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Nauji geležinkeliai.
Draugystė turinti už mierį sta

tyti trumpus privažiavimui prie 
ilgų linijų geležinkelius atsiszaukė 
į iždo ministeriją su praszymu da- 
leisti jai padirbai naujas geležin
kelių linijas Lietuvoj 
stacijos Szventėnų, I 
gub, į Panevėžį, Kauto gub. su 
atskira linij e į VVilkmergę, isz- 
viso 173 viorstus ir 2 nuo Pane
vėžio j Bausk?, Kurszėj, 68 
viorst us.

žinios, kad
maskolisz-

ysku-

J uokai.
Sėdžia į vagį:

— Taigi teip tu pavogei, kaip 
asz ežia papasakojau?

— Persipraszau szviesiausio 
sūdo, asz nepadariau teip szvel- 
niai, kaip jus apsakote.. Matau, 
kad jus daug genaus už manę bū
tumėte prie to darbo griebiasi. 
Jeigu asz teip bueziau atlikęs, tai 
juk manęs nebūtų pagavę.

— Jeigu tau, tėte, vis tiek 
tai asz praszycziau kruliką surau 
donoms akimis.

1, nuo 
Wilniaus

Wiena caro malonė nu-
* - - »awilpė. - -

Po apvainikavymui Maskoli- 
jos valdono, Lietuvos dvarpo
niai laukė nuojo daug malonių. 
Isz tikro Lietuvos ir VVolynikus 
dvarponiai ne gavo paliepimo 
mokėti teip vadinam? kontribu
ciją, taigi b.tusmę ant jų uždėt? 
už maiszt? 1863 m.; jeigu kas 
isz dvarponių, nelaukdamas įsa
kymo, norėjo pagal seiliaus ant jo 
užpuolusi? norni? t? mokesti 
užmokėti, vieszpatystės kasos 
ne priėmė. Ant to atsitikimo pa
sirėmę jau visi pradėjo džiaugtie- 
si, tikėdami, k:) d yra tai viena isz 
naujo caro suteiktų malonių, jau 
net tūli užrubežiuose iszeinanti 
laikraszcziai apie t? Mikalojaus 
malonę apgarsino. Sztai dabar 
“Przegl^d VVszechpolski” prane- 
sz8, kad Wolyniaus dvarponiai 
ne tik gavo įsakym? t? moaestį 
užmokėt^, bet dar ant jų uždėjo 
bausmę už pavėlinim?. Kas atsi
tiko su Wolyniaus dvarponiais, 
tas pat bus ir Lietuvoj. Teiposgi 
laikraszcziai padavinėjo apie pa- 
liuosavimus katalikams ir buk 
ciecoriue Mikalojus daleido staty
ti nauj? katalikiszk? bažnyczi? 
Kijeve, tuom tarpu dar tokio 
dalėidimo nėra.

Užsiraaunt ir prisiun-l
►ežia n t pinigui ui ja, kaip ir tu irisai* ki-| 
tais reikalais, wisa<

tos. Reiktu pabandyti pasikelti 
apszvietime, o tąsyk, drauge su 
tuom, pakiltu gal ir musų dora. 
Kaip dab.ir, tai rodosi net gėda 
mums, kad net ka’ip kur masko
liai už mus doresni, noys mes pa- 
pratome juos už nedoriausius 
laikyti. w

,Published at Chicago, III., every 
Saturday.

Executes all kind of Job Printing and1 
' translating in Litbuanian, Poliih i 
i and Englith languagea.

Turkija.'
Tuom tarpu Turkijoj nieko žy

mesnio ne atsitiko. Europos pa
siuntiniai, jeigu k? ir nutarė, tai 
savo sutarymų ne garsina. Jie 
pareikalavo tik, kad į žandarus 
ant salo's Kretos būt paskiriami 
kitų krasztų pavaldiniai. Suda
nas vienok ant to ne nori sutik
ti, nes t?syk žandarai ne butu pa- 
gelbinįkais jo valdžių, bet grei- 
cziaus jų dabotojais, Kaslink ren
giamų ant sudrutinimo Turkijos 
reformų, jų geidžia daugumas 
kraszto gyventojų, ypacz gi teip 
vadinama jaunų turkų partija; 
bijosi vien pats sultanas iz jo ar- 
cziausi tarnai. Partija jaunų turkų 
reikalauja įvedimo konstitucijos, 
koki? dar priesz paskutinę su 
Maskolija karę buvo apdirbęs 
Midhat pasza. Konstitucija ta bu
vo ir apgarsyta Turkijoj, bet u- 
mai po apgarsinimui užstojusi kare

todėl 
caro

|| Isz Liepojaus, Latvijoj, ra
szo: 60 metų ukinįkė kaimo Po 
meranija, Denisienė, eidama sker
sai geležinkelio, kada ant stacijos 
stovėjo ligas tavorinis trūkis, 
norėjo perlysti per apaczi? va
gonų, bet vos palindo, trūkį pa 
leido ir jo ratai sugriebė nelai 
ming? senelę ir pusiau per 
pjovė.

konstitucij? visi gyventojai, be 
-kyriaus, turi vienokias tiesas. 
Žinoma, ji geriausiai galėtu Tur
kiją sudrutinti, bet ar j? 
pripažįs Europos vieazpatyatės, 
kurios isz maisztų sau naudos 
jieszko, o ne sudrutinimo Turki
jos. Ant įvedimo tos konstituci
jos reikalingi ir pinįgai, kurių 
Turkijai trūksta.

Sudegė kotelis.
Mieste Stalupienuose, 1| 

lios nuo VV i r baliaus, Prujų 
tuvoj, sudegė geriausias 
vadinamas “Kaiserhof 
užsikrėtė szitokiu budu. Į kote
lį atkako isz Karai iaucziaus 
agentas Tidik, kuriasi nuvargę-i 
užsnūdo prie stalo ir kokiu ten 
budu, naktyj turėjo parversti de- 
ganezi? liamp?. Nuo iszsipylusio 
ir užsidegusio keroaino užsidegė 
stalas ir kili jo kambaryj daiktai 
ir nuo ežia ugnis iszsiplatino po 
vis? kambarį. Kada subėgę ugna- 
geniai aziek tiek ugnį apvaldė, 
rado jau suanglėjusį Tidiko kunę.

^Vidurinė Afrika.
Į. angliszkos Royal Niger 

kompanijos valdybas įsiveržda
vo tankiai su skaitlinga kariauna 
valdonas Nupe kraszto. Ant angli- 
szkų valdybų užpuolė jis paskuty- 
nį kart? su 20.000 pekszczių ir 
2000 raitų kareivių. Negalėdami 
kę-ti nuolatinių užpuolimų, an- 
glijonys pasirengė atkerszyti 
piktam kaimynui. Susirinko jie 
500 kareivių, gerai juos apginkla
vo, priskyrė 6 revolverines ka- 
nuoles, drūta isz apkaustytų lai
vų laivynė uždengė sugrižimo 
keli?. Kada vienok anglijonys, 
po ilgai kelionei, prisigriebė sosta- 
pilės ano kaimyno, persitikrino, 
kad tas savo kareivius paleido na
mon ir pats pabėgo. Taigi-ežia ne 
buvo su visu su kuom kariauti, 
nė k? nubausti.

Kas gerėsnis?
Tėvas klausia mažos duk

ters
— Magdute, pasakyki e man 

k? norėtumei turėti: broliuk?, ai

|| Trijose Baltmario guberni
jose yra isz viso 1318 fabrikų, 
kuriuose dirba 34789 darbjpįkai; 
isz to skaitliaus pusė iszpuola ant 
Liflandijos gub. (Latvijos da
lies). Wertė jų iazdirbimų perei
tuose metuose siekė 79000000 
rublių.

Du metai atgal, po pirmsėdys- 
te senatoriaus Plėvė, buvo pas 
kirta tam tikra komisija apdirbti 
įstatus žemiszkų įrednių dėl trijų 
Baltmario gubernijų, taigi dvie
jų latviszkų ir vienos estiszkos. 
Komisija jau seniai savo pro- 
jekt? apdirbo, ir nors jis skiriasi 
nuo įstatų kitų grynai maskolisz 
kų redybų, • bet visgi iki 
sziol neužtvirtintas augsztesnių 
VHldfių. Dabar tos komisijos ap
dirbtas projektas bus vėl per- 
k ratinėj amas, ant ko turi <but pa
kviesti ir vietiniai gubernatoriai, 

dalaido j? įvygdyti. Pagal t? I Žinoma, kad tie satrapai roika-

Raupai Prūsų Lietuwoj.
Raupai Prūsų Lietuvoj ne isz- 

nyko ir jie iki sziol apsireiszkė 
tik terp lietuvių, apie apsirgimus 
terp vokieczių iki sziol dar ne
girdėt. Raupai pirmiausiai, jau 
keli metai atgal, pasirodė Latvi
joj, Maskolijoj, bet ežia maslco 
liskas randas parengė atskirus na 
mus, kur tuojausgabeno, nežiūrė
damas ant ligonio ir jo szeimy- 
nos noro, kiekvien? apsirgusį ir 
tokiu budu užkirto keli? platini- 
muisi ligos. Latvijoj dabar ne 
girdėt apie naujai apsirgusius; 
raupuotų yra vien nuo seninus 
į juos nugabenti ligoniai. Prūsų 
randas griebiasi ir to paties ke
lio: ant ateinanezių metų randas 
nuo parlamento reikalauja 
36,000 markių ant parengimo 
raupuotiems prieglaudos namų 
Klaipėdos apskrity}. •

Prasižengimai Maskolijoj.
Maskolijos tiesdarystos ministe

rija it-zdavė dabar “Surinkim? 
statistiezkų žinių ministerijos”. 
Pabaigoj knįgos yra trys žemla- 
piai parodanti didžiausius nusi
dėjimus vieszpatystėj už 1892— 
1895m. tai yra: žmogžudystes, su- 
muszimus ir vagystas. Pagal tas 
žinias, musų k ra sz tas doriszkai ne 
geriausi? užima viet?. Teisybė, 
žmogžudystėse Lietuva kur kas 
tolinus stovi už pietinį Kaukaz?, 
ypacz gi už Buku,Elizavetpoliaus 
ir Erivaniaus, gub., kuriose isz 
provų patekusių į sud? 23% bu
vo už žmogžudystę. Gubernijose: 
Kutaiso, Juodmario, Kubaniszkų 
Kazokų Žemėj 15%. Juo toliaus 
į sziaurius, juo suduose mažiaus 
buvo provų už žmogžudystę, tik 
Oloueckogub. buvo jų 9%. Ma
žiausiai tokių provų buvo vidu
rinėse gub. taigi vidutiniszkai 
3—4%. Mažiaus'ai linkę prie 
žmogžudysezių gyventojai: Or
lovo, Kalugos, Wladimiro, Kos
tromos, Smolensko, Kursko,. Wo- 
ronežo ir Poltavos gub., Wakari- 
nėse rėdybose teiposgi jų buvo 
ne daug, nes vos 4—5%. Isz ežia 
vienok iszsiskiria parubežines 
Lenkijos redybos, kur isz visų 
provų, už žmogžudystę Kaliszo 
ir Radomiaus gub. buvo 6%, 
\Varszavos ir Petrokavo gub. 
5%; lietuvių gi apgyventa Su
valkų gub. turėjo jų daugiau
siai, nes 7%.

Kaslink sumušimo, provų už 
t? nusidėjim? buvo mažiausiai 
teiposgi vidurinėse Maskolijos 
rėdybose, toliaus Peterburgo ir 
Liflandijos (Latwiįpj) gub., vos 
11-14%. Užtatai visos vakarinės 
rėdybos, taigi Kauno, Wilniaus, 
Garteno, Kurszės, Ėstis ndi jos, 
Pskovo ir Lenkijos suteikė šū
dams 36% visų provų už eumu- 
szim?.

Provų už vagystas daugiau
siai buWo gubernijose pagal dide
lės upės: Moskvos gub. buvo jų 
net 66%,Riazaniaus ir Wladi įniro 
53%; Jaroslavo ir Nižegorodo 
50%; Kazaniaus 45%, Lenkijoj 
45—50%. Mažiausiai tokių pro 
vų pateko į sud? isz gub. už 
VVolgos į rytus, toliaus: Kijevo 
gub., nes tik 43%, Chersoniaus 
gub. 45%, *

Isz to mes galime manyti, kad 
kaip apszvietime, teip -ir doro
je, mes neužimame pirmos vie-

Nusūdyti.
Pradžioj pereitų melų 

likosi suimtų kelesdeszimts žmo
nių neva už socialistiszk? agitaci
ją. Maskolijoj vienok kiekvien? 
negarbinantį pasileidusių urėdnį- 
kų paprastai vadina socialistu 
arba nihilistu. Dabar jau visi li
kosi tam tikro sūdo nubausti: 
Ludvikas Kulczickis nubaustas 
2j metų kalėjimo ir paskui dar 
aut 5 metų isztremimo į Rytinę 
Sib'rij?; Kuszelis ant 2 metų k a 
įėjimo; 15 gi suimtų ne vale per 
5 metus apsigyventi vakarinėse 
Maskolijos gubernijose.

Suvienytos Wie8zpatystes| wiai atkakę nuo Kubos i Mekai 
ka patvirtina, buk kubieczial isz- 
tikro paveržė nuo iszpanijonų 
miest? Santa Clara. Jie pasakoja 
teiposgi apie atsitikusį didesnį 
muszį netoli Havanos, po kuriam 
kubiecziai apėmė vežantį karei 
vius geležinkelio trūkį. Pajiegas 
kubieczių skaito jie aoU 25,000 
žmonių, bet trūksta jiems ginklų, 
amunicijos ir vaistų ligoniems. 
Iszpaniszkos kariaunos yra isz 
viso 285000 karievių. Ta 
ta*, turbut, ir yra svar
biausia priežastis, kurios dėl ku
biecziai saugojasi didelių muszių 
ir velyja, pasidalinę į mažus pul- 
kėlius, <nuolatai užpuldinėdami, 
kankyti iszpanijoįvs. Jenerolas 
VVeyler su savo pajiegomis apsi
stojo apie Bolondron, provinci
joj Matanzas. Iszpaniszka kariau
na degina kaimus, kokius tik ant 
kelio patinka ir naikina visk?, 
tikėdama tuom apsunkyti knbie- 
ežiams suradim? maisto. Pulkau- 
nįkas Bo»h, provincijoj Pinar 
dėl Rio, iszdegino 200 kaimų; 
toki vienok iszpanijonų darbai 
vien daugina muisztinįkų pajie
gas, nes priverezia ir nenorin- 
czius prie mai^ztopristoti jieszkoti 
pas maisztinįkus sau prieglaudos.

Ant Filipinų salų, nors iszpani- 
jonys giriasi, bet visgi maiszto 
pergalėti neįstengia. Kaip seniau*, 
teip ir dabar, visos beviek salos 
maisztinįkų rankose; iszpamjo- 
nys laikosi vien didesniuose 
miestuose ir tvirtynėse.

