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Politiszkos žinios.

Maskolija-
Pasimirus netikėtai Msiskolijos 

užrubežinių reikalų ministeriui, 
. kunįgaikszcziui Lobanovui Ros- 

tovskiui, tuos reikalus prižiūrėjo 
ežia vien tuomtarpinis ministe- 
ris. Dabar laikraszcziai pra
nesza, kad ciecorius Mikalojus 
į užrubežinių reikalų ministerius 
paskyrė grafę Muravjevę, 
kurisai buvo maskoliszku pasiun
tiniu prie Danijo^araliaus. Mu- 
rajevjevę laiko už neprilankų 
vokieeziams, taigi jo paskyrimas į 
užrubežinių reikalų ministerius 
nepatinka vokieeziams. Tas atsi
tikimas tik dar labiaus ir dru- 
cziaus suriszo terp savęs Austriję 
ir Wokietiję. Austrijos užrubeži 
nių dalykų ministeris, lenkas 
Goluchovski, atkako į Bcrlynę 
ant apkalbėjimo su Wokietijos 
ciecoriumi ir jo ministeriais viso
kių užrubežinių reikalų ir ant su
tarimo, kaip' pridera tiemdviem 
vieszpatystėm elgtiesi kiekvie
name atsitikime.

Londono Laikrasztis, “Daily 
Mail”, praneszė, buk Maskolijos 
caras ir carienė buvo apsirgę nuo 

, nuodų. Sako, buk caro virėjos ir 
virėjai tapo praszalinti. Jeigu 
teisinga yra ta žinia, tas vien ro
dytu, kad Maskolijos progresistai 
ne miega, kad jų ne gal isznai
kinti pulkai žandarų ir slaptų ir 
atvirų policistų ir kad jie nepa
liaus darbavęsi, kol ne iszliuo- 
suos Maskolijos žmonių nuo sun
kaus jungo caro valdžios ir viso- 
galybės jo neteisingų tarnų.

Maskolijoj likosi jau apgarsin
tas ciecoriaus manifestas kaslink 
pinįgų muszimo. Wieton dabarti
nių 5 rublinių, bus muszami ant 
toliaus auksiniai pinįgai po 7} 
rublio, taigi po tiek, kiek kasz
tuoja sziędien,‘ pagal kuršę, vienas 
auksinis pueimperijolis, ant kurio 
stovi paraszas, kad jis vertas 
5 rublius. Wieton deszim- 
ties rublių, bus muszami 
auksiniai pinįgai 15 rublių. Tas 

, rodo, kad Maskolijos iždo minis
teris, p. Witte, rengia isz paleng- 
vo auksinius pinįgus Maskolijoj 
ir dabartiniai auksiniai pinįgai 
pritaikyti prie kurso aukso yra 
tik pradžia. Jeigu isz syk dar ne 
apgarsino visoj vieezpatystėj 
auksinių pinįgų kaipo pamato, 
tai vien todėl, kad iždas dar ne

turi tiek aukso, kiek ant to reikia. 
Jeigu gaus jo užtektinai pasisko
linti Prancūzijoj arba kitur užrube 
žiuose, tęsyk visur bus apgarsyti 
auksiniai pinįgai kaipo pamatas, 
viejon cidabro, kaip yra dabar. 
Tuom tarpu žmonės galės isz 
lengvo prie aukso priprasti.

pa-

VVokietija.
Wokietija, megždžiodama 

Mas k oi i ję, griebiasi didesnio 
prispaudimo savo nevokiezkos 
kilmės pavaldinių. Paveržtose 
nuo Prancūzų, po karei 1871 m., 
provincijose: Alzatijoj ir Lota
ringijoj randas uždraudė pran- 
cuziszkam laikraszcziui “Gazette 
de Loraine” talpinti nuo rando 
apgarsinimus prancuziszkoj kal
boj, kaip tai buvo iki sziol. Prū
sų seimas rengia naujas tiesas 
ant paneziojimo lenkų Pozna- 
niaus, Wakarinių Prūsų ir Szle 
zijos provincijose. Iszeinantis 
Poznaniuje lenkiszkas laikrasztis, 
“Kuryer Poznanski”, likosi nu
spręstas ant iszmokėjimo didelės 
bausmės, jo gi redaktorius nu
baustus 6 nedėlioms kalėjimo už 
kokį ten mažę straipsnelį. Berly
ne policija padarė kratę redakci
joj lenkiszko darbinįkų laikrasz- 
czio “Gazeta robotnieza”. Szlezi- 
jos geležinkeliai gavo nuo rando 
įsakymę praszalinti visus nemo- 
kaneziua gerai vokiszkai darbinį- 
kus. Karei v isz kos valdžios isz- 
davė įsakymę, pagal kur| už- 
drausta yra lenkams kareiviams 
kazarmėse kalbėti terp savęs len- 
kiszkai. Ar tokiais padavadyji- 
mais apstabdys lenkiszkę agitaci- 
ję, ko tikisi pasiekti, galima pa
abejoti. Maskolija nuo seniai tę 
ginklę vartoja ir tik dėl jo ir 
pakilo tautiszkas supratimas terp 
ne maskoliszkų Maskolijos gai
valų, ant galo ir Wokietijoj len
kystė susidrutino ir pakilo labiau
siai dėl tiesų ant jų paneziojimo 
ir naikinimo dar prie Bismarko 
iszduotų. Žinoma, jeigu Prusuo- 
so rengia didesnį prispaudimę ki
tų provincijų svetimiems gaiva
lams, jis pasieks ir lietuvius.

Kęgi Wokietijos randas gal pel 
nyti rengdamas naujus panezius 
ant svetimų gaivalų? Tę vien, 
kad pasiuntiniai tų gaivalų ne 
parems rando parlamento susi
rinkimuose ir tai ne tik nepa- 
rems, bet balsuos priesz rando 
užmanymus. Pasiuntinių gi nuo 
tų svetimų gaivalų, taigi lenkų, 
alzstų ir danieczių yra isz viso 
36. Randas reikalaus nuo par
lamento daug pinįgų ant padau
ginimo laivų ir ant parengimo 
naujų revolveriuių kanuolių, ko, 
apart pasiuntinių paminėtų sve
timų gaivalų, ne norės jam pri
pažinti ir tūlos vokiszkoe parla
mento partijos. Tai kę gi randas 
darys, jeigu parlamentas atmes 
jo reikalavimę? Ar paleis dabar
tinį parlamentę ir apgarsys nau
jus rinkimus? Tas teiposgi randui 
ne parankus, nes per rinkimus 
pereis tik daugiaus socijalistų pa
siuntinių, o tie niekada nepripa
žįsta randai pinįgų ant sudrutini- 
kariaunoa.

' Turkija.
Turkijos maisztinįkai nežiūri 

ant tarybų Europos pasiuntinių 
apie maisztų apstabdymę. Tur- 
kiszki kareiviai, ne gaudami nuo 
seniai algos ir maisto vėl, netoli 
sultano sostapilės, užpuolė ant 
bulgariszkų ir giekiszkų kai- 
mų ir iazmuazė daug žmonių. Ita- 
liszki kariszki laivai, kurie nuo 
Turkijos pakranezių buvo sugrį
žę atgal į savo tėvynę, gavo į. 
sakymę plaukti į Turkijos van
denis.

Europos vieszpatysczių pa. 
siuntinių tarybose, Konstantino- 
liuj, vokiazkae pasiuntinys visa, 
me pritaria Maskolijos ušmany-

reformas pa-iiuntiniai
reikalingomis, dar

Girdėt, buk . pran-

mams, bet ant tarybų kaslink ma
terijai iszko suszelpimo Turkijos, 
jis su visų ne ėmėdaly vumo. Ko
kias
suras 
nežinia.
cuziszkas ir angliszkas pasiunti
niai dirba atskiriui ir paskui tik 
užgyrimus paduos ant nuspren
dimo kilų, drauge su Maskolijos 
reikalavimais. Mieris tų atskirų 
tarybų Anglijos ir Prancūzijos 
yra gre cziaus tas, kad Prancūzi
jai greieziaus gal pasisekti pri
kalbėti Angliję sutikti ant Mas
kolijos užmanymo. VVokietija rei
kalauja, kad užgyrus* reikalingas 
Turkijai reformas, Europa palik
tu sultanui laikę jas įvesti, nesi- 
griebiiint prievartos ginklų. M-'s- 
kolija teiposgi iki pavasariui ne 
nori daleisti nė jokios prievartos, 
kadangi prie jos kel ų, ji neį
stengtu, kur reikia, savo kariau
nos sutraukti.

Iszpanija ir jos valdybos.
Iszpanijai matomai jau prade

da pritrukti pinįgų aut karės su 
jos pasikėlusioms valdyboms. 
Idant sugriebti kur nors kiek 
aukso, dabar ji rengiasi peržiūrėti 
muitų tarifas ant svetimų krasz- 
tų iszdirbimų ir produktų atga
bentų į Iszpaniję. Ji nori diktai 
pakelti muitus, idant isz to szal- 
tinio sugriebti kiek pinįgų ant 
tolesnės karės su maisztinįkais. 
Londone .laikrasztis, “Pall Mali 
Gazette”, garsina, kad Iszpanijoe 
sostapilėj, Madride, buvo minis- 
terių rodą, po pirmsedyste kara
liene 4 Likosi u Įgirta suteikti 
Kubai atsakaneziae reformas, pri
pažinti jai vietinę patvaldystę 
(autonomiję) po Iszpanijos vir- 
szinįkyste. Reformos tos bus ap
garsintos dienoje karaliaus var
duvių. Ar joms vienok pasiga- 
nėdįs dabar maisztinįkai, galima 
paabejoti: jie žino, kad jeigu Isz- 
panija suteikia jiems Ii uosy bę, tai 
matomai pati supranta, kad ne gal 
toliaus kariauti. Isz pradžių, paki
lus maisztams, tokios reformas 
butų galėjusios ma'sztę apstabdyti, 
dabar jos ateina per vėlai.

Į Nev Yorka atėjo žinios, buk 
maisztinįkų vadas, Gomez, 9 d. 
Sausio, užpuolė su savo pajiege- 
mis ant iszpanijonų laikomo 
miesto Santa Clara ir jį nuo isz
panijonų paveržė. Maisztinįkai 
atėmė 18 kanuolių, 4 velavas ir 
5000 karabinų.'Iszpanijonys ežia 
nužudė 900 savo kareivių, o 700 
pateko į nelaisvę. Gomez gi 
nužudė savo vyrų 1500. Atei- 
nanezios vienok nuo iszpanijonų 
žinios tę atsitikimę užgina. Keno 
ežia teisybė, sunku dabar žinoti. 
Po Canno, provincijoj Santa 
Clara, atsitiko teiposgi susirė
mimas mažo kubieesių pulkelio 
su pajiegomis jenerolo Solano. 
Muszyje kubiecziiai nužudė 32 
žmonis ir paėmę paszautuosius, 
pasitraukė. Keletas mažų susirė
mimų atsitiko ir provincijoj Pi- 
nar dėl Rio.

Nuo salų Filipinų visgi turime 
vien žinias nuo iszpanijonų. Pa
gal tas žinias, m ai setai ežia maži
nėsi; po apgarsinimui atsiliepimo 
kariaunos virzzinįko, jenerolo 
Polavieja, kad padėję ginklus 
maisztinįkai apturės atleidimę 
kaltės, iki sziol 2000 maisztioįkų 
padėjo ginklus. Iszpanijonys sa
ko, kad ežia maisztinįkai mu- 
sziuose nustojo 7100 žmonių; isz 
2170 paimtų į nelaisvę, 4J0 li
kosi iszsiųsti ant Ladronų salų. 
Paduotoms vienok iszpanijonų 
žinioms ne galima tikėti.*

Padarius sandarę su Abisinija, 
Italijos vargai nepasibaigė. Da^ 
bar ateina žinios, kad ant italijo- 
nų laikomos tvirtynės, Adigrat 
traukia dideli derviszų pulkai, 
kurie nori tę tvirtynę nuo italijo- 
paveriti. Italijonya teiposgi ežia 
sutraukė diktai kariaunos.

Anglijos randas nutarė, ant nu
baudimo karaliaus Benin kraazto, 
VVidurinėj Afrikoj, upės Nigero 
pakrantėse, už tžmuszimę an- 
gliszko konsuliaitt ir jo tarnų, 
iszsiųsti kariaunę 1000 žmonių ir 
kariszkus kanuolinius laivus, ku
rie upe Nigeru priplauks iki 
miestui Benin. Karulius bus nuo 
sosto praszalintaa, o tę krasztę 
užims anglijonys.

Netoli Fut Son, Chiuieczių 
kraszte, miuios gyventojų užpuo 
lė ant amerikonisakų metodistų 
misijų. Gal būt jas bu visu isz 
draskę ir misijoniarius iszpjovę, 
bet ant pagelboa atbėgo chinisz- 
ki urėdnįkai ir jiems pasisekė už
puolikus nuvyti, j

Isz Lietuvos.

Rygos politechniszka 
mokslainė.

Į.Ęygos politechniszkę niok- 
slainę, kunę užlaikė iki sziol 
vietiniai gyventojai, vokiecziai 
dvarponiai , uorinczius į ję pa
stoti priiminėdavo du kartu ant 
metų, kaip tai daro visos užrube* 
žių augsztesnės moksląinės: pra
dedant metų mokslę ir po Naujų 
Metų. Tę mokslainę dabar paėmė 
į savo globę maskoliszkas randas 
ir jau pradėjo savo darbę ant pa
gerinimo geresnė*Įczia buvusios 
seuiaus rėdos. Antai dabar jau už
draudė priiminėti btudentus po 
Naujų Metų, bet 
galės tę padaryti fak nuo pra
džios mokslo metų, taigi nuo ru
dens. Tas padavadyjimss tik su- 
mažys skaitlių besimokinanezių.

■inti pastoti,

Jawų prekes Lietuwoj.
Javų prekės Lietuvoj mažai 

persimainė. Liepojuj mokėjo už 
rugius pė 59} kap., už pudę, už 
avižas vidutiniszkas po 59 kap., 
už geriausias lietu wiszkas po62-69 
kap; vikiai 57-63 kap; miežiai 
58-60 kap.; grikai 70-71 kap.j 
žiruiai po 61 kap.; pupos 75 
kap; prekės sėmenų pasikėlė: 
moka dabar po 95}-97 kap. už 
pudę; klynės stambios po 56-61 
kap; smulkios 48-55 kap.; ka
napių sėmens po 98 kap. Prekės 
Wilniuje yra geresnės negu Lie
pojuj; ežia mokėjo: už rugius po 
60-63 kap.; avižos po 65-68 
kap.; miežiai 65—74 kap; grikai 
64-66 kap. Kwieczių ant turg- 
meczių trūksta, kadangi prekės jų 
pasikėlė Odesoj, isz kur juos 
gabena dėl baduojanezių Indi jų 
gyventojų-taigl Lietuvos per- 
kupeziai nupirktus ežia kvieczius 
gabena į Odesę, kur prekės 
geresnės negu Liepojuj arba 
tuose Lietuvos miestuose.

Žmogžudyste.
Ant ^Vilniaus priemieszczio 

vadinamo Koncinai, 31 d. Gruo
džio, likosi papildyta žmogžu
dystė. Apsigyvenusios namuose 
Novakauskienės dvi senelės: 73 
metų Antanina Kurpienė ir 75 
metų Ludvika Kuleszienė likosi 
užmusztos. Matoma į jų gyve- 
nimę naktyj įsiveržė plėszikai ir 
kad jiems bekrausiant senelės ne
pakeltų riksmo, piktadariai jas 
užsmaugė. Žmogžudžių iki sziol 
ne surado.

ki-

cie-

(Jlecori&ns manifestas 
apie žmonių sus-

’ kaitymą.
Tapo jau apgarsintas 

coriaus manifestas apie dienę pa- 
skirtę ant visos Maskolijos žmo
nių suskaitymo. Diedą ant to pa
skirta yra 20 Sausio, pigai mas- 
koliszkę kalendorių. Žmonių su- 
rMzai padaryti vietinių, ant to 
paskirtų urėdu į kų ir jų pagelbi- 
nįkų bus paskui nusiųsti į Peter
burgo centralisakę komi tėtę, ku- komitetę, ku-

riša i suskaitęs atskirus snraszus, 
apgarsys skaitymų rezultatus; 
vietiniems skaitymo komitetams 
tę daryti yra uzdrausta.Tegul todėl 
musų broliai, darantiems suraszus 
ne slepia savo tautiszkos kilmės, 
nes kiek mus suras, tiek ir ap- 
garsys. Pasistengkime nors ant 
tiek, kad nerastu mus m ižiaus 
negu dabar garsina. Ciecorius sa
vo manifeste aiszkiai sako, kad 
“reikalingos yra kuo teisingiausios 
žinios ne wien apie skaitlių gy 
ventojų atskiruose apskrieziuose, 
bet ir apie jų: amžį, lytį, turtin- 
gumę, užsiėmimę, tikėjimę, tau- 
tiszkę kilmę. Žinios surinktos 
bus pamatu ant iszdavimo reika
lingų ir naudingų vieszpatystei 
pavadyjimų”. Jeigu pasirodys, 
kad mus sk aitlius, vieton augti 
sumažėjo, taigi jeigu pasirodytu, 
kad pasisekė randui sumaskolinti, 
juk tęsyk mes negalėsime laukti nė 
jokių paliuosavimų! Taigi laiky
kimės tvirtai ir parodykime mu
sų spaudėjams, kad prispaudi
mais mus negalima isznaikinti!

