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Politiszkos žinios.

Iszpanija ir jos vaidybos.
Iszpanijoe randas, per savo pa-’ 

siuntinius, stengėsi iszkvoszti 
kiek kitos Europos viešpatystės 
remtu ją jos karėje su Suvieny
tomis VVieszpatystėmis Sziauri- 
nės Amerikos- Wisos Europos 
vieszpatystės žadėjo pasistengti 
pedaleisti karės, bet nė viena isz 
jų nepažadėjo,užgimus sykį karei, 
gelbėti Iszpaniję su savo kariau
na. Ar gelbėtu tolinus, jeigu Isz- 
panija taptų sumuszta, apie tę 
nieks dar žinoti ne gal.

Tuom tarpu, ant pasikėlusių 
valdybų, traukiasi toliaus krau
jo praliejimai. Abi pusi ne žiuri 
ant kaltų ir nekaltų, nors papras
tai viena kitę kaltina už žverisz 
kus darbus.

Jeneiolas Weyler apgarsino, 
kad provincija Pinar dėl Rio ta
po su visu suvaldyta, tuom tar- 

• pu pasirodo, kad kaip pirmiaųs, 
teip ir dabar didesnė tos pro
vincijos dalis visgi maisztinįkų 
rankose, nors jų ežia nieką 
da ne buvo daug, isz viso jų 
provinc'joj Pinar dėl Rio skai
to vos 6000 žmonių, bet Wey- 
leriui su armija isz 30000 ge
rai apginkluotų kareivių nepasi
sekė tas iptižas maisztinįkų pa- 
jiegas iszgaudyti. VVadas Maceo 
niekada neįtraukė į muszį daug 
savo pajiegų. bet su mažais 
pulkeliais užpuldinėdamas, la
binus grasino iszpanijonis, negu 
laimėdamas didelius muszius; da
bar į provinciją Pinar dėl Rio į 
siverže ir kita kubieczių vadas, 
Gomez. Iszpanijonys buvo apgar 
sinę, buk Gomez, po užmuszimui 
Maceo, ne matydamas geresnės 
ateitės maisztui, buvo pradėjęs 
tarybas su iszpanijonais ir norėjo 
su visu jiems pasiduoti. Tas 
vienok pasirodo ne teisingu: 
mat iszpanijonys, garsydami apie 
neva tarybas, žinoma slapta ve 
damas, tikėjosi sumažinti pasiti
kėjimą Gomezui .terp maisztinį 
kų.

£uo Filipinų salų atėjo žinios 
nuo iszpanijonų, taigi toms ži
nioms ne galima' su visu tikėti. 
Iszpanijonys dabar garsina, buk 
ežia maisztai pradeda mažintiesi 
ir maisztinįkai jau ne drysta pri
siartinti prie miesto Mannilles, 
kur likosi kelis kartus sumuszti. 
6000 maisztinįkų stengėsi persi-

Suwienytos Wieszpatys- 
tės Sziaurinės Ame

rikos.
Washingtono senate vėl buvo 

perkratinėjami Kubos reikalai. 
Tę klausymę pakėlė senatorius 
Mills isz Texas. Jis kalbėjo, kad 
Washingtono kongresas turi tie
sę pripažinti Kubos neprigulmys^ 
tę ir reikalavo paskirti 10,(XX) 
dol. aut užlaikymo Amerikos pa
siuntinio prie Kubos republikos. 
Isz daugelio atskirų sztetų atėjo 
į kongresą daug visokių atsiszau 
kimų: vieni už pripažinimę ne 
prigulmystės Kubos, kiti prieezais 
tę pripažinimę. Chicagos Com- 
mercial Club pagyrė randę, kad 
tasai nesiduoda įstumti į dides
nius nesutikimus su Iszpanija. Isz 
tikro, nieko nėra lengvesnio, kaip 
pakelti nesutikimus terp Iszpa- 
nijos ir Amerikos, isz kurių toliaus 
turėtu užgimti karė terp tiedviejų 
v i esz patysezių, bet nė joks Ame
rikos randas ne gal imti ant savęs 
atsakymo už pasekmes karės. Tei
sybė, jeigu ne kariazkos, tai matė- 
rijaliszkos pajiegos Amerikos kur 
kas didesnės negu Iszpanijos, bet 
pradėjus karę su tę Europos 
vieszpatyste, greitai galėtu prie 
jos prisidėti ir kitos, kurios atsi
tikus progai, stengtųsi pasiprie- 
szinti. Amerikos sudrutinimui. 
Kariauti su didelėms Europos 
militariazkoms vieszpatystėms 
Amerika dar ne gal. Dėl tų tai 
pr iežaszczių prezidentas Cleveland 
ir į jo vietę iszrinktas Mc Kinley 
prieszysis pripažinimui neprigul- 
mystės salos Kubos, nors prie to 
verstu tūli isz senatorių. Prasi
dėjus karei turėtu apsistoti pre
kyba ir iszdirbyrstė, o per tai A- 
merikai prireiktu daugiaus žudy
ti negu Iszpanijai, nes kas mažai 
turi, mažai ir žudo.

Terp Suvienytų Wieszpatys-* 
ežių Sziaurinės Amerikos ir An 
glijos likosi padaryta sutartis, pa
gal kurię tiedvi vieszpatysti su
tarė per ateinanezius 5 metus ne
sinaudoti isz ginklų,bet visus ne
sutikimus terp jų pavesti nus
prendimui santaikos 
pirmsėdžius kurio 
Szvedijos karalių.

nepasibaigė nesutikimai
Anglijos su kaimynais. Ran 
das republikos Transvaaliaus rei
kalauja nuo Anglijos 10 milijonų 
doliarų už nepasekmingę įsiver
žimą su angliazka kariauna Jame- 
sono.

Maisztai juodųjų Mashona že
mės dar nesu valdyti: dideli jų 
pulkai traukia isz vietos į vietę 
ir naikina anglijonų kolionijas. 
Anglijonys isz ežia iszbėgiojo.

sūdo, į 
išsirenka

isz-
il- 

da-

z Didėji Britanija.
Anglijoj dabar kalba apie 

kilmingą apvaikszcziojimę 
giausio vieszpatsvymo ežia
bortinės karalienės, Wiktorijos. 
Ant iszkilmių žada atkakti ir tūli 
užrubežiniai valdonai, o terp tų 
ir VTokietijos ciecorius, kurisai 
visaip stengiasi sutaikyti Masko- 
liję su Anglija, pasitikėdamas, 
kad užtai Maskolija sutaikys jį 
su Prancūzija. Galima vienok 
paabejoti, ar tas gal pasisekti, ka 
dangi teip Anglija kaip ir Mas
kolija turi per daug reikalų rytų 
krasztuose, kur kiekviena norė
tu iszplatinti savo galybę. Jeigu, 
paveikslan, Chinieczių kraszte 
pakils Maskoiijos įtekmė, tai tas 
gal atsitikti sumažėjus įtekmei 
Anglijos. Ant to gi nė viena 
vieazpatystė ne norės sutikti. 
Dabar isz tikro Maskoiijos įtekmė, 
per parėmimą Prancūzijos, per 
daug pakilo Korėjoj ir Chinie
czių kraszte. Anglija isztempė 
visas savo pajiegas ant stabdy 
moežia maskolių įtekmės; taigi 
kaip gi galima tiedvi vieszpa- 
tysti sutaikyti?

Tūli laikraszcziai praneszi, kad 
tuojaus po dabartiniam apvaiksz- 
cziojimui ilgiausio Anglijos kara
lienės vieszpatavimo, ji atsisa
kys nuo sosto ir į jos vietę viesz- 
paeziu pastos jos sūnūs, kunį- 
gaiksztis VVahjos.

Pietinėj Afrikoj teiposgi dar

Turkija-
Europos besitarianti pasiunti- 

tiniai apie reikalingas Turkijai 
reformas iki sziol mažai kę pada
rė; nežinia nė kokias reformas 
randa jie ant apslabdymo maisztų 
ir sudrutinimo Turkijos reika
lingomis. Kę Europa darys, jeigu 
Turkijos sultanas ne sutiks įves
ti savo vieszpatystėj pasiuntinių 
apdirbtas reformas? Jeigu ežia 
viskas eina labai palengva, tai 
jau isz to matyt, kad terp Euro
pos vieszpatysczių nėra sutiki
mo.

Kiek iki sziol žinoma, Europos 
pasiuntiniai ne tiktai stengiasi 
iszderėti nuo sultano sulyginimą 
tiesų krikszcziouių Turkijos 
gyventojų, bet teiposgi rūpi
nasi, kad visi urėdnįkai gautu į 
laikę savo algas. Tokiu budu jų 
reformoms pritaria daugumas 
mahometoniszkų urėdnįkų. Bet 
ar Europos vieszpatystės suteiks 
Turkijos iždui reikalingus ant 
iszmokėjimo algų urėdnįkams 
pinįgus? Turkiszki urėdnįkai to
dėl no gauna savo algų, kad 
randui trūksta ant to pinįgų.

Ant salos Kretos, kur maisztai 
buvo jau apsistoję, vėl atsitiko 
užpuolimas mahometonų ant 
krikszczioniszkų kaimų, kuriuose 
ėmė dalyvumę ir turkiszki žan
darai. Todėl antai Italijos pasiun
tinys pareikalavo, kad ne tik 
virszinįkais žandarų butų kriksz Į 
czionys, bet kad į žandarus patek- Į 
ti galėtu Europos knkszczionisz- i 
kų vieszpatysezių pavaldiniai. 
Užpuolimas ant krikszczionių, į 
bet jau didesnis, atsitiko mieste 
Trebizondoj, kur mahometonys 
vėl keletę deszimczių kriszczio 
nių iszpjovė. Už tas pjovynes 
mahometoniszka jiunujų turkų 
partija kaltina dabartinį sultanę, 
buk jos atsitinka ant paslaptai 
iszduoto sultano paliepimo. Jau
nų turkų part'jt stengiasi per
tikrinti Europos pasiuntinius, 
kad valdant dabartiniam sulta
nui ir geriausios jų apdirbtos re
formos ne galės atgabenti gei-; 
džiainų vaisių. Jie praszo Euro
pos praszalinli nuo sosto dabarti
nį sultanę ir į jo vietę paskirti 
jaunesnyjį jo brolį, Raszedę; tę 
syk tik maisztai ir pjovynės ap
sistos.

Pasibaigė jau provnapkaltintų 
už maiazlę armeniączių. Aut pa
reikalavimo Euf*bpos pasiunti
nių, 388 kaliniai armeniecziai li
kosi paleisti. Yra dar 25 po už
raktu ; tie yra ant nužudymo sū
do nuspręsti, o terp tų ir vysku
pas Arabgir. Europos pasiunti 
niai stengiasi ir tiems iszderėti 
numažinimę bausmės, bet ar 
Turkija jų priversta savo paža 
dėjimą iazpildys? Ji paprastai 
stengiasi paskui paslėptai sau ne- 
patirtkanezias y patas nugalabinti, 
Konstantinopoliuj antai buvo su
imtas italiszkas pavaldinys Maria- 
ni. Kad Italija už jį ne galėtu 
užstoti, valdžios norėjo jį slapta 
į Trebizondę iszsiųsti ir ten sa
viškai nubausti. Susekė tę vie
nok italiszkas pasiuntinys, parei
kalavo, kad Mariani baitų par- 
gražintas atgal į Konstantinopoliu 
ir sūdytas prie pasiuntinio biuro 
urėdnįkų. Sultanas iszsyk ne no
rėjo sutikti, bet kad pasiuntinys 
pagazdino paszaukimu tuojaus 
sawo kariškos latvynės, turėjo 
nusilenkti.

. Terp kariaunos Belgijoj platina
si socijalizma8; tapo susekta kele
tas socijalistiškų organizacijų, į 
kurias prigulėjo vien kareiviai. 
VVisuose Europos kraštuose ka
riauna ne tiek pas k i Aa ant apgy
nimo kraszto nuo svetimo užpuo
limo (ant Belgijos nieks nesiren
gia užpulti, o jeigu jau kas užpul
tų, tai ji su savo kariauna neį
stengs atsiginti), kiek ant apsau
gojimo dabartinio surėdymo na- 
inieje. Todėl susektos Bocijalis- 
tiszkos organizacijos labai baugi
na Belgijos valdinįkus, nes pasi
rodo, kad valdžia ne gal drąsiai 
remtiesi auCsavo kariaunos.

Wilniaii8 wa karinč mok- 
slainė.

Rašėme jau, kad Wilniausrėa 
liszka mosklainė rengiasi įtaisyti 
mieste vakarinius moksliszkus 
skaitymus amatnįkams ir jų mo 
kintiniams, ant paveikslo kitų 
Maskolijos didelių miestų. Wietę 
ant to miestas pasamdė namuose 
Montvilo, ant Szvento Jurgio 
ulyczios. Isz pradžių bus skaitymai 
tik isz chemiszkos technoliogi- 
jos ir buchhalterijos, toliaus gal 
įves ir skatymus isz daugiaus 
mokslų. Skaitymai trauksis nuo 
7 iki 8| valandos vakarais. -

viso Wilniuje ant ulyczių 
yra tik 346 gariniai žiburiai, ku
rie žiba tik iki 12 valandai nak
ties; po vidurnaktų gesina di 
desnę jų pusę ir pasilieka 114 
žibanezių iki szvintant. Apart 
gazinių žiburių, yra ežia dar 1130 
kerosininių, isz kurių po pusiau- 
naktų žiba tik 642. Todėl ne žin- 
geidu, jeigu girtuokliai, eidami 
namon isz karezemos, tankiai su
sidaužo sau gatvę į žiburių stul
pus. Po pusiaunaktų ežia ant uly
czių vaikai galėtu linksmai gūži
nėti, nereikalaudami akių užsi- 
riszti.

Prigaweju8.
Praplitus po Lietuviszkę Min

ską žiniai, kad prancuziszka ka
pitalistų kompanija rengiasi ežia , 
uždėti didelę linų verpinyczię,; , 
isz to norėjo pasinaudoti koksai 
praneuzėlis, ar gal maskolius mo 
kantis gerai prancuziszkai. At
kako jis į Minską ir apsistojo 
hotelyj. Hotelio knįgose užsiraszė 
kaipo direktorius rengiamos ežia 
verpinyczios. 2inia ta tuojaus 
prasiplatino po miestą ir po ap
linkines. Kaip be matant, pas 
prancūzę pradėjo traukti visoki 
miesto biznieriai siūlydami žemės 
plotus ant įrengimo dirbtuvės, 
biznieriai kitų .miestų stengėsi 
perkalbėti poną direktorių per
kelti dirbtuvę į kitę miestą; 
dvarponiai siūlė linus; prancu 
ras ant visų užmanymų sutiko, 
darė neva kontraktus, bet nuo 

rY. —- «r ko tik galėjo, ėmė rankpinįgius.
ūrinkę krriiszcziouys, Suruikąs tokiu budu daug P‘4-

Isz Lietuvos.

Dideli prowa už wi8ztą.
Miestelyj Diatlov, Garteno 

gub. ant turgmecziž kokia ten 
žydelka pirko visztę, bet paskui 
pasirodė, kad viszta turi sulau
žytas kojas. Taigi pirkėja 
patikusi savo giminaitį, liepė 
jam surasti uriadnikę ir su juom 
eiti į vieną karezintnę, kur yra 
anos visztos pardavėjas, koksai 
Skibinskis. Isztikrotaip ir buvo 
padaryta: ' žydas du uriadnįku 
atėjo į kareziamę ir suėmė Ski- 
binskį, bet už karariaiuos durų 
teip žydas, kaip ir maskoliszkų 
tiesų dabotojas, uriadnįkas Da
nį lo vieš, teip drueriai sudalė 
Skibinskiui per galvą, kad tatai 
puolė apalpęs ant mėmės. 'T'ę 
pamatė .susi; _ ____
pasikėlė atkerszyti teip žydui, 
kaip ir jo draugui, caro tarnui 
uriadnįkui. Isz pulko susirinksiu 
krikszczionių pakilo szauksmas: 
“užmušti žydę”. Uriadnįkas su- 
siszvilpė daugiaus uriadnįku ir 
desėtnįkų, bet kaimiecziai metėsi 
ant jų, norėjo žydę p*veržti. Gal 
būt ir iszveržę, bet žydas isz- 
traukė uriadnįko kalaviją ir su 
juom besigindamas, prisigriebė į 
vieną kromę. Gavo nuo žmonių 
kiek ir atbėgę? paskui priatovas 
ir uriadnįkai. Paskutiniai suraszę 
protokolą, nusiuntė savo virsziuį 
kui, o tas apskundė visus ūkinį 
kus į sūdą už pasipneszinimą 
valdžiom*, taigi už pakėlimą 
bunto. Kaip Midas ant to pažiū
rės, dar negalima žinoti. Bet 
dabar jau prokuratorius atsisakė 
policijos apskųstus ukinįkus kal
tinti kaipo pakėlusius buntę 
priesz valdžią. Ant sūdo pasiro 
dė, kad visi valdžios reprezen
tantai, taigi uriadnįkai ir prista- 
vas Rusanov, melagingai tę atsi
tikimą apsakė. Kaltas ežia yra 
labiausiai uriadnįkas Danilovicz, 
kurisai teip Skibinskį kirto per 
galvą, kad tę reikėjo tuojaus į 
ligonbutį gabenti.

gų, pražuvo isz miesto. Wėliaus 
tik pasirodė, kad tai nebuvo 
direktorius, bet paprastas pri
gavikas.

