 
sokias szelmystas daryti, t“Wi- 
lenskyj Wiestnik”, pagiria lema- 
t?, kurį Bileckyj paėmė dėl sawo 
skaitymo,' kadangi, pagil to laik- 
raszczio nuomonę: “Maskolija 
užima pirm? wiet? terp didžiųjų 
Europos wieszpatyszczių netikt 
pagal plot?, kokį užima, bet ir 
kaslink kulturiszko kilimo. Mas 
kolija užstoja už silpnus ir pris
paustus, j> stowi ant sargybos 
teisingumo”. Kad meluoti mat,

. tai meluoti! M įskolija newa už
stoja už silpnus, bet tikt ten, kur 
tų silpnų į siwo nagus pagriebti 
negal, bet sykį pagriebtus spau 
džia labiaus negu kas nors. Wie- 
ton slowėti ant sargybos teisin
gumo kitur, tegul pirma carų 
wienwaldystė tehingum? parodo 
savo pavaldiniam-*; tuom tarpu 
tūliems pavaldiniams Maskobjoj 

. nė pasiskųsti ant carų tarnų ne
teis) b ų nedaleista.

Peržiūrėdamas toliaus ciwdi 
zuotų tauių gywenim?, “Wilens- 
kyj Wiestnik” sako, kad kitur 
nėra nė teisingumo, nė lygybės, 
nė brolystės, wisai kitaip ės? tikt 
Maskol joj: “maskolius godoja y- 
pat? kito,ai* jis butų ma>koliu^,ar 
ne; todėl maskol us teip greitai 
susitaiko su kitais, ir niekur ant 
svieto ne gyvena teip gerai swe- 
timtaueziai, kaip Maskolijos už
kariautuose krasztuose”. Teisybė, 
kad niekur negyvena teip sveti- turintiems gi szeimyuas, už tokį

Nepasisekimas komu- 
nistiszkų kolioni- 

jų Australijoj.
Kolionijos Nu u jos Pietinės W ai i- 

jos, Australijoj, randas, ant ulės 
Murray parengė ateiviams koope- 
rutyviszkas kolionijas, kurios 
dar iki neseniai stovėjo ant ko- 
munisliszko pamato:nė vienas isz 
kolionistų neturėjo savo savas
ties, bet viskas buvo savaszczia 
visų, tikt darbo vaisius dalino 
terp visų, pagal t?, kiek kas rei
kalauja. Kolionijos tos vienok ne 
is-zdavė tokio vaisiaus, kokio 
nuo jų reikalavo ir visai nu
puolė. Ant isztirimo piiežuszczių 
iszkeliavo ten Naujos Pietinės 
VValijos apszvietimo ir iszdirbys- 
tės ministeris, Gerard. Dabar jis 
savo tirinėjiinus užbaigė ir ap
garsino laikrasztyj “Sydney 
Mornig Herald” patėmyjimus 
apie nupuolim? tų kooperutyvisz 
kų kol onijų.kokias rengė Austra
lijos kohonijose: Naujos Pietinės 
Walijos, Queenslando. Viktorijos 
ir Naujos Zelandijos. Gerard sa 
ko, kad jas iszaidė nesutikimai 
terp dirbanezių ir vais:ų dalyto
jų, suairinko cz a daug tinginių, 
kurie,vieton dirbti, susiorganiza
vo į plė-zikų pulkus; dirbanti 
nepanorėjo dirbti ant maitinimo 
tinginių, neapsivedę nesutiko, 
kad už lygų darb? jiems davė 
vaisių tikt ant jų vien reikalų.

LIETUVA

GEOGRAFIJA
ARBA

MOKSLAS APIE ŽEME
II DALIS.

(Tęaa).
Toliausiai į nziaurius nusidriekusi Europos 

kietžemio dalis, priežemis Nordkap, turi vidutinę sausio 
temperatūrą tokią kaip ir sziaurinės pakrantės Judųjų jū
rių. Taigi žiemos rytinėj Europoj yra daug szaltesnės ne
gu vakarinėj, ant to ne tiet atsiliepia padėjimas kokio 
nors kraszto toliaus į sziaurius, kiek padėjimas toliaus į 
rytus, todėl ir upės rytinės Europos ilgiaus ledo uždeng
tos negu upės vakarinės. Pietinėj Europoj, prie Vidurže
minių jūrių tolesnis padėjimas į vakarus arba į rytus ko
kio nors kraszto ne turi jau tokios įtekmės kaip tai matėte 
sziaurinęj Europoj, ežia jau ant metinės temperatūros atsi
liepia tikt padėjimas kokio nors kraszto toliaus į pietus, 
arba toliaus į sziaurius. Vasaros sziluma jau lygiaus isz- 
dalinta, ji labiaus riszasi su tolesniu ar artesnių padė
jimu kraszto į sziaurius arba į pietus: juo koksai krasztas 
yra toliaus į pietus, juo ir vasaros ežia bus sziltesnės, 
liepos mėnesyj vienok rytinėj Europoj, imant tą paezią 
geografiszką platumą, temperatūra augsztesni, negu va
karinėj, taigi rytuose vasaros yra sziltesnės negu vaka
ruose. Matote todėl, kad rytinėj Europoj skirtumas terp 
vasaros ir žiemos temperatūros yra daug didesnis, Airijoj, 
paveikslan, vandens žiemą beveik niekada neužszala, užtai 
ežia ir vasaros ne karsztos.

Drėgnumas, taigi lytus ir sniegas, Europoj teiposgi 
lygiaus ant jos plotų padalytas negu kitose svieto dalyse: 
rods Europoj nėra tokių smarkių lytų kaip terp tropikų 
arba musonų krasztuose, bet užtai nėra ežia krasztų, ku
riuose niekada nelyja, nelygumas kaslink lytaus būva Eu
ropoj tikt pagal metų dalis: krasztuose prie Viduržeminių 
jūrių smarkiausi lytus būva žiemos laike, prie Atlantiko 
krantų rudenyj, rytinėj gi Europoj daugiaus ant žemės 
vandens nupuola vasaros laike. Tas paeina nuo vėjų, 
koki ežia puczia. Isz vėjų, puczia Europoj tankiausiai: 
drėgnas pietvakarinis ir sausas sziaurrytinis vėjai. Krasz
tuose prie Viduržeminių jūrių vasaros laike puczia nuo 
Afrikos sausas vėjas, žiemą gi, skirtumas terp jūrių ir 
žemės temperatūros gimdo vėjus nuo jūrių žemės link, tai
gi drėgnus, kurie ir atgabena tiems krasztams žiemos 
lytus. Vakarinėj Europoj puczia tąkart pietvakariniai 
vėjai, kurie vienok toliaus į rytus eina silpnyn, o pietryti
niuose krasztuose puczia jau tankiausiai sziaurrytiniai, 
nuo atazalusios Siberijos. Vasaros laike Siberijos plotai 
ir rytini Europa įkaista nuo saulės ir per tai vėjai persi- 
keiezia į sziaurvakarinius, kurie atgabena daug drėgnumo 
ir lytaus. Vakarinėj Europoj lytus atgabena vėjai pu- 
czianti nuo oceano, kuriuos gimdo skirtumas terp tempera
tūros jūrių pavirsziaus ir kietžemio. Visi tie drėgni vėjai: 
pietvakarinis, vakarinis ir sziaurvakarinis, juo toliaus pri
sigriebia į kietžemio vidurius, eina vis sausyn, kadangi 
dalį drėgnumo paveiksle lytaus atiduoda krasztams per 
kuriuos pereina; todėl vakarini Europa turi daugiaus ly
taus negu rytini, ypacz gi negu pietrytini, uždengta nuo 
vakarinių drėgnų.vejų Karpatų kalnais.