•Ar pakėlusio^ maisztus valdy
bos iszsiliuosuos nuo iszpanijonų 
jungo, dar ne galima žinoti, bet 
maisztai atgalięs ir gerus vaisius. 
Iszpanijonys bijodami^ kad ir kitos 
valdybos ne pakeltu inaisztų, 
jau dabar rengia atsakanezias re
formas, paliuosuojanczias būvį 
gy ventojų. Salai Porto Pico žada 
suteikti kuo placziausi? autono- 
rnij?; toki? jau liuosybę noriai 
pripažintu Filipinams ir Kubai, 
kad tik maisztinįkai j? priimtu.

lauš dar permainų ant naudos 
biurokratų, o ne aut naudos 
vietinių gyventojų, nuo kurių 
vien pinįgų reikalaus.

• “Vienybe” paduoda, kad ti
kėjimo mokytojas Weivėrių mo 
kintojų seminarijos, kunįgas Du
ba uc kas, pats prikalbinėja mo
kintinius priimti. maskolių 
atsiųstas maldaknįges mas
koliškoj kalboj. K? gi kiti kunį 
gai mislyįa apie tokį demorali
zuojantį kunįgo Dubaucko elgi
mąsi?

Iszpanija ir jos waldybos.
Apart maisztų valdybose, Isz- 

panij? pasiekė vargai ir namie- 
je: pereituose metuose daugelyj 
jos krasztų buvo menkas užau
gimas, taigi tuose krasztuose jau 
dabar žmones bad? kenezia. Ant 
suszėlpimo baduolių trūksta ran
dui pinįgų, nes visk? suėda ka
rė su pasikėlusioms valdyboms.

Ant pasikėlusių valdybų vis
gi dar ne matyt virszaus nė vie
nos isz kariaujanezių pajiegų ir 
ne greitai, turbut, ežia viražus 
katros nors pusės pasirodys. Į 
Nev York? atėjo dabar žinia, 
buk kubiecziams pasisekė su pa- 
gelba povandeninfy minų (tor
pedų) i-zmesti į padanges iszpani- 
szk? kariszk? laiv? Pelampago. 
Laivas tas plaukė ant pagelbos 
kubieczių apstotai tvirtynei Cu- 
ano; vos upe Cauto a'plankė 
ties tvirtyne, kubieczių išleistų 
minų likosi paskandytae. Keliai*

Numirė vvyskupas,
Isz VVilniaua ateina 

28 d. Gruodžio, pagal 
k? kalendprių, pasimirė 
pas Zdanavyczius. Antmiszių, 30 
d. Gruodžio, pagal t? patį kalen
dorių, atlaikytų vyskupo Palių- 
lionio, atėjo į bažnyczi? ir Wil- 
niaus gubernatorius. Palaidojimas 
kūno atsibuvo 31 d. Gruodžio 
(12 Sausio ežių metų). A. a. vys
kupas Zdanavyčziuz buvo 87m. 
amžiaus 
Kauno gub.-laigi 
prilaukus ne buvo, 
Lietuvos bajorija.
d a ikkaa kIhmmA -gta 
raszts, o. a. vyskupas Zdanavy 
ežius sako: pinįgų po mano my 
riui ne jieszkokite, jų nėra.

Naujas Warszawos jene- 
ral-gubernatorius.

Pasitraukus isz VVarszavos je- 
neral gul>ernatoriui Szuvalovui,. 
kurisai girtuokliaudamas sugrie- 
bė lig?, vis dar į jo viet? nėra 
kito. Kas bus valdonu lenkisz- 
kos Lietuvos dalies, dar via tik
rai nežinia. “VVilensky VViest- 
nik” mena, buk viet? Szuvalovo 
užims dabartinis jeneral guber
natorius Rytinės Siberijos, Gore- 
myki n; kiti vėl laikraszcziai pa
duoda, kad viet? t? užimaItnere- 
tino kunįgaikszlis, gruzinas, pa
einantis nuo senovės Gruzijos ka
ralių. Kaslink VVilniaus, visgi 
dar tikrai nežinia, ar Orzevskis 
bus isz ten praszalintas.

Lie- 
hotelis 
Ugnis

Sziaurinčs Ame
rikos.

VVashingtono kongrese rengėsi 
perkratinėti užmanym? nukasti 
gilų oceaniniems laivams kanai? 
Nicaragua, sujungiantį Atlantik? 
su Didžiuoju Oceanu, kurisai ga
lėtų su visu nupuldyti ren
giam? prancūzų Panamos kanai?. 
Abudu bėgtu per krasztus 
prigulinezius neseniai susitvėru
sios Didėsės Widurio Amerikos 
Republikos. Koncesij? ant Ame
rikos rengiamo kanalo 1887 m. 
buwo iszdaivęs randas buvusios 
mažos Nicaragua republikos; tos 
vienok koncesijos nepripažįsta 
susitvėrusi dabar didėji Widu- 
rio Amerikos Republika ir jos 
pasiuntinys, p. Rodriguez, pakė
lė protest? priesz Amerikos ren
giam? kanai?. Prancūzų darbo 
vienok ta nauja republika ne 
stabdo. Senatorius Morgan spren
džia, kad prie to protesto prikal
bėjo Widuiinę Amerik? Anglija, 
kuri visaip stengiasi Suvienytų 
VVieszpatysczių įtekmę isz vidu
rinės Amerikos praszalinti. Keno 
vieni k ežia nebūtu kaltė, bet dabar 
Amerika ne gal kasti Nicaraguos 
kanai?. Jeigu prancūzai pirma 
pabaigs savo Panamos kana!?, 
tai paskui jau ne bus nė jokio rei
kalo kasti kit? ir tokių budu į- 
tekmė Europos ^Vidurinėj Ame
rikoj pakils, Suvienytų gi Wietz- 
patyszczių turės nupulti.

Kaslink Kubos reikalų, į tuos 
dabartinis demokratiszkas randas 
nenori khztiesi, kadangi jisai ne 
ilgai užsibus; Kovo’ mėnesyj už
ims prezidento viet? republiko- 
niszkas prezidentas, Mc Kinley, ir 
jo szalmįkai taps ministeriais. 
Republikonai, kol valdė kraszt? 
demokratai, visaip peikė baugu- 
m? demokratų, bet kaip tik arti
nasi laikas perėjimo valdžios į 
republikonų rankas, ir jie kalba, 
kad geriausiai Amerikai nesikisz 
ti į* Kubos maisztus, nes 
įsikiszinias.turėlu pagimdyti karę 
su Iszpanija, o toliaus į tarp? ga
lėtu įsikiszti ir kitos Europos 
vieszpatystės.

Sutartis Amerikos ir Anglijos 
randų kaslink pavedimo iszriszti 
visokius, terp tiedviejų vieszpa- 
tysezių nesutikimus santaikos 
sudui, kurio pirmsedžio butu 
Szvedijos karalius^ ne atranda 
pas gyventojus abiejų krasztų 
didelio pritarimo. Nė Angli
jos parlamentas, ne Amerikos 
kongresas dar tos randų padarytos 
sutarties neužtvirtino ir su už
tvirtinimu nesiskubina, nes par
lamentai pripažįsta, kad ir be su
tarties karė terp Amerikos ir An
glijos ne gal užgimti, kadangi 
vienai trūksta drūtos žemės, ka
riaunos, kitai ne tik to, bet ir 
drūtos laivynės, kuri galėtu 
pasikėsyti susiremti su angliszka.

- w _ h*U ye*r......
w ~ 8 month>......J8 £o|
* w _ 1 mouth....... - o
........ one insv.:n>«nt....«.uol

P»Mnenta for one yenr advertlMoent, 
balt cash, balance afterlS months.

Paymm.nU for all a<iv«*rtiseu>enU lesi 
than 1 year mušt be paid in advanee.

Pasekmes skiepyjimo ant 
apsaugojimo nuo cho

leros. <
Sk epyjimai vaistų ant apsau

gojimu nuo visokių ligų turi 
daug prieszinįkų ir terp paežių 
gydytojų. Skiepyjim?, paveik
slai), ant apsaugojimo nuo raup
lių vartoja jau 100 metų, bet ir 
jis tui^i terp gydytojų gana prie
szinįkų, nors visgi tų 
kų yra mažiaus negu 
Pasekmę skiepyjimo 
parodo sulyginimas 
terp skiepytų ir ne 
terp skiepytų nuoszimtis apsirgi- 
mų ir myrių yra kur kas mažes
nis negu terp neskiepytų. Ant to 
tai mažesnio nuoszimczio apsirgi- 
mų ir remiasi szalinįkai skiepyji
mo, ant jo remiasi ir daugumas 
vieszpatysczių iszdavu-ių įsaky
mus priverstinai skiepyti ant ap
saugojimo nuo rauplių.

Skiepyjimai ant apsaugojimo 
nuo choleros (teiposgi ir nuo ki
tokių ligų) iszrasti ne seniai, 
bet kad Europoj cholera ne lan
kiai lankosi, taigi ežia truko pro
gos gerai t? nauj? gydymo bud? 
iszbandyti; gydytojai turėjo ke
liauti į Rytines Indijas, kur cho- 
lora beveik niekada nesiliauja* 
Sztai kokios isz ten ateina 
žinios apie pasekmes apsaugoji
mo nuo choleros skiepyjimo.
. Parubežiuosę terp Birmos ir 
Assamo dabar pradeda dirbdinti 
nauj? geležinkelį. Darbo vedėjas, 
inžinierius VVay,‘ pasamdė 357 
indiszkų ir chiniszkų darbinįkų 
neszti jo visokius daiktas ir prie
taisas, kadangi tuose krasztuose 
kelių nėra ir visokias sunkenybes 
žmones ant peczių turi nesziotiTerp 
tų darbinįkų, nežiurint ant atsar
gumo, apsireiszkė cholera, kuri 
tuose krasztuose gana smarkiai 
siautė. Mieste Dibrugarh, Way 
patiko vien? gydytoj?, kurisai 
grįžo nuo arbatos plantacijų, kur 
darbinįkams skiepyjo apsaugoji
mo choleros vaist?, taigi pa- 
praszė įskiepyti t? vaist? ir savo 
darbinįkanis. Pasekmė to vaisto 
tuojaus pasirodė: terp įskiepytų 
pasimirė vos 2,6%, terp ne skie
pytų gi 19%—potam buwo į- 
skiepyta ir likusiems dar darbinį
kams ir nuo to laiko cholera su 
visu apsistojo. Darbinįkai tie gy
veno vis drauge,nes negalima bu
vo atskirti apsirgusių.taigi liga 
lengvai galėjo gneutiesi sveikųir 
sztai kas pasirodė: isz 52 darbi- 
nįkų, kurie buvo pavesti gydy
tojui ir kurie visi krūvoj miego
jo ir valgė, 36 buvo choleros 
maistas (serum) įskiepytas; 16gi 
pasiliko neskiepytų.Isz 16 neskie
pytų pasimirė 11 ,isz36gi įskiepytų 
apsirgo tik vienas ir tasai pasi
mirė. Gydytojas sprendžia, kad 
liga butu tuojaus pasiliovusi, 
jeigu tuojaus visiems būt buvęs 
choleios vaistas įskiepytas.

Kasztuoja ant metų: « 
Amerikoje....................12.00
Į Užkabe.............. .. $3.00'
i“Lietuvos” spaustuwč spausdina 
į visokes Knįgas, Konstitucijas 

iFSvisolous kitus drukus 
lietuwiszkai, lenkisz- I

kai ir angliszkai. (
Darba atlieka .

gražiai, greitai ir pigiai.

Maskolija.
Įtekmingiausias Prancūzi

jos laikrasztis, “Figaro”, pradėjo 
peikti sueiriszim? Prancūzijos su 
Maskolija: jis nurodo, kad tasai 
susiriszimas nė Prancūzijai, nė 
žųionijos pirmžengystei nė jokios 
naudos ne atgabeno. Kol t? susi- 
riszim? peikė antisemitų ir soci- 
jalistų laikraszcziai, Maskolija ant 
to ne žiurėjo, bet pradėjus 
peikti labiausiai užsiplatinusiam 
ne tik Prancūzijoj bet ir po vis? 
sviet? “Figarui”, Maskolija nu
sigando. Maskolija, be pagelbos 
Prancūzijos, pati nieko ne gal at
likti, todėl ne nor etgrasinti 
prancūzų, bet stengiasi juos dar 
drueziaus auriszti ir savo drau
gystėj užlaikyti. Ant sudrutinimo 
ryszių caras siunezia dabar į 
Prancūzija naujai paskirt? užru 
bežinių dalykų ministerį ir viesz
patystės kanclerį, Mūravjev?..Ca
ras jam įsakė, pirm sugrįžimo į 
Peterburg? ant naiijo urėdo, at
lankyti Prancūzija ir susipažinti 
su jos prezidentu ir ministeriais 
ir po draug su jais apkalbėti vi- 
šus ąbiejų vieszpatysczių reika 
lūs. Muravjev atkanka į Paryžių 
dar szi? nedėli?!

Londono l%ikrasztis“Times’pra- 
nesza, kad M a ikolija paskiria 100 
milijonų rublių ant parengimo re 
volverinių kanuolių.Tokios dau
gybės pinįgų j 
žmonių surinkti 
ministeris 1 
tazijai prieszinėsi, bet jo priesz- 
taravim? pergalėjo karės minis
teris. Taigi -aut to prireiks už
traukti gal Prancūzijoj, nauj? 
skol?, todėl tai Maskolija ir geri
nąs! prancūzams. Ant galo ir pa- 
czias revolverines kauuoles gal 
vien prancūzai padirbti. ■

Pradedą isz palengvo Masko
lijoj ir lenkus glostyti, randas 
pasitiki visokiais be svarbesnės 
vertės paliuosavimais juos užga 
nėdinti. Antai vidurių ministeris 
daleido, prie skaitymo gyvento
jų Warszavoj, ant žmonių sura- 
szų talpinti atsakymus aut klau
symų lenkiszkoj kalboj. Apie pa- 
liuosavimus nors tokius jau lie 
tuviams visgi nėra kalbos. Tai
gi isz to galime manyti, kad 
tuom tarpu Maskolijai vien len
kai reikalingi, nes su jų pagelba 
gali Maskolija Wokietij? gaz4inti.
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16 syki nusūdyta.
Prūsų Lietuvoj, Goldapės pa- 

vietyj, kaime Kumecziuose, gy
veno 53 metų moteriszkė, Gučai- 
tienė. Užsiėmimas jos buvo va
gystes ir plėszymai. Didesnę da
lį savo amžiaus iszgyveno jį ka
liniuose, bet matomai sūdo baus
mės jos pagerinti ir atpratinti 
nuo vagyslų ne galėjo. Paskuti
nį sykį priesz Wisus Szventus 
paleido j? isz kalinio ir jau priesz 
Kalėdas vėl ant vagystos likosi 
pagauta. Dabar sudus jau 16 sykį 
nusprendė j? ant 4 metų kalėji
mo.
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paėjo jie isz bajorų 
Jietuvystei 
ii p ir* visa. 
■ iėus savo

tavo

Nedėlinis Laikrasztis

“LIETUVA”
Iszeina kas Snbata Chicago, 111



Isz Amerikos
Amerikos sūdai ir žmouiu sūdai.