Isz Szakių, Naumiesz* 
ežio paw.

Pereitę metę mes “Lietuvoj” 
raszėme, kad miestelyj Szakiuose, 
miestelio ir aplinkinės ponai 
rengiasi įrengti krikszczioniezką 
kromę, dėlko buwo nupirkę ir 
namus. Ant to reikalo sudėjo jie 
1000 rublių. Dabar paduoda 
“Ukinįkas”, kad viskas isziro 
dėl nesutikimų terp paežių už
manytoji). Namę pardavė ir jį 
nupirko Plokszczių vaitas, Pe
traitis,ir tasai ketina viens įreng
ti ežia pardavinyczię. Kol ponai 
rengė kromę, sykiu buvo be 
rengia ir kitę aplinkiniai 
ukinįkai, bet kaip tik ponų kre
mas suiro, apie pasinaudojimę 
iaz to ukinįkų ne girdėt. Tas pa
rodo, kad musų kaimų žmonės 
drysta vien tęsyk dirbti ant savo 
naudos, kada kiti tokį jau darbą 
rengia, bet kaip tik kiti atsisako 
ir jiems palieka visa dirvą, jau 
musų žmonelės to griebtiesi ne 
iszdrysta,

Jawą prekes. •
Javų prekės Lietuvoje beveik 

nepersimainė. Už rugių pūdą už
moka Liepojui po 57| kap. Už 
avižas vidutiniszkas po 58 kap., 
už lietuviszkas geriausias po 62 
—66 kap. Wikiai po 57 kap. 
Miežiai po 59—62 kap. Grikai 
po 70—71 kap. Žirniai 63 kap, 
Pupos 75—76 kap. Linų setnens 
po 94—95 kap. Kanapių semens 
po 98 kap. Kvietinės klynės, pa
gal jų vertę 48—54 kap.

Bjaufus darbas.
Kaime Mokranuose, Minsko 

gub, nesutiko terp savęs vienas 
kaimo ukinįkas su kalviu. Nese
niai kalvis karsztai darbavosi 
kalvėje ir ne patėmyjo, kad į ją 
įsprudo jo prieszinįkas, Tas, kal
viui ne matant, pagriebė įkaitytą 
smailę geležies sztangę ir su 
tuom ginklu dūrė kalviui į pa-

Žmogžudystė.
Miestelyj Snov, Minsko gub. 

likosi užmusztas žydas karezem- 
nįkas, Boas; užmuszė jį jaunas 
vaikinas kaimo Rnckevyczių. 
Žmogžudys, reikalaudamas pinį- 
gų ant nusipirkimo sau apsirėdy- 
mo, užėjo pas turintį karezemę 
pakelėj netoli miestelio Snovo ir 
praszė paskolinti. Žydas vienok 
ne davė. Įpykęs už tai vaikinas 
pažadėjo užmuszli karczemnįkę, 
bet tasai laikė tę už sztukę, ansai 
vienok nemislyjo sztukavoti; pa
tykojo jis, kada szabo dienoje 
kaiczemnįkas per girię ėjo pas 
kaimynę, užpuolė ant žydo su 
kirviu vienoje rankoje ir peiliu 
kitoje ir jį sukapoja Pravažiuo
janti žmonės rado paskui pakelėj 
gulintį sukapotę ir supjaustytę 
kunę. Suėmė ir žmogžudį, kurisai 
prie tos žmogžudystės ir prisipaži
no.

Užmuszfc wag{.
Kaune tapo užmusztas jaunas 

sentikis. Kūną jo rado pagarsėju
sių savo vagystomis miesto da
ly j, vadinamoj Žaliasis kalnas, ne
toli vieno paleistuvystės namo; 
turėjo su visu perpjautu gerklę. 
Mena, kad papjautasis buvo va
gis ir jį turėjo arba papjauti jo 
draugai vagys prie dalinimosi 
pavogtų daiktų, arba kas nors 
isz jo užpultų jį pergalėjo ir pas
kui su peiliu prapjovęs gerklę 
už užpuolimu saviškai nubaudė. 
Į minėtą paleistuvystės namą 
lankosi visada diktai jaunų vyrų, 
taigi ant tokių galėjo tykoti pa
pjautas vagilius ir užpulti, bet 
kad užpultas turėjo būt drūtes
nis, taigi ir pergalėjo užpuoliką 
ir paskui jį saviszkai nubaudė.

matant, perdegino galvos odę ir 
kaulę ir perlindo perdėm ir isz- 
lindo per kitfi pusę. Kalvis spėjo 
dar iszszokti isz kalvės ant uly- 
ežios, bet ten puolė ant žemės. 
Aut jo riksmo suliėgo kaimie- 
cziai, suėmė žmogžudį ir dar gy 
wą jo auką nugabeno į ligonbu- 
tį, bet nėra nė jokios vilties ją nuo 
myrio iszgelbėti.

Žiburiai Wilniuje.
Wilnius su savo priemiescziais 

turi apie 200,00 gyventojų, taigi 
yra tai gina didelis miestas, 
tuom tarpu žiburių jame ne kę 
daugiaus, kaip ant vienos kokios 
ilgesnės Chicagos ulyczios, nors 
ir ežia naktimis gana tamsu. Isz

Žydai bOga { Afriką.
Nuo tūlo laiko Žemaitijos mies

telių žydai pradėjo bėgti į Afri
ką. Nėra tokio Kauno gub. mies
telio, isz kurio ne butu jauiszbėgę 
arba kur dar nesirengtu į Afriką. 
Bėga paprastai jauni irvyriszkiai 
vidutiniszko amžiaus, ežia gi pa
silieka vien moterys, vaikai ir 
seneliai. Dabar eidami per mieste 
lį žydų apgyventą matote vien 
moteris, vaikus ir senelius, bet 
nė vieno jauno žydo, nes isz tik
ro tokių ir nėra: jie iszdumė į 
Afriką. Nuo Liepos mėnesio szių 
metų, kaip žinote, kareziamas 
Lietuvoj randas paima į savo 
rankas, taigi dabar jau kraustosi 
žydai szinkoriai teiposgi į pagar
sėjusią Afriką. Iszeivystė į A 
merikę beveik su visu apsistojo. 
Paskui žydus seka jau ir lietuviai 
į Afriką ir juo toliaus, juo dau
giaus ir jų ten kraustosi.

Latwių dowana Maskoli- 
jos ciecoriui.

Latviški laikraszcziai prane 
sza, kad latviai Liflandijos gub. 
iszeiuntė į Peterburgą su dovano
mis deputaciją pasveikinti Mas- 
kolijos ciecorių. Kaipo dovaną 
iszvežė jie puikų albumą su ab 
rozdais isz latviszko gyvenimo; 
abrozdai padirbti latvių teplio
rių: Rosenthalo, Alksnio ir Pur-' 
v i to. Jeigu būt už kę, ir mes ga
lėtume gabenti savo dovanas 
Maskoiijos valdonui, bet kad iki 
sziol lietuviai, apart skriaudų ir 
prispaudimo nieko nuo Maskoli- 
joa valdonų ne gavo, tai neturi
me už kę jį mylėti ir dovanas 
davinėti.

Swetimi balsai.
Lenkiszkas laikrasztis “Zgo- 

da”, pradėjo talpįti savo seniai 
pažadėtą straipsnį.” Apie lietu- 
viszkę klausymą”,paraižytą D-ro 
Gietrzynskio Ssz Paryžiaus, sąna
rio Lietuviszkos Draugystės 
“Želmuo”. Straipsnis matomai ne 
bus ilgas, vos padalintas ant 
dviejų numarių. Pirmame 
“Zgodos” numery j nieko naujo 
mums ne pasako: apgina jis vien 
lietuvius nuo apkaltinimų lenkų 
fanatikų, buk atsiskyrimą nuo * 
lenkų pagimdė viem maskoliai 
ir kad darbinįkai ir raszėjai dir
banti ant pakėlymo tautiszko lie
tuvių supratimo yra vien mas
kolių samdinįkai^ Dras Gierszyn- 
ski sako, kad tas ne tiesa, nes 
visuose lietuviszkuose rasztuo- 
se matyti nekentimas maskolių, 
protestas priesz maskoliszkų val
džių prispaudimą. Isz tikro, dau
gelis lenkiszkų raszėjų ar tai 
Poznaniaus, ar Galicijos, pakė
limu tautiszkos skirtybės terp se
novės su lenkais susidėjusių tau* 
tiszkų gaivalų stato ant masko
lių erzinimo: pakilo tautiszkas 
supratimas kerp rusinu, lenkai 
pavadino rusiniszkus patriotus 
maskolių sznipukais, tas pats yra 
ir su lietuviais. Apie Amerikos 
lenkiszkus raszėjus nėra nė kal
bos, kadangi ežia nėra teip ap
šviestų raszėjų, kurie galėtu su
prasti lenkiškai lietuviškus 
prietikius. .

Toliaus, p. Gierszynski stengia
si pertikrinti lietuvius, kad len
kai ne gal būt ir nėra pri«*t.inį- 
kais lietuviško kilimo, kad jie, 
jeigu susitvertu Lenkija senovės 
jos rubežiuose, pripažįs lietu- 
viams tiesas, ant kurių pusirėmę 
jie galės toliaus - kelti savo 
tautystę. Ant pertikrinimo lietu
vių pasinaudoja atsi&zaukimais 
lenkiszkų revoliucijoniszkų ko
mitetų. Lenkiszki revoliucijo- 
niszki komitetai, ant sudrutini- 
mo silpnų pajiegų, turėjo jieszko- 
ti pritarėjų, taigi ant atradimo 
jų terp lietuvių, turėjo jiems ža- ’ 
dėti liuosybę, kitaip juk ne galėti! 
lietuvių prie savęs pritraukti. Ko
dėl vienok lenkai, tui ėdami Gali- . 
cijoj sziek tiek pajiegų izJiuosybės, 
tų geradėjysezių kitiems gaiva
lams ne pripažysta. Galicijoj ru
sinai prispausti, Austrijos Szlezi- 
joj lenkai dabar5 su pagelba vo- 
kieczių, kariauja su czekais už tau
tiszkas tiesas. Apie Lietuvę jau 
nė ne kalbėsime, kadangi ežia 
nuoszimcziai lenkų netdenuncijuo 
darni lietuvius stengiasi, su 
pagelba maskolių, savo suprema-i 
ciję palaikyti. Ne geriaus jie el
giasi ir Amerikoj. Taigi kaip lie
tuviai gal lenkams patikėti?

Moksliszkas vokiszkas laik
rasztis “Deutsche 
fucr Geographie und Statistik” 
patalpino ilgę rasztę gimnazijos 
mokytojams, Zvecko, apie miestą 
Klaipėdą ir jo vandeninius ke
lius. Straipsnyje tame apraszytas 
musų Nemunas ir isz dalieą gy
venimas žmonių jo pakrantėse.

Rundschau

Juokai.
Ant nauju mztu.

— Ar tau ne gėda? Naujus 
Metus pradedi nuo pasigėrymo, 
vieton atsižadėti nuo gėrymų.

— Su tuom atsižadėjimu dar 
turiu palaukti tris metus, kitaip 
ne galima.

— Kodėl tai tris metus?
— Kad geriaus galėcziau pa

tikti užstojusį dvideszimtę amįĮį.

Aleneteine, Prūsų Lietuvoj, 
užsidegė katalikiszka bažnyczia. 
Didysis altorius ir brangus jame 
abrozMS sudegė. Blėdį skaito ant 
30,000 markių.

— Kodėl neregė moteris grei- 
cziaus mezga paucziakę negu ma
tanti?

— Todėl, kad neregė nežiūri 
per langę, jai nerupi, kas eina pro 
szalį, matanti gi tą daro kas 
minutę.
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Isz Amerikos
Pinigu dirbėjas.

Detroite likosi suimtas 
grafas Devpraux, turintis savo 
dirbtuvę po nr. 41—43 ant 
Monroe Avė. Jis yra apskųstas 
kaipo virszinįkas draugystės dir- 
banezios popierinius pinįgus su 
fotografijos pagelba. Paslaptį 
palicijantai per septynis metus 
jieszkojo tos pinįgų dirbtuvės, 
pakol ant galo, suėmę du platin
toju, nesusekė ir patį dirbėją. 
Deveraux buvo vienas ir tur
tingiausių ir geriausių Detroito 
fotografų/ tpdėl nieks negalėjo 
tikėti, kad jis dirbimu pinįgųga
lėtu užsiiminėti.

foto

ant 
dol.

ką 
me-

Nepaaiseke.
Bostono szteĮto kalinyj laikė 

Jene Pomeroy, apkaltintą už 
žmogžudystę Kalinyj jis elgėsi 
visada paveikslingai ir sargai 
nieko jam užmesti negalėjo. 
Tuom tarpu jam ką tik nepasi
sekė pabėgti; jis mat netinginia
vo, bet nuolatai darbavosi ant 

♦ padarymo sienoje skylės, per 
kurią butu galėjęs iszdumti isz 

- po užrakto. ■ Kaip jis .tą galėjo 
atlikti nė turėdamas nė jokių į- 
nagių ir kaip galėjo paslėpti savo 
darl>ą, ne žinia. Atėję į jo kam
barį sargai patėmyjo sykį ne 
gerai prigulusį sienos akmenį* ir 
tik pertai ir susekė atliktą jam 
Pomeroyo darbą. Reikėjo dar vie
nos dienos, o kaltinįkas butų 
atsiradęs liuosu.

5,000,000 dol. daugiaus negu 
1895 m. Kiek iszkasė ant viso 
svieto, dar isz visų krasztų 
svieto trūksta teisingų žinių. 
Direktorius Amerikos pinįgų mu- 
szinyczios, p. P r esto n, skaito vi
są pereitų metų aukso produkci
ją ant viso svieto ant 215,000, 
000 dol. vertės, arba isz viso ant 
12,000,000, dol. daugiaus negu 
1895 m. 1886 m. iszkasė 
svieto tik už 106,000,000, 
Taigi tik pusę to, 
iszprodukavo pereituose
tuose. Labiausiai pasidaugino 
sztiuose krasztuose: Suvienytose 
Wieszpaty8tėse Sziaunnės Ame 
tikos, Australijoj,, Maskolijoj, 
Meksike, Indijose ir Chinieczių 
kraszte. Kaslink Pietinės Afrikos 
—ten daugelis kastynių dabar 
apsistojo, taigi nežinia tikrai 
kiek isz viso ten iszkasė. Cidabro 
pereituose metuose Suvienytose 
VVieszpatystėse Sziauriaės Ame
rikos iszkasė isz viso 52,535,000 
uncijų; taigi ant 2,560,000 unci
jų mažiaus negu 1895 m. Apie 
cidabro produkciją kituose krasz- 
tuose dar tikrai teisingo apro- 
kavimo nėra.

ant 10c. (nuo 
toną iszkastų

III. 2000 kaina*

koj. Jis buwo neturtingas ir per 
rūpestingumą vietinių lietuvių 
su mišriomis ta|xį gražiai palai
dotas.

Wisų giminių ir pažystamų 
praszome atsidusti už jo dusaią. 
Jeigu kas isz giminių arba pažys
tamų .norėtu placziaus dažinoti 
apie jo myrį, tegul atsiszaukia 
ant saito antraszo.

Frank Wenckus,
209 Brovining av. Waukegan,Ill.