Kaslink klimato, Europą galima padalyti į dvi dali: 
į Viduržeminių juriu dalį ir į už jos esanezią, tą paskutinę da
lina dar į sziaurvakarinę, apinmHcžią sziaurvakarinius Euro
pos iszsikėrojimus ir pakrantes, į vidurine iki Vielai arba 
Vistulei, į rytinį—iki Uraliaus kalnų. Viduržeminių jū
rių dalyj vasara būva szilta, žiemos gi ne szaltos, lytingos; 
lytus vienok ežia neilgai traukiasi, nors būva smar
kus, todėl dangus ne tiktai vasarą, bet ir žiemą giedras, 
saulė visada szvieczia. Sziaurvakarinėj dalyj vasara ne 
per szilta, bet užtai ir žiemos ne szaltos, klimatas ežia jūri
nis su rudeniniais lytumis, kurių, kaip antai Britanijoj 
ir ant vakarinių Skandinavijos pakranezių, nupuola iki 3 
metrų, arba netoli 10 pėdų, taigi daugiaus negu kokiame 
nors kitame Europos kraszte. Rytini Europa, taigi esanti 
į rytus nuo Skandinaviszkų kalnų, Vielos, Alpų ir Balka
nų kalnų, turi klimatą labiaus kontinentaliszką, taigi 
vasaros ežia sziltos, žiemos szaltos, lytus būva vasaros laike 
ir juo toliaus į rytus, juo jų mažiaus, ypacz gi Stepuose 
pietrytinės Maskolijos jų yra mažai.

Flora ir fauna. Europa mažai turi tikrai vietinių at 
mainų augmenų ir žvėrių. Daugumą seniaus gyvenusių 
laukinių žvėrių žmogus isznaikino, vieton isznaikintų pa
statė savo auginamus naminius gyvulius. Dideles seniaus 
augusias girias, krasztuose tirszcziaus apgyventuose žmo
nės teiposgi isz dalies iszkirto, ypacz krasztuose prie Vi
duržeminių jūrių ir vakarinėj Europoj, rytinėj gi, recziaus 
apgyventoj, iszėmus turinczių per mažai drėgnumo pieti
nės Maskolijos stepų, užsiliko dar dideli girių plotai. Į 
sziaurius girios Europoj pereina toliaus negu kitose svieto 
dalyse teip, kad tikt sziaurrytini Europos dalis prie 
Sziaurinių Ledinių jūrių neturi girių, iszilgai jų krantų, 
teip kaip ir Siberijoj, traukiasi begirinių tundrų plotai. 
Toliausiai į sziaurius, net už sziaurinio poliariszko rato 
auga dar girios spyglinių medžių ir beržai. Aržuolai auga 
iki 60° sziaurinės platumos, Norvegijoj jie siekia truputį 
toliaus.. Bukas į sziaurius pasibaigia greieziaus negu ar
žuolai, rytuose jo teiposgi nėra, buko rubežiubmi į rytus

Nanji lietuwiszki rasztai.
I«zėjo 2-3 knįga laikraszczio 

“Dirvos,” inleidžiamo kunįgo 
Miluko, Shenandoryj. Szitoje 
koįgoje telpa rasztai: 1) Mede- 
GA MUSU TAUTI8ZKAI VAI^TINIKYS- 

tai, surinkta p. Silvestraiczio ir 
V. Bakuczio, prideraneziai, mok
sliškai apdirbta Dro J. Ba-asa 
vycziaus. Rasztas didelės ver
tės lietuviszkos kalbos tirinėto 
jam*. Telpa ežia netoli 200 lie 
tuviszki lygų vardai su apraszy- 
mu ligos ir su lotyniszkais tų li
gų užvadinimais. 2) Rankvedib 
Senoviszkos Istorijos. Paoai. 
Fisheri, T. Gazkau ir kitus, pa
rengė kum. A M. Milukas. Yra 
tai trumpa, daugumai supranta
moj formoj parengta senoviezka 
istor ja, bet ne visa. Telpa ežia 
istorija Egipto, Asiruos ir Balti 
lionijos, Fenicijos, Medijos ir 
Persijos, Judėjos, ir Chmų*, taigi 
tikt rytinių, ne Europos tautų.

Už parupinim? žmonėms tfn- 
kanezių moksliškų rankvedžtų 
reikia pag rti “Dirvos” hzleis'o- 
j?. Tokiuose darbuose nėra mums 
reika'o užltėgti viens kitara keli?, 
rankvedž'ų mes turime labu ma , 
zai, todėl priderėtų saugotieji 
duplikaių, žinoma ten, kur jie 
nereikal ugi. Istorij? rytinių 
tautų dabar talpina “Kirdas.” 
Rods kalba ten talpinamos istori
jos ne geriausia, bet tuom tarpu 
būt užtekę ir “Kardo” iszleidžia- 
mos istorijos. L'etuviszkoj rasz 
lavoj butu viena tikt istorija,bet | yra upė Viela, pietinėj gi dalyj pereina į Krimą. 
ūži ai galėtume turėti tinkancz us į ’ • - • •• •
rauk vedlius dviejų mokslų, jei
gu “Dirva** butų apsisaugojusi 
nuo duplikato.

BALIUS.
Ch cago, 17 d. Balandžio, 1898 

m. salėje Pul ikkio. 800 S. Ash 
land avė., tarpe Wtos ir 18tos ui 
Dr-tė Dovydo Karaliaus daro 
pirm? inetoiį balių, ant kurio už 
praszo wisu« lietuwius ir lie'u- 
waites atsilankyti ir pisilnks 
misti, nes bus pirmas balius po 
VVelykų. Prasidės 5| waland? 
wakare, ir trauksis per naktį. Į 
žengti wyro su pana 25c. Grajys 
muzika Dowido Karaliau-*.._

Su guodone. Komitetas.

— Sveiks, drut-. Baliniui
—- Ko nori! Mes juk ne pa 3:- 

pažįstanie?
—- Kaip gi nepasipažpUme! 

Ar jau užmiiszai, kaip tu man 
kaiczemoj davei per au-į, o asz 
tau užtaiszonus M|xiaužiau ir isz- 
musziau du dantis?