Pasiprieszinimas Liepo- 
jaus mokintinių.

Iszeinantis Paryžiuje lenkisz- 
kas lai k ras tis “Wolne Polskie 
Slovo” pranesza, buk panaszus į 
buvusį Mintaujos gimnazijoj at
sitikimas, buvo teiposgi ir Liepo- 
jaus gimnazijoj. Kaip Mintaujos 
mokintiniai katalikai, teip ir Lie- 
pojaus, atsisakė ant paliepimo 
gimnazijos direktoriaus melsti esi 
mbskoliszk&i. Ant kiek ta žinia 
teisinga, mes nežinome ir patsai 
••Wo1ne Polskie Slovo” placziaua 
apie tę atsitikimę ne raszo.

Nedėlios atilsys pardawi- 
nyczių pagelbinįkų,

Wilniuje tapo užgirta: daleis- 
ti atidarymę pardavinyczių ne- 
deliomis tik nuo 1 vai. iki 5 vai. 
po pietų. Apart nedalių, teip jau 
pardavinyczios turi būt Uždary
tos dar sz i tose d ienose, pa gal mas- 
koliszkę kalendorių: 2 d. Wass- 
rio, 29 d. Sėjos, 29 d. Pjutės, 8 
d. Rugsėjo, 1 d. Spalių ir dieno
je Wisų Szventų. Nedėlioj 
priesz Kalėdas ir Werbų Nede- 
lioj visos pardavinyczios gal būt 
atidarytos. Apart tų szvenezių, 
ne vale atidaryti pardavinyczių: 
per dvi dieni Kalėdų, Welykų ir 
Sekminių; teiposgi dienose Naujų 
Metų, Tryjų Karalių, Szeaztinių 
ir Szventos Traioės. Isz to iszsi- 
skiria: aptiekos, restauracijos, 
konditorėjos, kurios gai būt ati
darytos per isztisas szventas 
dienas, pardavinyczios gi valgio 
produktų iki 10 vai. isz ryto ir 
nuo 1—9 valandai po pietų. 
Sziokiomis dienomis nuspręsta 
uždarinėti pardavinyczias 9 vai. 
vakare.

Sawiszkai suprato.
Neseniai, dėl isztyrimo oro, 

moksliszkos įrėdnės Prancūzijos, 
VVokietijos ir Maskolijos iszleido 
į orę balionus, be žmonių, tik su 
automatiszkai užraszanczioms oro 
permainas prietaiaomis. Kad 
žmonės nesunaikintu nupuolusių 
balionų, bet juos pristatytu val
džioms, nuo rando Maskolijoj bu
vo apgarsinta, kad kas pristatys 
nupuolusį balionę, gaus 50 rublių. 
Lietuvoj nė vienas isz jų ne nu
puolė, bet musų žmonelės neuž- 
m i ražo apie pažadėtus 50 rublių. 
Neseniai oficieriai orlaivių dalies 
iszlėkė ant baliono isz Kauno 
tvirtynėa ir lėkė nuo Kauno 
Wilniaus link, 
ties kaimais:
Lepelrancziai ir Augstdvaris, 
užmatę jį ukinįkai, susirinko; 
kas turėjo senę karabinę, atsiga
beno ir tę ir pradėjo į lekianezius 
szimtę sieksnių nuo žemės szau- 
dyti. Nusileidus dar labiaus orlai
viui, kaimiecziai sugriebė už nu-

Atlėkus
Stokliszkiais,

sidriekusios virvės ir steugėsi j nė jokio musų kra.sztui nsudingo
balonę su oficieria’s ant žemės 
nutraukti, nors tie ne norėjo ežia 
nusileisti ir szaukė, kad nutvėrę 
virvę paleistu. Aficieriaij pasis 
kundė ir tapo iszsiųsti ant isztiri* 
mo urėdnįkai. Ukinįkai minėtų 
kaimų neužsigynė, tik teisinosi 
luom, kad jie darė tai ant val- 
džių įsikymb, kurios už sugawi- 
mę lekianezio orlaivio žadėjo dar 
50 rb. užmokėti. Toki mat vašiai 
maskoliszkoj kalboj apreiksztų 
žmonėms valdžių įsakymų: žmo
gus, nemokėdamas maskoiiszkai, 
juk ne gal prideraneziai suprasti 
toj kalboj apgarsytų įsakymų.

Pasikorė maskoliszkas ci- 
wilizatorius.

Pasimirus Kn. Witgensteinui, 
turineziam daugybę dvarų Lie 
tuvoj, palaikėjunii jo turtų likosi 
moteris dabartinio Wokietijos 
kancleriaus, Hohenlohe. Bet kad 
Maskolijoj likosi iszduotos ne
seniai tiesas, pagal kurias sveti
mų krasztų pavaldiniai ne gal 
vakariniuose Maskolijos krasz- 
tuose būti žemės savinįkais, taigi 
tie visi dvarai turėjo būt par
duoti. Wienę palivarkėlį, vadi
na mę Krivoszina, pirko koksai 
Andriejevskis, bet ant užmokėji
mo visos jo vertės truko pinįgų, 
taigi užmokėjo jų dalį, likusię 
gi Hohenlohes plianipotentas 
žadėjo palaukti iki perei
tam ruden. 19 d. Gruodžio 
pereitų metų prigulėjo Andrie- 
jevskiui likusię dalį skolos už
mokėti, bet pinįgų ne buwo. An- 
driejevski . iszsluntinėjo savo 
szeimynę į darbę, o pats pasiliko 
namieje. Neilgai ežia vienok ra
miai sėdėjo, bet pakilo, nuėjo į 
pusziurę, isz ten atsineszė va
džias ir ant jų pasikorė. Apie 10 
valandę isz ryto parėjo isz lauko, 
duktė ir ji tai užtiko tėvę kyban
tį pabalkėj; suszaukė kitus szei 
mynos sąnarius, tie virvę nupjo
vė, griebėsi gaivinti tėvę. bet 
buvo jau per vėlai,—Lietuvos 
kolionizatoriaus * atgaivinti ne 
buvo galima.

• Pirmoje pusėje Gruodžio mė
nesio pereitų metų, Wilniausgub. 
buvo isz viso 29 gaisrai.^ Isz tų: 
5 užgimė nuo neatsargumo, 4 nuo 
padegimo ir 20 nuo nežinomų 
priežaeczių. Wisuose tuose atsiti-Į 
kiniuose ugnelė padarė blėdies 
ant 15,791 rublių.

• Didžiausia VVokietijos plieno 
liejinyczia ir kanuolių dirbtuvė 
Kruppo, pirko už szimta tukstan- 
ezių rublių žemės plot? Nordeks- 
hofe, netoli Rygos, Latvijoj ir 
nori ežia įrengti teiposgi plieno 
liejinyczię, tokię jau, kokia yra 
Wokietijoj mieste Essene.

• Nuo Naujų metų Maskolijos 
geležinkeliai ima mažesnį mo
kesti už pervežimę linų, kanapių 
ir sėmenų į* Karaliauczių, Tilžę, 
Insrutį, Gumbiiję ir Pilavę 
(Prūsuose). Tame tapo padaryta 
sutartis su Prūsų geležinkeliais.

• Pagal žinias surinktas Mas- 
kolijos iždo ministerijos, visoj 
Lenkijoj yra 2711 fabrikų ir dirb
tuvių, kurie iszdirba per metus 
visokių iszdirbimų už 229,485, 
000 rublių. Dirbtuvės Suvalkų 
gubernijos, taigi lietuviszkos 
Lenkijos dalies, paleidžia savo 
iszdirbimų vos už 4,000,000 ru
blių. Wisas skaitlius Lenkijos 
dirbtuvių darbinįkų siekia. 153, 
000, Suvalkų gi gubernijoj skait
lius jų ir tukstanezio ne pasiekia.

* Ciecorius Mikalojus jau už
tvirtino projektę paminklo ren
giamo Wilniuje Mura
vjovui Korikui. • Per 
du metu savo valdymo dar Mas
kolijos valdonas ne užtvirtino 

užmanymo. Žinoma, ant tokio 
darbo Maskolijos valdonams vi
sada trūksta laiko: jie teip pails
ta dedami savo paraszus po vi
sokiais uždraudimais, kad ant už
tvirtinimo tikrai reikalipgų mi aų 
krasztui tiesų, trūksta jiems pa- 
jiegų-'

Uždarbis darbinįkų Ja
ponijoj.

Priežastys, kurių dėl iszdirbimai 
europeiszkų arba amerikoniszkų 
fabrikų negal konkuruoti su 
Japonijos iszdiriumais yra tai 
kad japouiszki yra geri, bet pi
gesni už iszdirbimus kitųkrasztų. 
Priežastis to yra ta, kad Japoni
jos darbinįkas pasiganėdindavo, 
mažu uždaibiu. Dabar vienok ir 
ežia darbinįkų uždarbis pakilo, 
taigi fabrikų savinįkai turi pasi- 
ganėdinli mažesniu pelnu negu 
seuiaus; juo vienok toliau, juo 
sunkiau* bus Japonijai kariauti 
su iszdirbitnais ' kitų krasztų, 
kadangi uždarbis ir ežia dui binį- 
kų turį teiposgi nuolatai kilti. 
Per keletę paskutinių metų už
darbis darbinįkų Japonijoj pakilo 
žymiaus, negu kokiame nors ki
tam svieto kraszte. Namų tarnai
tės antai 1893m. gaudavo algos 
po 0, 35 yenų, arba netoli 35 
centų, 1895m?alga jų pakilo ant 
55c.; akmenų skaldytojai gau
davo už dienę 1893m. 40c. 1895 
m'. 59c.; alga murinįkų 1893m. 
buvo 32c., 1895m. 55c; stalioriai 
1893m. gaudavo tik 20c., 1895m., 
35c; kriai/crisi siuVanu juporiie-^ 
ežiams drabužius gaudavo 1893m. 
20c., 1895m. 40c.; kriaueziai dir
banti europiecziams drabužius 
1893m. gaudavo 36c., 1895m. jau 
1 dol. ant dienos; kalviai 1893m» 
gaudavo 25c., 1895m. 70c.; rasz- 
to s t atėjai 1893m. gaudavo 25c., 
1895m. 55c. Paprasti dienos dar- 
binįkai gaudavo 1893m. 20c., 
1895m. 30c. Mažiausiai, uždirba 
darbinįkai degtinės varinycziose: 
jie 1893m. gaudavo vos 8c. ant 
dienos, 1895m. alga jų pakilo 
ant 13c. Tarnai japoniecziai tar
naujanti pas europieczius gau
davo, apart valgio ir kambario, 
1893m. vyriazkiai 6 dol., moterys 
gi 4 dol. ant mėnesio, I894m. jau 
alga jų pakilo ant 15 ir II dol. 
Taigi tarnai ir tarnaitės Japoni
joj gauna didesnę algę negu 
visoj rytinėj Europoj, ne kal
bant jau apie Lietuvę.

Juokai.
Sudžia į lindinįkę: Kę apkal
tintasis turėjo rankoje, suduo
damas savo prieszidįkui?
Liūdi n į kas: Nieko daugiaus, gar
bingas sudžia, ne turėjo rankose, 
iszėmus vien kumszczię.

— Ar vanduo fzitoje vietoje 
geras žuvims?

— Labai geras: žvejoju esi a 
jau nuo trijų valandų, bet dar nė 
vienos žuvies ne pagavau.

Pasimirus paežiai vieno vy- 
riszkio, jo draugas, norėdamas 
nubudusį nuraminti, pradeda 
kalbėti:

— Nusiramink, ko nuliūdai,, 
tavo moteris sėdi dabar szale 
Abrahomo!

— O nelaimingas Abrahomas, 
gaila man jo isztikro; atsitikus 
progai iszdraskys jam akis nu
kakusi pas jį mano pasimirusi 
pati.

Padegėlis.
— Šutei k kitę nors kelis skati

kus padegėliui, kurio visi turtai 
sudegei

— Ar turite paliudyjimę, kad 
isztikro esate padegėlis?

— Oigi kaip, turėjau paliudyji- 
mus, turėjau rasztus.

— Tai kur tie rasztai? j
— Sudegė viskas podraug su 

visais mano turtais.
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2 LIETUVA

Isz Amerikos
Elektrikoe užmuaztas.

Isz Philadelphios rasto: Dratų 
jungėjas, Charles Heinzeroth, tar
naujantis miesto elektriszkame 
jrfure, likosi elektrikos užmusz-

. szio mėnesio, atėjo žinia, kad ant 
Juniper ulyczios susikeitė elek- 

i^triazki dratai. Heinzeroth tapo 
^nusiųstas susikeitusius dratus isz- 
' aki r styti. Wos prilipo jis prię 
drato, vieną isz savo guminių 
pirsztinių turėjo nusimovęs, taigi 
tą ranką ne atsargiai ir prikiszo 
prie susikeitusių dratų; gavo jis 
tokį smarkų sudavimę elektri- 
kos, kad atliko ant vietos. Apie 
pusę valandos gulėjo kūnas te r p 
dratų, kiti darbinįkai bijojo prie 
jo prisiartinti ir kūną nuimti.

ti. Pagal naują bilių, jeigu kas 
ant tų nuo indijonieczių. nupirk
tų plotų užėmė sau žemės krasz- 
tę ir jį apdirba, randas pripažys
ta jį už savastį užėmusio, be už- 
mokesnio, apart įraszymo kasztų. 
Ui tuos žemės plotus randas už
mokėjo 33 milijonus doliarų, tai
gi nori,kad isz jų kuo greieziausiai 
žmonės galėtu naudotiesi.

Iszeiwiai plėszikų užpulti.
Wiena iszeivių dalis, kurie 

ant pasamdytų vežimų keliavo 
isz Missouri į Oklahomą, likosi 
kalnuose vakarinės dalies Creek 
rezervacijos plėszikų užpulta. 
Pleazikai paveržė nelaimingiems 
iszeiviams visus jų turtus. Wa- 
dovu plėszikų buvo ežia Jurgis 
Taylor, garsus szitame kraszte 
žmogžudys.

Botagas ant szinkoriu.
Tūluose Amerikos sztetuose yra 

iszdnotos tiesos uždraudžianezioe 
sziukoriams pardavinėti neme- 
cziams svaiginanezius gėry m u s. 
Daboti,ar szinkoriai pildo tas tie
sas, yra paskirti tam tikri agentai. 
Antai toki agentai Buffaloj, ant 
persitikrinimo ar szinkoriai ne
pardavinėja nemecztams gėrynių, 
pasamdo tyczia kokį nors besi
valkiojantį vaiką ir siunezia kur 
I galiūną. Jeigu tik szinkorius 
pardavė gėrymą, tokį apskun
džia į sūdą. Peiktinas yra toksai 
ugentų pasielgimas, bet teiposgi 
nepagirtinas ir szinkoriaus, kuri
sai vaikams gėrymus parduo
da.