Banersville Min.
Per Naujus metus pas mus teip 

buvo szilta, kad tokio oro jau 
nuo 20 metų nieks Minnesotoj ne 
atmena. 3 ir 4 Sausio užstojo to
kios darganos ir pustymai, kad 
nė joks trūkis negalėjo bėgti, 

- sniegas užbėrė ulyczias ir trio- 
bos, kad isz namų ne galima bu
vo iszeiti. Laike tos darganos, 

~ apsigyvenęs ant farmos dvi myli 
nuo miesto, koksai M’Grot susi* 
ginezyjo su kitu isz^5 dol., kad 
nueis į miestą. Iszėjo žmogelis, 
bet ne pargrįžo: ant rytojaus 
do jo kūną patKuryj-

- Žmogžudyste.
Maddelia, Min. Farmerys len

kas, Wincas Žabinski, apsigyve
nęs 12 mylių nuo Madalia, liko
si, drauge su sunumi, savo: ber
no užmusztas. Žmogžudys 'Sun
kiai sužeidė su peiliu ir Žabinskio 
moterį; nežinia ar ją bus galima 
nuo myrio iszgelbėti. Mat tokiu 
budu bernas atkerszyjo Žabins- 
kiui užtatai, kad tas nesutiko 
duoti jam savo dukterį už pa
ezią.

Baisus vargas.
Kaip sunkus Amerikoj buvo 

pereiti metai, matyt ant kiekvie
no žingsnio. Antai Nev Yorke 
50,000 szeimynų pereituose me
tuose likosi isz gyvenimų su pa
gelba szerifo iszmėstų ui tai, kad 
neturėjo isz ko randą užmokėti, 
taigi beveik septinta visų Nev 
Yorko gyventojų dalis. Toks jau 
vargas yra ir Chicegoj, 
sziądien daug darbinįkų 
darbo.

kur ir 
ne turi

- Issteisintas žmogžudys.
Isz CaroIton, Ky. Per Kalėdas, 

koksai Frank Harris, nuszovė 
ežia Hermaną Madley užtatai, 
kad jo namuose rado savo paezią. 
Žmogžudys likosi suareeztuotas 
ir pateko po sudu. Sudžia Do- 
naldson jį vienok paleido, pasirė
męs ant to, kacį pas užmusztajį 
Harrisonienė bėgiojo kai po pas sa- 
wo numėlytinį, taigi užmusztasis 
buvo suvadžioto]ūmi Harrisono 
moteries.

Badu numirė.
Isz Altoona, Pa. Ant 

czioe vienuose namuose rado czia 
negyvą moterį Oscaro Adams. 
Pasirodė, kad nelaiminga m ete
ri szkė nuo bado numirė. Namuose 
jau nuo dviejų nedėlių nė kąsne
lio duonos ne buvo. Szale kūno 
moteries gulėjo vos gyvas jos 
vyras. Tam czia suteikė kiek val- 

kodėl nieks nesuteikė tą- 
kada dar ir jo pasimirus mo

teris gyva buvo?
t Per isztisus pereitus metus 

ant Ellis Island isz visų svieto 
krasztų atkako 252,350 pasažie 
rių treczios kliasos: kajutomis gi 
atkako 98223 pasažieriai.

t Unadille, Pa. Antanas Hen- 
derson, kurisai czia nuszovė Jur
gį Summer ir sužagė jo dukterį, 
likosi tuojaus susirinkusios žmo
nių minios lynezuotas.

t Donaldsonk, netoli Stephan, 
Min. pasažierinis geležinkelio 
trūkis likosi susigrumuliavusio 
ant
iszmestas. Trūkio maszinista li
kosi mirtinai sužeistas. Daugelis 
pasažierių tapo prie to teiposgi 
sužeistų.

4 uly-

szėnių sniego isz rėlių

Isz darbo lauko,

5 Nev Yorko ir Brooklyno 
kriaueziai skundžiasi, kad jų dar
bai szįmet su visųsamažėjo, sako 
kad nė ant maisto uždirbti ne
gali. Paskutiniuose mėnesiuose 
darbas visiszkai sustojo.

Masillon, Oh. Kalnakasiai ap
linkinių anglių kastynių palio
vė dirbę; sztraike ima dalyvu- 
mą 1800 darbinįkų. Kastynių sa- 
vinįkai numažino mat ežia kal
nakasių uždarbį 
61c ant 51c) už 
anglių.

Moscontah,
kasių, dirbanezių anglių kastynė- 
se St-Clair ir Madison, pakėlė 
sztraiką. Reikalauja jie pakėlimo 
užmokesnio už darbą. Jie sako, 
kad kastynėse dirba vos dvi tris 
dienas per nedėlią, taigi prie 
dabartinio užmokesnio jie ne gal 
uždirbti nė tiek, kiek reikia ant 
gyvenimo raikalų.

Žymiausiai pagerėjo padė 
jimas darbinįkų Japonijoj ir tai 
vien todėl,kad ten terp jų vieny
bė: ten darbinį kas darbinįkui kelio 
ne užstoja. Matydami jų vieny
bę, paremia juos beveik visi isz- 
einanti ten laikraszcziai. Porą 
metų atgal darbinįkas Japonijoj 
su visų nepažinojo mėsos, nes 
uždirbdamas mažai, ne turėjo už 
ką ją pirkti. Sziądien jie valgo 
mėsų kasdiena.

1 Carbon Hill, III. Yra ežia 
dvejos anglekasyklos vadinamos 
nr. 1 ir nr. 2. Nr. Imas stovėjo 
per visą pereitą metą, o szįmet, 
po rinkimui Su v. Walstijų pre
zidento, buvo pradėjęs dirbti, 
bet numuszė darbinįkų 
po 25c nuo tonos. Taigi 
riai susztraikavo ir tas 
turėjo visai užsidaryti,
rius numeriui 1, kompanija uždą- 
rė tyczia ir nr. 2, ir dabar visi 
tenykszcziai darbinįkai, nuo pra
džios Gruodžio, likosi be darbo.

tiesos reikalauti, kad jų 
terp mus ne butu, kadangi nieks 
neisznyksta ant vieno paliepi 
mo.į

“Garsas” sako, kad mes nu
puolę todėl, kad tamsi ėsame, kad 
neskaitome laikraszczių. Ragina 
toliaus nesigailėti ddliaro vieno, 
kito ant iszsiraszymo laikrasz- 
czio. Mums rodosi, kad tas, kuris 
sziądien velyja doliarą praleisti 
kareziamoj, vieton iszsiraszyti 
sau laikrasztį, tas ir ant toliaus 
velys jį kareziamoj palikti. Rei
kia pirma musų girtuoklius pri
pratinti prie skaitymo, jeigu jie 
skaitymuose atras geresnį pasi- 
raminimą negu kareziamoj, tąsyk 
isz palengvo nuo jos atpras. Ant 
to reikia musų girtuokliams ant 
pradžios suteikti dykai galėjimą 
pasiskaityti, kada skaitymus pa
mėgs, toliaus ir pats nusipirks

lietuviais. Kaipo vaisiai to musų 
nesikentimo yra tas, kad mes 
nieko naudingo musų broliams 
atlikti negalime ir teip palengva 
žengiame pryszakin, kad to nė 
ne matyt. Argi ne laikas jau tą 
suprasti, ar ne laikas bandyti 
traukti musų vežimą į geresnes 
vėžes? Bandykime, o pats per
sitikrinsime, kad ir mums bus 
geriaus, ir lietuvystei daugiaus 
savo 
sime.

darbais naudos atgaben-

uždarbį 
mainie- 
numeris 
Užsida-

Tvanai.
Sztete Missouryje tvanai dar 

nepasiliovė. Miestelis Linn 
Creek, pietvakarinyj Missouryj, 
yra su visu vandens užlietas. 
Courthousas apsemtaškant 5 pė
dų giliai; garlaiviai plaukinėja 
po miesto ulyczias ir važioja isz 
apsemto miesto visokius daiktus 
ir atgabena valgį augsztesnių 
lubų gyventojams. Daugelis 
žmonių tik su dideliu vargu isz- 
sigelbėjo nuo prigėrymo. Prigėrė 
mieste ir aplinkinėse daugybė 
gyvulių. County Texas, Mo. tei
posgi vandens apsemtas; vienas 
vyriszkis ir 5 vaikų czia prigėrė. 
Septynios žmogystos susėdo į 
vežimą ir norėjo iszbėgti isz 
miesto. VVežimas vienok nusken
do tuojaus už miesto. Tamoszius 
Wilson ir moteriszkė Kinnery 
prisigriebė dar negilesnės vietos 
ir iszsigelbėjo, kiti gi prigėrė. 
Gal ir daugiau buvo panaszių at
sitikimų, bet apie tai dabar nega
lim* nieko dažinoti.

" L ■Kiek iszkasė aukso pereituose 
metuose.

Pereituose metuose, Suvieny
tose VVieszpatystėse Sziaurtnės 
Amerikos iszkasė isz viso aukso 
už 54,119,000 dol., taigi ant

T Mont Carmel, Pa. angleka
syklos dirba tik 3 dienas ant ne
dėlios, po 3 bertainius dienos.

5 Lancabter, Pa. Sudegė czia 
parvų dirbtuvė Schroederio & 
Smith’o; visi dirbusiejie joje dar
binįkai likosi oe darbo.

5 Weyauvaga, W18. 
miesto dalis, kurioje

Darbin(kų tiesos Naujoj 
Zelandijoj.

Nauja Zelandija — yra tai an- 
gliszka valdyba Oceauijoj, turi 
apie 500,000 gyventojų. Czia 
likosi dabar uigirtos tiesos 8 va
landų darbo ant dienos moterims 
irvaikamsnuo 14—16 metų; vy- 
riszki darbinįkai turi tiesą tei- 
posgi dirbti 8 valandas, bet apie 
tą sprendžia ne kiekvienas dir
bantis darbinįkas, tik darbinį- 
kiszkos draugystės, kurios vardų 
darbinįkų ir tariasi su darbda
viais (ką gi ten veiktu tie musų 
darbinįkai, kurie už pinįgus 
stengiasi sau geresnį darbą nu
sipirkti?). Bilius apie iszda- 
vitną tiesų pripažinanezių 
abelnai 8 valandas darbo 
dar likosi atmestas, bet 
jis bus isz naujo valdžios ant ap
svarstymo partamentai paduotas. 
Darbas pardavinyczių pagelbi- 
nįkų užgirtasant 9} valandos per 
dieną. Nedėlios darbas visur yra 
uždraustas. Apart to, visi dar
binįkai ir tarnai turi per nedėlią 
turėti vieną liuusą visą po pietų 
laiką; diena ant to nepaskirta, 
bet pripažinta už geriausią su- 
batą. Tą dieną, nuo 1 valandos 
po pietų, visos dirbtuvės, vars
totai ir pardavinyczios turi būt 
uždarytos. Wisi vieszi darbai, 
kiek tik galima, turės būt pa
vesti nepavieniems darbi n į- 
kams, bet darbinįkiszkoms or
ganizacijoms. Ant paskutinio' 
savo susirinkimo randas įneszė 
savo užmanymą, kad kiekvienas 
gyventojas, iszbuvęs tame krasz- 
te 20 metų, turintis isz viso 65 
metus amžiaus, gautu nuo viesz
patystės paszelpą po 10 szilingų 
(apie 3 d.) ant nedėlios ant gy 
venimo reikalų. Czia mat pati 
valdžia stengiasi pagerinti darį 
binįkų būvį.

Nauja Lletuwa.
“Vienybė” perspaudino 

“Naujos Lietuviszkos Cei t uo
gos” rasztą p.Petereiczio, kuriuo- 
mi tas kvieczia lietuvius kraus- 
tytiesi į Kanadą ir sutverti ten 
lietuviszką kolioniją. P. Petereitis 
sako, kad jis kalbėjo su valdžios 
agentu, p. Care te n, apie įrengi
mą Naujos Lietuvos Kanadoj ir 
tasai mislyja, kad žemės plotai Į sau knįgą vieną ar kitą. Antai 
parubežiuese nuo Minnesotos ir į 
sziaurius nuo Lake of the VVoode 
labai ant to tiktu, kad tik lietu
viai norinti farnieriauti norėtu 
czia persikelti. Ponas Petereitis 
ragina lietuvius, norinezius užsi
imti žemės apdirbimu, atsiszaukti 
į valdžios agentą, p. Hugo Cars- 
ten, Immigration Office. Winni- 
peg, Manitoboj-

Žinoma, labai geistina būtu, 
kad lietuviai galėtu sutverti kur 
nors lietuviszką kolioniją, nes 
susirinkę į krūvą, tąsyk galėtu 
saviszkai gyventi. Įrengti far
mas ir isz jų gal naudos laukti 
vien tie, kurie ant pradžios turi 
sziek tiek pinįgų. Ar siūlomos 
p. Peteraiczio f ar mos isztikro 
lietuviams butu tinkanezios, mes 
nežinome. Užmanytojas vienok 
žemę czia per daug iszgiria ir per 
tai mažina pasitikėjimą; sako jis 
antai, kad czia, apart visokių ki
tokių laukų javų, yra neretai ir 
vynkalniai. Tuom tarpu Kanados 
oras yra jau per szaltas ant užlai
kymo vynkalnių; gal czia 
farmeris augyti savo darže kokį 
vynuogių krūmą, bet įrengimas 
vynkalnių jauczia ne apsimokėtų. 
Tas pats gal būt ir su v:- 
tais iszgyrimais to kraszto. Kad 
Kanadoj greieziaus ir pigiaus a- 
teiviai galėtu žemę sugriebti, to 
mes neužginame, bet ar ją gali
ma gauti per tarpinįkyatę p. 
teraiezio ir p. Carsteno, to 
nežinome.

Wokietijoj po visus didesnius 
miestus yra skaitinyczios, isz 
kurių norintiems dykai duoda 
ant pasiskaitymo knįgas; dau
gybę jų įrengė ir lenkai Pozna- 
niaus ir Szlezijos provincijose. 
Argi mes tokių skaitinyczių ne
galėtume įrengti? Mums rodosi, 
kad ežia reikia gero noro ir 
meilės skęstanezio brolio. Yra ir 
daugiaus daiktų reikalingų ant 
pakėlymo musų brolių, bet kad 
pajiegų musų nezžtenka ant už- 
ganėdinimo ant syk visų reikalų, 
stengkimės nors apie įsteigimą 
skaitinyczių, isz kurių kiekvie
nas norintis pasiskaityti gautu 
knįgas dykai. Kada tokios skai
tinyczios užgims, reiks wien ra
ginti prie skaitymo, kol to ne 
turime ir raginti nėra prie ko. 
Tūlos musų draugystės, teisybė, 
turi knįgynus, bet isz jų nau 
dojasi vien sanariai, paszaliniai 
gi už paimtas turi užmokėti. 
Kam vienok sziądien alus per 
gardus, tas nepanorės už knįgą 
mokėti, bet greieziaus eis į saliu- 
ną. Bandykime tik sutiekti žmo
nėms galėjimą pasiskaityti, o 
pamatysime, kokius tas vaisius

mes

Apsisaugokite!
Laikraszcziai persergsti žmonis 

nuo “neva daliuanezios žemę 
Washingtono sztete kompanijos 
isz Seattle,” kuri iszsiuntinėjo sa
vo atsiezaukimua, kuriais kvie
czia žmonis pirkti farmas Wa- 
shingtono estete, žinoma siūlo 
norintiems įgriebti farmas labai 
pigiai. Laikraszcziai velyja apsi
saugoti nuo tos kompanijos.

Wisokio8 prigavingos kompa
nijos, žinoma, visada atkreipia 
savo akis ant lietuvių.ir len
kų, nes tie mažiausiai supranta ir 
per tai juos greieziausiai galima 
prigauti. Isz tikro, musiszkiai ne
pasitiki geram užmanymui, pa
prastai nepasiduoda pertikri- 
mama gerą velyjanczio, bet už
tatai tankiausiai įpuola į priga
vėjų kilpas.

Isz visur,
|] Wisa, su daugybe dirbtuvių 

ir turtingiausių pardavinyczių, 
miesto Vero Cruz, Meksike, da
lis iszdegė. Pertai daugelis dar
binįkų ne teko darbo ir pastogės.

0 Ant užlaikymo savo repre
zentanto prie popiežiaus, Ryme, 
maskoliszkas randas paskiria tik 
2250 rublių, taigi kur kas ma
žiaus negu ant užlaikymo pasiun
tinių kur nors kitur.