Isz žmogaus auginamų augmenų reikia paminėti: ja
vus, vaisinius medžius, augmenis ant visokių iszdirbimų.

Isz auginamų javų toliausiai į sziaurius pasiekia mie
žiai, kurie auga beveik iki girių rubežių, kaip girios, teip 
žmonių auginami javai Europoj toliaus į sziaurius pereina 
negu kitose svieto dalyse. Pietiniuose Europos krasztuo
se augina kernus, dar toliaus į pietus ryžius.

Paprasti musų vaisiniai medžiai sziauriuose traukiasi 
iki aržuolų rubežiaus, musų obels, gruszios toliausiai sziau
rių pasiekia Norvegijoj. Rubežius vynvuogių traukiasi 
nuo įtakos upės Loaros, per Paryžių, Meno klonį, pasiekia 
52° sz. geogr. pi. Szlezijoj, nuo ežia per Karpatų kalnus 
pereina į pietus, auga Vengrijoj, Pietinėj Maskolijoj iki 
Volgai. Apelsinai, limonai, alyvų medžiai, visada žaliuo
janti medžiai, kaip liautai, mirtos, oleandrai auga krasz
tuose prie Viduržeminių jūrių. Giriose.prie Viduržeminių 
jūrių auga figos, migdalai (mandeliai), saldus kasztanai, 
arba maronai, kuriuos gyventojai ant maisto vartoja. Vie
na veislė spyglinių medžių auganti tuose krasztuose iszduo- 
da valgomas skujas. Pietinių Europos pussalių krasztuose 
auga net datelini arba fenikiszka paima.

Isz augmenų vartojamų prie visokių iszdirbimų reikia 
paminėti linus, kuriuos augina iki poliariszkam ratui. 
Apynius, cukrinius burokus augina vidurinėj Europos 
juostoj; tabaką, szilkmedžius augina prie Viduržeminių 
jūrių ir prie Juodųjų, medvilnę tikt ant pietinių pussalių 
užbaigų.

Isz žvėrių, ypacz draskanti, Vakarinėj Europoj likosi 
jau isznaikinti, vilkai ir meszkos užsiliko dar giriose ryti
nės EuApoe, bet ir ežia jie nyksta, kiti laukiniai žvėrys, 
kaip antai gemzos, isz lygumų pasislėpė į kalnus, kur dar 
laikosi; briedžiai arba turai užsiliko dar Beloviežos girio
se, Grodno gub., ūdros ir bobrai klampynėse Grodno ir 
Minsko gub. Vieton nykstanezių draskau ežių laukinių 
žvėrių Europoj patinkame daugiaus veislių žmogaus augi
namų naminių gyvulių: galvijus, arklius, kiaules, avis 
augina beveik po visų Europą, ožkas augina ne vaisinguo
se kalnuose prie Viduržeminių jūrių, tuose krasztuose au
gina asilus ir mulus; rytinės Europos Stepuose, prie Azi
jos rubežių, augina dvikuprius kupranugarius, pargaben
tus ežia isz Azijos, pietinėj gi Iszpanijoj augina jų vien- 
kuprių veislę pargabentų ežia isz Afrikos. Ant tundrų, 
prie Sziaurinių Ledinių jūrių augina renus arba sziauri- 
nius elnius, kurie tų krasztų gyventojams suteikia pienų 
ir mėsų ant valgio, kailį ant apsirėdymo, pakinkę į roges, 
su renais atlieka tolimas keliones.

Žmogus. Europoj, ant 180000 ketv. geografiszkų my
lių gyvena 380 milijonų žmonių, taigi iszpuola netoli 2250 
žmonių ant vienos ketvirtainės mylios; pagal tirsztumų 
apgyvenimo, užima ji pirmutinę vietų terp visų musų že
mės dalių. Kadangi ežia mažai nevaisingų tirų ir beveik 
nėra ne apgyventų kalnų, žmonės’ ant ploto lygiaus 
paskirstyti negu kitose svieto dalyse; tikt Stepai pietryti
nės Europos ir tundros sziaurrytinės Europos apgyventi 
retai; apskritai imant, vakarini Europa apgyventa daug 
tirszcziaus ir lygiaus negu rytini.

Daugumas Europos gyventojų priguli prie Viduržemi
nių jūrių rasos indo-europeiszko kelmo, rytinėj Europoj 
yra rods ir prigulinti prie mongoliszkos rasos, kaip antai: 
finai, tętoriai, įnagy arai, turkai, bet jų yra ne daug; se
mitų “žydų yra ežia teiposgi ne daug. Kaip pagal savo 
gamtiszkas ypatybes, teip ir pagal gyventojus, vakarinėj 
Europoj didesnis yra yvairumas. Didesni dalis rytinės 
Europos apgyventa tautų slaviszkos kilmės; gyvena ežia 
rods finai, lietuviai ir latviai neprigulinti prie slavų, bet 
tų, sulyginant yra ne daug. Vakarini Europa, apart li- 
kuczių seniaus skaitlingesnių tautų, kaip antai basku, 
Pirenėju kalnuose, keltų (airių, škotų, bretonų) vakari
nėj Prancūzijoj, Airijoj ir Szkotijoj, susideda isz tautų 
prigulinezių į dvi szakas: sziauriuose gyvena tautos germa- 
niszkos szakos, kaip antai vokiecziai, holandiecziai, anglijo- 
nys, skandinavai, pietuose greko-romaniszkos szakos, susi- 
dedanezios isz daugelio tautų, terp kurių skaitlingiausi? 
prancūzai, italijonys, iszpanijonys ir tt. -

Apart nedidelio skaitliaus mahometonų ir žydų, Eu
ropos gyventojai iszpažįsta krikszczioniszką tikėjimą: dau
gumas slavų iszpažįsta stacziatikiszką tikėjimą, daugumas 
germanų protestoniszką, romanai gi yra katalikai, iszėmus 
rumunų ir grekonių iszpažįstanczių staeziatikystę.

Iszėmus vien tolimų sziaurių, Europos gyventojai 
yra apsisėdę ant vietos, nomadų terp jų labai mažai, prie 
tokių priguli keli szimtai tukstanezių mongoliszkos kilmės 
bandų ganytojų gyvenanezių ant stėpų rytinės Maskoli jos 
ir sziaurinių tundrų gyventojai mintanti isz medžioklės. 
Kulturiszkai vakarinės Europos gyventojai stovi augsz- 
cziausiai. Europiecziai, turėdami geresnius ginklus, plati
na kultūrų ir savo valdžių po kitas svieto dalis. Tautos 
vakarinės Europos kolionizavo Amerikų, kolionizuoja da
bar Afriką, Pietinę Azijų ir Australijų, Maskolija gi kolio
nizuoja sziaurinę Azijų ir platina savo valdžių vis toliaus 
ir toliaus į pietus, per Afganistų jau ežia susidūrė valdy
bos vakarinių ir rytinių Europos tautų.

Pietiniai Europos iszsiszakojimai.
BALK ANISZ KAS PUSSALIS.