Ateivystes klausymas.
Komisija,isz senato ir kongreso 

^sąnarių paskirta ant apdirbimo 
atsakanezio biliau ant apstabdymo 
svetimos atei vystės, negal 
susitaikyti, kadangi vieni isz sąna
rių nori per daug apsunkyti atei- 
vystę. Yra terp sąnarių tos ko
misijos daug tokių, kurie nori 
neįleisti net tokių ateivių, kurie 
nors moka raszyti ir skaityti sa
vo prigimtoj kalboj, bet ne moka 
raszto kalboj tos vieszpatystės, 
isz kurios ateina. Tie reikalauja, 
paveikslan, kad Maskolijos lietu
viai mokėtu maskoliszkai, p rusi- 
seki gi vokiszkai raszyti. P. 
Barthold, prezidentas pasiuntinių 
buto, reikalauja: įleisti mokan- 
czius raszyti savo prigimtoj kal
boj, nors jie ir nemokėtu kalbos 
tos vieszpatystės, isz kurios atei
na. Koks ežia bilius bus galutinai 

r priimtas, dar nežinia. ^, A

Žmogžudyste.
Isz Philadklphios raszo: 14 

d. Sausio, airys Patriks Donahue 
apsivedė ežia su jauna mergina. 
Wakare atsibuvo veselija ir apie 
10 valandą svecziai iszsiskyrstė 
ir pasiliko tik jaunavedžiai. Su- 
batos rylą, kada į jaunavedžių 
gyvenimą užėjo pieno prekėjas, 
Donahue iszėjo jį patikti ir pra- 
szė, kad jis pavadytu kaimy- 
nystoj gy venanezią jo seserį, nes 
jaunamartė apsirgo. Kada atėjo 
pakviesta Donahues sesuo, jau
namartę rado ji jau negyvą, su 
žnaimiais ženklais uuo smaugimo. 
Donahue tvirtina, kad turbut kas 
naktyj į jų gyvenimą įsikraustė 
ir užsmaugė jo paezią. Likosi jis 
vienok suareeztuotas.

Rinkimai senatorių.
Wisuose sztetuose Suvienytų 

Wieszpatysczių Sziaurinės Ame
rikos renka dabar senatorius. 
Mieste Madison, Wis. republiko- 
nai ant senatoriaus paskyrė Jonę 
Spooner. Mieste Piene, S. D. į 
senatorius paskyrė Pickerą; Con- 
cord, N. H. likosi teiposgi gafu- 

. tinai nuspręsta rinkti Gallingerą.
Mieste Boise, Idaho, paskyrė po
pulistą Claggetą.

Savitarpine lenku meile.
Lenkas, Kaęotas Kurovski, isz 

Green Bay,* susibarė su savo 
vientaucziais, bet kad žodžiais ne
galėjo prieszinįkų pertikrinti, 
perpykęs iszsitraukė kuolą isz 
tvoros ir su juom drožė ardžiau
siai stovintį, prieszinįkę į galvą ; 
suskaldė kaukolio kaulus, nuo ko 
paskui tas pasimirė. Kurovski ui 
tai pateko po sudu; likosi jis nus
pręstu aut 15 metų kalėjimo.

t Mieste St. Louis, keturi 
vaikai beeziužinėdami ant ledo 
įlūžo ir prigėrė.

t Huntinoton, Imd.Siautė ežia 
smarki vėtra, kuri terp kitko ir 
pavieczio beturezių namų stogą 
nuneszė ir pagadino visą triobą. 
Esanczius juose beturezius tik su 
dideliu vargu iszgelbėti galėjo.

t Bostone, Mase, likosi sua- 
resztuotas Charles Christenson, 
profesorius Waterloo Collegeisz 
Wuterloo City, la. Likosi jis nu
sūdytas aut 3 mėnesių į pataisy
mo namus už vogimą )cnįgų isz 
vienos bibliotekos,

t Wietoj Forest, 15 mylių nuo 
Texarkana, Ark., iszszoko isz rė- 
lių trūkis Texas Pacific geležin
kelio ir nusirito žemyn nuo kelio 
pylimo. Maszinistui sutrynė abi 
koji, nuo ko tasai pasimirė A- 
part to, sunkiai tapo sumankyti 
trys kiti geležinkelio tarnai.

t Dallas, Tex. Sudegė ežia 
dalis vaikų prieglaudos namų. 
Ugnį patėmyjo apie pusiaunaktį. 
Užgesinus ugnį persitikrino, kad 
sudegė penkiolikę vaikų ir daug 
isz iszsigelbėjusių yra skaudžiai 
apdegusių.

5 Minominee, Wis. Buchhal- 
teris Stolto & Co. pardaviny- 
czių, Knapp, atsigulė ant geležin
kelio rėlių ir atbėgęs geležinkelio 
trūkis jį sumalė. Priežastis pat- 
žudystės buvo ta, kad jo knįgose 
ne visai buvo gerai, o ežia rengėsi 
darbdaviai jas peržiūrėti.

į Nev Orleane, vagiliai nak
tyj įsilaužė į katalikiszką ka
tedros bažnyczię ir pavogė 
brangię nuo Motinos Szvencziau- 
sioB altoriaus karunę. Karūnoj 
toj, apart aukso, buvo daug dei
mantų ir kitokių brangių ak
menėlių vertės apie 2000 dol.

t Mieste Buffaloj, kokia tai 
Henrieta Buker, eidama parpuolė 
ant trotuaro ir sunkiai apsikulė. 
Užtatai miestę apskundė į sūdą. 
Sudžia prisudyjo jai už apsiku- 
limą nuo miesto 1500 dol. Jeigu 
visur teip būt, nieko tai ne kenk
tu; Chicagoj gal nelaikytu tro- 
tuorų su gilioms skylėms.

t Smarki dargana ir pustymai 
siautė abiejose Dakotose, Minne- 
sotoj ir Wisconaine. Sniego pus
nys sulaikė geležinkelių trukius. 
^Viduriniuose Indijanoe pavie- 
cziuose siautė smarkios vėtros, 
kurios, ypač z miestelyj Anderson, 
daug triobų iszgriovė. Wėtra 
siautė ir ant Michigano.

5 Buffaloj, N. Y. neužilgio 
pradės pilti darnus ant ažero 
kranto. Darbą paima Haghes 
Bros & Braghs isz Syracuse. 
Reiks ežia darbinįkų.

T Dks Moines, 1a. Kalnakasiai 
Oak Park kastynių paliovė dir
bę, kadangi kastynių savinįkai 
numažino jų uždarbį ant treczda- 
iio to, ką jie seniaus uždirbdavo.

5 Darbinįkai “United States 
Bicykle Co” pakėlė sztraiką. Isz 
pradžių sztraikas pakilo už maž 
možius; dabargi darbinįkai rei
kalauja, kad kompanija ežia ne
priiminėtų darbinįkų neprigulin- 
czių į d aibinį k isz kas organiza
cijas.

5 Kompanija amerikoniszkų ir 
angliszkų? kapitalistų rengiasi 
pastatyti ne toli Detroito, Mich., 
didelę dirbtuvę chemiszkų isz- 
dirbimų. Kaip sako, reikaligos 
maszinos jau nupirktos. Galės 
ežia gauti darbą apie 2000 dar
binįkų.

T Dirbtuvės geležinkeliams slė
nių, prigulinezios “Illinois Steel 
Co”, South Chicagoj, likosi už
darytos. Per tai 1200 darbinikų 
neteko darbo. Paleisti darbinįkai 
sako, kad kompanija tyczia tą 
padarė, norėdama priversti darbi- 
nįkus dirbti už mažesnę prekę.

5 Mieste Meinenfels, Prūsuose, 
Merseburgo apskrity], 3000 sziau 
ežių likosi darbdavių nuo darbo 
praszalintų. Sziaucziai Blasiko 
dirbtuvės buvo pakelę sztraiką, 
užtai mat susitarė terp savęs 
visi dirbtuvių savinįkai, iszviso 
30 ir tyczia praszalino nuo darbo 
visus savo darbinįkus. •

T Rltland, III. Kalnakaiių 
sztraikas ežia pasibaigė. Kastynių 
direktorius Hakes sutiko isz- 
mokėti darbinįkams visą neisz- 
mokėtą jų uždarbį. Diktai vie
nok seniaus ežia dirbusių dar
binįkų ne buvo atgal priimtų. 
Szerifas praneazė Ha kęsui, kad 
jis paleidžia savo žmones ne
žiūrint ant to, Ar sztraikas su visu 
pasibaigė ar ne.

Lietai d™
AMERIKO.

Nelaime ant sztritkario.
Isz Pittsburgo, Pa. Pilnas pa- 

sažierių sztritkaris, bėgdamas į 
pakalnę vis greityn, iszszoko isz 
szenių ir užlėkė ant telegrafo 
stulpo. Susidavimas buvo teip 
smarkus, kad vagonas susidaužė 
ir 35 pasažieriai sunkiai apeiku- 
lė, terp jų penki yra mirtinai 
sumankyti; nugabeno juos į ligo- 
nbutį, bet nėra vilties nuo myrio 
iszgelbėti. i

Pakorė.
Isz Napa, Gal, Likosi ežia pa

kartas žmogžudys Rio, ant tos 
bausmės sūdo nuspręstas. Rio, 
drauge su kokiu ten Karoliu 
Schmit, 9 d. Wasario 1891 m., 
užmuszė J. Greemvoodienę. 
Schmit likosi ant kalėjimo sūdo 
nuspręstas, Rio gi, kaipo pats 
minėtą žmogžudystę papildęs 
{Scnmit buvo vien pagelbinįku), 
likosi sūdo ant pakorimo nuspręs
tas, taigi tasai nusprendimas ir 
tapo dabar iszpildytas.

Smarkus pustymai.
Nebraskoj siautė smarkios dar 

ganos. Keletą dienų be paliovos 
snigo, potara užstojo smarki vė
tra. Smarkus sniego pustymai bu
vo teiposgi Colorado, Wyominge 
ir kituose sztetuose. Kaip kur už
bėrė geležinkelių linijas teip, kad 
trukiai bėgti negalėjo. Daug snie
go iszpuolė apie Burlingtonę, la. 
Isz Mexico, Mo. atėjo žinios apie 
smarkius pustymus. Pagal gele
žinkelio linijas vėjas sunesz.ojo 
n e isz p a šaky tai augsztas pusnis.

Užgėrimai kongreso.
Washingtono kongresas priė

mė naują bilių apie žemes rando 
nupirktas nuo indijonieczių, isz 
kurio gal ir lietuviai pasinaudo-

Terptautiszka neuikanta.
Isz Sacram Cal. Piet

rytinėj Sacrame pavieczio da
ly] dirl>ę<kaip kur japonieeziai 

 

darbi rukai, kas labai nepatiko 
baltveidžiams eurpeiszkos kilmės. 
Pas sodaunįką Ross dirbo szeszi 
japonieeziai. Pereitą nedėlią, apie 
15 baltveidžių, užsidengusių bur
nas, atkako pas Rossą ir griebėsi 
japoniszkų darbinįkų: kiekvie
nam isz jų užnėrė kilpas ant kaklo 
ir priraisziojo prie medžių. Pas
kui, permetę virvę per augsztes- 
nes szakas, patempė naiaimingus 
japonieczius ir laikė pakorę 
teip ilgai, pakol nelaimingi ne 
apmirė; nuleidę davė jiems at
sikvėpti ir kaip tik atsigriebė, 
traukė vėl augsztyn. Paliovę 
ant galo kankyti, įsakė japo- 
niecziams, kad jie isz ežia iszsi- 
kraustytu ir jeigu dar su
grįžtu, taps su visu pakarti. 
Ross bandė prieszintiesi, bet 
japonieczių prieszat ir tam už
metė kilpą ir pabaugino pako
rimu, jeigu duotu darbą kitiems, 
o ne baltveidžiams darbinįkams. 
Dailiai, nėr ką, elgiasi Amerikos 
ukėsai.

t Red Bull, III. Pereitą pane- 
dėlio dieną,po pietų,jautė ežia že
mės drebėjimą, nors jis ne buvo 
smarkus,,

| Clevelando policija gavo į- 
sakymą suaresztuoti tuojaus 
kiekvieną prekėją, kurisai par
davinėja cigarus, cigaretus ir ta
baką nemecziams.

t Kastynėse Adit Mining Co. 
netoli Ward Coal, atsitiko smar
ki dinamito expliozija, kurios 

keturi darbinįkai likosi su visu 
sudraskyti.

| Scranton, Pa. Plėszikai 
naktyj įsiveržė ežia į lenkiszką 
bažnyczią ir paėmė visus cidab- 
rinius indus. VFagilai iki sziol 
ne pagauti.

į Pottsvilli, Pa- Wadervil- I 
les anglių kastynėse, priguliu- < 
ežiose Philadelphia & Readin^ i 
Coal and Iron Co likosi keturi j 
darbinįkai užmuazti.

Isz darbo lauko,
Munkie Ind. Common Linee 

’ Engine Co. nusibankrutino.
I
J 5 Nobth Belunoham, 

Dirbtuves Rey Company 
suvisu uždaryti.

i
5 Detboit, Mich. Sziaucziszka 

( dirbtuvė Robertsono & Co. nu- 
sib&nkrutino ir likosi uždaryta.

5 Nobth Bellinnton, Mass, 
Salinės dirbtuvės likosi czia ant 
neaprubežiuoto laiko uždarytos.

I
5 Crebcentville, Oh. Sudegė 

czia dirbtuvės “Fox Paper Co”, 
ir per tai daug darbinįkų neteko 
uždarbio.

T Woonsocket, R. I. Dirbtu
vėse Woonsocket Meškine Co. & 
Press Co. sumažino darbą; dar
binįkams sumažino uždarbį ant 
10%.

Kastynių savinįkai szteto 
Ohio nusprendė pakelti darbinį
kų užmokesnį nuo 45 ant 51c. 
už toną.

5 Nevcastle, Pa. Dirbtuvė 
“Nevcastle Tin Mill”, 18 d. Sau
sio szių metų, sudegė. Per tai 
500 darbinįkų ne teko darbo.

5 Monaie, Ind. Dirbtuvės 
Widland Steel Works, kurios sto
vėjo keletą nedėlių, dabar pra
deda wėl dirbti.

1 Canton, Oh. Cigarų dirb
tuvės Dekuo <& Divibip, kurios 
jau nuo seniai buvo uždarytos, 
dabar pradeda darbą.

Harvood Minės, Pa. angle- 
kasykios dabar dirba po 4j die
nos ant nedėlios, o laike Kalėdų 
buvo visiszkai sustoję per dvi 
nedėli.e

T Fall Riveb, Mab8. Sztraikas 
darbinįkų granito dirbtuvių 
pasibaigė: jie sutinka grįžti į 
darbą. Taigi daugumas dirbtuvių 
vėl pradeda dirbti.

5 Leadville, Col. Kalnakasių 
sztraikas czia dar visgi nepasi
baigė. Szteto gubernatorius, A- 
dams, stengiasi sutaikyti kastynių 
savinįkus su darbinįkais. Pasiūlė 
jis abiem pusėm savo tarpinį- 
kyatą.

Mas. 
žada

Baltimorčs moterų mok- 
slaine.