H Paryžiaus katalikiszkas uni
versitetas, sekdamas pėdomis 
prancuziszko vieszpatystės uni
versiteto, nusprendė priiminėti 
ir moteris, bet tik ant tūlų mok- 
sliszkų lekcijų; mokintieji medi
cinos dar moterų vis gi ne pri
ima.

|| Belgiszkas garlaivys “Bel- 
gique”, plaukiantis i.sz Antverpe- 
no į Bayonną, užbėgo ant uolų 
Catshead ir susidaužė. Isz 18 ant 
jo buvusių jurinįkų tik trys isz- 
sigelbėjo, kiti, drauge su laivo 
kapitonu, prigėrė.

H Del ilgai besitraukianezių ly
tų Iszpanijoj, upė Guadalųuivir 
ir kitos į ją-tekanezios, užtviuo 
Ir užliejo didelius žemės plotus. 
Miestas Sevilla yra vandens ap
semtas. Tvanai neiszpasakytai 
daug blėdies pridirbo laukuose ir 
po kaimus; iki sziol jie nesimaži- 
na, bet auga.

Wisa 
tilpo 

visokios dirbtuvės, iszdegė. Per 
tai daug darbinįkų neteko darbo 
ir pastogės.

5 Shenandoah, Pa. Philadel- 
phia & Reading, Co. apgarsino, 
kad visose savo kastynėse pa
liaus darbą. Taigi daug darbinį
kų turėtu nustoti darbo.

T Johnstovn, Pa. Plieno 
dirbtuvė “Jovnstovn Co”, kuri 
stovėjo, vėl pradeda darbą. Cam- 
bria Bail Mill. No. 1. teiposgi 
dar szią nedelią žada pradėti 
darbą.

N Buffaloj nuo ateinaezios ne
dėlios, kaip pranesza tenykszcziai 
laikraszcziai, pradės dirbdinti 
miesto kanalus, prie ko diktai 
darbinįkų galės darbą sugriebti.

5 Shenandoah, Pa. Darbai prie 
anglių sumažėjo, darbinįkai dirba 
tik tris bertainius dienos. Pereitą 
mėnesi anglių kompanijos buvo 
pakėlusios mokestį darbinįkams migalos Jotainių kaimo; buvo 
aut 8 proc., o szį mėnesį jau wėl-----”
1 procentą numuszė.

ISZ 
Lietuwiszku dirwu 

AMERIKO.

Netikčta mirtis.
Waukeegan III. 3 d. Sausio, 

nedėlios naktyj, pirmą valandą, 
ant Chicago North Western gele
žinkelio pasažierinio trūkio liko
si suvažinėtas ir ant vietos už- 
musztas Povilas Urbonas. A. a.

Urbonas paėjo isz Kauno gu
bernijos, Panevėžio pavieto, Ra- 

naszlių, 30 metų amžiaus, su vįr- 
szum metus pragyveno Ameri-

Gerbusias wai8taM.
“Garsas” vėl primena apie 

atsitikusias kaip kur per Kalėdas 
terp lietuvių musztynes (apie 
girtuokliavimus nėra jau kalbos, 
nes tai kasdieninė lietuvių /duo
na). Mes garsiname, teisybė, apie 
atsitikusias musztynes, peikiame 
pesztukus ir girtuoklius,bet tas tiek 
geibi, kiek geibi numirėlį apniki
mas jo kunov Ką gi mes darome, 
jeigu jau ne ant apstabdymo musz- 
tynių ir szlykszczių girtuoklysz- 
czių, tai nors ant jų sumažinimo? 
Nuo žodžių ir nupeikimo lai- 
kraszczių jos juk nesumažės! Jei 
gu yra liga, tai turi būt ir prie
žastis, kuri ją palaiko. Taigi rei
kia tą priežastį surasti ir sykį 
suradus, praszalinti. Antai 50 
metų atgal szvedai (žuvėdai) 
garsus buvo visoj Europoj isz 
girtuoklyszczių, tai kodėl szią
dien jie priguli prie blaivesnių 
tautų? Teisybė, ten jas stabdė 
valdžia. iszduodama užkertan- 
czias jai kelią tiesas, stabdė pas
toriai bažnycziose, stabdė moks- 
lainių mokintojai įrengdami 
skaitymus; stengėsi stabdyti 
kiekvienas geras szvedas pagal 
savo iszgalę. Kągi mes pada 
rėme? Nieko. Taigi ne turime

Muku užmanymai.
Skaitant musų laikraszczius, 

gana galima patikti visokių už
manymų: vieni isz jų labiaus, 
kiti mažiaus reikalingi; apie į- 
kunyjimą vienų reiktu tuojaus 
pasirupyti, su kitais galima dar 
palaukti. Taigi naudingų užmany
mų mums ne trūksta, jų skiltys^ ^niszkai apserga po 20 žmonių, 
musų laikraszczių atsiranda net 
dauginus negu musų pajiegų ant 
jų įkunyjimo; tas rodo, kad 
musų eilėse yra gana žmonių, 
kuriems rupi visuomenės rei
kalai. Kas vienok isz tų už
manymų, jeigu mes jų įkūnyti 
negalime. Isz visų užmanymų pa 
ramą atrado tik “Tėvynės Mylė
tojų Draugystė”, ji teiposgi patiko 
vienok ir prieszinįkus. Kiti mu
sų užmanymai, nors kaip koks 
isz jų buvo dar reikalingesnis ir 
už “Tėvynės Mylėtojų Drau
gystę”, bet apart paties užmany- 
tojaus niekur ne rado pritarėjų. 
Tokiu budu ant galo ir patsai 
užmanytojas nusiminęs turėjo 
nutilti.

Pas mus teip yra, kad jeigu 
ką nors ir naudįngiausio ui 
manytu>“Kardtia”, ne parems jo 
užmanymo kiti laikraszcziai, už
manymus gi “Garso” netik ne 
parems jo prieszinįkai,bet suvisu 
apie užmanymą užtylės. Taigi isz- 
rodo, lyg kad musų laikraszcziai 
netarnautu lietuvystei, bet kiek
viena* tarnauja nuomonėms jo 
iszleistojo arba redaktoriaus, lyg 
kad laikrasztis butu vien jų įna
giu,; vien teip amerikonų isz- 
gįritmas biznis. Mums rodosi, kad 
dėl labo musų brolių priderėtų 
aukauti nors dalį musų asabiszkų 
užvydėjitnų ir nekentimų. Dar
buose ant visuomeniszko labo 
yra gana plati dirva, ant kurios 
gal iii teip vadinamas bedievis 
suaeiti su tikinėsiu, reikia czia 
vien noro susitaikyti, reikalingas 
czia vien taktas isz abiejų pusių. 
Ant nupeikimo pikto juk yra 
kritika, kuri nurodydama visu- 
pusiszkai silpnas ir geras puses 
jeib kokio užmanymo, geriausiai 
pertikrina kaip prieszinįką, teip 
ir szalinįką. Taigi kodėl tos kri
tikos musų rasztuose teip mažai, 
kad ją vos su pagelba mikro
skopo ‘atrasti galima? Teisingai 
“Kardas” viename straipsnyje pa 
raszė, kad mes vien pats su savim 
kovojame ir ėdamės lietuviai su

|| Holandiszkose valdybose 
ant salos Borneo, Pietinėj Azijoj, 
apsireiszkė cholera. Pirmiausiai 
ji pasirodė terp chiuieczių ir ma- 
lajieczių tų valdybų sostapilėj, 
mieste Batavia—paskui persikė
lė ir į miesto dalis europieczių 
apgyventus. Kas dieną viduti-

kurie tankiausiai ir mirszta.

|| Ant Kaukazo, ypacz gi po 
miestą Tiflisą, nesugauti piktada
riai paleido daugybę, turbut kur 
užrubežiuose padirbtų maskolisz- 
kų auksinių pusi m per i j olų (pusi m 
perijolis 7|, popierinio rublio).' 
Piktadariai juos leido po 5—6 
rublių. Pušim peri jotuose tuose 
nėra su visu aukso: jie padirbti 
isz vario ir bronzo.

U Isz Peterburgo raszo: 14 
metų tarnaitė, Ona Michailova, 
iszėjus savo darbdaviams, pasi
liko viena tik namieje. 
Atsidarė sau szepą, kur jos poni 
dėdavo visokius saldumynus, pa
ėmė isz jos truputį tų saldumynų 
ir keptą obuolį. Darbdaviai su
grįžę namon, tuojaus tą užtėmy- 
jo ir už tatai tarnaitę iszbarė ir 
pažadėjo pasakyti jos tetai, ku
rios mergaitė labai bijojo. Toje teip 
to nusigando, kad atidarė langą 
virtuvėj ir nuo ketvirtų lubų 
nuszoko tiesiog ant ulyczios 
ir užsimuszė.

|| Tam patim Peterburge gy
vena motina, kokia ten Matrona 
Gurjeva, kuri nežmoniszkai kan- 
kydavo savo sūnų, 12 metų My
kolą. 18 d. Gruodžio pargrįžo ji 
isz miesto namon girta ir tuojaus, 
kaip paprastai, griebėsi savo ne
laimingo sunaus; baisiai jį sumu- 
szė, paskui pagriebė ir per langą 
iszmetė ant ulyežios nuo antrų 
lubų, Ant laimės, nors vaikas 
skaudžiai susidaužė, bet pagal 
nusprendimą gydytojaus, susi- 
daužymai tie ne mirtini. Motina 
likosi suaresztuota.

|| Nors užstojus lytums Indijo- 
se laukuose truputį pasitaisė, bet 
visgi 75O,OOJ žmonių badą ken- 
ežia. Szelpti baduojaneztus turi 
randas. Australijoj, nors teipgi 
truputį palijo, betcz’a laukų jau 
pagerinti nugalėjo, kadangi lytus 
atėjo per vėlai. Per Kalėdas bu-

vo czia neiazpasakytos kaitros. 
Ant viso plataus Australijos plo
to artinasi badas. Krasztas, kuri
sai gabendavo daugybę kvieczių 
į Indijas, net ir į Europą, szįmet 
ir sau neturi kiek reikia; reiks 
isz svetur parsigabenti 30,000. 
000 buszelių.

Q Mieste Spaudau, netoli Ber
lyno, atsitiko smarkios kruvinos 
musztynės terp lenkų ir vokieczių 
darbinįkų. Nesutikimai terp 
lenkų ir vokieczių czia traukėsi 
nuo seniai, nes lenkai dirbdami 
pigiaus, mažino ir vokieczių už
darbį. Susibarus terp savęs dviem 
darbinįkams, tuojaus užgimė 
terp visų musztynės. Besimu- 
szanti vartojo kirvius ir špa
tus. Kada polieijai ir paszauk- 
tiems kareiviams pasisekė besi- 
peszanczius iszvaikyti, jau apie 
30 darbinįkų sunkiai sužeistų 
gulėjo ant žemės.

U Į Plymouthą, Pietinėj Angli
joj, atkako isz Indijų laivas “Nu- 
bia”,ant kurio kelionėj ant jūrių, 
apg'reiszkė pavietrė. Lilivas tas 
vežė mat isz Indijų kareivius. 
Trys kareiviai ir du jurinįkai ap
sirgo ir numirė; iszpradžių ligą 
laikė už cholerą, bet pasirodė,kad 
tai pavietrė. Laivą tuojaus Ply- 
mouthe sulaikė, kareivius ir juri- 
.nįkus nuvedė į kvaranteną, kur 
jie po užžiura gydytojų laikosi. 
Tasai atsitikimas iszgazdino ne tik 
anglijonis, bet ir kitus krasztua, 
nes jeigu pavietrė pradėtu pla- 
tiotiesi Anglijoj, pereis ji ir į ki
tus Europoj krasztus.

Į] Pavietrė mieste Bombay, 
Indijose, netik nesiliauja, bet juo 
tolyn, juo smarkiaus siausti pra
deda. Iki sziol jau didesnė pusė 
miesto gyventojų jrsz baimės 
iszsikraustė (isz viso jame buvo 
700,000 gyventojų). Kas nedėlią 
mirszta czia apie 1000 žmonių 
vien tik nuo pavietrės. Cziabu- 
vių miesto dalyj didesnė pusė 
pardavinyczių yra uždarytų. 
Baimė apėmė ir Europą, kadangi 
plaukianti isz Indijų laivai grei
tai gal ligą atvilkti j Egiptą,. 
Italiją arba į Marsiliją. Teiposgi 
gal ji ir žeme prisigriebti į Mas- 
kolijos valdybas isz czia gi to- 
liaus po visus Europos krasztus. 
Pavietrės Europoj jau seniai ne 
buwo, todėl czia jos visi bau-, 
ginasi.

|| Landrotas (pavieczio virszi
nįkas) Toruniaus pavieczio, 
Wakarinių Prūsų provincijoj, isz- 
davė įsakymą gaudyti dabar vi
sus darbinįkus atėjusius ant vasa
ros darbų isz Lenkijos ir abelnai 
isz Maskolijos, bet nesugrįžusius 
atgal į Maskoliją. Kas yra Loru* 
niaus pavietyj, tas' pats yra 
ir kitose rytinėse Prūsų provin
cijose, taigi ir Prūsų Lietuvoj. 
Prūsų raudas daleidžia laukų 
darbinįkams ateiti ant darbų isz 
Maskolijos, bet jie Prusnose 
gal pasilikti tik teip ilgai, kol 
traukiami laukų darbai. Wėliau- 
siai 1 d. Gruodžio turi grįžti at
gal į Maskoliją. Taigi tuos nesu- 
grįžusius ir gaudo su policijos* 
pagelba ir varo atgal į Maskoli-

____________________ ____  f

|| Iszpaniszkas laikrasztis “La 
Manaus”, paduoda apie szitokį 
atsitikmą. Wienas pajūrių ukinį- 
kas, isz kaimo Bens, pamatė Vilnių 
nesziojamą prigėrė!į nuo pasken
dusio Bremos laivo “Salier”. 
Kada vilnys pristūmė kūną prie 
kranto, ukinįkas jį isz vii ko isz 
vandens ir pradėjo kraustyti jo 
kiszenius. Prigėrėlis ranką turėjo 
augsztynt pakeltą ir sustingusiu 
Kada godus ukinįkas įkiazo 
ranką į brusloto kiszenių ir pra
dėjo ten jieszkoti pinįgų ir kitokių 
brangenybių, iszkelta numirėlio 
ranka, nežinia kodėl, nupuolė 
žemyn ir sudavė kraustytoji]! 
kiszenių tiesiog į galvą. Tasai 
teip to nusigando, kad wos pa
rėjo namon, tuojaus apsirgo ir 
ant rytojaus pasimirė.

B Peterburge, ant susirinkimo 
moterų labdaringos draugystės, 
moteris, daktaras Tarnovska, 
skaitė savo iaztirimus apie nusi
dėjimus terp moterų. Pagal nuo
monę Tarnovskienės,toks jau yra 
prie pikto palinkimas terp mote
rų,kaip ir terp vyriškių,tik nusi
dėjimai ne tie pats; jeigu mažiaus

_ (Pabaiga ant 3 puslapio).
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Mokslas apie nžlaikyma sveikatos,
pagal Berners’ą.

[Tąsa].
Tas tai ir privertė žmonis pasirūpinti a- 

pie padirbimą reikalingą ant atsigynimo 
ginklą; stoka gamtos ginklą ir privertu žmo
nis rinktiesi į krūvas, o tas davė pradžią tau
toms ir vieszpatystems.

Visos tos prieszginybes ir neparanku
mai, keldami fiziszką pajiegą, kelia drauge 
ir protą, platina jo darbo rubežius.

Visi girdėjote apie senovės rymionis, 
kokia tai narei ir darbszti buvo tauta. Jie 
prisigriebę į kitus krasztus, kaip antai į Af
riką, Iszpaniją, Prancūziją, Angliją iszmoki- 
no nuožmius tą krasztą gyventojus daugelio 
naudingą ir reikalingą daiktą, kaip antai: 
statymo tvirtą ir gerą triobą, kelią ir 1.1. 
Vienok dabartiniai senovės Rymo vieszjia- 
tystės krasztą gyventojai, kaip antai gyven- 

• tojai Rymo, Neapoliaus ir kitą Italijos mies
tą ir kaimą visai kitokį turi būdą: iszsitie- 
sę kur szeszėlyj miega sau ramiai, kaip užsi
nori žvalgyti — praszo praeivią. Ir lietuviai 
senovės buvo narsesniais už dabartinius.