Ibz trijų pietinės Europos pussalių, Balkaniszkas yra 
toliausiai į rytus, terp Triesto užtakos ir įtakos upės Dona- 
jaus, jis turi 160 mylių ilgio.

Balkanų pussalis turi trikampį pividalą, kurio vir- 
szunė yra ant Matapan priežemio. Dalinasi jis į dvi dali: 
į sziaurinę ir į pietinę.

1. Sziaurini dalis arba Trakija ir llirija trau
kiasi iszilgai Egejiszkų jūrių, per Salonikus užtakos pa
krantes, Dardanelių pertaką, kuri jungia Egejiszkas juree 
su Murmulinemis ir toliaus per Bosforo pertaką iszilgai 
Juodųjų jūrių, vakarinis szonas traukiasi iszilgai Adrija- 
tiszkų jūrių pakranezių. Szonuose mažai yra gilesnių 
jūrių įsipjovimų, tikt ant pietrytinio szono atsikisza trys 
nedideli pussaliai. Konstaiinopoliaus pussalis prisiartinęs 
prie Azijos teip, kad terp jo užbaigos ir Azijos yrą tikt 
siaura kai pi upė, atidalinanti abidvi svieto dalis, Kon- 
stantinopoliaių) arba Bosforo pertaka. Pussalis Gallipali\ 
dar labiaus prisiartina prie Azijos, atskiria jį dar siaures
ni Dardanelių pertaka, senovėj Helespontu vadinama. Se
novėj Persai, besistengdami užkariauti Balkanų pussalį, 
per Dardanelių i>ertak^ buvo padirbę tiit$, per ją isz 
Azijos perėjo į Europą ir turkai, kurie pamuszė visą Bi
zantiją ir ant jos vietos sutvėrė savo vieszpatystę.

2. Pietini dalis arba Grekijos pussalis susiaurinta 
Egejiszkų jūrių, susideda dar isz trijų keturkampių 
dalių: Epyras ir Tessalija traukiasi į pietus iki užtakų 
Arta ir Lamia, aplietos nuo rytų Egejiszkų jūrių, isz vaka
rų Adrijatiszku ir Jbniszku. Vakarinis szonas labiaus įlin- \ 
kęs, vienoj daly j užsisuka į jūres ir prisiartina prie Ape
ninų pussalio, toj vietoj Balkanų pussalį atidalina nuo 
Apeniniszko Otranta pertaka. Antra dalis yra tai teip va
dinama HeUada, terp Korinio užtakos nuo vakarą ir Sara- 
niszkos isz rytų, kurios teip prisiartina viena prie kitos, 
kad liekasi tikt siauras perkaklis arba terpjuris Korintisz- 
ku vadinamas, turintis apie vieną mylią; tas perkaklis li
kosi tyczia perkastas kanalu, Toliaus į pietus už to per- 
kaklio kietžemis vėl užsirieczia ir padaro treczią pietinės 
Balkanų pussalio dalies dalį, teip vadinamą Peloponezą 
arba Moreą, ta pietini užbaiga Balkanų pussalio pasibai
gia penkiais, kaip rankos pirsztai pussaliais,

Isz abiejų Balkanų pussalio krasztų yra daug salų: 
vakarinėj dalyj yra Joniszkos salos, rytinėj gi salos Gre- 
kiszko archipelago; paskutinės traukiasi nuo Mažosios Azijos 
pussalio ir tveria kaipi tiltą terp Europos ir Azijos, per 
kurį prisigriebė žmonės isz Azijos į Grekiją, kurią apgyve
no; isz ežia platino civilizaciją po aplinkinius Europos 
krasztus, kurių gyventojai buvo necivilizuoti. Isz 
Grekijos civilizaciją perėmė gyventojai Apeniniszko pus- 
salio, arba rymionai, kurie pamuszę Iszpaniją, Prancūziją, 
Britaniją suteikė tų krasztų gyventojams ir grekiszką civi
lizaciją ir lotyniszką kalbą, kurią vienok gyventojai per
keitė per ilgus amžius ir isz jos pasidarė sziądien žinomos 
teip vadinamos romaniszkos kalbos, taigi: prancuziszka, 
italiszka, iszpaniszka, portugaliszka, rumuniszka.

(Toliaus bus)
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Wietines Žinios.
— Suaresztuotas, kaipo nužiū

rėtas užimi s z ėja s Jono Žvirblio, 
Markovski, likosi atiduotas po 
sudu grand jury (apie tę žmogžu
dystę buvo patalpinta pereitame 
“Lietuvos” numery j). Ar isztikro 
Markovski yra užmuszėjumi, pa
sirodys isz tolesnių sūdo tirinėji- 
mų, tuom tarpų jau vienok su
rinko diktai apkaltinanczių Mar- 
kowskį f iktų. Kelner s Royal ho- 
telio, Julius Jacobson, sako, kad 
Markovski 1ę naktį, kada sudegė 
žvirblis, atėjo į h<»telį ir pirko 
visiems pažįstamiems gėry mus, 
iszėmė isz kiszeniaus pundę po
pierinių pinįgų. Jacobson, atves
tas ant policijos stacijos, kur lai
ko Markovskį, pripažino jį už lę 
patį, kuris tę naktį visiemsgėry- 
mus pirko. Markovski vienok 
ginasi ir sako, kad jis tę dienę 
neturėjo dauginus pinįgų kaip 
$10. Iki sziol susekė, kad Mar
kovski tę naktį atlankė gyve
nantį ant Noble ui., Miko'ę Ga’- 
vėnę ir gy venancz'ę po nr. 1507 
ant Millvaukee avė., Reiberienę, 
bet tie nematė pas jį pinįgų. 
Markovski ginasi ir tvirtina, 
kad jis yra nekaltas.

— Ugnagesys And re v Dvyer, 
isz stacijos aut kertės46 ir Cottage 
Grove avė-, turėdains liuosę lai
kę, kadangi nebuvo ant tarnys 
toe, ėjo paUvaikszczio’i. Netoli 
46 ui- pamatė ugnagesių wežimę 
sawo stacijos važiuojantį kiek 
tik arkliai įkabina prie ugnies. 
Nors buwo liuosas, Dvyer 
norėjo ant vežimo užszokti ir 
važiuoti prie uguies, liet szoko 
teip nelaimingai, kad puolė po 
vežimu ir sunkaus ugnagesių 
vežimo ratai perbėgo per kaklę ir 
per galwę ir ję sutrupino. Dvyer 
atliko ant vietos.

— Į biurę parsamdanezio ka
rietas, J. McCoy, pereitos pėtny- 
czios dienę užėjo dwi jaunos, gra
žios ir dailiai apsirėdžiusios mer 
gi no a ir pasakė, kad nori pasiva 
žinėti ir todėl atėjo ežia pasisam
dyti dailų buggį- Po į’ekme gra
žių merginų akių, McCoy apie 
wiskę užmirszo, davė joms kuo 
puikiausię arklį ir kuo dailiausię 
buggį, bet užmirszo paklausti 
pravardžių ir adreso dailių mer
ginų. Merginos susėdo ir nuva
žiavo pasivažinėti, bet McCoy 
daugiaus jau nė sawo arklio, nė 
vežimo nematė.