Pereituose metuose, ant sudų 
nusprendimo 122 nusikaltėliai li
kosi nugalabinti; užtatai 131 
žmones savo sudu, nesikreipda
mi į vieszpatystės sudus, ^>ats nu
baudė, taigi lynezavo. Diktai 
lynezuotų jie isz kalinių paveržė, 
nenorėdami nubaudimą palikti 
vieszpatystės sudams. Tas rodo, 
kad Amerikos žmonės ne turi di
delio pasitikėjimo sudams, jeigu 
pats griebiasi nubaudimo nusi
kaltėlių.

B

szowė 
podukrą, 
sumuszė 

ir ant

Waisiai girtuoklystes.
Isz Srinofield, Mass. Lenkas, 

• Dominįkas Chrapovski, apsigy- 
gyvenęs Springfieldė, 
į savo 16 . metų 
Wiktoriją Pinkus, 
paskui savo paezią
galo pats stengėsi nusiszauti. Pa
leido jis sau kulką į galvą ir li
kosi į ligonbutį nugabentas. Teip 
nešvariai apsiėjo su savo poduk
ra ir su paezia užtai, kad jo nu
baustos moterys liepė ‘jį suaresz 
tuoti už girtuokliavimą.

i-

■i

E- Netikėta nelaime.
Isz Shamokin, Pa. Frederik 

Graeber ir mergina Maud Gothie 
iszvažiavo pasi-važinėti. Wos 
iszvažiavo vieszkeliu už miesto, 
apie pusę mylios rylų link, su 
-vežimu ir su arkliais įgriuwo į 
žemę ir atsirado apleistų kasyklų 
szaftoj, kuriose jau nuo seniai ne 
dirba. Isztraukė juos tik ant ry
tojaus. Mergina Gothie buvo jau 
negyva, Graeber teiposgi smar
kiai apkultas ir turi nuszaldytas 
kojas ir gal teiposgi turės mirti. 
Graeber ir Gothie buvo sužie
duotiniais 
apsivesti.

H

ir rengėsi neužilgio

' Wetros.
Atlantiko pakrancziųIszilgai

siautė smarkioj audros, laike ku
rių susidaužė keletas baivų, Lai
vas “Natum”, plaukiantis isz 
Baltimore į Bostoną, ties Long 
Island pražuvo. 9 buvę ant jo 
jūrinį kai prigėrė.

Isz Portsmouth, N. H. raszo, 
kad į portą pasislėpė visi pa
kranczių laiveliai. Dabartinė vė
tra smarkesnė negu kitos buvu
sios ežia szią žiemą.

Netoli Gloucestor, Mas. susi
daužė vienas laivas nežinomo 
vardo. Wėtra ežia teiposgi buvo 
neiszpasakyto smarkumo.

Didelis gaisras.
Iš Boston. Mas. raszo: užside

gė ežia dideli, ant 51ubų namai, 
' kuriuose tilpo didele Charles© 

Moody & Co. krautuvė, ant 
Commercial ui. Prie gesinimo, 
viens isz ugnagesių, Juozas E 
nos, iszpuolė ant ulyczios nuo 
treczių lubų ir sunkiai apsikulė. 
Apart Moodey & Co. krautuvės, 
sudegė ir krautuvė Bakero & 
Monroe Co. Blėdį ugnelės pada
rymą vien krautuvėse esaneziuose 
tavoruose skaito ant pusantro 
azimto tukstanczių doliarų.

Smarkus pustymai.
Isz Huron‘ S, D. raszo, kad 

ežia po visas aplinkines siautė 
smarkus pustymai. Sniegas užne- 
szė geležinkelių linijas teip, kad 
nė į sziaurius, ne į pietus negalė
jo iszeiti nė joks Chicago & 
Northvestern geležinkelio trū
kis. Linija į Milvaukee su visu 
uždaryta ir jau nuo dviejų nedė 
lių trukiai bėgioti ne gal. Isz 
AberJeen teiposgi ne ateina tru
kiai ; iszėję isz ežia du trukiai li
kosi ant kelio užberti ir dėl nuo
latinių pustynių ne gal jų atkasti: 
vienas stovi ant kelio ties Milt- 
bank,kits netoli Aberdeen.

Red.

Isz darbo^auko.

Užpuolė ant trūkio.
Isz Bikmingham, Ala. Bebė

gant expreseuiui trūkiui South 
ern geležinkelio į Greenville, 
Mis. iszbėgus jam isz stacijos 
Berry, Fayette pa-vietyj, užszoko 
ant jo apsimaskavęs plėszikas ir 
potam dar du užszoko ant expre- 
ainio -vagono ir prikiszę rewol- 
volverius prie nosies maszinisto, 
privertė jį sustabdyti trūkį ties 
North River Svamp. Tarnas ex- 
presinio -vagono, Ward,ne norėjo 
-vienok atidaryti -vagono durų, 
taigi plėezikai paleido į duris ke
letą szu-vių ir suvaldę maszinistą, 
surado raktą, įėjo į-vagoną ir 
prie pinįgų. Sakoj kad jie paėmė

tik Avietinius siuntinius, isz visu 
150 dol.; kiti sako, kad jie prisi 
griebė ir prie kitų siuntinių ir 
paėmė keletą tukstanczių dolia- 
rų. Isz Birminghimo iszsiuntė 
tuojaus trūkį su szunimis ir pas* 
laptais policistais gaudyti užpuo- 
likus.

Dideli szalcziai.
Isz visų Amerikos sztetų ateina 

žinios apie neiszpasakytus szal- 
czius. Louisvillėj, Ky. nedėlios 
rytą termometras rodė 3 laips
niu žemiaus zero, pagal Fahren- 
heito termometrą, ko Kentupkyj 
nuo seniai nebuvo. Omahoj, 
Nebr. termometras nupuolė iki 
13 laipsnių žemiaus zero. Pietinėj 
Dakotpj buvo dar szalcziaus, nes 
20° žemiaus zero. Cincinnatyje bu
vo 3° žemiaus zero. Texase į urną 
laiką trmometras nupuolė ant 70 
laipsnių žemyn. Oswego N. Y. 
šaltis 3° žemiaus zero; laukai 
ant 7 pėdų sniego uždengti. 
Saratogoj N. Y. 10° žemiaus 
zero. Mineapolise gi buvo 
žemiaus zero. Denvere Col. 
Illinois szaltis pasiekė 25° 
miaus zero.

31°
10°
že-

isz 
>s»z

Prapuolė paczto siuntinys.
Pacztas apgarsino, kad 

pacztinio vagono, atėjusio 
San Francisco į Denver, Col.
prapuolė siuntinys, kuriame buwo 
3650dol. Apietąprapuoiimądaži- 
nojo dar ant stacijos Cheyenne, ka
da perkraustė paczto siuntinius isz 
vieno vagono į kitą. Taigi 
vagiliai turėjo jį pavogti ant ke 
lio nuo San Francisco iki Che
yenne, arba ant paczto mieste 
San Francisco. 

Turbut beproezio darbas.
Isz Mamaroneck, N. Y. Angli- 

jonis farmeris, Arthur Palmer, 
18 d. Sausio parėjo namon 
ir radęs seserį vakarienę bevev- 
dant, iszsitraukė re-volverį, szo- 
vė jai į krutinę ir užmuszė. Isz- 
girdus szuvį motina, kuri tąkart 
buvo aut augsztutinių lubų, nuli
po pažiūrėti ir pravėrė duris, 
Palmer szovė į ją ir teiposgi už
muszė. Teiposgi ir brolis, iszgir- 
dęs szuvius, norėjo dažinoti, ką 
tie szuvis reiszkia, bet woe pra
vėrė duris, brolis ir tam paleido 
kulką į galvą ir tą užmuszė ant 
vietos. Potam žmogžudys iszėjo 
isz savo locnų namų teip, kad ir 
sziądien nežino nieks, kur jisai 
dingo. Užmusztus palaidojo 21 
dieną Sausio s.ių metų. • 

? v Karalius.

Sugriuvo mokslaine.
Laikrasztis “Republic” pra 

nesza, kad Perryje, Į. T. isz velėnų 
pastatyta mokslainė sugriuwo ir 
užbėrė 25 besimokinanczius mo
kintinius ir paežiu mokintoją. At* 
kasė visus dar gywus, bet labai 
sumankytus; nno to keli turės 
mirti, o kaslink mokintojos, tos 
negalima nuo myrio iszgelbėti.

Giliausios kastynes.
Giliausios ne tik Amerikoj, bet 

ir ant viso swieto yra Calutaet 
& Hoala vario kastynės, jos da
bar traukiasi iki 4900 pėdų į 
žemės vidurį, taigi vieną viors- 
tą ir 200 sieksnių; giliaus dar 
žmonės niekur į žemės vidurius 
ne įsigriebė.Grežiant žemę berods 
giliaus grąžtas nulindo; antai 
1893m. Wokiet'joj įgręžė iki 
6572 pėdų ir tąsyk tai persitik
rino, kad sziluma didelėse gilu
mose pakyla po 1 laipsnį Cel- 
ciaus termometro ant kiek-vieno 
110 pėdų gilyn. Wienok visoki 
-vietiniai atsitikimai gal tą sziek 
tiek permanyti. Antai Comstocko 
cidabro kastynėse, Kalifornijoj, 
nors ten kasėjai teip giliai neį 
sigriebė, bet sziluma buvo 
teip didelė, kad darbinįkai ne 
galėjo isztrivoti ir kas 20 minutų 
juos reikėjo mainyti. Tas -vienok 
bu-vo ežia dėl -vulkaniszkos įtek
mės ir karsztų szaltinių.

Naujas bilius apie ateivius.
Komitetas isz abiejų pasiunti

nių butų sąnarių jau galutinai ap
dirbo naują bilių kaslink apsun
kinimo svetimos ateivystės; bi
lius tas bus tuojaus į kongresą 
paduotas. Yra jame kaip kur pa
taisymai, bet visgi visi nuo 16 
metų ateiviai nemokanti raszyti 
ir skaityti ne bus į Ameriką įlei- 
djžami, reikalaus riet mokėji
mo raszto kalboj tos vieszpa- 
tystės, isz kurios paeina. Kiek
vienas atkakęs bus tuojans

examinuojamas, jeigu gi pasiro
dys, kad raszto ne moka, bus 
tuojaus atgal sugrąžytas. Apie 
išėmimą dėl moterų nepaminėta, 
taigi atkeliaujanezios moterys 
teiposgi turi mokėti raszyti ir 
skaityti. Apart ne tnokanezių 
raszto, uždrausta įleisti ant at- 
kankanezius tik ant uždarbių ir 
paskui -vėl po darbui iszkeliau- 
janezius; atkakę turi duoti de
klaraciją, kad nori pastoti Ame
rikos u kęsais. Nevale darbda
viams duoti darbo -vien ant dar
bo isz s-vetur atkakusiems darbi- 
nįkams, iszėmus -vien geležinke
lių ir laiwų ątkankanezių isz 
svetimų kraszlų. Už peržengimu 
to biliaus paskirta bausmė ikL500 
dol. arba 1 metai kalėjimo, v

Iždo ministeris turi tiesą da- 
leisti atkakti į Ameriką svetim- 
taueziams ant pasimoktnimo ko 
nors. Kol ant Kubos traukiasi 
maisztai, gal į Ameriką atkakti 
.kubiecziai ir ne mokanti raszyti 
arba ir skaityti- Jeigu kas priga- 
vingai arba slapta įsigriebtu į 
Ameriką, tai į 30 dienų turi būt 
suimtas ir patenka po sudu, kuris 
paskyria bausmę; po bausmei 
toksai bus isz Amerikos teiposgi 
isz-varytas. Portu ateiwių užvveiz- 
dos turės taikytiesi prie to naujo 
biliaus pradedant nuo 1 dienos 
Liepos mėnesio, jeigu jis liks kon 
greso priimtas ; taigi iki Liepos 
mėnesiui -visgi gal dar į Ameriką 
atkakti ir nemokanti raszto. 
Lenkai ir alzatai pakėlė protestu 
priesz tą bilių ir reikalauja per
mainų, nes kaip dabar yra: nuo 
atėjusių isz Maskolijos reikalautų 
mokėti maskoliszkai, nuo alzatų 
gi vokiškai. Bilius tas daugumu 
13 balsų likosi kongreso priim
tas,

Daili i>ora.
Mieste Allegany, N. Y. atsibu

vo vestuvės dailios porelės, 
kurios turbut ne linksmas bus 
gyvenimas: jaunavedys neap- 
sz v lestas 77 metų farmerys, 
Samuel Gray, jaunamartė gi gra
ži, pabaigus aksztesnę mokslainę, 
22 metų mergina, Elta Doty. 
Mergina turėjo gana jaunų ir ap- 
szviestų jaunikių, kurie ją no
rėjo vesti, bet ji iszsirinko sau 
seną neapszvicstą farmerį. Prie
žastis tokio iassirinkimo yra 
szita. Gray iki pereitų metų bu
vo neturtingas farmerys, liet 
pernai ardamas žemę, iszarė jis 
didelį puodą pilną sanovės auk
sinių pinįgų. Pinįgus tuos, kaipo 
labai senus, kokių dabar negalima 
daug gauti,pardavė jis daug bran- 
giaus, negu jie kada nors seniaus 
buvo verti, nes žinoma, kad tas, 
ko gauti negalima, visada yra 
brangesnis. Už gautus ameriko- 
niszkus pinįgus nusipirko jis gra
žią farmą ir dar pasiliko jam pil
nas tas pats puodas amerikonisz- 
kų pinįgų. Taigi daili amerikietė 
nusprendė, kad tas auksas ver
tas yra jos pasiaukavimo, ypacz 
kad ji tiki, neilgai reiksę nešioti 
dabartinius raiszczius. Pasimirus 
seniui, pati būdama turtinga, 
galės pasirinkti sau jauną, kurisai 
jai patiks.

Senatoriu rinkiniai.
Isz Washingtono raszo, kad 

daugelyj sztetų likosi išrinkti 
jau nauji senatoriai. Mieste Al- 
bany, N. Y. likosi iszrinktas Tho- 
mas Platt; Harriaburge, Pa.— 
Bois Penroe; Springfielde, III. 
—Wm. Mason; Indianopolise, 
Ind.—- Charles Warren Fair- 
banks; Jeffersone. Mo.—George 
Vest; Harforde, Con.—Orville 
Platt; Concorde, N. H.—Jacob 
Galinger; Bismarke, N. D.— 
Henry Hausbrough; Raleigh N. 
C-—Peter Pritchard; Denver’e 
Col.—Henry Teller; Little Rock 
Ark.-—James Jonės; Tcpekoj, 
Kas.—William Harris.