Kokia priežastis to nupuolimo? Rymo 
vieszpatystės imperatoriai, užkariaudami dau
gybę svetimą krasztą, isz ją gabendavo į tė
vynę visokius aną auginamus javus ir juos 
dykai dalydavo gyventojams. Per tai užgi
mė tingimavymas, nieks nenorėjo czia užsi
imti žemdarbyste ir kitais. darbais, kadangi 
maistą dykai nuo rando gaudavo. Per amžius 
isz narsios ir darbszczios tautos iszsidirbo tin
giniai. Toliaus, krikszczioniszkuose laikuose 
kliosztoriai, vieton suteikti uždarbį betur- 
cziams, jiems dalydavo maistą. Žmonės juo 
toliaus, juo labiaus žudė anergiją ir norą 
dirbti, pakol ant galo stojosi tuom, kuom 
sziądien yra. Lietuvius nupuldė baudžiava, 
tik czia to nupuolimo jau kitokia yra priežas
tis: musą dvarponiai nieko nedavė, tik nuo
latai baudė, taigi kaip piktas mokytojas ati
ma vaikams meilę mokslo, teip nuolatiniai 
neteisingi baudimai sudemoralizavo lietuvius.

Pažinojau vieną gydytoją, kurisai gydė 
daugiausiai turtingas moteris; jis • pasakojo, 
kad didesnė dalia tu moterą serga todėl, kad 
nieko ne dirba, todėl joms per isztisas dienas 
nuobolu. Velycziau būti jau sargu arba 
virėju, negu pastoti niekam nenaudingu žmo
gumi, kaip anos turtingos moterys.

Sakiau jau, kad apart darbo yra dar ir ki
toks krutėjimas, o tuom yra visoki pasilink- 
erfilirimai.

Kai ^ėdamas vienok apie visokius pasira- 
minimus, asz nemislyju apie kazyras arba 
apie svaiginanezius gėrymusį tie naudos ne 
atgabena.

Permaina darbo tankai yra pasilinksmi
nimu. Jeigu, paveikslan, prileisite ilgą laiką 
ant skaitymo, malonu jums bus iszeiti pa- 
vaiksžczioti, prieszingai vėl, po ilgam vaiksz- 
cziojimui 4rba kitokiam fiziszkam darbui 
noriai griebsitės skaitymo. Tokiu budu per
maina darbo yra isz tikro pasilinksminimu ir 
tai labai naudingu, nes tąsyk dirba ne ti k musų 
kūno sanariai, bet ir protas. Ilgas skaitymas 
alsina akis ir mislį, ilgas vaikszcziojimas ko
jas, darbas ramas. Yra gana žmonių, ypacz 
terp lietuvių, kurie niekaip ne moka surasti 
pritinkanezio pasilinksminimo budo. Vienok 
teip arti jį surasti galėtu. Nekalbėsiu jau 
apie kitus budus, griebiuosi vien skaitymo.

Nesistengiu jus pertikrinti, kad daugel 
tikros laimės rasite knįgoje, jeigu tik pamėg- 
aite skaityti, jeigu tik pamėgsite mokslą ir 
azviesą. Ligoje ir nuliudimuoeę knįgos bus 
jūsų geriausiais draugais. Atrafeite jose isz- 
mintingus pamokinimus ir geriausius palink
sminimus.

Jeigu kas manęs paklaustų, ko reikia 
žmogui, kad butu laimingas, atsakycziau: ge
ros szirdięs, czystos saužinios ir meilės szvie- 
sos ir skaitymo knįgų. Kas tą turės, be abejo
nės galės būti laimingu ant žemės.

To jums visiems velyju. Neužmirszkite 
niekada apie skaitymą, kadangi I>rie to teip 
lengva priprasti. Pasistengkitėsi vienok pasi- 

. rinkti sau geras knįgaj, jeigu pasirink ,umėte 
netikusias, geriaus jau su visu ne skaityti.

Potam, ką jums kalbėjau apie reikalą 
■ krutėjimo, ne pykšite laikydami mažus vai

kus ant rankų už tai, kad jie nuolatai kruta; 
tas krutėjimas jiems yra neatbūtinai reika
lingas ant sudrutinimo kūno ir dvasios. Ži
note kaip vaikai mėgsta viską, ką tik pagrie
bia, kimszti į burną. Tame nieko peiktino 
nėra, ne* tą darydami jie persitikrina: ar paim
tas daiktas yra sunius, ar lengvas, švelnus 
ar sziurksztus ir ar gardus. Negalime to jiems 
iszaiszkinti žodžiais, tegul todėl jie persitik
rina pats iszbaadydami,’

Ne reikia vienok daleisti, kad tokios 
bandavonės butų skaudžios. Neiszmintingu 
butu daleisti persitikrinti, kad ugnis degina, 
o peilis pjauja, bot vaikas turi turėti vis ko
kį nors daiktą ant pasiramini mo.

į Negerai daro tie, kurie po ilgam ir sun
kiam darbui sugriebus vaikui kokį nore daik
tą, tuojaus nuo jo jį atima ir ne suteikia 
verkia u ežiam nieko kito, bet tankiai verkiantį 
musza. Toks elgimąsi su vaikais gal sumažinti 
jų protą, atsiliepti ant jo budo toliaus: teip 
augyti vaikai paprastai būva pikti. Teip vai- 

- kų, kaip ir suaugusių nieks teip ne drutina 
sveikatos, kaip krutėjimas ir darbas.

Atsilsys.
j Pirmiaus jau kalbėjau apie atsilsį ir pa-
i

siraminimą per vieną tik permainą veislės 
darbo, taigi ne daug liko apie tą pakalbė
ti.. Pasakiau, kad pereinant nuo vieno į kito
kį darbą, mes lyg atnaujiname mus protą ir 
kūną.

Ant galo vienok ir teip dirbant pailst 
me ir tąsyk reikalingas jau kitoks atsilsi 
būdas, o tuom yra miegas.

Isz visų apsireiszkimų, kuriuos kaipo 
nuolatai matomus ne tėmyjame gerai, miegas 
yra vienas isz žingeidžiausią. Tikrų miego 
priežasezią mes pasakyti negalime.

Papasakosiu ežia geriaus apie priežastis 
neduodanezias mums užmigti arba gadinau- 
ežias miegą.

Gal kiekvienas isz skaitytojų greitai už
miega: vos padėjo galvą ant paduszkos, jau 
knarkia ir miega gardžiai iki pats rytui. 
Bet ne visada teip būva, tankiai, ypacz se
nesni žmonės, negal tuo jaus atsigulę užmigti.

Viena isz priežaszczių nedaleidžianczių 
tuojaus užmigti yra mislys, nors ir apie malo
niausius mislytume daiktus. Gal jums teipos
gi ne kartą atsitiko, kad užmigti negalėjote. 
Tankiai įsimylėję ne gal užmigti, bet tai to
dėl, kad atsigulę mislyja apie savo numilėti-' 
nę.

Skaitanti vakarais ir ilgai raislyjanti apie 
tuos daiy <us, apie kuriuos skaitė, tankiai at
sigulę ne gal užmigti.

Neduoda mums miegoti teiposgi rupesz- 
cziai ir nusiminimai. Nekalbu ežia apie dide
les pasiekusias žmogų nelaimes, bet apie tan
kiai atsitinkanezias prieszginybes. Geriausiu 
ant to vaistu yra prisilaikyti szitola priežo
džio: “jeigu gali rūpestį praszalinti, daryk 
tą tuojaus, jeigu gi nieko padaryti ežia nega
li, ne mislyk apie jį.” Isztikro, jeigu pasieku
sio mus pikto praszalinti ne galime, tai nuola
tai apie jį mislydami dar labiaus musų padė
jimą pagadiname, uemislydami apie tą, ko 
pagerinti negalime, turime nors tą uaudą, 
kad atsigulę, tuojaus užmiegame.

Gal man atsakysite, kad besiveržianežių 
į galvą mislių ne galima praszalinti? Galima 
joms vienok kelią užkirsti, reikia tik pradėti 
mislyti apie kitus malonesnius daiktus, rei
kia mokėti savę suvaldyti, kas yra isz tikro 
sunkiausiu darbu.

Silpni, ligūsti, arba seneliai tankiai isz 
ryto pabunda labai anksti, tankiai sykį 
pabudę ne gal užmigti. Priežastis to—yra su 
mažėjimas jų pajiegų. Todėl reikia gulant to
kiems prie lovos padėti szmotelį kokio valgio 
irsudrutinanezio gėrymo, idant pabudus ga
lėtu truputį susidrutyti. Potam miegas vėl a- 
teis.

Treczia priežastis, kad ne galima užmig
ti, yra perdaug didelis nuvargimas arba per- 
sidirbimas. Darbas visos dienos tankiai gal 
mus teip susilpnyti, kad atsigulę negalėsime 
užmigti ir ta yra svarbiausia priežastis, ko
dėl darbas virsz pajiegų yra valingas.

Dabar pakalbėsime dar apie priežastis, 
kurios suteikia mums sunkų ir neramų mie
gą. Vienu isz svarbiausių priežasezių yra ei
nant gulti perdaug apsunkyti pilvą valgiais, 
ypacz gi tokiais, kokių pilvas ne gal ūmai 
perdirbti. Jeigu valgant vėlai vakarienę per 
daug apsunkysite pilvą, atlankys jus ne ma
lonus, baisus sapnai.

Ant ne ramaus miego atsiliepia ir lova.
Gal ne norite tam tikėti; palaukkite vie

nok, o tuojaus kitaip pradėsite mislyti. At
menate gal apie tą, ką kalbėjau apie reikalą 
czysto apsirėdymo ir apie tą, kąip sunau
dotos ir pagedusios kūno dalelės su prakaitu 
iszsiveržia isz musų kūno ir pereina pirmiau
siai į drabužius areziausiai kūno ėsanezius, 
kaip antai į marsakinius. Taigi, jeigu paklo
dės, paduszkų užvalkalai bus ilgai ant lovos 
be permainymo, tai musų kūno pagedusios 
dalelės prisigriebs į tas musų patalo dalis ir 
juo ilgiaus jų ne permainysime, juo labiaus 
susitersz ir per tai neturėsime ramaus ir malo
naus miego. Nereikia niekada, tuojaus atsi
kėlus, kloti guolio, bet reikia atidarius lan
gą daleisti, kad szviežias lauko oras atnaujin
tu sziek tiek musų patalą. {

Kalbėjau jau, kad pagedęs, ne czystas 
oras vodingai ant musų sveikatos atsiliepia. 
Tą patį galima ir apie miegą pasakyti. Žino
te, kad musų paežių kvėpavimas gadina orą, 
taigi negerai yra, jeigu per daug žmonių mie
ga mažame kambaryj. Jeigu jame užtenkaroro 
vienam arba dviem, tai niekada ne užteks 
penkiems ar szesziems. Jeigu jau ne galima 
skaitliaus mieganezių sumažinti, tai reikia 
nors stengtiesi, kiek tik galima, kad oras 
ežia butų czystas, taigi tankiai reikia atidari
nėti langus.

Atmykite, kad mes didelę dalį musų gy
venimo praleidžiame miegstubėj: po 7 .valan
das kas dieną, taigi reikia rupintiesi, kad jo
je nesugriebtume visokių ligų ir kad miegas, 
vieton sudrutinimo, ne atgabentų mums silp- 
snybės ir nelaimės. Nuo to apsisaugosime vien 
tąsyk, jeigu rūpinsimės apie czystą visada 
patalą ir szviežią orą.

Saugojimas musų kūno dalių.
Iki sziol kalbėjome abclnai apie tą, kas 

ant užlaikymo musų gyvybės ir sveikatos yra 
reikalingu. Isz to, apie ką jau kalbėjome, ži
note, kad musų kūnas susideda isz visokių 
dalių, kurios viena su kita turi susiriszimą. 
Jeigu apserga viena dalis, visas musų orga
nizmas tą jauezia; ilga liga atsiliepia ir ant 
žmogaus proto.

Norėdami sveikais pasilikti, ne galime 
vien rupintiesi apie užlaikymą tvirtės ir svei
kos vienos musų kūno dalies, bet reikia žiū
rėti, kad visos butu sveikos ir tvirtos. Ką gi 
mes laimėtume, jeigu, pavęikslan, rūpinda
miesi apie užlaikymą sveikų ir tvirtų rankų, 
apleistume visai kojas ir jeigu turėdami tvir
tas rankas, ne galėtume vaikszczioti? Juk tą
syk ne linksmas butu musų gyvenimas?

(Toliau bus).

moterų patenka į Budę, tai wien 
tod€l, kad tankiau* papuola j to
kius piktus darbus, kokių sūdąs 
nebaudžia, kaip antai į paleistu
vystę, prekiavimę sawo kunu; 
teiposgi moterys geriaus moka 
užslėpti sawo peiktinus darbus, 
ant jos įsakymo tankiai piktę wy- 
riszkis atlieka. Neturėdamos at- 
sakanczios fiziszkos pajiegos, mo
terys ne užsiima plėazimais, bet 
ui tai paslaptose wagystose 
moterų penkis kartus dauginus 
ima dalyvumę negu vryriszkių. 
Terp moterų mažiaus yra ui 
muszėjų, tokius atsitikimus pas 
jas gimdo: meilė, noras atker- 
szyti, piktumas, bet labai retai 
pasitaiko žmogžudystės isz nety- 
ezių, kokių vyriszkiai daugiausiai 
papildo.

H Kaip reikia saugotiesi ir 
kaip greitai galima užsikrėsti net 
isz tolo visokiomis limpanczio- 
mis ligomis, geriausiai parodo 
szitasai atsitikimas. VVienamekai
me, Wokietijoj, apsirgo 9 metų 
mergaitė, kurię nuo tėvų ant au
ginimo paėmėgiminės ir tai apsirgo 
tymais. Giminėtųpafe kuriuos buvo 
mergaitė, paraszė į tėvus laiszkę, 
praneszdami apie apairgimę jų 
dukters. Laiszkę tę mažas brolis 
apsirgusios mergaitės laikė 
rankose ir kaip tankiai vaikai 
daro, kiszo į burnę. Į 6 dienę jis 
teiposgi apsirgo tymais, nors ant 
30 mylių aplinkui niekur tymų 
ne buvo. Dar žingeidesnis buvo 
kita atsitikimas. Wiena motina 
su duktere gyveno Bretanijoj 
(Prancūzijoj, Atlantiko pakran
tėse), jos gi sūnūs gyveno 
^Vokietijoj (200 mylių toliaus). 
Motina gavo nuo sunaus groma- 
tę, kad jis kę tik sirgo tymais, 
bet dabar jau pagijo. Nuo to 
laiszko,į umę laikę, liga užsikrėtė 
motina ir sesutė sirgusio Wo- 
kietijoj vaiko, motina pasimirė, 
duktė gi pagijo,

U Republikoj Argentinoj, 
Pietinėj Amerikoj (ten yra dik- 
tai ir lietuvių), likosi parlamen
to priimtas bilius uždedantis mo- 
keszcziua ant visų ne apsivedu
sių gyventojų nuo 20- 80 metų 
amžiaus. Seneliai snuo 80 metų 
mokės mažai, voe 20c. ant mėne
sio, bet ant senių nuo 50—70 už
krautas lieka mokestis po 30 dol. 
ant mėnesio. Naszliai ir naszlės 
gal raudoti savo pasimirusios pu
sės tik per tris metus. Mokeszcziai 
tie užkrauti ne tik ant vyriszkių, 
kaip tai yra antai tūlose anglisz- 
kose kolionijose Aaustralijos, bet 
ir ant ne apsivedusių moterų. 
Naszlės po 30 metų liuosos yra 
nuo to mokeszczio, bet jaunesnės 
neturinczios vaikų, arba tik vie- 
nę vaikę, moka tokį jau mokestį 
kaip ir vyriszkiai. Jeigu vyras, 
arba moteris, be iazsiteisi- 
uanczių priežaszczių atsisako ant 
užmanymo apsivesti, tai atsisa
kęs, pagal § 5 to naujo biliaus, 
turi užmokėti kitai užmanusiai 
apsivedimę pusei 500 dol. Taigi 
galima tikėti, kad ežia ne bus 
neapsi vedusių, kas ne norės, 
turės bėgti isz to kraszto.

Mas-

Pirmutiniai žemes gy
ventojai.