— Netoli Chcago, miestelyj 
Burrlington, pereitę sanvaitę bu 
vo didelis gaisras. Ugnis i?znai- 
kino visę namų eilę miestelio vi- 
duryj ir pridirbo daug blėdies di
desnėse miestelio krautuvėse. 
Pasirodė pirmiausiai krau
tuvėj W. Meyero A^0- Gyven
tojai augsztutinių tų namų gyve
nimų su dideliu vargu, bet visi 
iszsigelbėjo, kiti vienok gana 
skaudžiai apdegė. Blėdį ugnies 
padarytę skaito ant netoli 100 
000 dol. .

— Dviejų metų mergaitė, Ro
že Smolek, ties namais 470 VV. 
17 ui. likosi suvažinėta- Užva 
žiavo ant jos buggy, kuriame sė
dėjo keturi vyriszkiai. Pervažia 
ve mergaitę, jie stengėsi pabėgti, 
bet praeiviai sulaikė buggį. 
Jame sėdinti iszlipo ir pabėgo. 
Buggį nugabeno ant policijos, 
bet vėliaus atėjo jį atsiimti Otto 
Albrecht ir John Radden. 
tuojaus ir suaresztavo.

metus tirinėjo wtikus lankanczius 
mokslai nes Wokietijoj ir persi
tikrino, kad tie isz mokintinų 
geriausiai mokinasi, kurie auga 
normaliszkai, ypacz gi ant waikų 
proto atsiliepia stvarbumas kūno, 
platumas krutinės: juo katras 
lengwesnis, juo jo krūtinė siau
resni, toksai sunkiaus wiskę su
pranta. D—ras Siek nepatiko idi- 
jotų t tvirtų ant kūno: wisi jie bu- 
wo lengwi, silpni, iszdžiuwę. Tū
li Europa s uni wersitetų profesoriai 
laikas nuo laiko skundžiasi, kad 
beturezių tvaikai lankanti uni
versitetus ne įstengia daryti lygių 
žingsnių moksle kaip jų turtingi 
sandraugai; ant to atsiliepia ne
tiek gal silpnesnis jų protas 
p.einantis nuo vvargingo gyveni
mo, k ek tas, kad betureziai, ant 
prasimaitinimo, priwertsti, apart 
mokslo, užsiimti dar kuom kitu, 
kęs jiems uždarbį suteikia, tur
tingesni gi noreikalauja jieszkoti 
paazalinių darbų.

Ant pakėlimo todėl proto, rei
kia pirmiausiai rupintiesi apie 
kunę, ap:e fiziszkas pajiegas Bet 
kaip tę gal atlikti beturtis pusba
džiai gyvenantis, kuriam tan
kiai uždarbio užtenka wos ant 
tiek, kad badu nenumirti? Terp 
varguolių todėl, juo sanlygos jų 
gy venimo eina niekyn, juo dau 
giaus užgeni a idijolų, juo dau
ginus pasitaiko beproezių. Rods 
ir terp didžturezių pisitaiko idi- 
jotai ir beproeziai,- liet tas paeina 
nuo kitokių priežaszczių: protas 
varguolių puola nuo darbo virsz 
žmogaus pajiegų ir nesveikų gy 
venimo sanlygų, didžturezių1 
sveikata ir protas puola todėl, 
kad jų rankose dauginus turtų 
negu reikia ir prie iszleidimo tų 
turtų iszleidžin juos ant to, kas 
jiems patiems kenkia. Giriamės 
mes, buk per iszliuosavimp 
nuo baudžiavos ir verguvės 
žmo i ja 19 amžyj didelius žings
nius ant savo kulturiszko kelio 
padarė, isztikro vienok žmonija 
nuo baudžiavos neiszsiliuosavo: 
seninus ukinįk <s buvo savaszczia 
bajorijos, dabar gi darbi n į kas pa 
puolė į kapitalistų verguvę, ku 
ri negeresni už buvusię baudžia
vą. Apszvietimas ir mokslai bu
vo monopoliuje augsztesnių luo
mų, sziędien juos stengiasi į savo 
monopolių paimti kapitalistai; 
kadangi vienok tokių yra mažai, 
tai visgi dauginus žmonių, dėl 
nedatekliaus turto, ne įstengia isz 
moksliszkų įtaisų lygiai su didž- 
tureziais pasinaudoti. Kas iszriBz 
socijaliszkę kiaušymę teip, kad 
už savo sunkų darbę kiekvienas 
turėtu kuo didžiausi? nauJę, kad 
kiekvienas galėtu lygiai semti 
gero isz to, kę kultūra duoda, to 
nuopelnai bus didžiausi.

Pa j iesz kojiniai.
Pajieszkau Antano Ulpio, isz Kauno 

gub. Reseinių paw., Misgiriu kaimo. 
Teiksis Jis pats, ar kas kitas, duot žinią 
ant szlo adreso:

Jos Ringis, 
Box 42, Wanamie, Pa,

Pajieszkau savo pusseserės. Siriunu- 
kes.isz Kanno gub.,Panevėžio paw.,L*i- 
puszkų kaimo. 4 metai kaip Amerikoj! 
Ji pati, ar kas kitas, teiksis duot žinią 
ant szio adreso:

Antanas Urszevskis.
28th St. So. Omaha. Nebr.

Pajieszkau sawo dėdės, Mikolo Deltu- 
ura pirmiaus gyveno Schuylkil 

Co. Turiu prie jo labai svarbų reikalą. 
Teiksis atsiszaukti ant adreso szito: 

Mike Murauskas
302 Wylhe avė. Brooklyn. N. Y.

vo,

War$iiiifstra,
Iszdavęs egzaminu Pennsylva- 

nijos Konservatorijos Kolegijoj, 
mokantis gersi vest ch<>i*ę ir ga 
lintis būt mokintojum mokslai- 
nėj, devinta* mėti s Ameiikoje, 
vertas $90 algos ant mėnesio, yra 
pasirengęs tarnaut už $70 aut mė
nesio. Adresuokite:

George Baronas,
111 N. 14i h st. Brooklyn, N. Y. 

<22-4)

DR. C. B. HAM, 
Gydo wyru», znoteri* ir vraiku*. 
Jeigu daktarai negalėjo paiint tawo ligos, ar

ba jeigu negalėjo tawga iaigydyti, tai raasyk Ino- 
jan« pa* D-rf Ham'f, o Jiaduoa tau rodf dykai. 
Jeigu l>-ra* atrastu. kad tavo liga neiazgydoma, 
tai pinigua tau augrsiina ir nereikalauji nieko 
Sūdyti. D-raa Ham'aa yra teiiyngu ir atsakan- 
czlu, o ligoniai* apiekawojaai—kaipo tevraa sa
vo valkai*. Žtnonea, kurie aut taazcziojieaako- 
jo rodos visokiu daktaru, kurie keliolika metu 
iazkentejo ligas ligonbuazluoM, lyg per stebuklus 
tapo Užgydyti per D-rf Ham*|. Nekalbame tf 
paiigirdami, bet tiktai sakome tikrj ties*. Ne- 
vllkinkit sawo ligos, nes gali stotis nelszgydo- 
ma. Tuojau* raszyk prie I>ro Ham'o.