“Kardas” pranesza, kad Balti- 
morės miesto užveizda paskiria 
atskirą kambarį ant moterų mok- 
slainės ir nors lietuvaiczių į ją 
mažai tesilanko ir jos su visu 
savo pasielgimu neužsipelnė ant 
tokio miesto prilankumo, bet 
tasai pasitiki, kad toliaus 
gana atsiras norinezių pramokti 
daugiaus ko, apart to, ką jos 
dabar moka. “Kardas” sako, kad 
lietuvaitės Balti m orėj geriausiai 
moka tasytiesi po sudus už 
savitarpinius kol lojimus. Tokius 
darbus jeib pliurpa teiposgi į- 
stengs atlikti, taigi tegul musų 
moterėlės tasynes ir provss 
pliurpoms ir mazgotėms palieka, 
o paezios tegul renkasi į joms 
įrengtą mokslainę. ,

laikrasztis “Auszra”, jai užmiguž, 
perlėkė, kaip meteorai, kiti, pa
kol atsirado “Varpas” ir paskui 
‘Ukinįkaa’. “Varpas”, kaipo senes
nis, jau užsnūdo; ar pabus jis, mes 
nieko nežinome, tik žinome, kad 
jau nuo seniai jo negauname.Uigi- 
mus vienok “Varpui”, senes
ni “Auszros” darbinįkai buvo 
jau teip apalpę, kad prie jo ne- 
pris’dėjo. Juo toliaus, juo labiaus 
maži n os i ir “Varpo” pajiegos, pa
kol aut galo Lietuvos apszvies- 
tunų maszina ne apsistojo. Keno 
ežia kaltė, mes nesprendžiame, 
bet ne galima ne isztarti, kad 
toki liūdni atsitikimai mažina 
žmonių pasitikėjimą savo ap- 
ezviestunams, kurie teip greitai 
pailsta pildydami savo tautisz- 
kas priderystes. Juk ant negalin- 
czių nieko tvirto sutverti tauta 
ne gal remti savo ateitėsl

' Susilpnėjus Lietuvos inteligen
tams, Amerikos neapszviesti dar
binįkai pakėlė balsą, sutvėrė 
“Tėvynės Mylėtojų Draugystę”,, 
kurios mieris yra: platinti terp* 
žmonių naudingas knįgutes ir jas 
Lietuvoj betureziams dykai da
lyti; taigi jie norėtu prisidėti prie 
Lietuvos vargų ir padėti tėvy
nės apazviestunams. Rodosi, kogi 
daugiaus reiktu, kaip vien to, 
kad Lietuvos inteligentai, pats 
apart“Ukinįko” neįstengdami nie 
ko daugiaus iazleisti,prie užgimu
sios Amerikoj“Tevynės Mylėtojų 
Draugystės”prisidėtų ir suszelptu 
ją pagal iszgalę: kas pinįgais, 
kas rasztais, kurių juk ir teip sa
vo pajiegomisiszleiati neįstengia. 
Kur. gi tau Lietuvos apsz vieš tunai 
tokiais mažmožiais užsiims! Jie 
per isztisus metus ne spėja atsa
kyti ant hiszkų pas juos paraižy
tų ir tai ne usabiszkuose, bet vi- 
suomeniszkuose reikaluose ir to
kiu budu, sykį parasziusį ant vi
sada atgrasina pas juos su kokiu 
no£s^reikalu kreiptiesi. Ant galo 
to neužtenka: jie už paprastą 
daiktą laiko, be iszsiteisinimo, ne 
pildyti sykį duoto pažadėjimo. 
Klausiame, kaip teip besielgiant 
galima užsilikti krūvoj? Ar ne 
toks sziurksztus pasielgimas ir 
yra priežaazczia, kad eilės seniaus 
dirbusių krūvoje darbinįkųsuma
žėjo? kad vaisiai darbo menki. 
Wieton kaltinti aplinkybes, 
geriaus į savo pasielgimą pažiū
rėti, priežaszczių stabdanezių 
darbą ir ežia užtektinai atras. 
Sunkiose aplinkybėse buvo juk 
ir kitos nužudžiusios patvaldystę 
tautos ir jeigu jos sziądien geres
niame padėjime,tai vien todėl,kad 
jų vadovai be pailsio kariavo už 
tiesas savo brolių, nesibijodami 
ir savo ypatą paaukauti, ne teip 
kaip musų apszviestunai tėvy
nėj gyvenanti. Jeigu terp lietu
vių maskolystė gal platintiesi, 
tai tik todėl, kad musų tautos 
vadovai jai vietą palieka.

I

Isz wisur,
Ry-Netoli salų Mauricijaus, 

tinėj Afrikoj, paskendo angliszkas 
kariukas laivas “Warren 
Hastings", vežanti s kareivius.

U Berlyne likose suaresztuota 
Rozalija Kosovska. Ji mat apvo
gė gyvenimu geležinkelio per
važiuoto darbinįko Hoppe, esan- 
czio dabar ligonbutyj ir norė
dama vagystę paslėpti, padegė 
namus. Ugnyje pražuvo vienas 
isz Hoppes vaikų.

Taigi mat jau lenkės kaip tolL 
musiszkes pralenkė. Musiszkės 
ne trokazta nė pradinio mokslo, 
lenkės gi jau sulaukė akademiazkų 
moksliszkų lekcijų. Musiszkės 
turėtu jau pasiskubinti, kitaip 
viso svieto moterys jas pra
lenks.

|| Isz Londono raszo; valtis su 
darbinįkais kėlėsi per upę Usk, 
netoli Nevport. Ant vidurio 
upės valtis apvirto ir 15 darbinį
kų atsirado vandenyj. Isz jų 8 
iszsigelbėjo 7 gi prigėrė.

|] Indijų randas, norėdamas 
suteikti baduojantiems gyven
tojams uždarbį, pradeda dirbdinti 
kelius, rengia teiposgi kitokius 
wieazus darbus. Prie to gawo jau 
darbą 1250000 įmonių, po kelių 
dienų skaitlius dirbanezių pasi
kels iki 2000000 darbinįkų.

| 1 d. Sausio szių metų, mieste 
Ochtoj, maskoliszko rando para
ko dirbtuvėj, bedirbant naują 
beduminį parakę, atsitiko explio- 
zija padirbto parako, kurios viens 
isz darbo prižiūrėtojų likosi su
draskytas, du gi darbinįkai sun
kiai apdegė.

I

8 Ant szių metų, surinkimai 
nuo viso svieto katalikų popie
žiaus iszskaityti ant 7j milijono 
lyrų (1500000 dol). Toki jau isz
skaityti ir iszleidtmai ant visų 
bažnyczioe reikalų. Czia pri- 
skaitylas jau užlaikymas mi
sijų, labdaringų įrėdnių ir t. t.

|| Ant prancuziszko pasažieri- 
nio garlaivio “Saghalien” beplau
kiant jam isz Singhapore į Hong- 
kongę, iszlėkė įipadanges garinis 
katilas. Ezpliozijos likosi sudras
kyti 12 jurinįkų. Pasažieriai tą
kart valgė pietus, bet apart bai
mės, ezpliozija katilo jiems kito
kios blėdies ne atgabeno.

8 Baisios audros siautė Irlan- 
dijos (Airijos) ir Anglijos pakran 
tėse. 318 žvejų laivelių susidau
žė, 40 žvejų prigėrė. Apie szeszis 
mažesnius garlaivius trūksta dar 
žinių, kas su jais atsitiko: 
vėtra juos nustūmė į jūres ir ne
žinia ar ne paskandino, kadangi 
jie nesugrįžo.

8 Windobonos profesorius, 
Friedrich Elbing,. praneszė Mok
slo Akademijai, kad su pagelba 
pagarsėjusios Roentgeno szviesos 
galima, be apsirikimo, atskirti 
žmogų tikrai numirusį nuo įpuo- 
lusio į letargiszką miegą. Taigi 
dabar ne atsitiks jau palaidojimo 
gyvų žmonių, kas iki sziol gana 
tankiai atsitikdavo.

8 Widurinėj Afrikoj, netoli 
miesto Benin, juodiejie užpuolė 
ant angį jonų: konsuliausPhilipso, 
dviejų konsulato urėdnįkų, ma
joro Craffordo, kapitonų Bai- 
sagau ir Dalig, daktaro Elliotto 
ir dviejų teip ežia atkeliavusių 
anglijonų ir visus* įsipjovė: 
draugė su anglijonats iszmuszė 
ir jų tarnus juoduosius.

U Blėdį, kokią padarė perei
tuose metuose Japonijoj didelis 
tvanas, skaito ant 60000000 
yenų (yenas beveik lygus Ame
rikos doliarui). Ant suszelpimo 
nukentėjusių randas labai mažai 
pinįgų paskyrė. Ciecorius isz 
savo kiszeniaus paskyrė 36000 
yenų, taigi vis daugiaus negu Mas
kolijos ciecorius davė aut suszel
pimo nukentėjusių nuo tvano 
Rytinės Siberijos gyventojų, ku- 
risai isz savo kiszeniaus nieko 
ant to ne davė.

8 Wienas isz vietinių Indijos 
valdonų,maharadža isz Durbkan- 
hay, atsiuntė anglijonėms ant su- 
szelpimo gyventojų badą ken- 
ezianezių provincijų 200000 dol. 
ir tiek jau žadėjo paaukauti ant 
vieszų darbų, kur baduojanti ras
tų uždarbį. Kaip tai augsecziaus 
daug stovi pusnuožmi maži 
Indijų valdonai už Maskolijos 
carą,kuriam mažai te rupi vargai 
jo paties pavaldinių. Caras, su 
rujoms sawo urėdnįkų, ne szelpia 
isz savo kiszianiaus, bet ką tik 
gal, kankina be pasigailėjimo.

|| Randas Indi jose labai rūpi
nasi apie suteik i mą maisto ba- 
duojantiems gyventojams; likosi 
nupirkta daug jawų svetimuose 
krasztuose. Miestuose Madras ir 
Buwma magazynai jau prikrau
ti ir ežia ultenka javų ant «u- 
szelpimo baduolių per isztisus 
metus. Penjabe ir Sziaur-Waka- 
rinėse provincijose teiposgi ma- 
gazynuose jų ne trūksta. Wisi 
Indijų gelelinkeliai numalino 
mokeszczius už pervežimą javų 
į bądę kenezianezias provincijas.

fl 17 d. Gruodžio, ant Kaspisz- 
ku Jūrių, prieszais geležinkelio 
staciją Alat, ant mažos salutės 
vadinamos “Glinianaja”, ėsan- 
czios į viorstą nuo kranto, atsi
darė naujas ugnakslnis (vul
kanas). Augszcziausia vieta ant 
tos salutės yra 5 sieksniai nuo 
vandens pavirsziaus, taigi ežia 
ir atsidarė ola ir pradėjo tekėti 
ugninis skystimas. Iszsyk visa 
salutė sukrutėjo ir tuojaus atsi
darė ola, per kurią veržiasi lieps
na, nuo kurios atsidalydami dideli 
apvalus lipsnos grumuliai kyla į- 
orą.

Isz Philadelphia, Pa.
Pirmais Žodiialsme8,nauja8 komi

tetas, vardan parptjosszv. Antano 
Philadelphijoj, atsilieptam, idant 
butumet teip meilingi patalpįti 
žinias apie stovį parapijos szv. 
Antano Philadelphijoj, nes per 
visą laiką, nuo pat jos uždėjimo, 
nebuvo perkratytos parapijos 
knįgos, todėl sziądien, po per
žiūrėjimui knįgų ir visų kvitų, 
beveik viską atradom, teisingai, 
tik kur nekur buvo mažos klai
dos—tos liko pataisytos. Rasta 
pagal knįgas, jog įplaukimo bu
vo 15,448 d. 1 centas, o iszėjimo 
radosi 14, 639 dol. 93 centai. 
Bankoje yra 808 dol. 38 centai, 
su procentais $819.

Perkant reikalingus bažnyuziai 
daigtua iszviso iszėjo 8081 d. 
20c.; skolos liko, iki Sausio 189T 
metų, $1916. Jeigu išmokėtume 
tais pinįgais, katrie bankoj ran
dasi, tai liktų skolos tik $1,097. ;

Komitktas.

Lietuwos apgzw1estunai ir 
Amerikos lietuwiai.

Lietuvos apssviestunai pir
mi aus pradėjo darbą ant pakėli
mo lietuvių, bet jan matomai 
pradeda ilstl. Kuropoj atsirado 
pirmutinis lietuvisakas tautisskaa

8 Mieste Kolombo, ant salos 
Ceylon, kur yra vyskupu musų 
vientautis, kun. Zalevskis 
Weliuonosf pasirodė cholera.
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| Ant salos Kishma, prie Per
sijos krantų. 11 d. Sausio, buvo 
smarkus žemės drebėjimas, prie 
ko pražuvo daug žmonių.

| Ant Japonieczių nuo Chinie- 
czių paveržtos salos Formoza, 
terp japoniszkų kareivių apsi- 
reiszkė pavietrė.

| Netoli Re v ei i o, Estlandijos 
g u b., holandiszkas laivas “Jupi
teri*, prikrautas geležies, uibėgo 
ant uolų. Geležį spėjo isz jo isz- 
krauti ir perkelti ant kranto.

U Wisi laivai plaukianti isz pa
vietrės užkrėsto miesto, Bombay, 
ant apsaugojimo Europos nuo li
gos, bus sulaikyti ant salos Mal
tos, kur turės iszbuti kvarantė- 
noje 30 dienų.

8 Mieste Breslau apsirgo sep
tyni sanariai szeimynos Fra g 
stein. Wienas vaikas pasimirė. 
Pasirodė, kad visi buvo nunuo- 
dinti. Tarnaitė likosi suaresztuota 
kaipo nužiūrėta už tą piktadarys-

| Wokietijoj likosi jau apgar- 
sytos žinios isz paskutinio įmo
nių suskaitymo. Wisas skaitlius 
Wokietijos gyventojų pasiekia 
53,279,901 įmonių,* isz ko Prū
suose gyvena 31,885,128 įmo
nes; te r p to skaitliaus—lietuwisz- 
kai kalbanczių yra 119.000. Tai
gi mat, prie kiekvieno įmonių su
skaitymo, skaitlius lietuviszkai 
kalbanczių pasirodo vis mažes
nis, nyksta jie ežia isz palengvo.

8 Ciecoriaus sode, mieste Cars- 
koje Selo, netoli Peterburgo, be- 
vaikszcziodamas po sodą, oiėco- 
riua Mikalojus, užtėmyjęs dir
bantį sodaunįką, mostelėjo su 
ranka, kad tas prisiartintu, Dar
bi u į kas skubiai pradėjo artintiesi, 
tą vienok patėmyjo ant.sargybos 
pastatytas kareivis ir tikėdamas, 
kad sodaunįkas nori ciecorių už- 
muszti, paleido szuvį ir užmuszė 
ant vietos besiartinantį prie 
caro.)

fi 15 Sausio dieną* mieste Lvo
ve, Galicijoj, likosi įrengti, ant 
paveikslo kitų Europos krasztų, 
akademiszki kursai visokių mok
slų dėl moterų, kuriuos skaitys 
profesoriai vietinio universiteto 
ir teip pagarsėję moksluose. Lek
cijos bus kas dieną po pietų.

8 Maskojiszki Lenkijos vir- 
szinįkai iszsiuntė jau į Peterbur
gą savo reikalavimą naujo Len
kijos padalinimo. Pagal tą užma
nymą, dabartinė Sedlecu gub., 
arba dalis senovės Juodvyžių 
kraazto, isznyksta ir jos plavie- 
cziai lenkų apgyventi bus pris
kirti prie Liublino gub., pavie- 
cziai gi Sedlecu ir LiubMno gub., 
seniaus unijotų apgyventi, su- 
tvėrs naują Cholmo gub. Jei
gu tą užmanymą užtvirtina- 
Peterburgo valdžios, žinoma, 
maskoliszki administratoriai pa- 
siskubįs su iszsiuntimu savo už
manymo priskirti Suvalkų ir 
Lomžos gub. prie užnemuninės 
Lietuvos, apie ką jau nuo seniai 
rūpinasi.

8 Miete Aschabade, Užkąspi- 
jaus apskrityj, Maskolijoj, kazar- 
mėse artilerijos kareivių atsitiko 
parako explozija, kurios trys 
kareiviai likosi sudraskyti. Ryt-. 
metyj, vos užkurė ugnį ir 
atsitiko expliozija. Kazarmių na
mai likosi su visu iszgriauti. 
Wieną kareivį rado toliaus nuo 
kazermių numestą; jis dar kvė
pavo, kada jį surado—ranka jo 
buvo nutraukta, tos irsuvisu ne 
surado; kareivis tasai teiposgi 
numirė. Matomai pecziuje, po 
katilu, koksai kareivis, privogęs 
parako, padarė ten savo krautu
vę. Pagal smarkumą expltozijos, 
galima spręsti, kad parako ežia 
buvo mažiasiai apie pūdą.

| Prancūzai Godard ir Sur- 
couff ne nusigando nepasisekimo 
Andree's, kurisai pasirengęs buvo 
lėkti belionu į sziaurinį žemės 
polių; jie dabar rengiasi tokią 
kelionę atlikti. Balionas jų, pra
mintas “France”, sveria 24000



svarų ir’galės ant oro užsilaikyt 
per 60 dienų. Godard ir Surcouff 
pasitiki visę kelionę atlikti į 
keliolikę dienų, lėkdami po 360 
viorstų ant dienos. Žmonių isz 
viso ant baliono bus 7. Kasztai 
tos kelionės iszskaityti ant 250 
000 frankų. Didžiausi Francu 
zijoss laikraszcziai remia karatai 
tę užmanymę ir renka aukas, 
nes nori, kad garbė isztyrimo 
sziaurinio žemės galo tektų pran
cūzams. Jeigu tik pasiseks nulėkti 
j sziaurinį žemės galę, ne truks 
toliaus dręsuolių aut iszt irimo 
pietinio.