Nuo kada žmogus atsirado ant 
žemės, tikrai dar nežinia. Rasztas 
Ssventas skaito nuo sutvėrimo 
svieto, taigi ir nuo atsiradimo 
žmogaus, su virszum 5000 metų, 
nežinia vienok, kaip toje tolimoje 
senovėje metai buvo skaitomi; 
mena, kad tų laikų metai apėmė 
daugybę sziędieninių; indiecziai 
skaito laiko perijodus po 10,000 
metų ,o tokių laivę daug. Musų 
mokslinczių tiri Dėjimai suranda 
ženklus žmogaus gyvenimo to
liaus į užpakalį negu 5000 metų. 
Bet tuose laikuose, paveikslan, 
assirijonys, incį^cziai, chiniecziai 
stovėjo jau ant gana augszto 
kulturiszko laipsnio; statė jie 
tvirtynes ant apsigynimo nuo 
kaimynų užpuolimo, turėjo dide 
liūs miestus, žinycziae, puikius 
rumus, turėjo geležinius darbo 
ir apsigynimo įnagius, apdirbo 
laukus, sėjo grudus, augino na
minius gyvulius, turėjo jau ir 
rasztę; dailė ir mokslai ir tuose 
laikuose jau žydėjo; jau priesz 
5000 metų žmonės pažinojo laikę 
kelionių tūlų dangiszkų pasvie- 
czių.

Bet kad moksliszki isztyrimai 
traukiasi labai palengva, taigi 
gyventojai tų laikų, arba patys 
turėjo pereiti kulturiszkus laip 
snius nuo užsiėmimo vien me
džiokle ir žvejojimu, perbėgdami 
laipsnį valkiojimosi su prisawin- 
tų gyvulių bandoms iki apsisėdu- 
sių ant vietų žemdarbių, arba 
apszvietimę turėjo paimti jau 
gatavę nuo kitų, seniaus gyve
nusių tautų, su kurioms susegda
vo. Tirinėjimas sziędien gyve- 
nanezių mažesnių tautiszkų gai
valų parodo, kad nuožmi me
džiotojai ne gal perszokti su sy
kių nuo maitinimosi isz medžio-, 
klės ant. žemdarbių, bet isz pa- 
lengvo turi pereiti visus kultu
riszkus laipsnius, pakol žemdar- 
biais pastoja.

Wisuose apgyventuose krasz
tuose, kaip antai Asirijoj, Peles
ti no j, Egipte, teip ir Europoj 
rauda ženklus, kad žmonės ežia 
gyveuo jau ir tęsyk, kada dar 
apie pakėlymę jų iszminties ir 
kalbos būti negalėjo, kada jie ne 
pažinojo nė geležies, nė kitokių 
metai i ų, iszėmus vien kaip 
kuraukaę, kurį pradėjo ant graz
nų vartoti, seniaus gi ir aukso 
nepažinojo.

Ardami žemę, kasinėdami olas 
ir senus akmeninius kapus, ran
damus visur, pradedant nuo 
Szvedijos iki Widuržeminių jū
rių, iszėmus Wokietiję, teiposgi 
dumbluose daugelio ažerų, ran 
da tankiai dailiai nulygintus, ar 
ba tik nuskaldytus akmenis, 
apie kurių reiszkimę nieko neži
nojo, pakol ant galo labiaus ir 
giliaus tuos akmenis tirinėdami 
ne suprato, kad tai turėjo būti 
įnagiai darbo ir ginklai senovės 
tų krasztų gyventojų. Panaszus 
jie tankiausiai į mažus kirvukus 
su skyle, yra be skylių, yra ir 
kitokio pavidalo daiktai. Žmo
nes juos paprastai vadina perkū
no kulkomis, tikėdami,kad jie su 
perkūno trenksmu aut žemės nu
puola

Tiripėjimai parodė, kad vidu
rinėj Europoj, kur pagal padavi
mus ir istoriję turėjo gyventi 
tautos atkakusios ežia isz sziltes- 
nių Azijos krasztų, gyveno vie
nok žmonės jau ir priesz tų tautų 
atėjimę, taigi tada, kada didesnė 
Europos dalis buvo ledo uždeng
ta Tęsyk tai Wokietijos plotuo
se irsziltesnėj už ję Prancūzijoj 
gyveno renai, muskusiniai jau- 
cziai (duodanti aptiekose laiko-

U Miešta Jeiake, Pietinėj 
kolijoj, policijantai apstojo kar- 
cziamę armenieczio Jegozarianco, 
kurioje susirinko plėszikų pulkas 
pabėgėlio isz Siberijos, garsaus 
czia Zujewo. Atėjus į kareziamę 
polieijantam*, jie suėmė Zujewę; 
jo draugai pasikėsė jį iszweržti 
ir kas tėn isz kruwos szuktalėjo 
“waikucziai, weržkime”, bet 
kaip tik policijantai iszsitraukė 
rewolwerius ir nukreipė juos į 
kruwę Zujewo draugų ir pabau
gino, kad szaus, jeigu jie iszdrys muajNBę)^ kurie sziędien už-
kę daryti ant paweriimo suimto
jo, jie neiszdryso gelbėti. Zujew 
ir du jo draugai: Kolumbov, tei- 
poegb pabėgęs isz Sibenjos ir ži
nomas ežia arklawagys, Korosty- 
low, likosi teiposgi suimti ir nu* 
westi ant policijos. Czia Zuįewę 
surakino į geležinius panezius. 
Jie iezsitąrŽ, kad nesigaili papil
dytų žmogžudysezių, bet wien 
to, kad kaip warna pateko į kil
pas ir suterszė garbę, pasiduoda
mas be pasiprieezinimo. Aut galo 
jis pridūrė: “bet asz dar nenusto
jau vilties. Norite pamatyti, kad 
asz nesibauginu jūsų apkausty
mų?” Tę pasakęs, jis isztiesė 
rankas, pasipurtė ir geležiniai 

Į paneziai nuo rankų ir kojų nupuo
lė ir Zujev wėi atsirado liuosas.

siliko tik szaltoj Grenlandijoj; 
sziędien tik dar Lietuvoj, Balt- 
bokszczio giriose užsilikę tu
rai ganėsi tęsyk lygumose 
WokietijoB, po draug su di
deliais pulkais laukinių arklių. 
Apart tų žvėrių, gyveno Eu
ropoj tęsyk olų meazka, dusyk 
didesnė už sziędieninę, Hutas ir 
olų hyena, ant pievų ganėsi di
deli, plauukais apžėlę mamutai 
(didiejie sloniai), nosaragiai ir 
vandeniniai arkliai vadinami hy- 
popotamais.

Neskaitlingi tų ‘laikų, į ku
riuos dar istorija ne siekia, gy
ventojai vidurinės Europos gy
veno, rodosi,kainų olose, kadan
gi olose visokių Europos krasz- 
tų surado kaulus minėtų žvėrių

i>z dalies apdirbtas, taigi juos 
apdirbti galėjo tik žmonės. Žan
dai olų meszkoe buvo įnagiu 
skaldymui žvėrių kaulų,ant iazė- 
mimo isz jų taukų. Daugely] olų 
rado ženklus ugnawieczių sų an
glimis ir pelenais, o szale jų gu
lėjo wisoki titnaginiai įnagiai ir 
ginklai, kaip antai: peiliai, kir- 
wiai tik nuskaldyti, bet ne 
szwelnyti (szlipuoti).

Tuose laikuose, taigi laikuose 
kada žmonės gyweno olose, ne 
atrado niekur nė jokio ženklo 
laikymo kokio nors isz naminių 
gywulių, niekur ne matyt nė jo
kio įnagio isz metaliaus padary
to^ Tuos laikus žmonių gyweni- 
mo, į kuriuos ne siekia istorija, 
nuo kurių nėra nė jokių rasztisz- 
kų likimų, wadina akmeniniais lai
kais todėl, kad žmonės vartojo 
wien isz akmens padarytus sawo 
darbo ir apsigynimo įnagius.

Wienok jau ir tų laikų žmo
nės, nors raszyti ne mokėjo, mo
kėjo jau^ wienok papieszti pa
veikslus tę kartę gyvenusių ant 
žemės žvėrių. Kalnų olose Pran
cūzijoj ir netoli Schafhauzeno 
(Turingijoj), atrado kaulus, ant 
kurių iszrežyti buwo paveik
slai renų ir muskusinių jauezių.

Taigi ir tęsyk buvo mat jau 
pamatasrasztuisurastas. Pirmiaus 
atsiradęs rasztas ne buvo isz Ii 
terų, bet buvo papieozti visoki 
daiktai. Tokį rasztę dar ir 
sziędien vartoja nepažįstanti 
musiszkioraszto nuožmi Amerikos 
indijoniecziai.

Užstojus sziltesnienes laikams, 
kada ledai užsiliko tik ant aiig- 
sztų kalnų, didiejie olų žvėrys isz 
nyko, teiposgi ir apžėlę didiejie 
sloniai arba mamutai, o renai ir 
muskusiniai jaueziai persikėlė į 
szaltesnius krasztus, žmogus Eu
ropoj užima jau platesnius plo
tus, gyvena jau krūvose; aplei
do jis kalnų olasirpiadėjo sau sta
tyti būdas isz szakų arba isz su 
medžiotų žvėrių skurų, teip kaip 
dar daugelis nuožmių* tautų ir 
sziędien gyvena. >

Nuo tų laikų užsiliko akmeni
niai kapai ir teip vadinami “Kjo- 
kenmoedingai” (krūvos sumestų 
valgio likuczių, kokius sziędien 
randa Szvedijoj, Danijoj, Sziauri- 
nėj ^Vokietijoj.

Krūvos valgio likuczių, su
mestų į vienę kruvę, turi tan
kiai apie 400 žingsnių ilgio ir 
apie per sieksnį augszczio; dau
giausiai czia yra dėžių visokių 
jūrių gyvuoliųir austerių. Randa 
juos pakrantėse NVokiszkų ir Bal- 
tiszkų jūrių. Terp sumestų žvė
rių kaulų nėra cąia jau renų, bet 
užtatai kaulai stifnų, elnių, szer- 
nų, isz paukszczių tetervino, tai
gi paukszcziogyvenanczio spygli
nėse giriose. Isz naminių žvėrių 
yra jau szuo, kurio mėsę žmonės 
valgė, kadangi randa ir apdirb
tus szuuų kaulus. Atrasti czia 
įnagiai padaryti isz titnago ne 
lygiai skaldyto, retai nuszvelny- 
to. Kirvių aszmens įdubę, pla
tesni negu senesnių laikų.

Sziędien Danijoj, prie Baltiko 
pakranezių, kur suranda tas krū
vas valgio likuczių, nėra teter
vinų, taigi tas rodo, kad czia se
niai augo girios spyglinių me
džių. Baltike nėra sziędien auste
rių, kadangi jo vandenyse per 
mažai surumo, taigi tęsyk.jūrės 
tos turėję užimti platesnį ruimę 
ir placziaus turėjo jungtiesi su 
sūresnėmis "VVokiszkoms jūrėmis, 
jeigu Baltike galėjo gyventi 
austeriai.

Wėliaus žmonės pradėjo reng
ti kaimus ant vandens, statė na
mus ant polių ažeruose įmusztų. 
Laikuose, kada žmonės gyveilo 
ant vandenų ant polių pastaty
tose triobose, jie buvo jau daug 
augazeziaus pakilę negu tie, kurie 
paliko anuos akmeninius kirvu
kus ir krūvas valgio sumetu. Ant 
polių statytus kaimus ant ažerų 
pirmiausiai surado Zuericho ažere 
1854 m. Dabar vienoj Szveicari
joj surado jau apie 500 tokių se
novės kaimų vietų; rado jas tei
posgi Meklemburge, Prūsuose, 
Italijoj ir kituose krasztuose. 
Sziędien gyvenanti maliajiecziai 
ant salų Borneo ir Celebes (Pieti
nėj Azijoj), £eipoagi papuazai 
Naujoe Gvinėjos teipjau ant po
lių namus sau stato, Namai toki 
ant vandens pastatyti tyczia pa
rengtais takais isz medžių kelmų 
szale viens kito sudėtų jungėsi 
kaip per tiltę su žeme; ant kran-

to buvo tvartai dėl gyvulių, ku 
riuos tęsyk jau laikė ir Taukai sė
jimui javų; ant ažerų gyveno 
vien žmonės. Isz naminių žvėrių 
žmogus tę^rk turėjo jau: 2 veisli 
gal vijų,2 veisti kiaulių, szunį, 
avį ir ' ožkę. - Isz augmenų au
gino jau: kvieczius, sorus ir ka
napes.

Darbo įnagiai buvo isz pradžių 
isz elnio ragų, kaulo, kietų ak
menų. Matomai . pažino jau ir 
prekybę, kadangi tose kai ma v i e- • 
tėse suranda ir tokius ukmenis, 
kokių ten nėra, taigi juos galėjo 
jie sugriebti vien nuo prekėjų; 
Szveicarijoj antai surado nefritę 
ir gentarę, kokių ten niekur nėra 
ir būti ne galėjor

Wėlesnių laikų tokių ant polių 
pastatytų kaimavieczių randa jau 
ir dailiai nulipintus molinius puo
dus ir indus, graznas isz szpi-' 
žo, bronzo (sumaiszymas vario 
ir cino). Geležiniai . iszdirbimai 
pirmiausiai pasirodė krasztuose ' 
pagal Widuržemines jūres, isz 
Aur visoki iszdirbimai pre
kėjų likosi iszpiatinti ir po - 
kitus Europos krasztus. Ameri
koj, paveikslan, atradus ję Ko
lumbui, nors ežia buvo dvi gana 
augsztai pasikėlusi kulturiszkai 
w>eszpatysti: Meksikas ir Peru, 
bet geležies dar ne vartojo 1492 
metuose.

Nuo sunaudojimo geležies žmo
nija greieziaus .pradėjo kilti augsz- 
ty n, n uoto laikoir prasideda isto- 
riszki žmonijos laikai. Isz geležies 
žmonės pradėjo dirbti visokius 
darbo įnagius ir ginklus; teip 
darome ir mes dabar; tiek mes ' 
iszmokome, kad geležį mokame 
kietesne padaryti ir paversti ję į 
plienę.

Kas atmine myslę.
Sziędien jau apturėjome pa

skutines oftcijaliszkaš žinias, kiek 
kuris isz kandidatų ant Suv. 
Walst prezidento gavo žmonisz- 
kų'it elektoriszkų balsų. Ir teip: 
visoie Suvienytose ^Valstijose 
tapo^atiduota 13,888,762 balsai. 
Isz to\kaitliaus McKinley (rep.) 
gavo 7[1O1,4O1; Bryan (dera.). 
6,470,656; Palmer (GoldStander 
dem.) 135,956; Levering (Pro- 
hib.) 130,560; Bentley (natio- 
nal) 14,392; Matchett (sočiai.) 
33,538. McKinley gavo žmonisz- 
kų balsų 630,745 daugiaus už 
visus kitus kandidatus.

Elektoriszkų balsų McKinley 
gavo 271, o Bryan’as 176. Kiti 
kaudidatai negavo nė vieno elek- 
toriszko balso.

Mes paskyrė m e $25 nagra- 
dos tam skaitytojui, kuris at- 
mys:sukiek elektoriszkų balsų 
taps iszrinktu naujas Suv. Walst. 
prezidentas, o jeigu atsitiktu,kad 
nė viens isz skaitytojų neatmytu, 
tai prižadėjome nagradę tam, ku
rio minimas bus arczięusiu. Taigi 
sziędien, perkraezius visus laisz- 
kus su myslėmis, neradome at- 
myta nė vieno, dėltogi žadėta 
nagrada pripuola tam, kurio mi
nimas yra areziausiu. Arcziausias 
isz minįku yra 270, taigi jam pri
guli pažadėta nagrada, bet kelios 
nedėlios atgal, jisai raszė mums, 
kad iszvažiuoja į E u ropę. Taigi, f 
jeigu jis dar randasi czionai Ame
rikoje, tegul ataiszaukia, o gaus 
savo $25. Red.

Saugokitės apgaviko.
Buck Mountain, Pa. 8 Sausio. 

Godotina “Lietuvos” Redacija! 
Meldžia patalpinti sziuos kelia^ 
žodžius, dėl persergėjimo žmonių 
nuo apgaviko.

Nekokie Mockus isz Detroito, 
Mich. iszsiuntinėjo apgarsinimus, 
kad jis turi ant pardavimo “Mo- 
nų Koįgas”. Mes keli susitarę 
sudėjome pinįgus ir nusiuntėme 
jam, bet jau iezėjo keli mėnesiai, 
o mes negauname nė atsakymo, nė 
knįgų. Dėltogi sz'uomi praser- 
gstim kitus, kad ant tokių apgar- 
sinimų pmįgų ne aiuntmėtutnėt, 
nes žus jie teip, kaip mus pra
žuvo rankose Mockaus.

A.Kaunas, Buck Mountain, Pa.