Amerikos prekyba.
Statistiszkas biuras Waszing- 

tone apgarsino žinias apie Ame
rikos prekybą pereituose metuo
se. Pagal to biuro žinias isz- 
puola, kad pereituose metuose 
isz Amerikos iszvežė. visokų isz- 
dirbimų už 325322184 dol. dau
giaus negu parsigabendino ko 
nors isz kitų krasztų. Taigi, jeigu 
tiek milijonų doliarų atplaukė iš 
svetur, metai turėjo būt geri; 
tuom tarpu teip ne buvo. Jeigu 
Amerika turėjo iszgabenti iš 
kraszto visokių produktų ir isz 
dirbimų UŽ1OO5878417 dol.o parsi-

LIETUVA

gabendino svetimų iszdirb’mų tik 
už 680556233 dol., tai visa užru-Į 
bežinė prekyba Amerikos pasiekė 
1686434650 dol. vertės, taigi iro 
daugiaus negu pu«ę tiek turin- 
ežios gyventojų Prancūzijos. Jeigu 
pereituose metuose Amerika turėjo 
daugiaus iszgabenti savo iszdirbi- 
mų ir probuktų į svetimus 
krasztus.o teip mažai parsigabe
nę iszdirb mų ir produktų sveti
mų kra-ztų, tai tas vien rodo, 
kad ežia buvo mažai pirkėjų, tai
gi kad vietiniems gyventojams 
truko pinįgų ant pirkimo vie
tinių produktų, kaip ir užrubeži- 
nių, nes ką pelnė ant iszvežimo, 
tą nužudė įgabenti svetimi pro
duktai ir iszdirbimai. lezvežiinas 
Amerikos pakilo tik irzvežime 
lauko produktų, nei pasidėkavo- 
jant geram užaugimui irnedatek- 
liui grudų daugelyj kitų svieto 
kraszlų, Amerikadaugiaus galėjo 
iszgabenti savo laukų produktų. 
1895m. Amerika iszgabeno savo 
produktų už 824860136 dol. at
gabeno gi svetimų už 801669347 
dol. 1880m. paveikslan, kada 
Amerikoj'buvo geri laikai, ji isz- 
vežė į svetimus krasztus savo 
iszdirbunų už 889683422 dol. 
ir tuose vienok metuose išveži
mas sumažėjo ant 51000000 dol. 
nes geresniuose laikuose vietiniai 
gyventojai daugiaus reikalavo 
savo produktų, taigi ant iszveži 
mo svetur jų pritruko; užtatai 
atvežimas pakilo ant 183 milijo
nų daugiaus.

Kad pereiti metai Amerikoj 
buwo ne geriausi, rodo tą ir su
mažėjimas aukso atvežimo. 
Svetimi krasztai pradėjo ma
žiaus pasitikėti Amerikai ir todėl 
užnupirktusAmerikoj iszdirbimus 
ir produktus mokėjo ne auksu, 
bet gražino atgal Europoj ėsau- 
ežias Amerikos pįnįgines popie 
ras. 1895m. paveikčiau Amerika 
iszleido ant 72066287 dol. aukso 
daugiaus, negu jo isz svetur 
gawo; ne ką geriaus buvo ir per
eituose metuose.

* J Bedford, Pa. Sudegė ežia 
namai Craylero; sudegė teiposgi 
moteris namiį^avinįko ir 2 vai
kų.

J Pittsburg, Pa. Harto anglių 
kastynėse, Monongahela klonyj, 
atsitiko smarki gazo explizija, 
kurios du kalnakasiai likosi už
mušti, 7 gi sunkiai apkulti.

t Nuo salos Burbados (viena 
isz Mažų Antilų salų) ateina 
žinios, kad trūkis geležinkelio 
nupuolė nuo kelio, prie ko daug 
pasažierių likosi užmusztų.

t Apšviestesni Kalifornijos, 
miesto San Francisco gyventojai 
iszsiuntinėjo telegramas į visus 
aplinkinių sztetų gubernatorius, 
kuriuos kvieczia rinkti aukas 
ant suszelpimo baduojanezių In- 
dijų gyventojų.

t Clarion, Pa. Pittsburg 
We»teru geležinkelio trūkis, ne
toli nuo Clarion, iszszoko isz rė 
lių. Trys geležinkelio tarnai H- 
'kosi užmuszti, daug gi dar jų ir 
15 pasažierių yra sunkiai apkul
tų.

t Yaqui indijoniecziai užpuolė 
ant kaimo Rosales, kalnuose Sier- 
ra Madre, Meksike ir iszpjovė 
dvi kaimo gyventojų szeimynas. 
Butu jie gal isznaikinę ir visą 
kuimą, susidedantį isz kelių szim- 
tų ūkių, jeigu ne butu paspėjusi 
paszaukta kariauna. Susirėmime 
krito 12 indijonieczių ir 5 meksi- 
koniszki kareiviai, bet indijonie* 
ežiai likosi nuo kaimo nuvyti.

5 Highlandville, Mas. Dirb
tuvės Carteno & Co., kuriose jau 
nuo seniai dirbo tik pusę laiko, 
pradeda dirbti vėl pilną laiką.

T Dirbtuvės “Illinois Steel 
Works” South Chicagoj mažina 
toliaus darbus. Dabar ežia vėl 
likosi uždaryta dalis dirbanti 
plieninius apkaustimus.

•f Bay Viev. Esanczios 
ežia dirbtuvės “Illinois Steel 
Co”, iszėmus vien jų dalis: Mer- 
chants Mill ir Puddlle Mill, lie
kasi uždarytos. Per tai 600 darbi- 
nįkų ne tenka darbo.

Washingtono kongresas už- 
gyrė naują bilių, pagal kurį vi
si dalbai atliekami ant naudos 
Suvienytų Wieszpatysczių Sziau- 

-

jų neturi 
dirba nia-

Rengiasi 
sztraikas,

rinės Amerikos ir rando kaštais 
gal būt pavesti v.en Amerikos 
ukėsams; prie tokių darbų tur 
būt priimti vien darbinįkai tu
rinti Amerikos ukėsystės popie
ras. Tai gi tilKturinti ameriko
niszkas popieros galės gauti darbą 
prie pylimo damų nuo nžero- 
krauto Buffalloj.

Hurley, Wis. Darbai ežia 
eina prastai. 150 darbtnįkų, ku
rie jau nuo seniai neturi darbo, 
atkako isz aplinkinių į Hurley ir 
prašo valdžių arba suteikti 
jiems kokį nors darbą, arba su- 
ozelpli, nes szeimynos 
ant valgio. Kastynėse 
žai darbinįkų.

5 Dės Moines, Ia. 
ežia didelis kalnakasių 
kuriame ims dalyvumą 20,000 
kalnakasių. Kastynių kompanijos 
numažino darbinįkų uždarbį nuo 
80c. ant 50c. už toną anglių. Dar
binįkai sako kad prie tokio už
darbio jie niekaip negal uždirbti 
tiek, kiek ant gyvenimo reikia. 
Per sztraiką ant syk visose kas
tynėse jie nori priversti kompa
nijas sugražinti seną uždarbį. Nė
ra abėjonės, kad jeigu tik seabsai 
ne į lys į tarpą, darbingai turės 
laimėt*.

Pereito panedelio dieną, 
Buffaloj, darbinįkų unija Nr. 45 
ir 46, taigi plytų ir akmenų mu- 
rinįkų tnrėjo savo susirinkimą, 
aut kurio likosi užgirta, nuo 1 
VVasario szių metų, dirbti tik po 
8 valandas ant dienos ir tai už 
dabartinę prekę, taigi po 36 cen
tu* už valandą darbo ir tai todėl, 
idant daugiaus darbinįkų galėtu 
sau darbą gauti ir idant riė- 
vienas murioįkas ne butu be 
darbo. Kiek dar darbinįkų dirba 
sziądien po 10 '.valandų, bet užtai 
kiek jų su visu ne turi darbo; jei
gu laikas darbo susitrumpįs, tai 
reiks daugiausdarbinįkų ir per tai 
ir sziądien laukianti uždarbio 
galės jį surasti. Kiekviena nau
jai iszr&sta maszina užstoja dau
gelio žmonių vietą ir per tai, be
sidauginant tokioms maszinoms, 
vis daugiaus darbinįkų-atsiran
da, be darbo; tiems tai ir reikia 
uždarbį parūpinti. Kitaip to ne 
galima padaryti, kaip vien su
trumpinant darbo laiką. Jeigu visi 
Amerikos darbinįkai butų susi
organizavę ir jeigu jiems tupėtu 
« argai savo sądraugų, jie leng
vai galėtu įvesti visose darbo 
vietose 8 valandas darbo ant die- 
nds. Kiek tai per tai dabar 
baduojanezių darbinįkų uždarbį 
surastu 1

ISZ 
Lietuwiszliu dirwu 

AMER1K0.

Lietuwi8zkos spaustuwė8 
reikaluose.

P. Ž’emkentis pakėlė balsą a- 
pie reikalą uždėjimo lietuviszkos 
spaustuvės Tilžėj, kur radę atsi- 
rėmimą, Amerikos lietuviai ne 
tik galėtu sau pelną rinkti, bet 
galėtu dar gelbėti brolius pri
verstus isz Maskolijos prasiša
linti. Užmanymas p. Žiemken- 
czio tikrai naudingas, bet ir jis, 
kaip ir kiti musų užmanymai ne
atranda prideranezios paramos ir 
prie to, kaip ir prie kitų musų 
užmanymų, lyg yla isz maišo, 
iszlenda musų asabiszkos simpati
jos ir antipatijos. P. Žiemkentis 
ragina Amerikos brolius dėti 
nors po centą ant nedėlios ir kas 
svarbiausia, pats pradžią padaro 
aukaudamas ant to 100 dol. Ar 
jo paveikslą seks musų kiti bro
liai? Isz tikro prie to vertėtu 
prisidėti visiems Amerikos lietu
viams, o jų paveikslas sukrutytu 
ir mieganezius Lietuvos brolius. 
Žinoma, prie to pinįgais ir dar
bais galėtu prisidėti ir tėvynės 
lietuviai,bet ant vietosdarbuotiesi 
galėtu vien turinti amerikoniszkas 
popieras, kadangi visose rytinių 
Prūsų provincijose uždrausta ap
sigyventi atėjusiems isz Masko
lijos, o terp prūsų lietuvių nėra 
užtektinai prie to tinkanezių. A- 
merikos ukėsai gal liuosai viso
se Prūsų provincijose apsigy
venti bet jeigu, kaip tai 
terp Prūsų lietuvių tankiai at
sitinka, užgimtu skundai, mums 
rodosi, kad Tilžėj ir Amerikos u- 
kėsai ne butu laikomi. Jeigu jau 
ne viskas, tai nors firma turėtu 
būt ant vardo prusiszko ukėso,
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o tokį jau skundžianti atėjū
nus prusiszki patrijotai ne teip 
greitai įkasti galėtu ir viso užsi- 
ėmimo i-zn a i ky t i neįstengtu. 
Dabar prūsų valdžios varo lau
kan ir amerikonus: Berlyne tik 
per vieną sąvaitę iszvarė jų 10, 
o terp tų buvo ir biznieriai, pre- 
kėjai. Amerikos pasiuntinys sako, 
kad jo užtarimas nieko ne gal pa
daryti.

Netikėta mirtis.
18 d. Sausio szių metų, sąnarys 

Szvento Antano Draugyistės isz 
Forest City, Simanas Lapkus, 
gyvenantis Wilkesbarre, Pa. 
palydėjęs kokį ten savo pažįsta
mą, grįžo namon sutemus vakare 
ir užėjo ant sztritkario linijos. 
Tuom syk atbėgo sztritkaris, 
pervažiavo skersai szėnių einan
tį Lapkų ir užmuszė ant vietos. 
Davė tuojaus žinią į Szvento 
Antano Draugystę, kuri parsiga- 
bendino kūną į Forest City ir 
gražiai su miszoms palaidojo. A. 
a. Lapkus buvo 40 metų am 
žiaus, nevedę*. Paėjo jis isz 
Kauno rėdybos, Grinkiškių para 
pijos. Tikrą brolį turėjo Amerikoj, 
tik nežinia kur jis gyvena. Jeigu 
kas isz jo giminių norėtu atsi- 
szaukti ir dažinoti daugiaus 
apie velionį, tegul atsišaukia 
ant szito adreso:

Jozepas Dzikas, 
Forest City, Pa. Box 453.

Kam reikalingi emigran
tų namai?

Wokiszkas laikraštis “Weser 
Zeitung” pranesza, kad ant Bre- 
mos laivo “Trave” isz Nev Yor- 
ko į Bremerhaveną atkakę mote
riškė su dvejata vaikų, iš ku- 
rilį viens buvo neregys. Szifkor- 
tę ant kelionės per vandenį ji tu
rėjo, bet atkeliavo ant kranto 
be jokio skatiko, o ežia vokiški 
geležinkeliai ne veža be užmo- 
kesnio keliaivių ir jų ant kelio 
ne maitina. Gerai dar, kad apie 
nelaimingą padėjimą moteriszkės 
dažinojo to paties laivo kajutų 
pasažieriai ir jie sudėjo jai ant 
kelionės 500 markių. Moteriszkė 
ta buvo isz Suvalkų gubernijos, 
taigi turbut lietuvėNuo tokiųatsi- 
tikimų galėtu musų žmonis iszgel
bėti wien emigrautų namas. Kaip 
su juom dalykai stovi, nežinia: 
tie, kurie apie jo įrengimą galėtu 
pasirupyt, tyli, laikraszcziai lyg 
rodosi paliovė prie jo uždėjimo 
raginę, iszėmus wieu “Kardo”. 
Ar gi kiti todėl jo ne remtu, kad 
prie jo uždėjimo ragina “Kar
das”? Jeigu teip, tai tas vien ro
dytu, kad mums brangesni ’asa- 
biški nesutikimai negu musų 
brolių reikalai!

kada lai- 
peiktiną 

Ameriko
yra pro-

antagonizmas,

Musų tautiszkas solnda- 
riszkumas.

Skaitome mes kaip 
kraszcziuose apie 
terp lietuvių iszeivių 
apsireiszkimą, o tuom 
vincijonaliszkas 
taigi kad suvalkiecziai ne užsi 
kenezia su lietuviais kitos Ne
muno pusės. Toksai antagoniz
mas yra ne tik terp iszeivių, bet jį 
iszeiviai atsigabeno į Ameriką isz 
tėvynės, kur yra dar ir treczias, 
taigi antagonizmas terp Maskoli
jos lietuvių ir prusiszkų protes- 
tantiszko tikėjimo. Neperseniai 
istorijos bėgis padalino senovės 
lietuvių apgyventą krasztą, o 
jau sziądien isz vienos tautos 
pasidarė lyg -rodosi trys lietu 
viszkos tautos: suvalkiecziai, 
žemaieziai ir Prūsų lietuviai; 
neužilgio, jeigu tėvynės lietu
viams teip mažai rūpės musų 
vargai, kaip dabar, sulauksime 
gal ir ketvirtos, taigi Amerikos 
lietuvių.