Į] Direktorius porcelėninių isz- 
dirbimų dirbtuvės Irkucke, Sibe- 
' rijoj, neseniai atsilankė į Japoni
ją ir ten pasamdė darbinįkus 
gerai su tuom darbu apsipaiinu- 
sius (iszdirbimai isz porcelėno 
Japonijos yra laikomi už vienus 
isz geriausių ant viso svieto), 
bet pargabenti juos į Maskoliję 
nepasisekė. Japonijos valdžios ne 
daleido jų iszvežti, nes japonisz- 
ki darbioįkai galėtu po svetimus 
krasztus iszplatinti visokias to 

' darbo paslaptis ir tokių budu ja- 
poniszki iszdirbimai atrastu* ki
tuose krasztuose konkurenciją, 
jeigu tų krasztų dirbtuvės iaz- 
moktų dirbti tokius, kokius dir
ba Japonijoj.

bergu. Paskutinis, nenorėdamas 
pakelti namuose barnių, iszėjo. 
Jam eiti namon reikėjo per gi- 
rię. Jo prieszinįkas vienok ne 
norėjo iszleisti isz savo nagų, ir 
pasivijęs jį girioj, tuojaus su pei
liu pradėjo jį pjaustyti ir tai teip 
smarkiai, kad Rosenberg ne ga
lėjo gintiesi, kadangi nė jokio 
ginklo neturėjo; sunkiai pa
žeistas puolė jis ant žemės. 
Stenrus, pamatęs savo prieszinį- 
kę ne gy vę, persigando ir ežia 
jau pasikorė. Ant rytojaus praei
viai rado girioj negyvėlių kū
nus. Dažinojusi apie tai mergina 
nusinuodino. Tę vienok pas za ūk
tas gydytojas nuo myrio iszgel- 
bėjo. '

Q laz Rymo raszo, kad sweika- 
ta popiežiaus menka ir buk eina 
wis silpnyn. Szw. Tėwas turi jau 
su wirszutn 90 metų amžiaus. 
Europos wieszpatystės kiekviena 
norėtu, kad ateinantis popiežius 
butu iszrinktas isz joms patin- 
kanczių kardinalų. Belgija, Por
tugalija ir Prancūzija norėtu, kad 
j įpėdinius popiežiaus Leono 
XIII patektu kardinalus Paro- 
dii; Austrija gi, Wokietija ir gal 
Maskobja norėtu popiežium ma
tyti kardinalų Vanutelį, kurisai 
sawo atsiliepimuose nupeikė len
kų priesiinimasi maskoliszkoms 
valdžioms. Kas vienok bus isz
rinktas, jeigu isztikro pasimir- 
tu dabartinis popiežius, nieks ne 
gal žinoti. Ant galo ir Leono 
XIII sveikata gal pasitaisyti.

|| Prancuziszkose Rytinių In 
dijų vaildybose (Pietinėj Azijoj), 
apskrity] Binch—Dincb siautė 
per wisę dienę taifūnas (sūku
riai). Wanduo upėse pakilo ant 
sieksnio angsztyn ir užliejo di
delius žėmėe plotus, nunesziojo 
tiltus, iszvartė telegrafų stul
pus. Trys bertainiai triobų likosi 
arba sukuriu iszgriautų arba 
vandens nuplautų. Tie pats sū
kuriai labai daug pikto žmo
nėms pądirbo ir apskricziuose 
Pchen—Yen ir Song—Kov. Be
veik visas trobas iszgriovė, 
medžius isz szaknų iazraustė; 
pakilę vandens paskandino lau
kus. Tvirtynėj Pchen—Yen van
duo pakilo iki 1} sieksnio augsz- 
czio, Pchen—de—tuyen buvo 
net 6 sieksniai. Wisi gyventojų 
gyvuliai pražuvo. Į sziaurius nuo 
Binch—Dinch užstoję.nuo vėtros 
tvanai dar daugiaus pridirbo 
blėdies. Wandens su visu nuplo
vė tris prancuziszkas tvirtynes, 
prie ko pražuvo ir daug žmonių.

ietimi balsai.
Nr. 2 “Zgoda” užbaigia rasztę 

Dr-ro Gierszynskio, apie lietu- 
viszkai lenkiszkus prietikius. 
Czia teipcMgi raszėj&s nieko nau
jo nepasako; vien pasirėmęs 
ant rasztų garsaus prancūzo geo
grafo, Elisee Rečius, stengiasi su- 
pažindyti lenkus su lietuvių bu
du ir kalba, nors apie tę daugiaus 
galima rasti žinių senovės 
vokieczių rasztuose. Apie lietu- 
viszkę kalbę savo plkcziausioje 
iki sziol kada nors iezleistoj geo
grafijoj, Elisee Rečius sziteip isz- 
sitaria: “jeigu vertė kokios nors 
tautos remtųsi ant dailumo jos 
kalbos, tai lietuviai, terp visų 
Europos tautų, pirmę turėtu už
imti vietę. Lietuviszka kalba yra 
seniausiu dialektu ariszkos kai 
bos, senesnis negu lotyniszka, 
grekiszka, celtiszka, sloveniszka 
arba germaniszka. Lietuviszki 
patriojotai darbuojasi ant palai
kymo savo dailios kalbos ir 
skaitlius grynų lietuvių kas me
tę didinusi”.

Ponas Gierszynski nupeikia ir 
lenkų neužkautę, bet daro tę ne 
dręsiai, teip kaip ir visi lenkiizki 
raszėjai: bijosi jie staeziai teisy
bę sakyti. Sako jis: “tegul lietu* 
viszka bajorija, iszsiskyrszcziusi 
terp lietuvių, ne erzina jų, tegul 
lietuviai savo nepasitikėjimo 
Lietuvos bajorijai ne krauna ant 
visos lenkiszkos tautos, o tęsyk 
ateis susitaikymas”. Tolinus D as 
Gierszynski sako:” juo labiaus su- 
sidrutys lietuviszka tauta, juo 
didesnė bus pajiega priesz naiki- 
nanezię abi tautas maskolystės

prilankimo terp maskolių, negu 
terp lenkų. Žinoma,czia reikia at
skirti maskolius valdžių į Lietu
vę atgabentus.

arba

11 Maskoliszki laikraszcziai 
pranesza, kad mažrusiszkbse gu
bernijose Pietinės Maskolijos terp 
ukinįkų ueiszpasakytai pradeda 
platintiesi pasekėjai mokslo gra
fo Tolstojo. Laikraszcziai lieja 
aszaras, kad terp kaimieczių, 
pirma karsztai mylinezių carę, 
paragavus jiems to mokslo, 
viskas persimainė: pasekėjai 
Tolstojo ne tiktai atsisako mokėti 
prigulinezius į vieszpatystės iždę 
mokeszczius, ne nor eiti į kariau- 
nę, ne nori priimti nė jokių vie- 
szų urėdų (taigi ne nor lupti sa
vo brolių, kaip tai daro pasekė
jai caro mokslo), bet atsisako 
pripažinti su visu kokię nors 
valdžię. Mums rodosi, kad jeigu 
knimiecziaFpaliovė carę mylėję, 
tai turbut persitikrino, kad nėra 
už kę jį mylėti. Czia ne tiek kaltė 
Tolstojaus mokslo, kiek paties 
caro.

d Ant ko tankiausiai masko- 
liszki caro tarnai apverezia val
džios galybę, geriausiai parodo 
kę tik pasibaigusi dabar prova 
Tiflise, ant Kaukazo. Į sudę pa
teko oficieras parubežinių sargų, 
Kapitanov,kurisai už kę ten asa-, 
biszkai susipykęs su bajoru Sam 
batu Madatovu (gruzinu), 
suszaukė parubežinius karevius 
ir įsakė jiems atvesti kaltinįkę 
ir jį nubausti; žinoma, kareiviai 
turi kluasyti savo virszinįko— 
taigi kaip buvo įsakyta, teip ir 
padarė. Liepė jis paguldyti 
Mandatovę, uždėti ant kojų ir 
ant peczių kuolus, ant kurių su
sėdo kareiviai ir paskui kiti pla
kė paeilium paguldytę: kada 
vieni plakdami pailso, kiti grie
bėsi plakimo. Sūdąs rado ap
gynėję rubežių “Szventos Masko- 
lijos” kaltu ir nusprendė ant pra- 
szalinimo nuo tarnystoa ir ant 
uždarymo į kalėjimę ant dviejų 
mėnesių. Kiek gi tokių snar
glių, kurie, patekę į valdinįkų 
eiles, mislyja, kad visi žmonės 
yra vien jų vergais, ne patenka į 
sudę ir nieks jų nebaudžia už jų 
bjaurius darbus,to nė maloningas 
caras nežino, jis ir žinoti nenor.

su-
pe- 
cie-

Chi-

[ Pagal paskutinį žmonių 
skaitymę, apgarsytę 
reitę mėnesį, Japonijos 
corystė, be atimtos nuo
nieczių salos Formoza, turinezios 
per 3 milijonus žmonių, turi isz 
viso gyventojų 42270620. Isz to 
viso skaitliaus buvo 21,924,870 
vyriezkių ir 20,924,870 moterų. 
Wyriszkių ant 320,880 daugiaus 
negu moterų. Taigi czia moterys 
turbut brangios; isztikro jos ir 
apszviestesnės už musiszkes, nes 
Japonijoj nėra moterų nemokau* 
czių gerai raszyti ir skaityti. 
Žmonių suskaitymo metuose 
(nuo 31 Gruodžio 1894 iki 31 
Gruodžiai 1895) visoj Japonijoj 
užgimė vaikų 1,246,227, isz ko 
638,895 • vyriszkių ir 607,532 
mergaiezių. Per tę laikę pasimirė 
visame kraszte 852,422 žmonių, 
taigi ant 394,005 mažiaus negu 
užgimė. Per tuos metus į sveti
mus krasztus iszsikraustė 49,762 
japoniecziai.

H Isz Bjernebergo, Finlandi- 
joj, raszo: Kaime Bredvick gy
veno ukinįkas, tėvas 17 metų 
mergaitės, į kunę įsimylėjo du 
jauni vyriszkiai: Rosenberg ir 
Stenrus. Neseniai, ant susirinki
mo pas merginos tėvę, Stenrus 
susibarė už tę merginę su Rosen-

|] Sieninos pavieczio virszinį- 
kas (Mogilevo gub.), Slovecky, 
pateko po sudu už savo paties 
ir gubernatoriaus sutvertę ties- 
darystę. Mogilevo gubernatorius 
mat į->akė Sloveckiui, už iszko- 
liojimę popo Lukoszevycziaus, 
nubausti prekėję Sieninos, žydę 
PdWznerę. Gubernatorius savo j- 
sakime paraszė.'Pevzneriui, pagal 
jo sveikutę, įkirsti, už įžeidimę 
popo, iki 50 rykszczių; Slovec
ky ne tik jas pilnai atskaitė, bet 
dar nuo savęs kitę tiek pridėjo už 
pneszinimad. Nuo tos bausmės 
žydas sunkiai apsirgo ir 4 mėne
sius iszgulėjo ligonbutyj. Užtai 
ypatiszkų tiesų dabotojas, is- 
pravnįkas Slovecky, pateko po 
sudu. Gydytojai expertai nus
prendė, kad Pevzner ne galėjo 
būt plaktas ir kad jeigu isprav- 
nįkas butų paklausęs jų nuomo
nės, jie būt to nedaleidę. Kijevo 
sūdąs nusprendė Sloveckę aut 6 
mėnesių į kalinį pasodyti. Jeigu 
visus tokius puskvailius masko- 
liszkus administratorius sūdąs 
nbrėtu nubausti, tai kasgi ant u- 
rėdų pasiliktu? Pirmiausiai, jei- 
gu jau apleisime kitus jo kvai
lus darbus, tai nors už Kražių 
pjovynes, Wilnia’us Orzevskį 
'reiktų jau ne į kalinį pasodyti, 
bet iszsiųsti į Sakchalinę.

Paaukavo Rėkliui.
Juozas Preigya uz Randolph, 

M a ss. prisiuntė nelaimingam A. 
Rėkliui 25c.

atsiskyrė. Sutikimas 
tik tol, kol reikalingi

Tas teisybė, kad priesz tę nai- 
kinanezię maskolystės vylnį rei
kalinga dideli pajiega, bet ar ję 
gal suteikti lenkystė? Ar ji ge
resnė?

Nekentimas lietuvystės ne ap- 
sireiszkia vien terp lenkiszkai 
kalbanczios Lietuvos bajorijos, 
bet terp visų lenkiszkų luomų. 
Lenkiszki publicistai pagiria mus 
vien tęsyk, kada mes skundžia
mės! ant maskolių prispaudimo, 
bet kaip tik iszsitariame apie ne- 
teisingę lenkų pasiėlgimę, jie ne 
isztyrę dalyko, spangai lietuvius 
apkaltina; niekada ne drysta nu
peikti neteisingo savo vientau- 
czių pasielgimo. Lietuvos baž 
nyežiose, ypacz miesteliuose, kur 
yra keletas lenkų, jie reikalauja 
lenkiszkų giesmių. Kur tik pra- 
baszczius pasikėsi pripažinti tiesę 
iietuviszkai kalbai, ten kaip kur 
užgimė net papiktinanezios musz- 
tynės bažnyežioj. Lenkiszki publi
cistai sako, kad tai lietuvių kaltė. 
Czia jau musztynėse ne bajorija 
ima daly vumę, bet demokratijos 
reprezentantai. Tokia jau neužkan- 
ta lietuviszkos kalbos apsireiaz- 
kia terp lenkų ir Amerikoj, kur 
nėra juk lietuviszkos bajorijos. 
Kur tik czia susidėję su lenkais 
lietuviai kę nors sutvėrė, nesu
tikimai tol traukėsi, kol lietu
viai ne 
užsiliko
buvo lietuvių pinįgai, bet kaip 
tik užmanytas darbas likosi atlik
tas, lenkai stengėsi Iietuviszkai 
kalbanczius isz savo pulko pra- 
szalinti.

Nekartę lietuviszkų studentų 
kuopelės bandė susitarti su len 
kais studentais, įkunytojais Jen- 
kiszkos demokratiszkos partijos, 
uždėjusios savo organę “Ognis- 
to”—kada vienok tik lietuviai 
iszsitarė, kad sutikimas galės už
silaikyti tik tol, kol lenkai iszsi- 
žadės lenkinimo lietuvių, paliaus 
platinę terp jų lenkiszkas knįgas 
—lenkiszkų progresistų partija 
ant lietuvių reikalavimo ne su
tiko.

Tai kurgi apsireiszkia terp len
kų pritarimas lietuvių kilimui? 
Mes to ne patėmyjome. Žinoma, 
yra pavienios žmogystos musų 
kilimui prilankios,' bet ateitės 
tautų negalima juk remti 
ant prilankumo pavienių žmo
gystų, jeigu jos neturi pajiegos 
kitus priversti sekti sawo pėdo
mis',

Kad lenkai, kaip tai sziędien 
Lietuvoj yra, neturėdami savo 
rankose valdžios, negal mus teip 
spausti kaip maskoliai, mes tę ži
nome, bet ar jie butų geresni su 
griebę valdžię? Maskolijoj antai 
lietuvius spaudžia vien valdžia, 
terp paprastų žmonių, terp nelai- 
kauezių poliliszkų siūlų lankose 
lietuvystė net daugiaus atranda

Maskoliszkaa laikrasztis 
“Swiet”, korespondencijoj iaz Ry
gos, raszo apie reikalę įrengimo 
Latwijoj žemdarbyatto mokslai 
nių. Laikrasztis sako: “latwisz- 
ki ir estiszki laikraszczial teipos
gi nekartę pakėlė tę kiausvmę, 
bet sawo rasztais jie tik aptem
dino tę dtflykę pakeldami klansy- 
mę apie mokinimo kalbę. Wisi 
tie balsai jau todėl ne turi ver
tės, kad bzia negal būt kalbos 
apie specijaliszkus išsėmimus ant 
naudos baltiszkų politikierių. 
Moksliszka valdžia yra atsakan
eziai supažindyta su vietiniais 
reikala’s ant atsakanezio iszriszi- 
mo szito klausymo. Kas kitas yra 
su pinįgais reikalingais ant įren 
gi m o ir užlaikymo mokslainių. 
Tuos turi sūri, kti pats.vietiniai 
gyventojai.”