Gydyklų D-ro Ham'o negalimu gauti jokioje ap- 
tiekoje, a ne groaerneje, a ne karosomoje, ne pas 
pedllorlu. Kas nori gaut eiyttas ir sveikas gy
dyklas, tur stacrial raižyti prie D-ro Ha mo. Bon- 
kele gydykla kaastaoja tik 21.U0. aaeasios bonke- 
lea 86.00. Iszraszant gydyklas, reik apraazyt sa
vo liga Ir Indet in gromata piningus, arba mo- 
ney orderi, arba eseki. Gydyklas ir pamoklnlmg 
kaip gydytis Įsisiusime atgale paeita. Prlaiusk 
pacztinf mark} ant atsakymo. Adresas toks:

X>H C. B. HAM,
708—709 National Union Building,

Juos

Sweikata ir protas.
Terp žmonių paprastai tas yra 

drūtas ir sveikas, kas sveikai gy
vena; sveikai vienok gyventi 
nevisi gali: turtingas gali gy
venti teip, kaip jam patinka, 
beturtis gi turi taikytiesi prie sa
vo isztekliaus. Wargingas gy ve , 
nimaE naikina žmogaus fiziszkas 
pajiegas, o kaip naujausi mokslin- 
czių tirinėjimai parodo, fiziszkos 
žmogaus pajiegos jungiasi ir su 
protiszkoms. Seniai jau, dar ry- 

. mionai nusprendė, kad tikt svei
kame kūne gal gyventi sveika 
dvasia, tvirtas protas; t? patvir
tina ir naujausi mokslinczių tiri- 
nėjima*. Pasitaiko rods ir tszėmi- 
mai isz tos teorijos, būva ir geni- 
jaliszki žmonės su silpnu kunu, 
su silpna sveikata, su mažoms 
fiziszkoms pajiegoms, bet teip 
atsitinka tikt kaipo iszėmimai, 
0 gyvenimas ne ant isžėmimų 
remiasi. D-ras Sack per ilgus

Kurie norite FARMO8, tai pir
kit iszsyk gėrę ir naudingu!! 16 
angliszkų mylių nuo New Yorko, 
didžiausios turgawietės ant swie 
to, yra ant pardawimo gražus 
lietuwiszkas dvarelis: 128 skė
riai derlingiausio lauko, didelės, 
beweik naujos, .triobos (insur. ant 
14000), 14 a kerių gražios girios, 
upė ir upelis ganėwose; dideli 
daržai ir sodai puikiai aptwerti; 
laukas apdirbtas ir užmėžtas; 
sėklos wisokių jawų, darzowės, 
maisto dėl žmonių ir gywulių už
tektų ant kelių metų. Geriausios 
weislės arkliai, karwės, kiaulės, 
žęsys, antys, wis‘ztos ir tt.; o 
padarai, maszinos ir wisoki įran
kiai naujausio iszradimo. Mažiau
sio daigto ne stokuoj-a—wisa ūkė 
pilnam užwedime.

Jeigu Lietuwys, tai gal wi*kę 
apimti už $5000 gatawais pinį 
gaiš. Pirkite du trys susidėję, o 
į du metu sugrįž jus pinįgai. Tu
rintis duszimtu, gal prisidėti 
prie sawinįko farmos, kaipo part-. 
neria, jeigu nori. Geriausias lai
kas dabar apžiūrėti wiskę. Yra 
czionai ir dauginus gerų wietų.

Wažiuokit arba raszykit pas: 
Rev. Dr. Jodyszus.
<15—4, Montvale, N. J.
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71 Brovarayk F rauk 

101 Gizinoskl Joaef
125 Jakubaiki Julian
126 Jampol.ki M. M.
127 Jankoviki M. 
127 Janniki Sigmund 
130 Jarnot Joaef
134 Kadlu A a to n
136 Karijole Martin
137 £i«-rukowig Teodor
138 Kilimon Stani»low 
140 Klosoeky Ignacy
143 Kondratovice Alex
144 Kond Stanialov
145 Kararikova Jn«efa 
150 Krnjie Frank

16* Lobno Josef 
163 Maiena Sazanus 
168 Marozaa Hen*lew 
176 Mikova Mrs 
183 N'iegaa Josef 
192 Pieta Pranciška . 
106 Poiarowak< M. 
202 Rataikiewicz Lu. 
206 Kenklewski John * 
208 Romaizka Patri 
210 Rozlows Andrės* 
244 Saniegowaka Mos. 
246 Szafaak VVlktorya 
249 Teksvsks Tekia 
254 Vogei! Jakob 
256 Walenta Wolju 
263 H inkewic Klemena 
266 Woltowlci Pawel 
268 Zalce Michal 
271 Zygmsnt Traz

ALL 
DRUGG15TS25* 50 ♦ ___________

ABSOLUTELT GOARAMTEED sS:!F** a«4 b—*>*< fra*. A4. KTIfltLMti HKMKDT (-<>■ 7 Cfcicaįro, HmiUmL C*J.. or K*w Tori. ,

NDY CATI1APTIC

CURtCOttiTIPATION

DOWANOS DEL WI8U.

Ben. Hatowskis,
A 627 S. Gana kerte Jndd ui., Chicago, III,
'3 Dirba, taiso ir parduoda:
''1 LAIKRODŽIUS, LAIKRODĖLIUS, 

Lenciugelius, Žiedu*, Špilka*, Auskaru* ir Lt.

Kiekvienas, kuris pas mane pirks tavoro 
**'w^<£&?*** už $5,00, gaus prezenta vertes $100; kas 

pirks už $10,G0— gaus prezenta vertes $1,50; kas pirks už $15,00 
— gaus prezenta vertes $2,00; o kas pirks už $25.00 —gaus pre
zenta vertės $3,00. Kiekvienas, kas pasmaue 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. Iszezystyjimas laikrę 
delio 50c.; Sprendzina 50c. Stiklai ir Rodyklai mano kostume- 
riams dykai. Wiska gvarantuoju ant metų.

Kas tik ko reikaladjute, ateikite pas mane, o pirkaite viską 
pigiau kai kitur. “LIETUVA”Waterbario Mebliu Kompanija

(Waterbury Furniture Co.)
Pri* puta 

POtrS TEATRO.135—169 E. Main St.

HILLE’S FOTOGRAFAS,
345? 8. Ilalsted ui.

Nujima puikias Fotogt HJaa, ui tuziną tik te!