Matyt, kad terp mus lietuvys
tė niekeda giliai szaknų ne buvo 
įleidusi, jeigu politiškas padali
nimas ant vaikų vienos tautos teip 
atsiliepti galėjo. Suvalkieczius 
nuo žemaiezių skiria kalendoriūs, 
prusiszkus nuo abiejų—protestan- 
tiszkas tikėjimas; vargai 
vienos szalies vaikų su visu ne
rupi broliams kitos ir juo toliaus, 
juo labiaus vieni nuo kitų .ša
linasi. Antai Ir Tilžėj užgimę 
laikraszcziai, jeigu juos uždėjo 
žemaieziai, platinasi beveik tik 
Žemaitijoj, suvalkieczių uždėti 
po Suvalkų gub. Jeigu tas pik
tas apsireiškimas butų vien terp 
ne apšviestų žmonių, gal ima būt 
dar tą išteisinsi jų nesupratimu, 

bet tas yra ir terp inteligentų. 
Paklauskime, kiek yra lietuvių 
inteligentų užėmusių Wietas 
Mas k oi i jo j, kurie prisidėtų 8aWo 
darbais prie Lietuvos var<rų? 
Teip ilgai jie lietuviais buvo,'kol 
Lietuva - jucs penėjo, kaip tik 
kiti suteikė geresnę duoną, jie 
sudiev Lietuva! pasakė, ir nusto
jo dirbę. Toks atiszviestunų 
elgimąsi tik demoralizuoja ne 
apszvieatus žmones, kurie juk 
visko turi mokytiesi nuo savo 
apszvieetunų. Szaltas tų egoiz
mas tufi atsiliepti ir ant Lietuvos 
žmonių.

Mes Amerikoj ant lietuvystės 
labo jau gana ilgai dirbame, bet 
paklauskime kame ir kada mus 
parėmė apszviestesniejie Lietu
vos broliai? Kuom jie parodė, 
kad jie jauezia musų vargus? Isz 
pradžių, kol ne buvo nė vieno 
Europoj tautiszko lietuviszko 
iaikrasezio, atsirasdavo dar kaip 
kada užgimusiame Amerikoj 
“Lietuviszkame Balse” koksai 
rasztelis europieczio raszytas, 
bet toliaus jų pritruko. Jeigu 
teip trauksis visada, tai terp 
Amerikos ir Lietuvos apszvies- 
tųnų turės su wisu sutrukti 
visoki rysziai ir ežia atsiras ket
virta lietuviszka tauta, kuri pa
liaus godojusi vadovus europisz- 
kos tautos dalies; sutrukus ry
šiams terp inteligencijos, ve- 
liaus sutrukti turės jie ir terp 
paprastų žmonių.

Berods ir Lietuvos apszviestu- 
nai galėtu ir mums užduoti klausy
mą, kada mes šelpėme anos 
pusės lietuvius? Musų vienok pa- 
jiegos menkos, mes gyvename 
ant naujokynų; gėda butų Lietu
vos inteligentams reikalauti nuo 
mus suszelpimo dvasiškuose rei
kaluose. Jų pajiegos juk kur kas 
didesnės nėgų musų. Dabar vie
nok jau Amerikos lietuviai, ma
tydami kaip greitai Europos bro
liai ilsta, geidžia jau europiecziua 
sugėdyti ir iszvaduoti nuo darbo 
virsz jų pajiegų. Ar ne laikas jau 
sykį mums susiar inti ir dirbti kz 
vien ant naudos visų brolių 
lietuvių. Mu<*ų darbinįkai pasi
rengę szelpti tėvynės lietuvius, 
uždėdami “Tėvynės Milėtojų 
Draugyst ę”; d uodą j ie geriąu^ift 
progą Lietuvos inteligentams 
prisidėti. Kaip jie ant to atsi
lieps?

Į turmą ant 6 metų ir 6 
mėnesių.

Juozas Morkūnas, paeinantis 
isz Kauno red., Sziaulių pav., 
Lygumos volostės, Ramonaiczių 
kaimo, atkeliavę* į Ameriką ap
sigyveno miestelyje Great Neck, 
L. L, N. Y. ir pateko nabagas 
į turmą ant 6 metų ir 6 mėnesių. 
Už ką? Jisai raszo teip: 
viena moteriszkė, turėdama pik
tumą už ką, apskundė jį į sūdą, 
buk tai jis sugėdinęs jos 12 metų 
dukterį. Kada paszaukė jį į sūdą 
ir audžia užklausė “are you 
guilty”? (arėsi kaltas?), jisai ne
suprasdamas angliszkos kalbos,- 
atsakė: “yes” (teip). Pagal jo 
paties prisipažinimą prie kaltės, 
tapo nusndytu ant 6 metų ir 6 
mėnesių į kalėjimą. Dabar sėdi 
kalėjime Sing Sing, N. Y. Jisai 
sako, kad Visai nėra kaltu, už ką 
jis buvo skųstas.

T^igi žmogus su aszaroms atsi- 
szakia į musų redakciją, idant 
mes apgarsintume, o gal pažįsta
mi ar prieteliai galėtu padaryt 
kokią rodą ir iszgelbėti jį nekaltą 
isz kalėjimo. Jo adresus kalėjime 
yra toks: Joseph Morkūnas, 
Sing Sing, Prison, N. Y.

Kam teko nagrada už at
minimą mysles?

Kaip žinote isz paaiszkininmo 
nr. 3 “Lietuvos”, myslės 
i^iie elektoriszkus bakus nė vie
nas ne atminė, tokiu budu pri
puolė nagrada tam, kurio mini
mas buvo areziausiu. Arcziau- 
sias minimas buvo Aptauo Rin
ke viezaus, 320 Park avė., Wor- 
cester, Mass., nes jis minė ant 
270 elektoriszkų balsų, o Mc- 
Kinley gavo 271; kitų minikų 
buvo myta ant 273, 275 ir tt. 
taigi Antanui Rinkevicziui ir 
teko nagrada |25. Pinįgus isz- 
siuntėmė per czekį 23 Sausio, 
1897m. y
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Isz wisur.
|| Turkijos provincijoj Epyre,( 

G rėk i jos parubežiuose, apie Del- 
vino, buvo smarkus žemės dre
bėjimai. Daugelis kaimų, dau
giausiai krikszczionių apgyven
tų, likosi iszgriautų.

|| Angliszkas garlaivys “Salis- 
bury”, bėgantis isz Port Real 
į Nevpoft, ties Ufracombe, 
susimusžė ant jūrių su kitu neži
nome vardo. Paskutinis su 20 
ant jo buvusių jurinįkų pasken
do. t

|| Isz Hamburgo, ^Vokietijoj. 
Mėsinį kas Alt, negalėdamas isz- 

,į maityti savo szeimynos, uždarė 
savo keturis vaikus miegstubėj, 
paskui paszaukė savo paezią ir 
kaip tik ji atėjo, szovė jai tiesiog 
į krutinę; antra szuvį paleido 
.sau į galwą.

telio gyventojus, Chaifitz ir jo 
pati ir pradėjo muszti per gal
avę. Kalynov, szaukdamas pa 
gelbos, leidosi pas kaimynus, bet 
uipuf likai jį wijo, pakol ant ri 
ksmo ne subėgo žmonės ir jų ne
sulaikė. Atėjus policijai į užpulto 
namus, rado ant grindų besivo
liojantį kunę plytnyczios sargo, 
Timczenkos, szale jo dar gyva 
gulėjo sesuo užpultojo, ant suolo 
buvo kūnas užmuštos 6 metų 
jos mergaitės, ant peoziaus už- 
muszta moteris sargo su 4 metų 
sunumi, pasziurėj gi wos gyvas 
sūnūs užmusztos sesers Kalyno 
vo. Užpuolikas mat žinojo, kad 
Kalynov turėjo tę dienę .gauti 
1000 rublių, taigi paėmęs į pa- 
gelbę savo paežiu, iszinuszęs 
vtsę plytnyko szeimynę, norėjo 
mat tuos pinįgus sau pasisavinti.

Buenos Aires, Argentinoj, 
pietinėj Amerikoj. Užsidegė fej- 
verkų dirbtuvės, nuo ko atsitiko 
smarki expliozija padirbtų jau 
fejerverkų. 9 darbinįkai likosi 
sudraskyti, o 11 yra sunkiai 
žeistų.

H Priesz Kalėdas žandarai 
darė kratą laboratorijose ir 
ditorijose Kijevo universiteto ir 
surado ežia daug proklamacijų 
ir uždraustų knįgų. Paskui sua- 
resztavo keletą studentų.

|| Terp 7068 nusikaltusių, isz- 
siųstų pereitę metę isz Maskoli- 
jos ant Sakchalino salos, buvo 666 
katalikų. Terp iszsiųstųyra 145 
už pasiprieszinimę valdžioms, 
17 gi buvo politiszkų nusikaltė
lių.

H Londono laikrasztis “Globė” 
paduoda, kad prie paskutinio že
mės drebėjimo, atsitikusio ant sa
los Kishma, prie Persijos krantų, 
2500 žmonių nustojo gyvasties; 
tai beveik pusė visų tos salos gy
ventojų ir apie tūkstantis triobų 
likosi iszgriautų.

|| Maskoliszkame miestelyj 
^ujany, 12 vioratų nuo. Austri
jos rubežiaus, buvo szitoksai ue- 
Ihimingas atsitikimas. Szeimyna 
vieno ežia gyvenanezio darbinį- 
ko, M., susidedanti isz 6 ypatų 
(vyro, moteries if 4 vaikų), ilgai 
neturint vyrui darbo, baisų kentė 
vargą, tankiai truko valgio. Tė
vas, negalėdamas žiūrėti į savo 
szeimynos vargą, szoko į szulinį. 
Jį vienok užtėmyje kaimynai ir 
dar į laiką isztraukė. Wakare, tą 
paezią dieną, motiną rado tusi- 
ežioje pasziurėje pasikorusią;’tos 
jau ne galima buvo atgaivinti. 
Pasiliko be motinos ketvertas 
vaikų,

|] Ant lenkiszkų iszeivi^ ko- 
lionijų Lucen, Brazilijoj, sztete 
Pa ra na, užpuolė nuožmi indijo
niecziai butokudai. Indijonieczių 
buvo apie du szimtai; jie su 
visu isznaikino asztuones ūkės 
kaimo Noema ir užmuši20 len
kų; vos keli vaikai pasislėpė į 
girią. Suaugusius užmaustė ant 

- ųsztriai nutaszytų kuolų, vaikus 
gi tiesiog paėmę už kojų daužė 

~gaUvasį medžius; moterų krūtys 
buvo nupjaustytos. Dažinoję apie 
tai gyventojai Lucenos susirinko 
ir leidosi vytiesi užpuolikus. Pa
vijo juos netoli girioj ir iszvai- 
kė. Muezyje krito 40 butokudų.

|| Kaime Škic, Zlotovo pavie- 
tyj, 30 metų nebylys užmuszė sa
vo tėvą. Nebylys kapojo malkas, 
beeinant pro szalį tėvui, drožė 
jam su kirviu ir užmuszė ant vie
tos ir tą atlikęs, nuvilko kūną 
prie szulinio ir įmetė į vidurį. 
Paskui atėjęs su kirviu į butą, 
tokiu jau budu apkapojo motiną 
—szoko ir prie sesers, bet tai pa
sisekė iszbėgti. Kadangi namieje 
ne buvo ką daugiaus kapoti, isz- 
bėgo isz vidaus ir patikęs ant u- 
lyczios einanezią vieną 
moteriszkę ir tą užmuszė. Fo
tam žmogžudys leidosi į miestą 
Zlotovą, kur likosi suimtas ir 
pasodytas į kalinį. Baisiai sužeis
tą motiną dar atgaivino ir gydy
tojai pasitiki ją nuo myrio iszgel- 
bėtu

|| Mieste Bremene, Wokietijoj, 
buvo parengtas pasilinksminimas 
ant ledo, ant vieno prie to mies
to ažero. Ant ledo teiposgi buvo 
parengta būda muzikantams, bet 
kad jiems ne butu szalta, ant 
grindų buvo pritaisytas pecziu- 
kas. Prasidėjus baliui, pecziukę 
pakūrė ir muzikantai pradėjo 
grajįti. Nuo šilumos pecziaus le
das aptirpo, negalėjo iszlaikyti 
sunkenybės susirinkusių muzi
kantų, įlūžo jis ir 20 muzikantų 
atsirado vandenyj; srovė kaip 
kitus nuvilko po ledu. Susirinkę 
ant pasilinksmino szoko gelbėti. 
Muzikantus laimingai isz van
dens isztraukė, bet užtai visi jų 
instrumentai ligosi srovės nu
nešti, jie pražuvo.

Į| Maskoliszkoj kuczioj, senelis 
80 metų Faranovski, ukinįkas 
isz Horodnicos, rytinėj Galicijoj, 
iszvažiavo su savo 74 metų pa- 

r >czia atsilankyti pas ne toli gy ve- 
nanezią dukterį. Bevažiuojant 
urvo krantu, rogės nusirito į ur
vą, apaezioj kurio tekėjo upelis 
ir visi supuolė į vandenį. Faro- 
novskio moteris puolė galva že
myn ir ant jos dar užkrito apei- 
vožusios rogės. Ji ežia ir prigėrė. 
Koksai pravažiuojantis patėmy- 
jo nelaimę, bet vieton pasisku
binti su pagelba, nuvažiavo į 
kaimą ir tik ten pasakė. Atėjus isz 
kaimo pagelbai, moteriszkę isz- 
traukė jau ne gyvą, patį gi Fa- 
ranovskį ir seną jo patvadnįką 
rado sunkiai susidaužusius ir vos 
gyvus nugabeno pas dukterį.

[ Karvine, Prūsų provincijoj 
Szlesjoj, kalnakasys lenkas parėjo 
apie pusiaunaktų girtas namon ir 
pareikalavo, kad jo moteris ati
darytu duris. Moteris ant to atsa
kė, “kur iszbuvai iki pusiaunaktų, 
ten gali ir likusią nakties dalį 
praleisti”. Kalnakasys po tokiam 
savo moteries atsakymui, iszsi- 
traukė briežiuką ir padegė sziau- 
dinį namų stogą, nuo ko 1 sudegė 
wisi namai, o su jais ir visi turtai 
dar keturių juose gyvenusių kal
nakasių. Padegėjas dar gyrėse, 
kad jo moteris tuojaus duris ati
darė, kaip tik pamatė, kad namai 
dega. Likosi jis tuojaus žandarų 
suaresztuotas.