Ko reikia, kad žemdarbystės 
mokslainė kuo greieziausiai ir kuo- 
geriausius atgabentu vaisius, apie 
tai geriaus žino latviszki ir es
tiszki laikraszcziai negu visoki 
Peterburge tupinti Delianovai. 
Todėl laikraszcziai ir pakėlė 
klausymę apie kalbę mokinimo 
parengtose latvių ir estų pinį- 
gais'mokslainėse: visi žino, isze- 
mus Delianovus ir kitus paszle- 
mėkus, kad norint vaikus greitai 
ko nors iazmokinti, reikia juos 
mokinti jų prigimtoj kalboj; 
laikraszcziai * reikalauja kad 
latvius mokytu latviszkai, estus 
eslisskai. Maskoliszka kalba rei
kalinga pasmirdusiems masko- 
liszkiems biurokratams, o ne vie- 
tiniems gyventojams; jeigu jiems 
prireiks jos pasimokyti, tai ant 
to suras vietę kur kitur, o ne 
žemdarbystės mokslainėae. Kam 
reikalingas platinimasi maskolisz 
kos kalbos, tas privalo platinti ja 
sawo kasztais. Tegul Delianovai 
ant to apverezia dalį savo algos, 
o ne szaukia, kad dėl jų kvailos 
fantazijos vietiniai gyventojai 
juos sudėtu, .

Argi tai l(etnwy8 lietuwį 
skriaustu?

Herminie, 15 Sausio, 1897. 
Keturi mėnesiai atgal, isz- 
važiuodamas isz Spring Valiey, 
III., palikau savo boselį ir 118 
vertę laikrodėlį pas Kazimierę 
Padelacka, pas kurį buvau ant 
boardo, * praszydamas jo, kad 
kaip tik paduosiu savo adresę, 
idant man jį prisiųstu. Rasziau į 
jį jau keturis laiszkus ir nė ant 
vieno atsakymo negavau. Pa- 
jieszkojau jo per laikrasztį “Lietu
vę”, teipgi ne atsiszaukė ir jau 
perėjo 4 mėnesiai, kaip neturiu 
nė boxelio, nė laikrodėlio. Nesu
prantu, argi tai norėtu lietuvys 
lietuvį skriausti? Deltogi dar sy
kį atsiszaukiu per laikrasztį 
“Lietuvę” ir meldžiu man pra- 
neszti, kas pasidarė, kad asz uuo 
jus negaunu nė savo daiktų, nė 
atsakymo? Meldžiu nors kitų te 
nykszczių lietuvių praneszti man 
apie Kazimierę Padeleckę, gal 
jau"jo gyvo nėra?

Mano adresas: Ch. Pleinis, 
Box 102, Herminie, Pa.

Del norinezių isz mok t ra- 
szyti.

Plymouth, Pa., Dr-tė Volon- 
czaueko iszleido jau savo kasz- 
tais knįgelę:“Lengvas būdas pa
ežiam per savę iszmokti gražiai 
raszyti,” kuri kasztuoja tik 10c. 
Norintiejie gaut tę knįgelę,raszy- 
kit ir pinįgus pasiuskit ant adre
so szito: Dr-tė M. Volonczausko, 
Box 1018, Plymouth, Pa.
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G ra n d Opening.
S u bato j ir nedelioj, 23 

Sausio, darau balių atidarymo 
naujo galiūno, po nr. 580 Jeffer- 
son str., ant kurio grajys puiki 
muzika, bus szokiai ir kitos 
gražios zabovos. Dėltogi visus lie
tuvius ir pažystamus szirdingai 
užpraszau atsilankyti. Balius pra
sidės subatoj, 7 valandę vakare, 
o nedėlioj 4 po pietų.

Su guodone ‘
Antanas Bratijauskis 

589 S. Jefferson str.,

h- 24

City.

Gromatos ant paczto
1606 Andruty* Oeo
1610 Bagdonas W.
1611 BalonoJan
1613 Baran Jakob
1629 Bernioką B.
1636 Bonioe CyegU*
1641 Bucus A.
1643 Bukoarskl Jakob
1647 CMtusnlek Jan
1708 Jonaebosnki L.
1710 Jarackl K.
1733 Kalaadn Alabata
1798 Koblea Am
1734 Kotaockovsky A.

1736 Kotrb* Joh»nn 
1770 M*ektewicz John 
1773 MakM Ellzabeth 
1776 MarbaJoa* 
1791 Markui
1796 5awa«l*8«baaUjan
1797 NMajrUSiG.
180! Okkjewl«» Jozet 
1816 UachloriaJan 
1831 Bu«kiawici ▲. 
1833 Saladln Lina 
1860 Bbda Joael

Mokslas apie . ožiaikyma sveikatos,
pagal Berners’ę,

[T4sa],
Ne linksmai gyventume teiposgi, jeigu 

pasirūpintume apie tvirtas kojas, o nužudy
tame akis.

Kų gamta žmogui suteikė, viskas yra rei
kalingu, taigi reikia ir rupintiesi apie apsau
gojimų visų dalių.

Pamatu žmogaus kūne yra jo kaulai, 
ant kaulų yra mėsos ir kitokios dalys.

Užlaikymas ir apsaugojimas kaalų.
Kaip kitos dalys musų kūno, teip ir 

kaulai, augant mums, drutinasi ir didinasi. 
Ant sudrutinimo jų ir ant augimo reikalingas 
yra atsakantis maistas. Vaikų kaulai yra 
minkszti ir miklus, taigi parpuolę, vaikai 
retai nulaužia kaulų. Augant žmogui, juo jis 
eina senyn, juo jo kaulai trapesni, ir senat
vėj jie teip stojasi trapus, kad parpuolus se
neliui, jis tankiai tai kojų, tai rankų nulau
žia.

Nulužus kaului,4 reikia sulūžusias dalis 
sudėti, taigi atsitolinusius per nulužimų ga
lus suartinti ir suspausti ir sudrutinti atsa
kančiomis prietaisomis (bandažiais).

Ant sudrutinimo kaulų reikalingos kal
kes, jos sudrutina musų kaulus. Todėl augi
nant vaikus rūpinamės! apie sudrutinimų jų 
kaulų suteikdami atsakančius maistus. Ge
riausiu vaikau maistu yra motinos krūtis, jei
gu gi to neužtenka, tinka ir ne per riebus 
karvės pienas. Koszelės isz miltų vaikams ne 
sveikos ir atsakančios naudos ne atgabena, 
todėl jų vartoti ne reikia. Vandenyj yra rei
kalingos ant sudrutinimo kaulų kalkės, taigi 
reikia jį vaikams teip tankiai davinėti, kada 
tik jie užsimanys gerti. Toliaus kiausziniai, 
pupos ir žirniai teiposgi reikalingi ant užlai
kymo, sudrutinimo ir augimo kaulų.

Kaulai vėliaus jau ne permaino savo pa
vidalo, todėl reikia visada vaikus daboti, 
kad jie nepagadytu to pavidalo. Užgimęs 
vaikas turi didelę ir sunkių galvų, užtatai 
kaulai nugarkaulio ir kojų yra minkszti, per 
miklus ir per silpni ant pakėlymo sunkios 
galvos. Todėl mažus vaikus reikia guldyti ir 
sziltai užklostyti, bet ne varžyti vystykluose. 
Kada galės kelti, galima juos ant rankų ne- 
szioti, bet ne gulszcziai laikyti ir tai sykį ant 
vienos, tai vėl ant kitos rankos, idant abi 
pusės jo kūno augtu ir drutintusi vienodai 
ir ne kryptų į vienų pusę. Jeigu vaikas ban
dys pats atsikelti, reikia jam padėti, nes ki
taip jų kojutės gal iszklypti.

Sėdint vaikams reikia daboti, kad jie sė
dėtų tiesiog, nepasilenkę, nes kitaip jų nu- 
garkaulys iszklyps. Bet kad kiekvienas ran
kų darbas, krutėjimas, drutina žmogų, to
dėl reikia ir vaikus prie to versti. Ant su
drutinimo kaulų labai naudinga yra gimnas
tika. Kų ji reiszkia, tikiuosi, kiekvienas isz 
jus žino.

Užlaikymas ir apsaugojimas mėsų.
Dirbant mums, mėsos suszyla ir jų szilu- 

ma iszsiskirsto po visų kūnų, paima isz krau
jo daugiaus oxygeno negu atilsyj; isz mėsų 
atsiskyria tųsyk pieninė rugsztis, anglerugsz- 
tis ir kitokios medego s.

Ant sudrutinimo mėsų, žmogus reikalau
ja atsakančio maisto, tokio kaip antai: tau
kai, miltai, cukrus; ant atnaujinimo gi jų 
proteininių medegų, apie kurias jau kalbėjo
me.

Apart atsakančio maisto, ant prideran
čio užlaikymo musų kūno mėsų, reikia ir at
sakančio darbo ir po darbui atilsio.

Teip darbas, kaip atilsys ir miegas, jei
gu traukiasi per ilgai, yra vodingu: per 
daug dirbant, mėsos gal apsilpti, jeigu vėl 
per ilgai ilsėsimėis ir miegosime, kraujas tekės 
palengva, mėsos nesugriebia tųsyk tiek joms 
reikalingų ant sudrutinimo dalių,kiek reikia 
ir teiposgi susilpnės. Galima tų užtemyt- 
ant nevaldomų kūno dalių, paveikslan, jei
gu kas kojų - nevaldo; ant jų tai matyt, kaip 
dėl stokos'krutėjimo mėsos mažinasi ir nyks
ta. Prie darbo gi, dirbant iki pailsimui, jei- 
potam gauname gerų valgį ir turime pride
rantį atilsį, tųsyk į musų mėsas priplaukia 
daugiaus kraujo, mėsos anga ir drauge su 
tuom auga ir pajiega, o su tuom sveikata, 
gražumas kūno, miklumas.

Isz to jau kiekvienas supranta, kaip rei- 
.kia elgtiesi norint būti sveikais ir tvirtais. 
Tvirčiausias peczių mėsas turi darbinįkai 
nesziojanti sunkenybės, toliaus kalviai; tvir
tas blauzdų mėsas turi szokėjai, vidurio kū
no mėsas tvirtas turi bokseriai, cirkų raite
liai, storus ir trumpus pirsztus turi darbinį
kai, sodaunįkai, ilgus gi ir laibus muzikan
tai; silpnas kūno mėsas ir abelnai silpnų or
ganizmų turi mokslinčiai praleidžianti laikų 
ant darbo savo laboratorijose, raszėjai ir siu
vėjai, jeigu jie nesistengia susidrutinti var
todami gimnastikų,

Tas mums parodo, kad reikalingas buvo 
ant sudrutinimo musų jaunuomenės muszimas 
ritinio, naudingu yra vaikszcziojimas kasdie- 
nų, plaukinėjimas irklavimas ir jiems pana
šius darbai. Kareiviszka tarnysta teiposgi su- 
drutina žmogų ir suteikia jam sveikatų, žino
ma, jeigu virszinįkas ne bus per kvailas. Vi- 
sopusiezkas darbas visų musų kūno sąnarių 
geriausiai drutina žmoglį, I ne vien tik tuos 
sąnarius, apie kuriuos rupinamėsi.

H ■ ■-

Apsaugojimas ir užlaikymas smegenų.
Misly jant arba besimokinant, musų smege

nys greitai sunaudoja reikalingas jiems me- 
degas, todėl tai prie visų moksliszkų ir isz- 
minties darbų reikalingas yra geras Valgis, 

I kitaip smegenys apsilpę ir netiks prie tokio 
darbo.

Menkai maitinamas kūnas ne tiks ant il
go iszminties darbo.

Reikalingas tam yra teiposgi czystas o- 
ras; kiekvienas juk pats gal užtėmyjo, kad 
sunki darosi galva, jeigu reikia ilgai iszbuti 
vietose su pagedusiu oru. Ypacz gi miegant 
reikia rupintiesi atsakaneziai atnaujinti 
miegstubės orų, nes be miegant mes sunaudo
jame daug oxygeno, kurio užtektinai gal at
gabenti tik nuolatai ateinantis szviežias oras.

Prie kiekvieno musų proto darbo reikia 
saugotiesi to visko, kas suvaro per daug 
kraujo į galvų, taigi persivalgymo, svaiginan
čių gėrymų, teiposgi per drūtos kavos, arba
tos.

Teiposgi vodingai ant smegenų atsilie
pia nuliūdimas, nusigandimas, piktumas ir 
1.1. Vodingi yra teiposgi ankszti drabužiai, 
nes jie stabdo liuosų kraujo tekėjimų. Taigi 
ant apsaugojimo smegenų,szaltinio musų pro
to ir mislies,reikia saugotiesi varžymosi ar tai 
liemens ar kaklo. Sudavimas į galvų gal tei- 
posgi atsiliepti ant smegenų, ant musų proto.

Kaip musų mėsos po ,darbui reikalauja 
atilsio, reikalauja jo teiposgi ir musų sme
genys, musų protas. Juk gal pats ne kartų 
jautėte, kad po ilgam skaitymui sunkiai su
prantamo raszto, mislys jūsų teip pailsta, 
kad turite paliauti skaitę, kitaip prideran- 
cziai skaitymo suprasti negalėsite. Alsinimas 
ir darbas smegenų virsz jų pajiegų yra labai 
vodingas, nes gal protų su visu susilpnyti. 
Todėl, ypacz vaikus, reikia saugoti ir ne versti 
prie mokinimosi virsz jų protiszkų pajiegų: 
jų smegenys dar ne su visu susidrutinę ir tu
ri savyje daugiaus vandens negu smegenys 
suaugusio žmogaus. Tik septintuose savo am
žiaus metuose atsakaneziai suauga ir todėl 
tai nuo tada ir pradeda vaikai lankyti 
šiai nes.

Isz kitos pusės, teip mėsos, kaip ir sme
genys auga ir drutinasi prideraneziai. vien 
tųsyk, jeigu suteikiame jam atsakantį darbų. 
Tapo mokslinczių isztirta, kad tik prie atsakan
čio iszminties darbo atsakaneziai auga ir 
smegenys ir žmogus greieziaus gal viekų su
prasti ; jo smegenys stojasi sunkesniais. Svar
bumas smegenų nuožmių tautų yra mažesnis 
negu apszviestų ir tai todėl, kad nuožmi 
neužsiima iszminties darbais.

Jeigu ne suteiksime smegenims atsakan
čio darbo, jų sudrutinimas, augimas apsis
toja, teip kaip be darbo nesidrutina ir ne 
auga mėsos. Kasdieninis todėl skaitymas ge
ros knįgos, mokinimas! neatbūtinai yra rei
kalingas ant priderančio smegenų augimo ir 
ant pakėlymo proto, per tokį darbų mes ge
naus tinkame prie visokių mielių, viskų ge
naus suprantame ir iszminti galime užlaikyti 
iki žilai senatvei.

Po darbui visada turi eiti atilsys, nes 
kiekviena musų kūno dalis jo reikalauja, tai
gi reikalauja ir smegenys. Sveikiausias pata
las yra isz szieno. Paduszka po galva turi būt 
teip augsztai iszkelta, kad ji, atsigulus ant 
szono, užimtu visų ruimų terp peczių ir gal
vos. Geriausias užklodalas vasarų yra bovel- 
ninis arba vilnonis; žiemų toks jau, bet va- 
tuotas, gal būt ir lengvi patalai. Apsirėdy- 
mas mieganezio turi būt liuosas, kad niekur 
jo ne veržtu. Oras miegstubės turi būti nuo
latai atnaujinamas, nes naktyj plaucziai 
daugiaus reikalauja oxygeno nęgu dienų, 
daugiaus jo jie reikalauja miegant, negu, 
dirbant.

Todėl geriausiai miegstubės langus pa
likti ant nakties pradarus, idant perjuos įszi- 
lęs pagedęs oras iszeitu laukan ir kad ateitų 
szaltas, szviežias, isz lauko.

mok-

Apsaugojimas ausų.
Turime mes ausis ant girdėjimo, taigi 

stengemėsi praszalinti viekų, kas tam girdėji
mui galėtu užkenkti. Užkenkti gal musų gir 
dėjimui sudavimas per ausį, arba per galvų, 
ne^*per tai, nuo smarkaus sudrėbė j i mo, galė
tu praplyszti girdėjimo prietaisoe ir galėtu
me tapti kureziais. Pavojingu yra kiszti į au
sį sziųdų arba kitokį daiktų, Besiveržiantį isz 
ausų skystymų geriausiai isz mazgoti su
drumnu vandeniu, bet ne krapsztytį jį su 
kietų kokiu nors įnagių, arba tiesiog su na
gais. Bildėjimas, kaip antai fabrikuose, kal
vėse ir 1.1, pavojingas yra musų ausims, jis 
silpnina musų girdėjimų. Ant apsisaugojimo 
nuo piktos įtekmes, turinti dirbti tokiose vie
tose, gerai padarys, jeigu į ausį įsikimsz tru
putį vatos, nes per tai tie bildėjimo balsai 
susilpnės. Kareiviai tarnaujanti prie kanuo- 
lių tankiai nuo jųszuvių apkursta. Ant apsau
gojimo girdėjimo nuo piktos įtekmės szuvių, 
jie privalo pirm kiekvieno szuvio iszsižioti, nes 
tųsyk smarki sudrebėjusio oro vilnis įeis prie 
isztemptos plėvės ausies būgnelio lygiai per 
ausies olų ir per gerklę, taigi suduos ant syk 
isz dviejų prieszingų pusių; kitaip,-taigi jei-', 
gu smarki oro vilnis suduotu isz vienos tik 
plėvės pusės, turėtu jų perpleszti, o tųsy k 
nustotume su visu girdėjimo. Žinoma, czia 
suvisu apsisaugoti nuo piktos įtekmės dau
gelio krūvoj sustatytų kanuolių szuvių ne 
galima, nes kareiviai tarnaujanti prie vienos, 
ne gal nė žinoti, kada szauja įpz toliaus sto- 
vinezios. Dėlto tai ir yra teip daug tarnavu
sių prie kanuolių karezių kareivių.