Naujos Knįgos.
,. Dabar Lietuvos redakcijoj 
galima gauti pirkti knįgas:

1, Padėjimas Lietuviu Tautos 
Rusų vieszpatystėje, paraszyta 
grafo Lelivos. Labai naudinga 
kiekvienam ję perskaityti. Prekė 
35 c.

2, Trumpas apraszymas apie 
Žemę (Geografija),paraszyta kun. 
J. Žebrio, prekė 15 c.

/J
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— Ant kertės Robey ir Polk. 
ui. 34 metų A. Wartier, pereitos 
pėtnyczios naktyj, iszsitraukė isz 
kiszeniaus revolverį, prikiszo jį 
sau prie smilkinio, patraukė—ir 
atliko ant vietos. Priežastis pat- 
šudystės nežinoma.

— Į aptiekę Rudnickio, ant 
kertės 19 W. ui ir Hoyne avė. 
atėjo du plėszikai ir su revolve
riais nugąsdinę aptiekorių, paėmę 
isz kasos 6 dol. ir isz jo kisze
niaus auksinį laikrodėlį, iszsinesz- 
dino. Rudnickis sprendžia, kad 
abudu plėszikai buvo lenkai.

— Ant 79 ui. Motiejus Salasze 
viez likosi pervažiuotas trūkio 
Lacke Shore & Michigan Sou
thern geležinkelio. Ėjo jis mat 
iazilgai szėnių namon ir negirdėjo 
isz užpakalio atbėganezio trūkio. 
Trūkio ratai su visu nelaimigą 
žmogelį sudraskė.

— Wienoje halėje, po nr. 859 
Division str., buvo balius. Atėjęs 
ant baliaus Werner susibarė su 
Jonu ir Simanu Wroblevikiais ir 
nuo barnių perėjo į m u sz tynęs, 
kuriose Werner likosi savo prie- 
szinįkų teip sumusztas, kad jį 
reikėjo tuojaus į ligonbutį ga
benti.

— Detektyvai Kenney ir 
Nehles, isz stacijos Sheffield avė., 
suėmė du broliu Byczku, kurie 
drauge su Kolockiu vogė ran
kenas nuo sztritkarių. Kolocki 
likosi pagautas bevagiant; jis tai 
iszdavė ir likusiu du savo 
draugu, kurie dabar pateko į po
licijos nagus.

— Pereitą nedėlią, episkopa
is sz k oj bažnyczioj, ant keitės 26 
ir Michigan avė. atsibuvo ne
bylių szliubas. Jaunavedys Harry 
Friiz ir jaunamartė, Louisa 
Achesson, buvo nebyliai; szliubą 
jiems davė pastorius teiposgi 
nebylys. Isz visų susirinkusių 
sveczių tik trys galėjo kalbėti, 
wisi gi kiti buvo nebyliai.

— Cjbicagos vagys pradeda 
jau užpuldinėti su revolveriais 
ant besimeldžianczių bažnyczioj. 
Nedėlios ryt jų ant iszėjusio isz 
czekų bižayczios Szv. Prokopo 
(kertė 18 ui. ir Alpont), Kuho, 
bažnyczios terpduryj užpuolė du 
plėszikai ir isztiesę revolverius, 
pareikalavo pinįgų. Kuba ati
davė jiems 4 dol., potam vagiliai 
pabėgo.

- Kaip atsargiais reikia būti per
kant valgio produktus, rodo tą 
atsitikimas buvę® dabar Engle-

- voode, kur 17 žmonių apsirgo 
nuo pagedusios mėsos. Szeimynos 
Adenau, Baumgarten, Bock, 
Gedlach ir mėsinįko Papkes vai 
gė deszrą pirktą Papkes par-‘ 
davinyczioj ir nuo to tuojaus ir 
apsirgo, Paszauktas gydytojas 
nusprendė, kad jie nusipuolino 
nuo pagedusios, mėsos, kuri buvo 
pirktoje deszroje. Gydytojui pa

- si sekė apsirgusius nuo myrio isz- 
gelbėti, apart vienos Bockienės. 
Dvi katės ir antys, kurios tą 
deszrą ėdė, tuojaus pastipo.

— Daktaras Ayers, isz biuro 
“Associated Charities”, apgarsino 
žinias apie Chicagos beturezius 1 
už Gruodžio tnėneaį pereitų metų, i 
Savo apgarsinime, Dras Ayers i 
sako, kad dabar Chicagoj yra toks i 
vargas, kokio ežia niekada ne 
buvo. 10000 žmonių, neturėdami 
isz ko nusisamdyti sau gy venimą, 
nakvoja visokiose policijos Sta
cijose. Gruodžio mėnesyj į “As
sociated Charities” atsiszaukė 
1280 žmonių reikalaujanczių su- 
szelpimo. Daugiausiai atsiszau 
kusių buvo isz vidurmieszczo, 
nes 587 žmonių; isz sziaur- 
vakarmio miesto kraszto 425; 
isz Englevood 282; isz stokjardų 
339. Taigi jis persergsti norin- 
czius į Chicagą atkakti.

— Pas savinįke vieno hote- 
liuko, po nr. 47 S. Clark 
Lizzie Waite, atkako koksai 
žėjas ir atidavė rasztelį, po 
riuom buvo pasiraszęs viens 
pažįstamas; tasai praszė ją 
važiuoti ant pasilinksminimo. 
Waitienė liepė vežėjui palaukti 
ir puikiai apsitaitiusi, paėmus 
pinįgų, sėdo į atsiustą vežimą. 
Wežėjas vežė ją visokiotais 
ulycziomis, ant galo sustojo ant 
kertės Kinzie ir W. Water ui. 
su visu tuszczioje vietoję. Czia 
tuojaus priėjo prie vežimo du

Ui., 
ve- 
ku- 
jos 
at-

plėszikai, pribėrė Waitienei akis 
pipirų, atėmė brangias graznas 
vertės 1500 dol. ir pinįgų 150 
dol., paskui dar sumuszė ir įsi
metę isz vežimo, pats įsėdo ir 
nupleszkėjo. Ant jos riksmo at
bėgo policijantas ir nugabeno su- 
muaztą ant policijos stacijos.

—- Pas farmerį, netoli Lace, 
Christopherą Wartenburgą, se
nelį apie 70 metų, užėjo du ne
pažįstami vyriszkiai ir įsipraszė 
į nakvynę. Wartenburg pavedė 
jiems s»Vo miegstubę. Naktyj 
vienok tie svecziai pakilo ir su 
revolveriais rankoj pareikalavo 
pinįgų. Szeimynįkas atsakė, kad 
namieje turi tik 4 dol. ir parodė, 
kur jie pakavoti. Wagiliai vie
nok paėmę tuos pinįgus, ne
patikėjo, kad tai visi. Atsineszė 
isz lauko sniego, į jį pribėrė drus
kos, kad netirptų per greitai ir į 
t ji sniegę įkiezo suraisziotus War- 
tenburgę ir jo teiposgi 70 metų 
senelę moterį. Nieko vienok ne 
pelnė, nes namieje daugiaus pinį
gų ne buvo. Taigi sudaužę stoi
kus, nudraskė sienas, bet neradę 
daugiaus pinįgų, iszsineszdino. 
Seneliai nuo tų kankinimų 
sirgo.

Knygos Dvaaiazkoa.
t planklma* SS. Sakramento „ 15c.
Bvangelijo*, dranga lietuviuko* Ir lenkiu

ko* ant kožno* nedelo* ir *zveste* 
Fllote* arba kelia* in maldinga gyvenimą 
Giria* ape baily bia »udo Dievo "
Gydyklo* no baimei įmertiei 
Gyvenimai i*v. Dievo ir III aokona* ra.

Franoiazkau* 20c
Gyvenimą* izvento Benedikto •• 16c
Gyvenimą* ravenc*. Marijo* Pino. „ 90c
Gyvenime* Wieeapatie* Jėzau* „ 66c.
Gyvenimai vii u Saventu ant kožno* dieno* 

5 didele* knygo*. kožna po •• 
Tie paty* gyvenimai Siventuju drūtai 

daryti, vi*o* 5 daly* vienoje knygoje, ant 
garo* užvardinlmai atapauati aukao lltaro- 

VM 3426.
Grieaznyka* ingražyta* ant gero kelio per

JezrsaPon* „ „ 10o.
Girtybe „ „ „ 15c
I. to rija Katalike Bažnyczio* 11.00
latorna *eno ir naujo IitaUmo *u abroMlei* 15c 
Ictonja izventa tano ir naujo latatymo no 

antveri-no aviete ikiamerti Kriitaa* 
Kai yra griekacl labai naudinga knygel* 
Kalba ape Kataliku tikėjimą 
Kaip apapakajitie lutnlanija " 
Kanozia Vleaipatle* Jėzau* arba Gavenlo* 

knygele 
KaedienineaMaldo* M •• *
Lietuviazko* miizio* *u natom!* 
M Iiija 
Nekaltybe aug.rtyb* ir grožybe to* dorybe* 
Pamokate! ape *uda Dieve - “
Pamokite! ant didžiųjų metiniu izwenc*iu 

ir didžioaio* nedelo* „
Pamokate! ir Ganytojau* kalbos ,, |
Pekla arba amžina* pragarai 
Penpejimai ape azventa tikėjimą u 
Priaigatavojima* ant amerezio “ 
Vadove* in dangų “ 
Vartai dangau* •• 
Vadovaaaptenkanczlu kanczla Wie*zpatte*

Jezuao Kri*tu*o “

Iszslunczizme in wiaoa miestui Ir miestelius visos A» 
merikos visokius daiktus, kaipo ui: Maszinas dėl sPuvi-' 
jmo, Maszinasdėl drukawojimo gromatu, Siutus, Overkcį 
tus, ^Vargonus, Armonikas, Orajyjamas Dėžutes, KlarneJ 
Us, Fleitas, Base t les, 8k ripkas, Gitaras, Triubas, Žiūro* 
nūs, Britvas, Peilius, Widelcius, Ssauksztus, Slriclbas, 
Revolverius, Laikrodžius, Laikrodėlius, Lenciūgėlius, 
Kompasus, Žiedus, Auskarus, Abrozus ir wlsokius kitus 
daiktus, j .Teipogi padidiname fotografijas, dirbdiuame 
luksztus dėl laikrodėliu jf t. t. Prisiuncziame kaUJioga 
koinam dykai. Adresavvokit teip:

Kelpsch, horeiko & Co,, 
56 Fifth Avė., CHICAGO, ILL.

ap-

GROMATNYCZIA.
P. Jurgiui Vazneliui.—Gaila 

mums labai, bettamistos rasztai ne 
tinka į spaudę; jie teip paraszyti, 
kad ir pataisyti negalima.

P. Scher. Klaida ptaisytajau 
pereitame numeryj.

Pajieszkojimai.
Pajieszkau savo brolio, Mikolo 

Grunko, paeinanezio nuo Ma
rijampolės, Suvalkų gub. Jis 
pats, ar kas kitas, teiksis duoti 
man žinię ant szito adreso.

Mike Janik, Barnesville, Minn.

Pajieszkau Jurgio Sluszynsko, 
paeiuanezio isz Kauno rėd., Re- 
seinių pav., Widuklės parapijos. 
Jis pate, ar kas kitas, teiksis duot 
žinią antszito adreso:

Kaz. Jurkus
1852 Noyang Avė. Scranton, Pa.

G romą tos ant paczto
2708 Aly** Benedikt 
2707 Andrvjeo Ivaa 
2713 Barealty* W. 
2723 Betsow ki Piotr 
2731 Bluzaa Peter 
2740 Bukata Jozef 
2742 Bayier Cenoieve 
2744 Bylrun Ane
2773 Galui Kataryn*
2774 Ga.cbiin G.
9777 Gawelda Ignats 
2798 Hegedte C« kažko
2809 Jarecka* Elibiete
2810 Jake* Vincente* 
2836 Iw.nowiki P. 
2839 Kliatsk n I. 
2841 Koizii Jozef 
2873 Maotivil Teodor
2876 Maraiatok Jan
2877 Marti* Juze

2880 Maate Stanlilow 
2882 Matute T.
3818 Pinautky Charlei 
2SM3 Byike Adoif.
2M8 Siwalika Anielika
5012 Vojtkiene Agota
5013 Walti Ebse 
3018 Wer*c-j J oze f 
3025 VVremnai Jurgi* 
30J8 Žile Malk
3030 Zmada J.
3031 Zygaot* J.
28® Schypokat Adolf 
2SMM 8chwerbel J*H 
2973 Šilui S.
2887 Stelkovlen F.
2990 Sturger Paul 
2993 Szerkinle Auguct 
3O>1 Tunmoblnz M. 
3008 Vabiz Jose!

Balius!
Subatoj, 16 Sausio, darom 

lių pasilinksminimo, ant kurio 
grajys puiki muzika, bus szokiai 
ir kitos zabovott, užtai visus lie
tuvius ir pažystamus szirdingai 
užpraszom atsilankyti. Balius 
prasidės 6 valandą vakare.
Su guodone ! Įg- Krikazaiunis,

° | ir A. Ambraziejus.
584 S, Jefferson str.

ba-

City.

Mitingas.
Nedėlioj, 17 Sausio, tuojaus po 

sumai, salėje L.' Ažuko, Dr-tė 
Lietuvos Sūnų laikys savo mi
tingą, ant kurio visus sąnarius 
užpraszo pribūti. Užpraszo ir ki
tus lietuvius norinezius prisira- 
szyti prie draugystės.

K. Pocius, sekr.

po
W.
8t,

Subatoj, 16 Sausio, 7 i wal. 
pietų, salėje H. Kerulio, 749 
22nd, st., ant kertės Wood 
Liet. Republ. Kliubas 9 vardos
laikys savo metinį mitingą, ant 
kurio bus rinkimas naujos ad
ministracijos, uitai visus lietu* 
irius uipraszo pribūti.

J. A. Jauksztas, prez.

Eataliogas knyga.
Knygos maldų. 

' Aukao AHoriu* arba Szaltmi* dangiaskn 
•karbu, apdaryta drūtoj įkuroje, zatety- 
tali kraaztala, drueziai apkauatyta ir iu 
kabami* “ “ “ 81.60

Apdaryta tzagrine “ 33.00
Sena* ir nauja* Ąukao Altoriui, įkuroje apkau

•tyta* Irau kabe “ tl.M
Sena* ir Nauja* Aukao Altorių*, vokiaskotn*

11 tarom I* “ “ •• “ 81 80
Baisa* Balandėlė* arba Maža* Šlaitinei!* 75o
Bala** Balandėlė* apkauitita* 8frs
Bala** Balandėlė* *u Offlcium Parvum Lao
B*l*a* Balandėlė* izagrme “. 1J0
Maža* aukao altorių*, mažyte maldaknyge, vi-

1A0

Mas** aukio altoriui gražeme izagrino apda
re.................    .....JOc,

Mažu auk*o Altorių* kryiztollneme apdare 75c. 
Garbe Dievui ant augiztyb**, *kuro>. ap- 

kauityt* ir *u kabe 11 JO
[izganingl dūmojimai *P« •opuliu* »zv.

Mūrijo* Pa n oi ” * ’’
Menq m*. Marija* Pano* 30c
Ražanczu* amžina* ir *u itaotjom* “ IOo
Stebuklai Dievo »v. Sakramente " 40c
Tajemnyczioe Gyvojo Ražancziani 15c
Kanticzitoa.......................   76°-
150 paalinu Dovido kaaaliau* ant paveikite

gan tiesk u „ « 7®°

50c 
•>.00 

75c
10c
40c
4Oo
15c 

l
15c.

Knygos mokalyszkos.
Abaoel* geriau** moklDtuwe <1*1 walkn 20c. 
Akywl Apslreiazklmal Sviete, aut kuria imo 

ne* nuolato* žiuri, bet lu gerai neaupran- 
ta: tu 7 abrozeltel*. Naudingiau** kny
gele ant *wieto dėl daaiiinojimo i*z ko 
daro*i žaibai, griauimai. lietu* ir aniegai; 
ka* yra debealai ir ant ko jie laiko*!.