Į| Miestelyj Ganiczesk, pie
tinėj Maskolijoj, dar szviesoj, 
be grįžtant namon savinįkut 
plytnyczios, ‘ ukinįkui * Kalyno- 
wui, netoli jo namų 
bėgęs isz jo buto to

užpuola isz- 
paties mies-

H Isz Wengrijos sostapilės, 
Peszto, ateina žinios, kad geležin
kelių dirbtuvėse Reszicos ir kas- 
tynėse Anna dvbinįkai pakėlė 
sztraikę. Darbinįkai Anuos kas- 
lynių nepasiganėdino vien 
štraiku, bet norėjo naikinti 
ir kastynių prietaisas ir ma- 
szinas. Įerzytos moterys paezios 
vedė savo vyrus ir kalbino juos 
naikinti kastynių savastį. Tapo 
pašaukti,žandarai, kurie isz syk 
ne mokėję pakilusio maiszto ap- 
stabdyti. Neiszmanydami kę pa
daryti, žandarai pradėjo szaudyti 
į pulkus darbinįkų; 8 darbinįkai 
likosi užmuszti, 12 gi yra sunkiai 
sužeistų. Tik tęsyk jie iszsiskyrslė. 
Szaudymais vienok niekur dar,bi- 
nįkų negalima užganėdinti. 
Maisztai ežia per kraujo pralieji- 
mę apstapdyti, gal vėl užgimti, 
jeigu jų priežasezių ne praszalįs,

II Kaip žydiszki rabinai lupa 
savo vientauezius, apraszo “Pe- 
terburgakija Wiedomosti”. Terp 
žydiszkų rabinų yra teip vadina
mi cadikai, pagarsėję kuom nors 
terp kitų. Į Starokonstantinovę, 
Wolyniaus gub., atkako viens 
isz tokių stebuklingų cadikų. 
T verskis; miesto žydai priėmė jį 
labai iszkilmingai; už atlankymę

keno nors namų, žydeljai brau 
giai jam mokėjo, taigi ne tik vie 
szėjimas nieko ne kasztavo, bet 
daug atgabeno pelno. Wiena be
turtė miesto prekėje paprąszė 
stebuklingo cadiko, kad jis palai
mintu jos prekinyczię, Csdikas, 
gavę* rublį, ant to sutiko. Pas
kui vienok pasirodė, kad jisai 
palaimino vien prekiavimę visz- 
tomis, o žydei k a prekiavo kiau 
sziniais, taigi ji praszė palaiminti 
ir kiauszinius, bet tas ui tę pa
reikalavo antro uimokesnio. Ca- 
dikai pardavinėja ir smulkius pi
nigus, nes žydai tiki, kad toki 
pinįgai ne tik apsaugoja namus 
nuo nelaimių, bet suteikia laime 
juos turincziam visuose jo pasi
kėsinimuose; isz to pasinaudoja 
cadikai ir pardavinėja skatikus 
po rublį ir po daugiaus. Tvers- 
ky iszbuvo Starokonstantinove 
vienę nedėlię ir per tę laikę ne 
vale buvo ežia atkakti kitiems 
cadikama.'Kada skaitlius aukau
tojų sumažėjo, jis isz ežia, į nede 
lię uždirbęs 1500 rubl ų, iszva- 
iiavo; iszkeliaudamas paliko ant 
beturezių 50 rublių, ir tuom dar 
labiaus savo garbę pakėlė. i

|| Netoli Elizawelgrade, pie
tinėj Maskoli jo j, tuojaus už mies
to, urve, rado ne gywėlį su per
pjauta gerkle. Po kunu 
buvo puriau sudegę sziau- 
dai; ūsai, plaukai, barzda, mar- 
szkiniai ir apatinės kelinės buvo 
apgruzdę.Tarpkojyj buvo įkisztas 
atlenktas peilis. Aplink kūną, isz 
wisų pusių buvo sukrautos pen
kios sziaudų kruwplės ir kiek
vienoje isz tų krūvelių kyszojo 
vaszkinė žvakė; galvose, ant 
tokios jau sziaudų krūvelės, buvo 
padėtas szventa> abrozdas ir 
uždegtos liampos; žvakės teipos
gi turėjo būt uždegtos, bet vėjas 
turėjo jas užgesinti. Isz pradžių 
tikėjosi, kad numirėlis buvo at
vežtas jau papjautas, nes buvo 
ežia ženklai nuo ratų. Pasirodė 
vienok toliaus, kad numirėlis 
pats pasipjovė, pirma viską atsa
kaneziai parengęs. Kas yra numi
rėlis, greitai susekė. Yra tai 
buvęs kareivis, kurisai Elizavet- 
grade tarnavo kaipo policijantas, 
Jefimas Deni siūk. Jo kambaryj 
rado,jo skrynutėje su daiktais, du 
rasztu; viename buvo sziteip 
paraszyta: “Mano mielas mokin
tini, Palikarpe Lukoszevycziau, 
duodu žinią, kad asz pats ati
duodu sawę Ponui Dievui už 
savo ir už viso svieto nuodėmes. 
Asz teip Dievą mylėjau, kad ne
galėjau užsilaikyti ir pagal nuro
dymus Szventos Dvasiosa, pasi- 
likkie su Ponu Dievu ir su jo 
szventaisias!" Antras rasztas, ku
riame rado įdėtą rublį, buvo 
szitoksai
Praszau asz jūsų ne krutinkite 
mano kūno ir kaulų. Pakavokite 
kaip pridera. Praszau asz atleisti, 
kad teip mažsi įdėjau, tik vieną 
rublį, bet daugiaus neliko”. Isz 
tirinėjimų pasirodė, kad Denisiuk 
ant rinkos pirko sziaudus ir liepė 
juos nuvežti į urvą. Taigi ma
tomai negyvėlis, norėdamas tavę 
paaukauti už nuodėmes 
svieto, pats pasipjovė ir 
norėjo kūną sudeginti.

Žmonių weislių pabudžiai.
Žiūrėdami į gy venimę žmonių, 

visokių jų giminų ant musų 
žemės, matome, kad vienos gi
minės kyla, drutinasi, dauginasi, 
kitos gi nyksta, maži naši, pakol 
ne isznyks sų visu; yra jau gana 
ir su visu iaznykusių. Tas tur 
atsitikti dėl kokių nors priežasz- 
czių, kurių nykstanezios tautos 
praszalinti ne įstengia. Priežastys 
tos—tai pabudžiai (temperamen
tas) tų tautų.

Nors to dabar jau nežtenka, 
bet visgi dar daugumas visus 
žmonis gyvennnczius ant žemės 
dalina į 5 skyrius, pagal parvę 
jų odos, nors kiekviename sky- 
ryje yra daug visokių tautų. 
Skyriai tie yra:) baltveidžiai, 
arba kaukaziszka veislė, prie ku
rios ir mes prigulime; toliaus eina 
2, geltonveidžiai, arbamongolisz- 
ka žmonių veislė; į ję priguli 
mums pažįstami chiniecziai ir ja- 
poniecziai; 3) negrai, į kurią pri
guli Amerikoj apsigyvenę, bet 
ežia seniaus isz Afrikos atvežti 
juodiejie; 4) indijoniecziai, turinti 
raudoną odą; jie seniaus apgyve
no beveik visą Ameriką; 5) m«- 
lajiecziai, su oda tamsiai balsga-

uai geltona; jie gyvena: ant 
tūlų salų pietinės Az:jos ir Au
stralijos, tuloėe vietose Judi jų ir 
ant salos Madagaskar, dabar 
prancūzų užimtos.

Juodiejie yra karazto kraujo; 
jiems rupi vien tas, ko jiems 
sziędien reikia; apie savo perei
tu vę greitai užmirsztą, apie atei
ty mažai tesirūpina. Gyvena teip, 
kaip gamta reikalauja. Todėl jie 
greitai užmirszta savo k aibę ir 
paproezius, o griebiasi kalbos ir 
paproezių savo kaimynų. Len
gva juos prie visko pripratinti.

Mongolai arba geltonveidžiai 
priešingai: Jabai jie priairiszę 
prie savo paproezių, kalbos ir 
tai teip, kad bauginasi visokių 
permainų. Bijosi jie padaryti 
žingsnį pryszakin ant savo ke
lio; sunku jiems prisitaikyti prie 
kokių nors permainų, nors jos 
butų ir reikalingiausios. Todėl 
tai matome teip tvirtai ginan- 
ežius savo senę surėdymę chinie 
ežius, nors t įsai surėdymas pa
vojingas yra jų ateitei; todėl 
tai iszuyko seniaus uždėtos hun- 
nų ir mongolų vieszpatyatės, ku
rios savo laike buvo labai ga
lingos. Mongolams trūksta isz- 
mislume, supratimo ateitės rei
kalų. Isz visų tos kilmės tautę 
vien japoniecziai ir tai vos nuo 
30 metų pradėjo žengti progreso 
(pirmžengystės) keliais.

Wissi prieszingi yra malajie- 
czių pabudžiai: jie karszti visuose 
savo darbuose—teip piktume, 
kaip ir meilej, jie netinka prie 
apsirokavymo ir ne moka pri- 
deraneziai sunaudoti savo darbę. 
Karėje jie neiszpasakytai narsus 
ir karszti, ne jauezia nė skaudėji 
mų nuo sužeidimų; pradėjį muSzį 
retai pasitraukia ir be nusimini
mo laukia mirties. Maliajiecziai 
labai jautrus savo garbėj: ne 
dovanos jie tam niekada, kas jų 
garbę užgavo.

Amerikos indijoniecziai atlieka 
viskę isz palengvo ir dirba vien 
prie darbo priversti; kantriai 
kenezia jie svėtimę prispaudimę, 
nesirup ndami apie atkerszyjimę 
skriaudėjams. Niekur gal teip 
vergų ne skriaudžia, kaip skriau
džia gyventojai iszpaniszkos kil
mės savo indijoniszkos kilmės 
darbinįkus, kaip tai yra Meksike, 
vidurinėj arba pietinėj Amerikoj, 
bet terp jų maisztai retai atsitinku. 
Nėjokia ant svieto žmonių veislė 
ne aukauja teip savo asabiszkumo, 
kaip ję aukauja Amerikos indijo
niszkos tautos. Todėl tai antai 
peruaniccziąi pirmiausiai ga
lėjo sutverti vienpatystę ant ko- 
munistiszko pamato. Indijonie- 
cztai ne godoja savo praeitos, 
nesirūpina apie ateitį. Todėl tai 
jų sutvertos vieszpatystės ir kul
tūra, atkakus ežia iszpanijonėms, 
teip greitai isznyko ir jie į umę 
laikę pastojo vergais atėjūnų. 
Ir ežia atsiranda iszėmimai, bet 
tie iszėmimai ne žymus. Tokiu 
iszėmimu yra pietinės Amerikos 
araukaniecziai, kurie narsiai ka
riavo už savo liuosybę; ir szię- 
dien jie rėdosi saviszkai, bet jų 
yra isz viso vos 80000 žmonių.

Pabudžiai baltveidžių isz da 
lies panaszueį pabudžius malajie- 
czių, tik jie savo karsztumę 
moka suvaldyti. Iszmintis balt
veidžių moka tę savo karsztumę 
pakreipti į tę szalį, kad ji naudę 
atgabena. Baltveidis visada apei- 
r o kuo ja. Tik europiecziai moka 
prisitaikyti prie visokių sęnlygų 
ir isz jų sau naudę isztraukti. 
Ta tai ir yra priežastis, kad jų 
įtekmė ir valdžia visur platinasi 
ir auga. Kitos žmonių veislės 
europiecziams atsakaneziai pasi- 
prieszinti ne įstengia. Žinoma, ir 
terp jų yra tautos mažiaus tin- 
kariezios prie tos pirmžengys
tės, kitos labiaus. Todėl ne visos 
Europos tautos vienokię turi 
galybę ir ne visos ant vienokio 
kulturiszko laipsnio stovi.

Didelis Balius.
Philadelphia, Pa., Kareiviszka 

Draugystė “Algirdo Uzarų” tu
rės savo pirmą balių, panedelyj, 
1 Wasario 1897, Washingtono 
salėje, po nr. 523 South 4th st. 
Prasidės 8 valandą vakare. Į- 
žengs vyro su motere tik 25c. 
Kaipo ant pirmo baliaus—grajys 
puiki muzika, bus daugybė gra
žaus jaunimo, szokiai ir kitos 
gražios zabovos; užtai visus lie
tuvius ir lietuvaites szirdingai 
užpraszome atsilankyti. A

Mokslas apie nžlaikyma sveikatos,
pagal Berners’ę.

J [Tą«4
Apsaugojimas akių.

Ant apsaugojimo akių, taigi ant 
kymo musų matymo, teip kaip ir ant___
kymo viso musų kūno, reikia laikyti jas 
czystai, reikia mazgoti kiekvieną dieną.

Dirbant ką nors, reikia stovėti tietsiai, 
nes pasilenkus ne tiktai kad iszklypsta nu
garkaulis, susisiaurina krūtinė, bet stabdosi 
ir kraujo tekėjimas nuo galvos, o tas vodingai 
atsiliepia ant smegenų, o ypacz gi ant akių. 
Skaitant knįgą, reikia jos vieną galą truputį 
pakelti nuo stalo. Geriausiai, jeigu skaitant 
knįgą, laikome ją apie vieką pėdą nuo akies.

Lygiai per daug didelis karsztis, teipjau 
irszaltis vodingas yra akims. Mažiems vai
kams, vežiojant juos vežimėliuose, reikia ne
duoti žiūrėti į saulę, bet uždengti ir padaryti 
ties galvą dangtį. Skaitant knįgą, reikia 
apsisaugoti nuo saulės spindulių, teip 
kad jie ne galėtu tiesiog pulti ant skaitomos 
knįgos. Negerai yra žiūrėti ir į liepsną. Skai
tymas apyyakariais, apytamsoj yra vodin
gas, nes priverezia priartinti prie akies skai
tomą knįgą, alsina akis, silpnina jas ir gim
do paprastai trumpą matymą. Urnas perėji
mas isz tamsos į szviesą ir atbulai teiposgi 
vodingas akims. Dirbant reikia žiūrėti, kad 
szviesa ant darbo vietos pultu isz szalies ir 
kad ji butu vienoda, ne mirganti. Skaitymas 
knįgos vaikszcziojant arba važiuojant alsina 
akis, todėl teiposgi yra vodingas.

Saugotis reikia knįgos spaudintos per 
smulkiu szriftu.

Žiūrint isz arti į vieną ir tą patį daiktą 
akis pailsta, todėl reikia jai laikas nuo laiko 
suteikti atilsį, taigi kada nekada žvilgtelėti 
ir į toliaus stovinezius daiktus.

Geriausiu atilsiu dėl akių yra vaikszczio- 
jimas po darbui hnt szviežio oro.
, Jeigu viena akis yra silpnesnė už kitą, 
kas tankiai atsitinka ir ką galima susekti už
darant tai vieną tai kitą akį ir žiūrint į 
tolimus daiktus, arba kada atsirado trumpa 
arba tolimatyste, reikia tąsyk kreiptiesi 
prie gydytojaus. Atsakaneziai parinkti stik
lai saugoja ir sudrutina akį, bet ne atsakan
eziai pririnkti dar labiaus ją gadina. Todėl 
niekada pats sau stiklų nerinkite, bet paves
kite tą specijalistui akių gydytojui.

Užlaikymas dantų.
Kaip kiekviena kūno dalis (irutinaši, 

jeigu jai suteikiame atsakanti darbą, teip ir 
aut užlaikimo dantų reikalinga yra, kad jie 
turėtu ką veikti. Nuožmi žmones, valganti 
pusžalę mėsą, kurią turi gerai perkramtyti, 
pakol galės praryti, turi gražesnius ir svei- 
kesnius dantis už gyventojus civilizuotų 
krasztų, kurie iszmoko suminksžtyti savo valgį. 
Todėl valgydami mes turime gerai kramtyti 
ir tai abiem musų žandų pusėm. Minkszti su
malti valgiai geri yra mažiems vaikams ir ne
tekusiems dantų seneliams, bet ne drūtiems 
ir sveikiems žmonims.