(Toliau bus).
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- — Chicagos pavieczio kalinyj,
f koksai John Balizzie, kurisai iki 

< sziol turėjo kuo geriausias akis, 
antsyk apjako. Nors akis jo 

• rodo teiposgi czyetos kaip ir 
ma, beL ne mato.

— Apsigyvenusiu po nr.
Cleaver ui. moteriukę Borquiki, 
kada ję panedėlio rytę norėjo pri
kelti, rado lovoj ne gyvę; 

. kambarys buvo pilnas gazo, nuo 

. kurio moterszkė uitroszko. Ne
žinia, ar ji, norėdama savę nusi
žudyti, tyczia gazo prileido, ar 
tas atsitiko per jos ne atsargumę.

— Savinįkę užeigos namų, po 
nr. 85 ant S. Jafferson ui. Jus
tinu Snfrith, rado jo gyvenime ne 
gyvę. Sprendžia, kad jisai likosi 
nunuodintas. Kaipo nužiūrėtus jo 
nužudintojus suėmė tuom tarpu 
wienę moteriszkę ir keturis vy- 
riszkius.

Wienas medėjas isz Evanston 
atgabeno į Chicagę primedžiojęs 
104 žvirblius ir pareikalavo nuo 
miesto 2 dol. 8c., nes pagal tiesas 
iszduotas 1891 m. už kiekvieną su
medžiotu žvirblį priguli medžio
tojui 2c. Czia vienok nieks apie 
tokias tiesas nieko nežinojo; rei
kėjo kreiptiesi su užklausymu į 
Springfieldę. Pasirodė vienok, 

' kad medžiotojas turėjo tiesę ir 
pinįgai jam likosi užmokėti.

— Į aptiekę Charlese Thayer, 
po nr. 703 W. Harrison uįyczios, 
užėjo koksai vyriszkis ir parei
kalavo vaistų už 10c., bet 
kada reikėjo už juos mokėti, vie 
ton plnįgų, iszsitraukė revolverį 
ir liepė pakelti rankas. Kol ap- 
tiekorius tę padarė, pirma su
riko, bet teip baisiai, kad. vagi
lius to balso nusigandęs, nieko 
nepagribęs, iszbėgo ant uįyczios.

— Lenkė, Jonieszka Mycbak, 
apsigyvenusi po nr. 8339 ant 
Mackinav Avė. South Chicagoj, 
szovė dukart isz revolverio į 
savo vyrę ir jį mirtinai sužeidė: 
viena kulka pataikė į petį, kita 
gi į krutinę. Moteris juu nyo 
seniai su vyru nesutiko ir buvo 

"^jį pametusi, bet atėjusi paimti 
- savo daiktus, vėl suvyru susi

barė ir įpykusi griebėsi re
volverio. Likosi ji suaresztuota.

— Pereitę subatę, du jauni 
plėszikai, apie 9 valandę vakare 
atėjo į alaus pardavinyczię 
Wiliamo Megero, po nr. 491 Vau 
Buren ui., su isztiestais revolve
riais suvaldė pardavinyazios sa
vinįkę ir paėmę isz kasos 7 dol. 
iszsineszdino niekeno ne sulaiky- 

• ti.
Walandę vėliaus, tie pats va

giliai, tokiu jau budu pasielgė 
aptiekoj Jul. Revard, po nr. 564 
ant W. Harrison ui. kur paėmė 
30 dol.
i — Tępaczię dienę, apie 8 vai. 

plėszikai atėjo į restauraciję 
“Home”, kur tę kart buvo vien 
viena moteriszkė ir jos 13 metų 
sūnūs. Moteriszkė, pamaeziusi 
plėszikus, hzbėgo ant uįyczios; 
vagiliai gi, paėmę isz kasos 25 
dol. teiposgi ne laukė, kol susi
rinks dangiaus žmonių.

— Chicago garsus yra savo 
netikusiu vandeniu. Dė" tos 
priežasties makslainių užveizda 
iszdavė įsakymę uždaryti su 
visu prietaisas vandes traukimui 
nors ant tūlo laiko. Jeigu mokin
tojas arba lankanti mokslaines 
vaikai norės gerti, tai turės van
denį su savim alsineszti. Puikus 
padavadyjimas, nėr kę. Juk vai
kai atsinesz tęsyk isz ‘ namų ne 
kitokį, tik tę patį ne sveikę 
vandenį. Ar ne genaus jau kad 
jį vaikai galėtu mokslainėj turė 
ti, negu isz namų neszioti.

— Chicagos miesto rodą, per
eitę nedėlię, ant savo susirin
kimo priėmė nauję padavadyjimę 
uždraudžiantį moterims sėdėti teat
ruose su skrybėlėms ant galvos. 
Toki padavadyjimai antai krasz- 
tuose vakarinės Europos jau se
niai iszduoti; neseniai iszdavė 
net jau ir Wan»zavoj. Chicagoj, 
už peržengimę to padavadyjimo 
paskirta bausmė nuo 3—5 doL 
Laike rodymo aresztuoti ne vale, 
bet vale persergėti, jeigu gi no- 
rinti pasigirti su savu skrybėle 
to ne klauso, ji bus iszvesta isz 
teatro. Po teatrui wale policijai 
suaresztuoti neklaususias perser
gėjimo moterėles, bet užmokėjus 
3 dol. bus paliuosuotos.

Isz Liet- Kliubo lOtos 
wardos.

12 dienę Sausio, Lietuviszkas 
Republ. Kliubas 10 vardos laikė 
savo mitingę, ant kurio tapo isz- 
rinkta nauja administracija: Ka
ži m. Kunca—prez., Juozas Kuczas 
—vice prez., Just. Grinkevicze— 
sekr. Komitetas į Liet. Polit. Su- 
siv.: Jon. Juszka, Ant. Wencku- 
nas ir K. Kunca. J. Juszka, 

viens isz kom.

Isz Kliubo 9tos wardos.
Pereitę subatę, 16 Sausio, Liet. 

Republ. Kliubas 9tos vardos, 
ant savo metinio mitingo, iszrin 
ko nauję administraciję isz se
ka nezių ukėsų; Jonas Jauksztas, 
Prez.; Mat. Palionis—Vice-prezi- 
dentas; Jonas Chmieliauskas— 
Sekr.: Mik. Kanapeckas,Kasie- 
rium. Delegatai į Liet Polit. Su
si v.: Ant Jauksztavyczius, Fr. 
Palionis ir Jonas Jauksztas.

J. K. Chmieliauskas, Sekr.

Naujos Knįgos.
D d bar Lietuvos redakcijoj 

galima gauti pirkti knįgas:
1. Padėjimas Lietuviu Tautos 

Rusų vieszpatystėje, paraižyta 
grafo Lelivos. Labai naudinga 
kiekvieėam ję perskaityti. Prekė 
35 c.

2, Trumpas apraszymas apie 
Žemę (Geografija i,psraszyta kun. 
J. Žebrio, prekė 15 c.

Pajieszkojimai.
Pajieszkau geros merginos, ku

ri velytu sau isztekėti už vyro. 
Tegul atsiszankia aut adreso:

D. Lietuvis, 
1027 Flint it., Cincinnati, O.

“ 16c 
turinti 

15o.
75c 

fiOo.

Gyvenlma* Stepo Raudnoslo S " 15c
Istorija gražio* Kntruka* , 14 “ lOo
I,torna Tat talko Fraticuzu vilnO* •• ZUu
Istorija gražio* Mageleno* ., 80c
Istorija septynių Mokytoju ‘ M 60c 
Juokinga* pasakojimas spe Bzaltabulztu* 6c 
Kankles, lietuviszkee dainos su natomis, sutai
sytos ant 4 balsu, de) vyru „ ,. 25c.
Kaip igytie pinigus ir turtą „ 10c
Kas teisybe tai nemota* puikios apysakėlė* 

isz lietuviu gyvenimo „ 15c
Kristijonas Duonelaiti* „ „ 15c
Kas yra. o ka* bus „ „ 10c.
Krumpliu Jonas , ,, 10c.
Lletuwi*akoe dainos isa visur surinktos, 

epe keturi szlmtal •• “ “
Lietuviszkas sziupini* M
Lietuviszkas Kalendorius ant meta 1806 
Lietuvos Kankles, nauja dainų knygele 

72d*lnat. , „
Namelis pustelnyko “ “
Lietuviszki Rantai tr Baeztinykai
NAUJAU8I8 LIBTUWISZKAS 8APNINYKAS. Į 

surinktas is* daugel įvetimtautls/ku sapnį- . 
nyku ir surėdyta* pagal tikra Por*isskai 
Eglptiizka sapnlnyka.—«u 810 sinkiu abro- 
aeliu.—»u apmzymu planetų ir pailapcziu 
kokia* senove* žmones vartojo dėl nuspėji
mo ateite*.—Geriausei iszguido visokius 
sapnus, koki tik žmogui prtsapnuot gali. 
Preke........................................................ 50o
Apdaryta*........................  7bo

Kražių Skerdyne. Apraszo ana baisu *t- 
sitikima, kada 1883 m. maskoliai užpuolė 
ant bsžnyczio* miestelyje Kražių, rou- 
•ze, szande ir pjovė nekaltu* žmonis. Už
griovė altorius ir uipeczetijo bažnyczia. 
Kuo siszkiausiai apraszo ta visa atsiti

kima. 16c.
Olttypa, apytaka In laiko terps*winko* ka

re* Indijon u Amerikos.
Patakoiima* Antano Tretininko •• M 
Pirmutini* degtine* varytojos, komedija 
Puikus aprsszymas tikru atsitikimu įsi lai- 

' ko ienkmeczio vainos 1863 m. 
Palangos J u»e •• “
Petro Armino rantai •• “ __
Puiki istorija ape Kantria Alana. kuri per n me

ta* vaikszcsiodama po svietą, daugybla be
du ir vargu • kantrel Įtakos tėjo 90c

Rinalda Rlnaldina »• •• *♦ glJM)
ROBINSONAS KRUZIU8, morališka apysaka 

dėl jaunumone*. •• Ko
Ratu Lapeliai naujausios dainos u “15c 
Talmudas žydu “ “ 10c
Trumpi Pamokinimai ir Rodo* isz mta iss .

knygų kun. K. Antanevtaztau* 10c
Ztponas bei Zipone 86c

Pajieszkau savo draugo, Albi
no Juto, paeinanezio isz Kauno 
rėd., Telsziu pav., isz miestelio 
Troiklnių. Pirmiaus gyveno Chi
cagoj. Jis pats, ar kas kits, teiksis 
dūot žinię ant szito adreso:

Leonas Stankevyczius 
409, Campello, Mass.Box

Apgarsinimas.
Dabar “Lietuvos” Redakcijoj 

galima pirkti tikietus ant 
szių geleželi ūkelių: “Grand 
Trunk”, “Niekei Plate” ir “Le- 
Tiigh Valley”, tai yra į tuos visus 
miestus, kur daugiausiai lietuviai 
yra apsigyvenę. Prekės tos pa 
ežios kaip ir isz “dypo” imant.

Teiposgi szifkortes galima 
gaut ant geriausių laivų už pi
gesnę prekę kaip kitur.

Isz Brocton, Mas.
17 d. Sousio, “Dr-tė Sz. Roko” 

laikė savo savo metinį susirinki- 
mę, ant kurio tapo iszrinkti nau
ji virszinįkai ant szio meto isz 
sekanezių ukėsų: K. Oksas— 
—prez.; J.Siręvicze—-vice-prez.; 
W. J. Petkonas—fin. sekr; F. 
Bud ręski s—kasierium; J. Juodai 
tis—marsz. Kasos apiekunai: F. 
Laucevyczia, T. Druzgis ir J. 
Giedvila. W. J. Petkonas, sekr.

Kataliogas knygų.
Knygos mokslygzkos.

Abecela geriauae moki n tu ve dėl vaiku 20c. 
Akyvi Apairejizkimai Sviete, ant kuris žino 

ne* nuolato* žiuri, bet lu gerai neeupran- 
ta: *u 7 abroaeliaia. Naudingiau** kny- 
Sle ant*wielo dėl daaiiinojimo i«z ko 

roai žaibai, griauamai. lietu* ir tniega*; 
ka* yra debeaiai ir ant ko jie laikosi.

Preke....   SOc
Etnoliogiazko* smulkmenos 25c
Istorija Europos su mapoms 60c
I*toriiaSuvienytu Wa)*t|ju Sziaurinee Ame- 

riKoa. Apraszokaip Koliumba* atrado 
Amerika, koki czia tada žmones gyveno 
koki žmones pirmiausiai itz Europos pre- 

---------------,n Amerika, kokio* karna
Narevo ir kokiuose metuose: 

lentų buvo, koki Ir klek kuris 
e dėl szio* žemes. O ant pat 
asi Konstitucija Suvienytu

dėl perskaitymo kiekvienam žmogui 
ežioje Amerikos žemeje gyvena neitam. 
Turi puslapiu 364 Preke |1 00

Ta pati drueziai apdaryta................... . Si.86.
Ka darytis, kad būtame sveiki ir ilgai gyventu

me..........   10c.
Lementoriu* Lietaviszks* »u poteriai*, 

kotekizmal* ir miitranturu. 10c
Lietuvos Istorija, paraižyta S. Daukanto 11.50 
Mokslą* apie Žemia ir Kitu* svietu*, ju bū

vy tr pabaigs. Apraszo ka* yra žeme, 
iaz ko ji sutideda, ant ko ji laikosi ir 
kaip sukasi; ka* yra saule, žvaigždes, 
menulis; kaip toli in taaliairfn kita* 
Žvaigždį**, ka* yra planeta*, kometas ir

> kitos retai matomo* žvaigžde*. Yra tai
naudingiausia knyga ir reikalingiause 
dei perskaitymo ir pasimokinimo kiek
vienam žmogui ant *zio* pagaule* gyve- 
naaeaiam..................    7So

T* pati drucziai apdaryta......... ....................11.00
Pilnas *zimtm*tinis kaltndoriu* su plane

tomis 15c.
Pradžemokili* Rankos Ranto dėl nori salia 

iszmoktie gražiai ranytie 10a.
Ra ūkvedį* Gromats raižymai. Yra labai 

naudinga knygele, kuri mokins kaip nik 
ranytie gromatas in: pažystamu*, prie lė
liu*, giminia*, mylimalsia* ir mylimuo
sius priesz apsivedtma, in ponus, kani-

dėjo »UluoU 
biuro, už k» ki 
kwk 
gero  ------------------- — _ ,-----,—
galo tslpinMi Komtituclj* 8uwie«ytu 
VValitiju, kuri yra reikalingiaaalu dalyku

□t .) ant Nauju Mėta, dienoje warduwiu, 
užgimimo ir kituose »warbinoee atsitlki- 
mouese. Preke. 60c.

Trumpa senorres Lietuviu Istorija „ 10c
Prasite Vilniaus. 10c.
Lengvas būdas paeitam per sawcs pramok

ite rasavtla. dėl netnokaaMta 10c
Naujas lietuviszkas Lementorius „ 10c
■regreito isMimoklnimo angebkos kai 

bos nu apdarytas “ “ 11.00
o apdarytas “ 11.25

Knygos Istorisskos, sw lėti se
kos, pasakų Ir giesmių.