Preke....  30c
Etnoliogiazko* imulkmeno* 36c
iitorlla Europoi *u mapomi 50c
latorlja Suvienytu Wai*tiju Sziaurine* Atne- 

risoe. Apraazo kaip Koliumbaa atrado 
Amerika, koki czia tada žmone* gyveno 
koki žmone* pirmiaualai l*s Europo* pra
dėjo vailuoU in Amerika, kokio* kare* 
buvo, ui ka karevo ir kokluoae metuoae; 
kiek prezidentu buvo, koki Ir klek kuri* 
gero padare dėl atlo* žeme*. O ant pat 
galo talpinau Konitituclja Suvienytu 
Wa)*tiju, kuri yra reikalloglaaiiu dalyku 
dėl perakaitymo kiekvienam žmogui 
asloje Amerika* žemele gy venaneziam. 
Turi pualapiu 364 Frake 8! 00

T* pati drueziai apdaryta............................... 31.96.
Ka darytle, kad butume • vaiki ir ilgai gyventu

me................................................................ 10c.
Lementoriu* Lietuviazka* *u poteriai*, 

kotekismal* Ir mistranturu. 10c
Lletuvo* latorlja. paraižyta 8. Daukanto 31.50 
Mokilaiapi* Žetnia Ir Kitu* svietu*, ju bū

vy ir pabaiga Apraazo ka* yra žeme, 
isz ko ji susideda, ant ko ji laikosi ir 
kaip sukasi; ka* yra saule, žvaigžde*, 
menulis; kaip toli in saulia ir in kita* 
Žvaigždį**, ka* yra planetos, korneto* ir 
kito* retai matomo* žvaigžde*. Yra tai 
naudingiausia knyga ir reikalingiause 
dėl perskaitymo ir pasimokinlmo kiek
vienam ži-*-------- *---------- -----------
nanczlam..  __ ... .................... ........ ............. T.........7So 

Tapati drucziai apdaryta................................ *1.00
Pilnai izimtmetlni* kalendorių* *u plane

tom i* I 15c.
Pradteniokall* Rankos Raisto dėl nori nesi u 

Itzmoktie gražiai rarrytie ite.
Bankvedi* G romą t u raižymui. Yra labai 

naudinga knygele, kuri mokina kaip reik 
raasytle gromata* ln:paiy*tamu*. priete- 
llu*, giminia*, mylimai*!** ir myllmuo- 
•iu* prieis ap*lwedlma, In ponu*, kunl- 
gu*. wy«kupu* ir kita* augistai p*.t*ty
lai y pa tai Pa«weiklnlmal (pa*iucse<o- 
ne*) ant Nauju Mitu, dienoje warduwiu, 
užgimimo Ir kituo*e *warbiuo*e atiitlkl- 
moue*e. Preke. 60c.

Trumpa *enowe* Lietuwlu latorlja „ IOo
Praeit* Vilniau*. 10c.
Leogwa* budai paežiam per latre* pramok

ti* ra*z»tie. dėl nemokancsiu 10c
Nauja* lletuw|«zka* Lemantonu* „ 10c
8pa*abai greito l*z*liiiokiniino angeitoko* kai

bo* n* apdaryta* “ “ 11.00
o apdaryta* " S1J5

Knygos istoriszkos, swietisz- 
kos, pasakų ir giesmių.

Aaegdotai liz*itarim*l ir patarle* liz <ywenimo 
*enowe* Grekoou bei Kymlonu “ 5c

ANDEBSONO PASAKOS. Vlaaoje kayv*-

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

838 W. 18ih Str.
Priima ligonius sdyaose: nuo S tkl 1> prie* z plet 

ir nuo 8 vakare. Telepbona*: Canal 1(7,

Augustas Kilę viržius 
3301 Laurel Str. kertė 33-ios.

Arba ant 3252 Laurel St.,
Pigiausiai isz važio ja:

ANGLIUS ir MALKAS.
Teipegi užsiima perkraustymu (per- 

Hiufavimn) visokių daiktų, permainant 
vietą savo gyvenimo. Priima ujpraazy- 
mus ir per grumstas jsz tolymesnių 
dalių mieato, kas ko reikalaujate, tegul 
paraszo, o tuojaus pribus. Wiską atlieka 
pigiau kaip kiti.

Kiekvienas, kuris siuneziant 
pinigus arba perkant szifkortę tapo 

apgautas per žydą Koperly 
ant S. Canal ui., 

tegul atsiszHukia pus mane, į ma
no offisę, po nr. 3121 Laure! ui., 
o asz jam padėsiu atjieszkoti pra
žudytų pinįgu.

Asz teipgi parduodu szifkortęs 
ant visų linijų kuo pigiausiai ir 
siuneziu pinįgus į Europą.

Julian PiotrowNki,
3121 Laurel 8L, Chicago, III.

Dr. M. Stnpnickis.
feriausei ir pigiausei gydo viso 

ias ligas. Rodyjame visiems 
lietuviams savo reikaluose krei
ptis pas jį, busite užganedįti. 
Neturtingus lietuvius gydo už 
dyka kas panedėlis tarpe 9|os ir 
12tos adynos vidurdienio. Adre
sas: 3121 Laurel st. Telefonas: 
Yards 695 J r

“RYTAS”
NEDELINIS

Laikrasztis
ISZ EINA

SATERBURY, CONN.
Yra tai vienas gryniausiu, kas 

link padavimo Amerikoje Lietu- 
viszku laikraazcziu. Lzleidžia- 
mas Kriszczioniszkoje dvasioje. 
Žinių daugiausiai apie Amerikos 
lietuviu reikalus.

Ant metu tiktai $1 dol.
Welitina kiekvienam ji skaityti. 
Raižyk it ir pinigui aiuskia ant adreso:

Rev. J. Zebris,
34 Jobu St., Waterbury, Conn.

A. S1LHA 31 CO. 
551-555 Blue Island Avė 

kerte 18-tos ir Loomis ui., CHICAGO.
Užlaiko didžiausi ji krautuvę

DRAPANŲ ir APAUTUWO 
lis sztoras pilnai užverstas rietu 

wems naujausių vasarinių paltų, žiponų, 
kelnių, kepurių, skrybėlių, marszkinių, 
czeverykų, ir t. t., o prekės pigiausios 
kaųi visur. Prie to užlaiko visokiu 
kubilėlius, dūžiutias ( valizas). Paran

j ■ kiu yra privažiuoti, nes streetkariai pri- 
eina isz visų dalių miesto.

Lietuvys Kazimieras Ramanauskas, 
kurį czeant fotografijos matote, yra kler- 
ku toje krautuvėje ir lietuviams, tena 

perkantiems, patarnauja isz szirdies. Parodo tikrus tavoms ii 
paduoda teisingas prekias, per ką kiekvienas perkantis gali būt 
tikru, kad gaus teisingą tavorą ir nė ant vieno cento nebus ap
gautu.

Ben. Hatowskis.
527 S.Cnna urte Jndd, Ctiicaun, l|

Dirba, taiso ir parduoda: 
LAIKRODŽIUS, LAIKRODĖLIUS
LeilCiugOiu', Žiedu-. Špilka*,

Ka.-n-r L-a t-aul puik ų U H 1,. .d 14-h, 
K aratų. ai.t l.’> akūitių su tikrais Elgino w

ežiu, ne ’kM imjjZ t • a 
tos.

Km tik ko reikliaujete ateikite pu mane, 
pirkaite viaką pigiau kaip kitur.
Ziegorela czistyimas 50c. Sprendzyna50c. Styklas ir skazupkoa‘10<

Szlubinej ziedaj 56 ir 72 prabos nog |3 iki |6. Sidabrini
“Elgin” ziegorej |7.00. Wyska garantevoje ant metu.

“LIETUVA”
Nedelinis Laikrasztis

Iszeina Chicagoje kas subata ir paduoda žmonėms 
SKVARBIAUSIAS IR TEISINGIAUSIAS ŽINIAS 

isz Amerikos, Lietuwos ir wiso paswieczio.
“Lietuva” kasztuoja ant metų tik S2. Kas abu do- 

iarus užsimoka isz virszaus, gauna puikę knįgelę, vertės 50c., 
dovanų. Kas užsimoka $1, gauna knįsrelę už 25c. Knįgelę gali 
sau iszsirinkt isz musų kataliogo kas kokię nori, kad tik nebran
gesnę per 50c. o'prisiųsime dykai.

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

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

“Lietuvos” Redakcija parduoda szifkortes ant ge
riausių laivų, siuuczia 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- 
viszkę bažnyezię ir atliekame visokius lietuvių reikalus gerai, grei<* 
tai ir teisingai.

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

dabar aaz gyvenu po nr.
544 Blue Island Avė., kertė 18tos ui., Chicago.

The Golden Gate.‘Wine & Liquor Co.
Mes turimedidę daugybę visokiųdVynų, Likierių ir Cigarų: mes parduoda- 

ms geriausi j tavorę, pigiausios prekės kaip visur kitur. Ndpirk kitur, pakol 
□e pamatysi musų ta vorą.

Su guodone M. Rubin, 544 Blue Island Avė., kertė tetos ui-

924 33rd Street. CHICA€^r44Ar
Pinįgus siųskite registruotose gromatose arba per “money order”, Ui nie

kada ne pražus. Iszpirkę “money order” nelaikykite jį kiszeniuje, bet tuojau* 
prisiekite mums: siuneziant “money orderį", gromata registruoti nereikia, 
prisiuskite prastoje granatoje, nes ant jo nieks, be mus,‘pinįgų isz pa c z to ne- 
iszims.

Ofisas "Lietuvos” esti kasdien atidarytas nuo 7tos valandos ryto iki 9 va
karo. o nedaliomis nuo tetos vidurdienio Iki 6 vakaro. Chiėagiecziai turinti 
kokius reikalus, teiksis atsilankyti minėtose valandose.

, . . * . h

“GARSAS”
Naujas

Lietuwiszkas Saliunas.
Fel. Majausko 
3301 Laurel 
kerte 33cztos ui.

Užlaikau «vieži* 
bavar-ka Alų, ge- 
rtauila* . f

balių ir tresiallju.

rielka*.

Ir puikiautlu* Ciga
rui.

Prie saliuno tu
riu puike didelia 
sale ant mitingu.

Ateik broli pamatytie ir to viso 
pabandytie.

Fėlixaa Majauskas, 
3301 Laurel st., kerte 33czios ui, 

CHICAGO, ILLINOIS.

A

— Geriause lietuviszkai—lenki- 
szka Aptieks Juozo Leszczynsko, 
po nr. 3315 Laurel st., kuri užlai
ko geriausias gydyklas czionyksz- 
czias ir isz Europos ir teisingiau- 
sei iszpildo receptus, o prekes 
pigesnes kaip kitur. Aptiekoje 
randasi kasdien no adynos 11 ry
to iki 2 po pietų D-ras M. F. 
Božyncz, o D ras M. P. Kosakaus- 
kas randasi Czetvergais ir Nedė
liotus no 10 iki 12 adyn. vidur* 
dienio ir daktaras W. Statkevi- 
czius randasi kožname laike. Ant 
pareikalavimo gali paszauklie in 
aptieka per telefoną kiekviena 
daktara, koky kas nori ir kožnoje 
valandoje. Teipogi ant pareikala
vimo iszsiunczeme yvairias gy- 
diklas visur, atsakome laiszkus 
yvairioee kalbose ir gydome )y 
gas per laiszkus.

Telefonas Yard 709

Geri&usias Saliunas
VVlbURYJE MIESTO

J. KOWALSKJ 
40 La Šalie Str.

Kuriame randa*! geriausi gėrimai, ir 
puikiauaiM užkandis, Kiltas ir ssaltM, 
visada yra ant stalo. Bartenderis yra 
lietuvys; taigi lietuviai ,turėdami kokį 
reikalą mieste, gali pM jį gaut rodą, 
nes snliunM randasi visai arti korto 
(City Hali).

PIGIAUSIAS KROMAS 

Czebatu ir Czeweryku 
M.W.OoodminG»3 N. Giy St.

BALTIMORE,MD.
Per (zial* 30 dienu turiu iMpaduotie vi*u* 

mano žieminiu* tavoru*, kaip tai: Onebatu* 
Czeverykų* dėl vyru, notaru, vaiku ir kūdi
kis. Uitai taip Janai »*m»žinau ju prekia*. kad 
vlak* pa* man* dabar galt pirkti beveik už pu
ta preke* Dėlto atkreipiu atyda vi** aplinki-

HILLE’S FOTOGRAFAS,
3452 8. Halsted ui.

Nujlma puikias Fotografija*, už tuziną tiktai 
$2.00

A* w*auliu Ir kitokiu reikalu n ujimu Foto.-, 
ftja* kopulk susui.

AMERIKOS LIETDWIU,
yra pigiausias nedelinis laikrasztis.

Iszeina Szenadorije kas su
bata, kasztuoja tik wie- 

na dolery ir 20 et. 
ant metu, 

60 centu už pusmety,
TALPINA puikittelstorijas ir apraszymus isz lietuvių gyve

nimo; teipgi žiiiiHs isz Lietuvos ir wiso svieto; Garse daugiausiai 
galima rasti žinių isz Amerikos apie darbus.

Jei nori žinoti kas sviete darosi; jei nori pasiskaityti puikių 
istorijų, jei nori dasiiinoti apie darbus kituose miestuose—parai- 
kviesk “Garsą”. Prisiųsk sawo adresą, tai gausi porą nume
rių ant pažiūros už dyką. >

Mus Adresas “GarSas” Pilbl 1 Slllllg Co.
SHENANDOAH, PA.

periit1kry*lto kad taip pigiai niekur n* 
kaip pa* mene SU O UODO N K

M. W. Goodman.

E ZAN1EWSK1S.
924 33rd Street, Chicago.
Lietnwiszlra8 kriauezius.

Užlaiko puikiausi? kriaucziszkę 
Sztor? ir geriausei padirba viso
kius vyriszkus drabužius: siutas 
daines, bruslotus ir tt. Siuva 
drapanas kuo greieziausei, isz ge
riausių gelumbių, ir už pigesnę 
preke kaip perkant gatavas. Tei
pogi taiao ir czystyja visokius 
drabužius. Darbji atlieka gerai, 
gražiai, greitai ir pigiai.

Gazeta HaDdiowo-geograficzna, 
organ Po Išklego Tovarzyatva 

Handlovo-geograflcznego 
(przedtem *talv 

dodatek •‘Prz^i|d* W»«echp•tokl•go’•) 
vychodsi 1. i 15 každego miesiąca. 

Prenumerata roezna vynosi
v Ameryoe pėlnocnej............. $2.

Pdlroczua....... .$1.
"Gazkta Hasdlowo-okogkaficxna” 

będzie podavač dokHdne spravoidanla 
o položeniu naszych rodakdv po zagra- 
nicami kraju, oraz v8kaz<5vki i infor- 
MACTK DOTYCtąCB KMIORACTI I KOLONTZA- 
cti, oras ekonomieznego stanu rdžnych 
kraiti v. a zvlMzcza tych ziem, do ktd- 
rych ludnoėč vychodcza nasza podąža. 
Celem gazety rdvniež będzie popieranie 
przemyslu i handlu polskiego a zvlasz- 
cza vyvozovego (eksportu) przez do- 
starezanie najšviežszyoh viadomočei o 
bandlovych stosunkach zagranicy. — 
Oprdcs t ego, "Gazkta Handlovo-obo- 
gbaFiczna” umieszczal będzie vyczer- 
pujące spravozdania z najnovszego ru- 
chu naukovo geografieznegu.

Reriakcys i /dminlstrarya:
Lwow (Lembsrg-Austria)

ulica Mochnackiego 1. 12.

W. SZYMANSKI
624 Blue Islnnd Avė:

užlaikau didžiausiaKrautūiia Mebliu,40
, , , kaipo tai; J
Stalų, Sęėpų, Lovų, Peczių, Lem-^s 
pų, Divanų ir t.t. o parduodu 
viską pigiau kaip visi kiti szto- 
rai.Teipogi parduodu ir antmėne- Y 
ainių arba nedėlinių iszmokesczių. J 
Pamėginkit pas manę, o pamaty- 
si te, kad daug geriau ir pigiau 
pirksile viską, nė kaip kur pas 
kokius žydus. įLAKĮ

JEWEL
4 ‘

STOVĖS

STOVEPlAHTINTHEVfflRlD

N. L. PIOTROWSKI,
Adwokatas augsztesniu gudu ir Notary Public. 

Ofisas: M La Šalie St., Ruimas 620. . Gyienimas: 112 W. pfrislon St
Atlieka provas visuose suduose, iszdirba visokias popieras__

dokumentus; o labjuusei užsiima provomis už sužeidimą ir užmu- 
szima geležinkeliu, fabriKuose ir t.t. Kiekvienas turintis koki 
reikalą, tegul pirmiausei pas jy rodos pasiklaupė.

Gali susiszneket lenkiszkai.
K

.
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