S2 00
ko weaeliu ir kitokiu reikalu uujima Fotoitra 

fi)aa kopuik auaei.

TEH’YNES SARGAS 
mėnesinis laikrasztis su paveikslėliais 

Treczius metus 
stovi ant sargybos lietuvių tautos: szvie- 

sos. tikėjimo ir kalbos.
Kasztuoja ant metu $1.00 

Pernykszczius ir užpernykszczius nume
rius galima gauti už AOc. 

Vienas numeris yra siuneziamas ant pa 
žiūros uždyką.

Raszant reikia padėti adresą: 
Rev. A. Kaupas,

1423 N Main Av., ^eranton. Pa

“Lietuvos” Agentai:
^Vietiniais Agentais szie:. 

BALTIMORE. MD.
Bonawent. Maieika, 118 Dover St.

MT CARMEL, PA.
Petras Bieliauskas.

SHENANDOAH. PA
Andrius Maczys, 445 W Line St.

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

SCRANTON, PA.
Juozas Petrykis, 1514 Ros* Avė.

PHILADELPH1A. PA.
Juozas Butkus, 1112 Cypers* St.

GRAND RAPID8. MICH.
F. Sidoras. 344 Hamilton St.

BROAD BROOK, CONN.
M. J. Darnijonastis,

Szitų miestų lietuviai, norėdami ap- 
sisteliuoti “Lietuvj",gali kreipties! prie 
augszcziaus minėtų agentų, o Jie noria 
iszpildyb jų reikalus.

Sveiki name savo kostumeriusszirdin- 
gsi Jiems dekavodami už Ju prielanku
mu pereitame laike, ir jiems musu dė
kingumą norime iazreikszti j u prigimto
je kalboje. Patyrė m Jusu prielankumą 
ir prieieliszkuma, kada atsilankėte pas 
mus su ufisokiais pirkiniais, ko pasitiki
me ir ant toliaus nuo Jusu užsitarnauti. 
Mes parduodame sawu taworus už pini
gus <r ant bargo, perka ingijomedaugy- 
be kostumeriu ir aavo bizny pastatėme 
ant augsztos papėdės.

'llaMYKIT:
Kas nedele esti pigus iszpardavitnal 

Karpetu, Parcel i n 1 u Indą u, Mo
bilu, Penia ir tt.

Grabai ir kiti wi*i Pagrabiniai 
Daiktai už pijciau*e preke.

John Mariaty,
Amoniu Pagrabinika*.

Ant pareikalavimo szaukite mane ko- 
įname laike isz District Telefon Ofiso, 
5 E. Main St.

Greita* patarnawima*, 
o preke* pigiausio*.

Wyriszki Apantnvai $1.25
Tai kibą piltu, vyruzki apautuvai, tik 41.25 

I aioiuruotl ir kungreainial caeverykai, dubelta- 
wal« piraztal., nrpermirkatami lr'wiaokio galuo
to piraitala.

Jonės The Shoenian,
824 Bank St.,

WATERBURY, C0NN
*»» NOTARIJLSZAS.

OLAI M ADJl'SrER.

F.PBradchulis
— UŽSIIMA — 

visokiomis provomls ypacz priesz kom
panijas už snžeidumus ir t. t.

Tukstanczei žmonių gauna rodąs viso
kiuose atsitikimuose.

Atsiszaukite pas savo viengenti:

F. P. Bradchulis,
503 S. Halated St. CHICAGO.

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

838 W. 18lh Str.
Priima ligoniu* sdynoae: nuo# iki 12 prieax piet 

ir nuo 6 vakare. Telephona,'; Canal 78

Iszeina Chicagoje kas pėtnyczia ir paduoda žmonėms 
SVARBIAUSIAS IR TEISINGIAUSIAS ŽINIAS 

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

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

‘•Lietuva” yra labiausiai iszsiplatinus po wisa Ame
rika, deltogi biznieriams geriausiai užsimoka joje apsigarsinti.

“Lietuvos” spaustuvė spausdina visokias knįgas 
konstitucijas ir visus kilus 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 svieto. 
Pinįgai per mus iszsiųsti greieziausiai su vaikszczioja kaip isz visų 
kitų agentų. Mes teipgi parduodame lotus ir namus aplink lietu- 
wiszkę 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: knįgos. fotografijos ir tt; parsi
duoda markes, postai-korte s, kopertai ir tt. Kiek
vienas kas reikalaujate money orderio, arba norite 
f aut pinigus už prisiųsta jums money orderi, atei- 
it j “Lietuvos” Redakcija ir gausite sawo pinigus 

be jokio klapato.
Raszant į mus su bent kokiu reikalu, arba pinįgus prisiun- 

cziant, visada uždėkite szitokį adresę:

Pirmutine Lietuwi*zka

Fotografijų Trauktuwe
Teankl.- J nUO lki 6 W<1 W*k irauKig. j dienoinia ir nedėlios.

Lietus nė sziluma neužkenke.
Traukiu sziiubines ir v lsokes fo

tografijas ka* 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 Jo* 
būti, tai padaru teip, kad visai ne 
žym, iszrodo teip lyg butu visi sykiu 
traukti. Szitokios fotografijos 
Kasztuoja $5.00 Tuzinas.

Norėdama szitokiij fotografijų, turite 
prisiust abidvi: savaja ir krajavair prie 
to S2.00pinįgu. M a lovoj u abrozus nuo 

$4.00
ir augszcziau ar tai isz mažos ar senos 
fotografijos. Pnsiusk fotografija ir S2.00 
tai iszmalevosiu 16x20 coliu didžio su 
rėmais. Už tikrinu už savo darb? kad 
bus geras. Teipogi makinu fotografijų 
traukimo ir abrozu malevojimo, kaipo 
vyriszkus teip ir moteriszkas labai pigei 
ir greit iszmokinu. Adresas:

G. BENSON,
’ Brooklyn, IT.

dovanas
HhELz ps.lulotnr Jurai* norėdami i- 

'l.ut Ju. užsiunturaet Į .r l* 
mu. taworu.Me»

’ Jutui BfM
^^^VWeria nikelini, ant 5 aru-

wiu . 32 ar 38 catrtdge palicmoni.zka re- 
wolweri. ir wl.įsakai p*<la»ano*ime wr- 
rinka ar moteriaska *0 werta laikrodėli, 
naujos mados 1 u kastai puikiai iaskwretkuoto ni
keliniai* kwietkait. padirbti i«t 14 K. aukao. pa- 
na*xu« prualizka ildabra; gerai laika rodo. Gwa- 
ra n t uotas ant 5 metu, issrodo lyg laikrodėlis. 
Kiekvienam* laike gali parduot ui 210 ar 212. 
Taipgi prisiusime iibanesia Javoi delraento 
azplnka. Laikrodėli. rewo)weri ir ssplnka prisiu
sime per e* presą. Galėsi a pilu re t, • s 4Q jei
gu pasidabos, uiraoket expresui V1* ir
kaistus atvreilroo ir pasiimk ra u taworus. Gali di
delius padaryt pinigu* pardavinėdamas musu ta
voms. Pamėgink.