Anekdotai l«x»itarim»l ir patarle* tos gyvenimo 
< senove*Grekonu bei Kjrmionu “ 5c
ANDERSONO PASAKOS. Vienoje knyge- 
leje lOgrnžia pasakalcziu...........................  15cAiZerikn Pirtyje KomędS* dėl teatro Ifc.

negirdejo. Preke “ ** H-oo
Dninu »kryneJe - *£•
Graži vaiku knygele '• “ ’ 10o
Gyvenimą* Genavalte* (Oenovefo*). i rn 

tai labai puiki ir pamokinanti pn*aka. 
apie kuria lietuviai jau daug kartu gir- 
r deja yr» 80(3

10b

40c
80c
lOo

F. P. Bradchūlis,
Notary Public & Claim Adjuster. 

Ižduoda visokius dokumentus ir 
kaip mokinantis ant advokato už
siimu visokiomis provomist ipacz 
priesz.Companijas už sužeidimus. 
Teipgi kolektavoju skolas už bur- 
da ir algas ir duodu rodą kiek
vienam atsitikime. Wiengenczei 
žuredami koky reikalą szaukites 
pas savo viengenty.

F. P. Bradahulls, 
630 8o. Canai St. CAICAGO, ILL.

-AM AT Y T 
nieko 

zUF nekaaztuoja. 
k Idant npgnr.yU mulu tawo- 
R ru* ir gaut nauju* koatutneriu*. 
S mei at»lu,ime *zlta*5 vert* nl- 
■ kėliny, nnt 6 *saviu. palicmoniiz- 
Hka Revolvery ir 112 verta gražu 
|Hvyriazka laikrodėly, kurio inkaz- 
^Htal i*imargyti pagal n«ujau*ia 
R tlllu, padirbti i*z dvieju uncilu 
IflczyBto sidabro ir i*n abieju putlu 
■Dpaaukauotl 14 karatu auk»o. At- 
Mmlnk. kad azita* yra nepigu*, bet 
W padirbta* l*z csyato ildaoro ir 
V aukio ir itzrodo teip, kaip M® 
F laikrodėli*, tur 11 akmesu ir pil
nu* amerlkoni.zku* viduriu*. Laika 
rodo gerai Kiekvieno laikrodėlio 

vldurvje ra* i inde ta gvaranoija ant 10 metu. 
Dar tokiu pigumu niekad nebuvo. Laikrodėly 
ir Rewniweri priaiudme ant pamatymo perez- 
preta C. O. D. Jeigu tau paaidabo*. užmokėk 
agentuiAA.3Oir paiifmk juo* tau.Jeigu parduo- 
•I tokiu* S, tai viena gauti dykai

iDsnraice Vholesile Witch Co.
89 WuhingtonSt., CHICAGO, ILL.

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

838 W. 18th Str.

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

Arba ant 3252 Laurel St., 
Pigiausiai iszwažioja:

ANGLIUS ir MALKAS.
Teipegi užsiima perkraustymu (per- 

mufawimu) visokių daiktų, permainant 
vietą savo gyvenimo. Priima uąpraszy- 
mus‘ir per gromatas isz tolymesnių 
dalių miesto, kas ko reikalaujate, tegul 
paraszo, o tuojau* pribus. Wiską atlieka 
pigiau kaip kiti.

Kiekvienas, kuris siuneziant 
pinįgus arba perkant szif kort ę tapo 

apgautas per žydą Koperly 
ant 8. Canal ui., 

tegul atsiszaukia pas mane, į ma
no offisę, po nr. 3121 Laurel ui., 
o asz jam padėsiu atjieszkoti pra
žudytų pinįgu.

Asz teipgi parduodu szifkortes 
ant visų linijų kuo pigiausiai ir 
siunesiu pinįgus į Europę.

Juliau “ PiotrowKki,
3121 Laurel St., Chicago, III.

Dr. M. Stopnickis.
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 9tos ir 
12tos adynos vidurdienio. Adre
sas: 8121 Laurel st. Telefonas: 
Yards 695

“RYTAS”
Laikrasztis

ISZ EINA

flATERBUKY, CONN.
Yra tai wien»s gryniausiu, kas 

link padavimo Amerikoje Lietu- 
viszku laikrasrcziu. Iszleidžia- 
mas kriszczioniszkoje dvasioje. 
Žinių daugiausiai apie Amerikos 
lietuvių reikalus.

Ant metu tiktai SI.
Welitina kiekvienam jį skaityti. 
Raazykit Ir pinįgus siųskit ant adreso:

Re v. J. Zebrls,
34 John St, Waterbury, Conn.

Iszslunciiame in visos miestus ir miestelius visos A* 
merikos visokius daiktus, kaipo tai: Muzinas dėl siuvi
mo, Maszinas dėl drukavoji.mo gromatu. Siutus, Ovcrkc 
lūs, ^Vargonus, Armonikas, Orajyjamaa Dėžules, Klarne: 
tas, Fleitas, Bąseiles, Skripkas, Gitaras, Triubas, Žiūro
nus, Britvas, Peilius, Widelcius, Szauksztus, JSiriolbžS,' 

/ Revblverius, Laikrodžius, Laikrodėlius, Lenciugelius, 
Kompasus^žiedus, Auskarus, Abrozus ir visokius kitus 
daiktus. į ^Teipogi padidiname ' fotografijas, dirbdiname 
luksztus dėl laikrodėliu j 11, t. Prisiuncziame katelioga 
kojnzm dykai. s Adr«sawokit teip:

Kelpscb, Noreiko & Co., 
M Tiftii Avė., CHICAGO,’ ILL.

A. SILHA & CO.
551-555 Blue Island Avė

kerU 18-tos ir Loomis ui., CHICAGO.
Užlaiko didžiausię krautuvę

lis sztoras pilnai užverstas rietu 
wems naujausių vasarinių paltų, žiponų, 
kelnių, kepurių, skrybėlių, marszkinių, 
czeverykų, ir t. t., o prekės pigiausios 
kaip visur. Prie to užlaiko visokiu 
kufarėlius, dėžiutias (valizas;. Paran
kiu yra privažiuoti, nes streetkariai pri
eina isz visų dalių miesto.

Lietuvvys Kazimieras Ramanauskas, 
yj_ kurį czeant fotografijos matote, yra kler-

ku toje t krautuvėje ir lietuviams, tena 
perkantiems, patarnauja isz szirdies. Parodo tikrus tavoms ii 
paduoda teisingas prekias, per kjt kiekvienas perkantis gali būt 
tikru, kad gaus teisingu tavorę ir nė ant vieno cento nebus ap
gautu.

Ben. Hatowskis.
VĮRz .027 S.Cm Urte Jadd, Cbicaon, II 

Dirba, taiso ir parduoda: 
LAIKRODŽIUS, LAIKRODĖLIUS 
Lenciūgėliu.*, Žiedu*. Špilka.-, auskaru-

Kas I r. .■ :ul Į’ii.o.ų U : 1 • i n
Karatų, ant Irt aknu i ų su t krais Frtgir..- w

ežiu. !-• " ant

Kas tik ko reikalaujete ateikite pas mane, 
pirkaite viską pigiau kaip kitur.
Ziegorelaczistyimas50c. Sprendzyna 50c. Styklas ir skazupkoa 10< 

Szlubinej ziedaj 56 ir 72 prabos nog $3 iki $6. Sidabrini
“Elgin” ziegbrej $7.00. Wyska garantavoje ant metu.

dabar asz gywetfu po nr.
544 Blue Island Avė., kertė 18tos ui., Chicago.

The Golden Gate Wine & Liąuor Co.
Mes turime didę daugybę visokių Wjnų, Likierių ir Cigarų: mes parduoda- 

me geriausią taworą, pigiausios prekes kaip visur kitur. Ndpirk kitur, pakol 
ne pamatysi musų u vorą.

Su guodone M. Rubin, 544 Blue Island Avė., kertė 18tos ui-

Naujas
LietuwiRzk&8 Saliunas.

F ei. Majausko
3301 Laurel

Bf kerte 33cxio« ui.
Užlaikau šviežia

saliuno tu- 
ke didelio 

ant mitingu.
balių ir vesialiju.

Ateik broli pamatytle ir to viso 
pabandype.

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

CHICAGO, ILLINOIS.

Geriausias galiūnas
VVIDURYJE MIESTO

— pas —
A. J. KOWALSKJ

40 La Šalie Str.
Kuriame randasi geriausi gėrimai, ir 

puikiausias užkandis, sziltas ir szaltas, 
visada yra ant stalo. Bartenderis yra 
Uetuvys; teigi lietuviai .turėdami kokį 
reikalą mieste, gali pas jį gaut rodą, 
nes~>Anliunas randasi visai arti korto

—- Geriause lietuwiszkai-lenki- 
szka Aptieka Juozo Leszczynsko, 
po nr. 3315 Laurel st., kuri užlai
ko geriausias gydyklas czionyksz- 
czias ir isz Europos ir teiaingiau- 
sei iszpildo receptus, o prekes 
pigesnes kaip kitur. A pliekoje 
i-andasi kasdien noadynos 11 ry
to iki 2 po pietų D-ras M. F. 
Božyncz, o D-ras M. P. Kosakaus- 
kas randasi Czetvergais ir Nedė
liotos no 10 iki 12 adyn. vidur* 
dienio ir daktaras W. 8tatkevi- 
ežius randasi koiname laike. Ant 
pareikalavimo gali paszauktie in 
aptieka per telefoną kiekviena 
daktare, koky kas nori ir kožnoje 
valandoje. Teipogi ant pareikala
vimo iszsiunczeme y vairias gy- 
diklas visur, atsakome laiszkus 
yvairiose kalbose ir gydome )y 
gae per laiszkus.

Telefonas Yard 709

PIGIAUSIAS KROMAS 

Czebatu ir Czeweryku 
M.W.G«odmana?593 N. Gay St.

BALTIMORE, MD.
Per tztate 10 dienu turiu lizpaduotie vuui 

mano žlemtafui tavorut. kaip tai: Caebatu* 
CMverykM dėl wyru. moterų, vaiku ir kudj- 
klu. Vatai teip labai ium*iinau iu prekiaa, kad 
vi,k» paa mane dabar rali pirkti bevuik ui pu
te prekei. Dėlto atkreipiu atyda visu aplinki
niu ir pažystam u ir praazau ateit patnegyt. o 
periltlkryaite kad teip pigiai niekur nerasite, 
taip pa* mene SU GUODONE *>.

M. W. Goodman.

E. ZAN]EWSK18.
924 33rd Street, Chicago.
Lietuwiszkas kriauezius.

Užlaiko puikiausię kriaucziszkę 
Sztorę ir geriausei padirba viso
kius vyriszk u s drabužius: siutas 
kinlnea, bruslotus ir tt. Siuva 
drapanas kuo greieziausei, isa ge
riausių gelumbių, ir už pigesnę 
preke kaip perkant gatavas. Tei
pogi taiso Ir czystyja visokius 
drabužius. Darbę atlieka gerai, 
gražiai, greitai ir pigiai.

HILLE’S FOTOGRAFAS,
3452 8. Halsted ui.

N ujimą puikiu Fotografija*. ež tįstas tiktai- 
$2.00

La srssellu tr kitokiu rsikata nujlma Fotogrs 
rijai kopų Ik i«wl

Gaieta Handlowo-geograflcina, 
organ Polaklego Tovarzystva 

Handlovo-ęeografleznego 
(prcedtem stalv

dodatek ••Prseglfdu iVsiechpolskiego") 
wychodii 1. i 15 k ai d ego mieeiąca.

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

Pčlroczna.............. $1.
“Glėbta Hakdlovo-geogkaficzna” 

będzie podawač dokladne aprawozdania 
o poloieniu naaiych rodakow po z&gra- 
nicatai kraju. orai wbkaz<5wki i infor- 
MACTE DOTYCZącE EMIORACTI I KOLOSIZA- 
cti, orai ekonomieanego stanu rdinych 
krajdv, a >wlaazcza tych aietn, do kt<$- 
Sch ludnoėč wychodcia nasza podąia.

lem gaaety r<5wniež będtie popieranie 
prie m y ai u i haodlu polskiego a zwlaaz- 
cza wywozowego (ekžportu) przez do- 
8tarcxanie naj4wietszych vi adomoje i o 
b<ndlowych stosunkach zagranicy.— 
Oprdcz tego, “Gazeta Ha|»dlovo-g€o- 
grafickka” utnieazczač bėdz.ie wyc»er- 
pujące &prawo»dania z najnoviaego ru
di u naukovo geografieznego.

Redakeya i >dministracy«: 
Lw6w (Lembsrg-Austrfa) 

ulica Mochnackiego 1. 12.

Iszeina Chicagoje kas subata ir paduoda žmonėms 
SVARBIAUSIAS IR TEISINGIAUSIAS ŽINIAS

isz Amerikos, Lietuvos ir wiso pasvieczio.
“Lietuva” kaaztuoja ant metų tik $2. Kas abu do- 

liarus užsimoka isz wirazaus, gauna puikę kuįgelę, wertėa 50c., 
dovanų. Kas užsimoka II, gauna knįgelę už 25c. Knįgelę gali 
sau iszsirinkt isz musų kataliogo kas kokię nori, kad tik nebran
gesnę per 50c. o prisiusime dykai.

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

“Lietuvos” spaustuvė spausdina visokias knįgas, 
konstitucijas ir visus kilus drukus: lietuwiszkai, lenkiszkai ir an
gliukai. Darba padaro gražiai, greitai ir pigiai, nes savo locname 
name turi kuopuikiaasiai įrengta visę spaustuvę.

uLietuvos” Redakcija parduoda szifkorteę ant ge
riausių laivų, siuuczia pinįgus į Lietuvę.ir visas dalis svieto. 
Pinįgai per mus iszsiųsti greieziausiai su vaikszczioja kaip isz wisų 
kitų agentų. Mes teipgi parduodame lotus ir namus aplink lietu- 
viszkę bažnyczię ir atliekame visokius lietuvių reikalusgerai, grei
tai ir teisingai.

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

A. Olszewskis,
924 33rd StreeL ■ CHICAGO, ILL.

Pinįgus siųskite registruotose g romą tose arba per “money order”, tai nie
kada, ne pražus. Iszpirkg “inoney order” nelaikykite jį kiszeniuje, bet tuojaua 
prisiųskite mums: siuneziant ‘įmoney orderį”, gromatą registruoti nereikia, 
prisiuskiteprastoje gromatoje, nes ant jo nieks, be mus/pinįgų isz paežio ne- 
iszims.

Ofisas “Lietuvos” esti kasdien atidarytas nuo 7tos walandos ryto iki 9 va
karo, o nedėliomis nuo 12tos vidurdienio iki 6 vakaro. Cliicagiecziai turinti 
kokius reikalus, teiksis atsilankyti minėtose valandose.

“GARSAS"
AMERIKOS LIETIMU,

(yra pigiausias nedelinis laikrasztis.
Iszeina Szenadorije kas su

bata, kasztuoja tik wie- 
na dolery ir 20 et. 

ant metu,
60 centu už pusmety,

. TALPINA puikias istorijas ir apraszymus isz lietuvių gyve
nimo; teipgi žinias isz Lietuvos ir viso svieto; Garse daugiausia* 
galima rasti žinių isz Amerikos apie darbus.

Jei nori žinoti kas sviete darosi; jei nori pasiskaityti puikių 
istorijų^ jei nori dasižinoti apie darbus kituose miestuose—parsi- 
kwiesk “Garsę”, f Prisiųsk savo adresę, tai gausi porę nume
rių ant pažiūros už dykę.

mu8 Adresas farsas” Publishing Co.
SHENANDOAH, FA.

W. SZYMANSKI

STOVE PIANTINIHEVORUJI

kaipo tai;
Stalų, Szėpų, Lovų, Peczių, Lem
pų, Divanų ir t,L o parduodu 
viskę pigiau kaip visi kiti szto- 
rai.Teipogi parduodu ir antmėne- 
sinių arba nedėlinių iszmokeeczių. 
Pamėginkit pas manę, o pamaty
site, kad daug geriau ir pigiau 
pirkaite viskę, nė kaip kur pas 
kokius žydus.

624 Blue Island Avė: 
užlaikau didžiausia 

Krautuwia Mebliu

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

Ofisu: U Lt Sillc St, Ruimu 620. Gyienimas: 112 W. Dlrislon St
Atlieka provas visuose suduose, iszdirba visokias popieras__

dokumentus; o labjuusei užsiima provomis už sužeidimą ir užmu- 
szimageležinkeliu, fabnauose ir 1.1. Kiekvienas turintis koki 
reikalą, tegul pirmiausei pas jy rodos pasiklausė.

Gali sueiszneket lenkiszkai.
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