Dantų paliva yra trapi, greitai sutrūks
ta, teip kaip ir stiklas, jeigu jį įneszę isz szal- 
czio įkiszime į sziltą vandenį, sutrukus pavir- 
szutiniai danties palivai pasidaro plyszialiai, 
kurie nors mažiausi, negal uždengti vidurio 
danties nuo burnos skystimų ir su jais ir 
visokioms dantį gadinanezioms musų pava
dintoms ligos sėkloms.

Tos paskutinės naikina dar labiaus dan
tų palivą ir kaulą, daro skyles į danties vi
durį ir prisigriebusios nervų, gimdo dantų 
skaudėjimą ir ant galo apmirimą ir viso dan
ties. Reikia todėl saugotiesi urnos permainos 
szaltų valgių ir gerymo ant sziltų arba atbu
lai ir ne graužti, dėl tos paezios priežastės, 
per kietų daiktų, kaip antai: kaulų, rieszutų 
ir 1.1. Ant dantų, burnos skystimuose užsi
laiko visokios dulkės ir dantų akmuo, kurie 
geriausiai tinka veisimuisi dantis ėdanezioms 
bakterijoms arba ligos sėkloms, kurios, isznai- 
kinus danties palivą, prisigriebia vidurio ir 
naikina patį dantį ir gimdo jo skaudėjimą. 
Reikia todėl kas dieną mazgoti ir valyti 
dantis; mazgoti geriausiai drumnu vandeniu 
su spiritu ir su muilu ir isztryti juos minksz- 
tu szepetuku; saugotiesi reikia kietų dulkių, 
nes tos gadina dantis. Dantis reikia mazgoti 
lygiai isz lauko, kaip ir isz vidurio. Po val
giui reikia mazgoti dantis ir valgio likuczius 
isz terpdantų gerai iszkrapsztyti su plunk
snele.

Šunis valgiai, per daug rugsztus teipos
gi gadina dantis. Mažus dantų suskilimus 
dantų gydytojas gal užlipyti uždedamas teip 
vadinamą plombą ir paskui toksai įgedęs 
dantis gal būt vartojamas; jeigu isz pradžių 
ant mažo plyszio ne žiūrėsime, toliaus dantis 
teip pages, kad jau ir lopas nieko nemaezys.

Užlaikymas ir dabojimas dantų yra ne
atbūtinai reikalingas, nes tik smulkiai su
kramtyti valgiai gal pritinkaneziai sutirpti 
pilvo skystimuose; didesni valgio szmotai, 
kurių pilvo skystimas ne gal sutarpinti/ be- 
reikalo tik apsunkina pilvą. Taigi ant užlai
kymo pilvo sveikatos; reikalingi sveiki dan
tys. '' , .

Užlaikymas kraujo gyslų.
Kad galėtume turėti tvirtų ir sveikų 

kraujų, privalome suteikti musų organizmui

atsakantį valgį. Valgyje musų turi būt visi 
sudėtiniai reikalingi ant užlaikymo musų 
kūno, taigi valgis musų turi būt maiszytas: 
mėsa su augmenų maistu. Gėrymas vandens 
daro kraują skystesniu, palengvina jo tekėji- 

gyslose ir atidalinimą nereikalingų, su
naudotų medegų.

Krutėjimas, darbas teiposgi palengvina, 
kraujo tekėjimą, kadangi tąsyk besirau- 
kianezios mėsos pastumia kraują gyslose, ne 
duoda jam apsistoti. Krutėjimas ant atviro 
oro ar tai dirbant, ar teip vaikszcziojant, su
skubina kraujo tekėjimą ir kvėpavimą, taigi 
tąsyk daugiaus į plauczius įtraukiame twy- 
geno, tas pakelia troszkulį jr abelnai naudin
gai atsiliepia ant viso organizmo.

_ Saugotis reikia visko, kas stabdo kraujo 
tekėjimą, taigi anksztų drabužių. Ypacz ka
klas turi būt liuosas, nesuveržtas, idant 
nė joki varžymai ne stabdytu kraujo tekėji
mo į galvą.

Svaiginanti gėrymai, teiposgi drūta ka
va ir arbata yra vodingi, nes jie atsiliepia ir 
ant szirdies, padidina jos plakimą ir gal pa
gimdyti didesnę ligą.

Tas pats gal atsitikti ir nuo perszalimo 
arba nuo persidirbimo; todėl reikia visada 
dėvėti sziltus, bet ne per sunkius drabužius 
ir po sunkiam darbui reikia visada atilsėti,

Užlaikymas kwėpawimo prietaisų.
Ant užlaikymo sveikų musų kvėpavimo 

prietaisų reikalingas yra szviežias oras. Svei
kiausiais mes jaueziamėsi ant augsztų kalnų, 
giriose, laukuose, nes tose vietose oras yra 
kuo geriausias. Sudėtiniai tokio oro yra szi- 
toki: 78,49 dalys azoto, 20,62 oxygeno, 0.84 
vandens garų ir 0,04 anglerugszties.

Kitose vietose, antai apie žmonių ir gy
vulių apgyventas triobas su oru susimaiszo 
dar kitoki gazai, suterszia jį ir padaro vo- 
dingu musų sveikatai.

Uždarytuose ruimuose, kur daug žmo
nių susirenka, miegstubėse nuo kvėpa
vimo, teiposgi nuo žibinimo phsida.ro an- 
glerugsztis; apart to dar yra ežia gana dvek- 
stanezių garų. Todėl ruimus, kur daug žmo
nių susirenka, reikia tankiai pravėdyti, ati
darinėti duris ir langus. Negerai įtaisyti pe- 
cziai kūrinant prileidžia į kambarį dalį smal
kių, kurios labai pavojingos; uždengę per 
anksti peczius su uždangomis pritaisytus ne 
kartą žmones nuo priėjusių smalkių nustojo 
gyvasties; tokių atsitikimų kas žiemą yra gana 
dideliuose miestuose. Dulkės.tankiai kvėpuo
jant prisigriebia į plauczius ir juose kaip ka
da ir pasilieka. Plaucziuose anglekasių, pasi
mirus jiems, randa daugybę juodų nuo an
glių dulkių. Garai isž fabrikų, virtuvių, 
dirbtuvių, balų, purvynų, grabių teiposgi 
vodingi sveikatai, ypacz kvėpavimo prietai- 
SOmS.

Ant laimės, daugelį isz tų vodingų svei
katai dalių terszianczių orą galima užuosti 
—todėl ne reikia ilgaipasilikti dvokianeziose 
vietose, ne sveikas yra ir oras kvepalų per 
daug pripildytas.

Ant kiek tik galime, reikia dirbti ir 
vaikszczioti lauke, ant oro, arba norp gerai • 
piavėdytuose kambariuose. Kas per isztisą 
dieną priverstas dirbti uždarytose dirbtuvė
se, biuruose, tegul nors kas dieną ant valan
dos iszeina pasivaikszczioti ant szviežio oro. 
Szviežias oras ne tik reikalingas ant užlaiky
mo žmogaus sveikatos, bet jis ne retai isžgy- 
do ir tokias ligas, kokių aptiekų ir gydytojų 
užraszyti vaistai iszgydyti ne gal. Besinau- 
dojant isz szviežio oro reikia vien saugotiesi 
ūmo permainymo szilumos ant szalczio, smar
kaus oro traukimo: tas ypacz yra pavojingas, 
jeigu ė-same suszilę, pailsę, prakaikuoti.

Kvėpuojant reikia pratintiesi įtraukti 
orą per nosį, lupas reikia Ivis uždarytas 
laikyti ir ne tik vaikszcziojant ir dir
bant, bet ir miegant. Szaltas į nosį įtrauktas 
oras ežia truputį suszyla ir ne atszaldo teip 
gerklės ir apart to, visokios dulkės, žodingos 
dalelės pasilieka nosyje, isz kur lengvai jas 
galima praszalinti; jos negal prisigriebti į 
gerklę ir į plauczius, kur jau galėtu už- 
kenti.

Kvėpuojant p^r atidarytas lupas per 
sžaltas oras, dulkės ir visokios vodingos da
lelės per gerklę prisigriebia plauczių ir gim
do plauczių slogas, kosulius, o kaip kada ir 
plauczių uždegimą.

Dęl atsakanezio kvėpavimo reikia, kad 
krūtinė prideraneziai skėstusi, idant oras ga
lėtu prisigriebti ir žemiausiai ėsanezių plau
czių burbulėlių. Krutinę atsakaneziai iszpla- 
tinti gal gimnastika, o susiauryti pikti pa- 
proeziai.

Ant atsakanezio kvėpavimo reikia, kad 
mes, kiek tik tai galima, stovėtume vis tie
siai, idant plaucziams užtektu ruimo ant 
prideranezio iszsiskėtimo; pasilenkus plau- - 
ežiai būva suspausti ir ne gal įtraukti orą 
kaip pridera. Labai naudinga yra gimnasti
ka, teiposgi ansai lietuvių užmestas senovės 
ritinis. Kvėpavimas su visa krutinę, užlaiky
mas ilgiaus plaucziuose per nosis įtraukto o- 
ro ir iszputimas jo per burną nors po kelis. 
kartus ant dienos teiposgi yra reikalingas 
ant užlaikymo sveikų plauczių.

Reikia saugotiesi teiposgi anksztų ver- 
žianezių krutinę drabužių; moterų vartojami 
gorsetai ir kitoki varžymosi įnagiai labai yra 
vodingi, nes jie gadina krutinę ir susiaurina 
plaucziams ruimą.

phsida.ro


LIETUVA

W. SZYMANSKI
624 Blue Island Avė: 

užlaikau didžiausia

Krautuwia Mebliu, 
1 kaipo tai;
Stalų, Szėpų, Lowų, Peczių, Lem
pų, Divanų ir t.t. o .parduodu 
viskę pigiau kaip visi kiti szto- 
rai.Teipogi parduodu ir antmėne- 
sintų arba nedėlinių iszmokesczių. 
Pamėginkit pas manę, o pamaty
site, kad daug geriau ir pigiau 
pirkaite viskę, «ė kaip kur pas _
koktus žydus. jLARGEST STOVE PLAKT IN THEWORLD

Wietines Žinios.
— Ant geležinkelio linijos, 

ties Sangamon str., m asz i na per- ' 
važiavo vežėję Martinę jCavenoi 
ir užmuszė aut vietos. Caveuoi 
gyveno ant Randolph str.

— Miesto rodą paveda“Gene- 
ral Electric Railvay C<>.” dirb- 
dinti naujas sztritkarių linijas 
pietinėj miesto dalyj. Naujos 
linijos bus dirbamo: ant plotų 
terp 93 ir 23 ui.

— Pro va miesto Chicagos alder- 
mono O’ Mallėyirjo draugų: Johno 
Sanlry ir Johno Bingham, kurie 
yra apskųsti, buk laike riakimų 
du metai atgal užmuszė szvedę, 
Gus. Collianderę, vis traukiasi; 
ikisziol sūdąs iszklausinėjo 89 
liudinįkus, bet jų yra dar dau- 
gtaus. Isz pasakojimų liudinįkų 
pasirodo, kad kaltų ežia yra ir 
daugiaus, tiigi ir tie taps į sudę 
paimti; tie pats liudinįkai pri- 
pažinsta ir aldermonę ir jo du 
draugu teiposgi kaltais.

— Nedėjios vakarę užsidegė 
dideli namai po nr. 227-235 ant 
W. 12 str., kuriame buvo ma- 
szinų fabrikai Greenlee Bros & 
Co. ir Northvestern Stove Re
pai r Co. ir su visu sudegė. At
kakę ugnagesiai stengėsi vien 
ugnies neprileisti prie kitų namų, 
apie gelbėjimę užsidegusių dirb
tuvių ne buvo jau nė kalbos. 
Blėdį ežia ugnelės padarytę skai
to ant 300000 dol.

— Panedėlo rytę sudegė tei
posgi beveik su visu puikus na
mai C. J. Barneso, užveizėtojaus 
“American Book Publishing Co”. 
po nr. 2238 Calumet avė. Blėdį 
ugnies padarytę skaito ežia ant 
100000 dol.

— Motiejus Sablick, savinį- 
kas alaus parcįaviuyczios, po nr. 
424’ S. Le.ivitt atr., pereitos ne
dėlios rytę su peiliu perpjovė 
sau gerklę. Tuona vienok nepasi- 
ganėdino, bet- paėmė dar revol
verį, apsižiojo vamzdį ir szovė. 
Kulka pasiliko smegenyse. Ne
žiūrint ant sužeidimų, turėjo jis 
dar tiek vieko, kad pėrėjo į kitę 
kambarį ir ten puolė ant žemės 
ir pasimirė. Ytokia yra priežastis 

^vpatžudystės, tikrai nežinia, bet 
žmonės pasakoja, buk jam su 
pardavinyczia nesisekė.

— Apsigyvenęs po nr. 646 8. 
Canai str., Leon Mokauckas, pra- 
neszė į policiję, kad jam Le mie
gant, du vyriszkiai, kurie pas jį 
gyveno ir priesz ta i drauge gėrė 
kareziamoj, atėję baisai jį su- 
muszė. Likosi j>s nugabentas į 
ligonbutį, kur sumuszimus pri
pažino už sunkius ir skaudžius, 
bet nepavojingus jo gyvaszcziui. 
Užpuolikus teiposgi suėmė; yra 
tai Andrius Potrytas ir Domini- 
kas Ugrenskis. Toki tai mat vai- 
šiai girtuoklyszczių.

— Aut Boleslavo Zacharevi- 
cziaus, apsigyvenusio po nr. 3216 
ant Laurel ui. grįžtant namon 
nuo darbo isz sztokjardų, terp 
35 ir 38. ui. užpuolė koksai Jonas 
Klepacki ir Kuczevski ir butu 
gal sumuszę, Aacharvyczius vie
nok isztruko, bet paskui kitoj 
vietoj wėl jam užpuolikai užliė- 
go už akių; ežia ant užpultojo 
riksmo atbėgo su pageiba Aleks 
Truszkovski ir iszliuosavo. Už
puolikai, turbut,norėjo atkerszyti 
Zacharevicziui, nes vienas isz jų 
norėjo vesti užpultojo ęĮuktcr-į, 
tik jos negavo.

— Dėl didėlių szalczių ir dėl 
bedarbės laikų, daugelis darbinį- 
kų szeimynų didelį vargę ken- 
czia. Miestas kaip galėdamas ren
ka aukas ant suszelpimo varguo
lių. Diibar likosi iszduotas pa- 
davadyjimas, kad beturezių szei- 
mynos, kurioms trukste net ant 
maisto, gal kreipiiesi į areziansię 
policijos staciję ir jeigu atsiszau 
kęs isctikro varguolis, gaus 
anglis, duonę ir apsirėdymę, 
jeigu to reiks. Miesto didžtur 
ežiai kas dienę sudeda po kelis 
tu k sta n ežius doliarų ant suszel
pimo varguolių.