Insurance W holesale Mdse. Co.,
ISZ DSARBORN S». dHIGAGO.

Chas. Baltrukonis.
Pristatau Draugystėms visokius rei

kalingus daiktus, tai yra: Špilka*, Ku- 
kartla*, Juo*ta», Karūna* ir wisus 
kitokius dėl Draugyszezių reikalingus 
daiktus. Prekės pigesnės kaip wisur. Kas 
ko reikalauja, atsiszaukite pas manę, o 
priduosiu jums prekes dykai. Adresas:

CHAS. BALTRUKONIS, ’
67 N. Leonard St., 

VATERBURY, J - - CONN

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

kada ne pražus. Iszpirkę “money order“ nelaikykite jį keszeniuje, bet tuojau* 
prisiųskite mums: siunCziant “money orderį“, gromatą registruoti nereikia, 
prisiuskiteprastoje gromatoje, nes ant jo nieks, be mus,‘pinįgų isz paczto ne- 
iszims.

Ofisas “Lietuvos" esti kasdien atidarytas nuo Itos valandos ryto iki 0 va
karo. o nedaliomis nuo 12tos vidurdienio iki 6 vakaro. Chicagiecziai turinti 
kokius reikalus, teiksis atsilankyti minėtose valandose.

Europiecziai gali gaut “Lietuvą" Prūsuose, Tilžėje pas Jurg Lapiną ui 
•2,ooarba 4 rubliu* ant metų.

— Kas norite, kad iszsiųsti. j 
krajų pinįgai gerai ir greitai su- 
waikszcziotn, siųskite juos per 
“Lietuvos” redakciję^o greicziau- 
šiai su waikszczios. Už greitumu ir 
teisingumękasdien apturime szim 
tus padėkavvonių nuo lietuwių isz 
wi»ų Amerikos krasztų.teiposgi ir 
užgerumę szifkorczių pas mus isz- 
pirktų, nes mes laikome geriau
sias linijas, ant kurių į 8 die
nas . penvažiuoja per marias; 
ant prastų ir pigių linijų szifkar- 
czių wisai neparduodame. Kas 
nori pigių, tegul perka pas žydus. 
Prisiųsdami pinįgus ant szifkor
czių ar ant iszsiuntimo į krajų, 
wisada uždėkite szitokį adresę:

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

NAUJA DIRBTUWE
Bažnytinių Daiktų.

Turime užgarbę praneszti Guod. 
Kunįgams ir guodot. Drau
gystėms, kad mes atidarėme lie- 
tuviszkai-lenkiszk? dirbtuvę ba
žnytinių daiktų, iszsiuvinėjamų 
(haftų) artistiszkai szilkais ir auk
su, kaipo tai: arnotų, kopų, bal- 
dakymų, karūnų ir Draugystėms 
ženklelių. Apstelevimus priima
me nuo žemiausių iki augszcziau- 
šių. Nepasigirsime kad mes dir 
bame pigiau* už kitus, bet kas 
mus darbus pamatys, pažins jų 
vertę.

Dėltogi meldžeme kaipo Guod. 
Kunįgų teip ir Draugyszezių, kas 
reikalauje'e gerai padirbtų virsz 
minėtų daiktų,' teiksytės tokius 
pas mus apsteliuoti, o užtikrina 
me jogei busite užganėdinti.

Su guodone,
T. Andruszeilczalte ir L. Bradliene, 

115 W. Division St. 
Chicago, Illinois.

Geriau.se Užeiga dėl Darbinyku
pas

J. Danisewicziu,
768 Bank ir RiverSideSts.

Waterbury, Conn.
Užlaiko geriausius gervinus; szalta 

Alų, seniausias Arielkas, Likierius ir 
kwepenczius Cigarus. Uikwieczia irisus 
atsilankyti. Juozą* Danisevicziua.

, JAUJAS
Liet u tviszkas Kotelis.

PETRO ABRAICZIOf
686 6th Avenue, kerte 21 mos ulyczios, 

BROOKLYN,,N. Y.
Atidaręs nauja Koteli Ir aaituna. lt prasta u vi
su* Lietuviu, pas mane atsilankyti, o busite 
svetingai priimti. Su guodone,

Ab raiti*

Preke pinigų.
Ruskas rublis po...............52|c.
Prusiszkos markės po.......... 24|e.

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

Naudokitės 
isz Progos.
Turiu dėl j&unuo- 

menes juokinga 
J k " iet ka. kuri no- 
I r r. .> |

W r ! tyti trykszta in a- 
kis wanduo ir daug juoko padaro. Kasz- 
tuoja tik 25c. Turiu teipgi monu kniga, 
kokioę dar lietuwiszkoje kalboje niekad 
nebuvo, talpinasi joje daugiau kaip 
szimtas visokiu sztuku ir sekretu. Kas 
nori dasižinot kytrumus svieto, tegul 
ja nusiperka, o daug kytrumo iszgaus, 
ioa prek« 11,50, ir prie to duodu dovanu 
Cuburkaite, su kuriai galėsi žiūrintiems 

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

Turiu gražiausiu popieru grumatotns 
su kvietkoms ir drukuotoms pavineze- 
vonemis; turiu maszinukiu drukavoji- 
mui gromatu. Turiu visokiu knygų: 
maldaknygių ir istorijų. Kas nori dasi- 
iinot apie visokius daiktus, tegul, 
firlsiunczia už 2c. marke, ogaus kata- 
loga visu tu daiktu Adresas mano toks:

# Jo*eph Matutis, 
287 Wythe Are;, Brooklyn, N.Y.

Li6iuwiszKa flDiiGia.
257 Hanover St., Boston, Mass.

Pilna visokiu aptiekoriszku taworų czionykszcziu ir užrubežiniū.

Aptiekoje wi*ada galima ra*t DAKTARA, kur* duoda ligoniams 
rodąs dykai.

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

257jIXaXKJl£LT0NA_P,vRWĄ MUS APTIEKUS 257

W. S10MINSKA,
679 Milwaukee Avenue, CHICAGO ILL

Mano D4rbtuwe tapo
/uKz \ Apdowanota

nwiDM0 MEDO1S

ant Košei uszkos Paro
dos už rūpestinga, tei
singa ir artistiszka isz- 
dirbiiną.

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

Turiu už garbę apreikszti guo- 
dotiniems Kunįgams ir guodotin. 
Draugystėms, kad asz dirbu vi
sus augszcziaus paminėtus daig
ius Pigiausei, Tei*ingiausei 
Ir Geriausei, nes per 30 metų 
užsiimdama iszdirbimais įgijau 
geriausę praktiką ir dėl to galiu 
viską padirbt pigiau ir geriau nėr 
gu kiti fabrikai.

Su guodone
W. 8LOMIN8KA, 679 MILWACKEE AV., CHICAGO IT T,

Geriau.se
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