Svarbiausiu atsitikimu Chi 
cagoj buvo ūmai užstoję szal- 
cziai. Pereitos nedėlios ryię ter
mometras Fahrenhetto rodė 20% 
žemiaus zero; tiek jau buvo ir 12 
valandę panedėlio naktyj. Szim- 
tai žmonių rinkosi ant policijos 
stacijų pasiszildyti. Ne
dėlios dienę 53 žmonės likosi ant 
ulyczios pakelti, isz kurių kelio 
likę reikėjo gabenti į ligonbu 
ežius; 5gi metų Frieda Bush su- 
visu suszalo. Aplinkinėse Chi
cago buvo, dar didesni szalcziai. 
Miesto bulmistras įsakė duoti jam 
šinię apie žmonis vargę ken- 
ezianezius ir pagelbos reikalaujan- 
ezius;

Pajieszkau apszwiestos 
lietuwaites.

Gyvendamas terp svetiirtau- 
czių, o dar ne vedęs, asz prie sa
vo biznio ne galiu vienas apsiei
ti. Norėeziau apsivesti, bet sve- 
timtauezių vesti ne norėeziau, o 
lietuvaiczių nepatikau ant tiek 
apszviestų, kad tiktu prie namų 
apžiūrėjimo ir prie biznio. Dabar 
vienok skaidžiau laikrasacziuose, 
kad Baltiinorėj ir Chicagoj yra į- 
rengtos mokslainės dėl lietuvių. 
Taigi ar ežia nesiranda tokia 
mergina lietuvaitė, kuri mokėtu 
ne tik žmogiszkus valgius paga
minti, bet ir skaityti ir raszyti 
nors lietuviszkai, o ko štokuos, 
tai asz pats damokysiu, kad tik 
butu tokia, kuri norėtu ko dau- 
giaus pramokti. Asz norėeziau 
gauti tokię merginę isz pradžių 
už pagelbinįke prie namų ir prie 
biznio, ues mauo motina ant to jau 
per seua; tolinus gi, jeigu turėtu 
tiek apszvietimo, kiek reikia ir 
jeigu norėtu dar tolinus mokytie- 
si, asz su tokia noriai apt*iwesz- 
cziau. Algę asz duoeziau geresnę, 
negu kuY kitur gal uždirbti. Jei
gu atsirastu Rinkanti prie mano 
biznio (asz turiu didelę pardavi- 
nyczię), kuri ant mano užmany
mo sutinka, tai praszau atsiliep
ti, siuneziant rasztę į “Lietuvos” 
redakciją po ženklu C- S. Asz ne 
užilgio atkaksiu į Chicagę, tai 
tuos laiszkus paimsiu.

Apgarsinimas
Szioms dienoms apturė

jome isz Europos naują 
transportą wisokiq knįgų, 
o daugiausiai inaldaknĮ- 
gių, puikiausiuose balto 
kaulo apdaruose, 
reikalaujantiejie 
gaut wisokių, kokių nori. 
Kas neturi musų knįgų 
kataliogo, tegul atsiszau* 
kia o prisiusime.

Adreauokit teip:

A. 01szewskis,
924 33rd St., Chicago, 111.

Dabar
gali

Dabar ‘‘Lietuvos” Redakcijoj 
galima pirkti tikietus ant visuge- 
leželinkelių, tai yra j tuos vkus 
miestus, kur daugiausiai lietuviai 
yra apsigyvenę. Prekės tos pa 
ežios kaip ir isz “dypo” imant.

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

c. s.

Dėl norinezių iszinokt ra
szyti.

Plymouth, Pa., Dr-tė Volon- 
czausko iszleido jau savo kasz- 
tais knįgelę:“Lengvas būdas pa
ežiam per savę iszmokti gražiai 
raszyti,” kuri kasztuoja tik 10c. 
Normtiejie gaut tę knįgelę,raszy- 
kit ir piuįgus pasiuskit ant adre
so szito: Dr-tė M. Volonczausko, 
Box 1018, Plymouth, Pa.

i Naujos Knįgos.
Dabar Lietuvos redakcijoj 

galima gauti pirkti knįgas:
1. Padėjimas Lietuviu Tautos 

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

2, Trumpas apraszymas apie 
Žemę (Geografija i,paraszyta kun. 
J. Žebiio, prekė 15 c.

Pa j iesz kojiniai.
Pajieszkau savo draugo, 

cišzkaus Geczo, paeinanezio isz 
Kauno rėd. Reseinių pav., Balan- 
diszkių kaimo. Neseniai sugrįžau 
isz seno krajaus ir parwežiau jam 
gėrę naujienę. Jis pats, ar kas 
kitas,teiksis duoti žinię ant szito 
adreso: Aleksandra Jocis.
57 Loucaster a.ve., VV. Philadel- 

phia, Pa.

Fran-

Jeigu kas žino, kur dabarbuna 
Andrius Anskaitis, kuris pirmiau 
gyveno Philadelphijoj, Pa., teik
eis man priduoti jo adresę, o asz 
už tę alnagrady»iu.

John Borodica
Cor South 51 h avė. Philadelphia, 

Pa.

Pajieszkau savo draugo, Niko
demo Bednvicziaus, paeinanezio 
isz Suvalkų gub., Pajevonio 
vaitystes, Trilaukių kaimo. Tu
riu į jį Jabai svarbų rejkalę. Jis 
pats, ar kas kitas, teiksis duot ži- 
nię ant ezito adreso:

Jokūbas Naujokaitis 
504 Farbes avė., Pittsburg, Pa.

Didelis Demokratiszkas 
mitingus.

Nedėlioj, 31 Sausio, 4 valanda 
po pietų, salėje L. Ažuko, 3301 
Aubnrn avė. bus didelis demo-' 
kratiszkas mitingas reikaluose in- 
dorsavimo ateinanezio miesto 
majoro. Užtai visus lietuvius u- 
kėsus užpraszome susirinkti.

Jo«. Kovarskis, prez.

G ra n d Opening.
Su bato j ir Nedėlioj 30 ir 31 

Sausio darau balių atidarymo 
naujo sali u no, pon. 4500 S. Pau
lina st., keitė 45tos ui. ant Tovn 
of Lake, aut kurio grajys puiki 
muzika, bus szokiai ir kitos ža
bo vos. Uitai visus lietuvius szir 
dingai užpraszau atsilankyti.

Su guod. Kaz. Medžiūnas.

Gromatos ant paczto.
1901 Abarių* Paul 
1906 A*z*n*ki Jan 
1909 Bari*ewlex J. 
1916 Banczinski r. 
1923 Budwitiif Juzef 
1935 Debiatio G-orgio 
1943 Duaa Mukotoj 
1947 Endžil Juzef 
1963 Gurbu A n ton 
1975 Goabtnaj Maria 
1388 Beini* Ambro* 
2006 Jariu* Emille 
2008 Jocbin Jan '
2010 Jurgjoban Jurgen
2011 Jurecki SU»»in 
2015 Kurri* Kazlmier 
2042 Krooztatow-ki J. 
2 43 Kru»za Vioenta 
2066 Majo*kl M&ciej

2OB8 Matejk* Jan 
2OWO Nvraewicze A. 
2007 Peietnpo Juze f 
2106 RadM*zews>. i K.

, 21i/7 Ra«ėwlcz Juzef 
2110 Reko»iewicz F.
2116 Roubik Adelbert
2117 Ru«kiewlo A. 
2122 Rejpm*ka St. 
2124 Saretzty, 
2142 Semelewlc« L. 
2147 Skienick* Jerry 
2164 u ymkewicz F.

i 2166 Szymkewicz F.
2174 Turba Franz
2175 Apin I.
2193 Zacharewlcz M. 
2196 Zai>ba. Andrzej 
2198 Zibrat Tainka

Simas Arbaszanskas,
1211 S.2nd St., Philartelphia.Pa.

* užlaiko
Geriausia Buczernia.
Mėsa visada szviežia ir ezys- 

tai užlaikoma, o prekės pigesnės 
kaip kitur. Dėltogi visiems lietu
viams kelytina pirkt viskę pas 
savo žmogų.

lezsluncziame in wisoa miestu* ir miestelius wiso»'''A^ 
merikos wisokius daiktus, kaipo Ui: Maszinas dėl sTuwi*J 
įto, Maszinasdel drukawoji.mo gromatu, Siutus, Overkc 
tus, ^Vargonus, Armonikas, Grajyjamas Dėžulės, Klarne
tas, Fleitas, Basetles, S k ripkas. Gitaras, Triubaa, Žiūro
nus, Britwas, Peilius, Widelcius, Saauksztin, JBlricIbssJ 
Rewdlwerius, Laikrodžius, Laikrodėlius, Lenciugelius, 
Kompasust Žiedus, Autkafus, Abrozus ir vlsokius kitus' 
daiktus. į ^Teipogi padidiname ' fotografijas, dirbdiname 
luksztus dėl laikrodėliu jf t, t. ' Prisiuncziamc katalioga' 
kojąam dykaį.; Adresawokit teip:

Kelpsch, Noreiko & Co?, 
66Fifth A ve., CHICAGO,’ILL.

A. SILHA 5. CO
551-555 Blue Island Avė

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

P.F. Bradchulis,
Notary Public Ai Clalm Adjuster.

Iždirbu visokius dokumentus ir 
kaip mokinantis ant advokato už
siimu visokiomis provomis.ypacz 
priesz kompanijas už sužeidimus. 
Teipgi kolektavoju skolas už hur- 
da ir algas ir duodu rodą kiek
viename atsitikime. Wiengenczei 
turėdami koky reikalą szaukites 
pas savo viengenty.

F. P. Bradchulis, 
630 8o. Canai St., CHICAGO, ILL.

3 t-AMATYT 
nieko 

nekasztiKda- 
Idaut apgaraytl mulu tawo- 

. r gaut nauju* koatumeriu*. 
uie* aUiuaime »xita26 werta ni- 
kelluy. ant 5 »zuwiu, pallcmonltz- 
<a Rewolw«ry ir *12 arerta gražu 
*yri»zka laikrodėly, kurio lukaz- 
<al iazieargyti pagal naujau*!* 
tiltu, padirbti 1*1 dwieju unollu 

szyeto ildabro ir i*s abieju pualu 
paaukaeetl 14 karatu auk*o. At
mink. kad azita* yra nepigu*, bet 
padirbta* l*z czyato tidabro Ir 
aukao ir Uzrodo teip, kaip 240 
laikrodėli*, tur 11 aktnenu ir pil- 

uui amerikoniazku* wlduriu* Laika 
rudo gerai. K lėk w leno laikrodėlio 

widuryje rasi Inde ta gwaranolja ant 10 metu. 
Dar tokiu pigumu niekad nebuwo. Laikrodėly 
ir Rewnlweri pri»lu»ime ant p«matymo perez- 
pre»a C. O. D. Jeigu tau pa»idaboa. užmokėk 
aaentui2-t.3i»ir pasiimk juo* tau.Jeigu parduo- 
■i tokiu* 6, tai wiena gausi dykai.

Insnranco Wholesale Watch Co.
89 WashingtonSt., CHICAGO, ILL.

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

838 W. 18th Str.
Priima ligoniu* adyno*e: nuo 9 iki 12 prie»z pi»*t 

Ir nuo 6 wakare. Ttlepbonaa: Canai 127,

Augustas KHeviczius 
3301 Laurel Str. kertė 33-ios.

Arba ant 3252 Laurel St.,
Pigiausiai iszwažioja:

ANGLIES ir MALKAS.
Teipegi užsiima perkraustymu (per- 

mufawiinu) wisokių daiktų, permainant 
wieta sawo gy wenimo. Priima ujpraszy- 
mus*ir per gromatas isz tolymesnių 
dalių miesto, kas ko reikalaujate, tegul 
paraszo, o tuojaus pribus. Wiska atlieka 
pigiau kaip kiti.

“RYTAS”
NEDELINIS

Laikrasztis
ISZEINA

WATERBURY, CONN.
Yra tai vienss gryniausiu, kas 

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

Ant metu tiktai $1.
Welitina kiekvienam jį skaityti. 
Raszykit ir pinįgus siųskit ant adreso:

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

Geriause Groserne.
PAS

SIMONA NACK,
82 Boncl St. Elizabeth Port, N.J.

Wi»a groserija ir mėsa visada 
sz vieži a ir gerai apžiūrėta, o pre
kės pigesnės kaip pas visus ir su 
kiekvienu kostumeriugražiai ap 
teina. Prie to siuhczia pinįgus į 
visas dalis svieto greitai ir gerai.

(30-D

Didelis sztoras pilnai užverstas rietu 
vems 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.

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

perkantiems, patarnauja isz Bzirdies. Parodo tikrus tavoms ii 
paduoda teisingas prekias, per kę kiekvienas perkantis gali būt 
tikru, kad gaus teisingu tavorę ir nė ant vieno cento nebus ap
gautu.

Ben. Hatowskis.
627 S.ftna orte Jndd, Gbicaon, l|

JDirba, taiso ir parduoda: 
LAIKRODŽIUS, LAIKRODĖLIUS 
Lenciūgėlius, Žiedus, Špilkas, auskarus 

ir teip toliau. .
Kas nori gali gaut puikių "Gold Fielled”, 14-ko 

Karatų, ant 15 akmenų, su tikrais Elgino v 
viduriais laikrodėlį nuo 117 iki t?0 ant iszmokes 
ežiu, mokėdamas tik po vienf doliery ant nedė 
los.

Kas tik ko reikalaujate a teiki U} pas mane, 
pirkaite viskę pigiau kaip kitur.
Ziegorelaczistyima>50c. Sprendzyna 50c. Styklas ir skazupkoa 10< 

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

“LIETUVA”
Nedelinis Laikrasztis

Iszeina Chicagoje kas subata ir paduoda žmonėms 
SVARBIAUSIAS IR TEISINGIAUSIAS ŽINIAS 

isz Amerikos, Lietuwos ir wiso paswieczio.
“Lietuva” kasztuoja ant metų tik $2. Kas abu do- 

liarus užsimoka isz virszaus, gauna puikę knįgele, vertės 50c., 
dovanų. Kas užsimoka $1, gauna knįgele už* 25c. Knįgele gali 
sau iszsipinkt isz musų kataliogo kas kokię nori, kad tik nebran
gesnę per 50c. o’prisiųsime dykai.

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

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

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

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

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

The Golden Gate Wine & LiąnorlCo.
Mes turime didę daugybę visokių Wynų, Likierių ir Cigarų: mes parduoda- 

megeriausia tawora, pigiausios prekės kaip wisur kitur. Ndpirk kitur, pakol 
ne pamatysi musų u vorą.

Su guodone M. Rubln, M4 Blue Island Avė., kertė 18toe ui-

924 33rd Street. ______ CHICAGO, ILK
Pinįgus siųskite registruotose grom&tose arba per "money order”, tai nie

kada ne pražus. Iszpirkę “money order” nelaikykite jį kišeninio bet titfV«ua 
prisiųskite mums: siuneziant "money orderį”, gromatą registruoti nereikia, 
prisiuskiteprastoje gromatoje, nes ant jo nieks, be mus, pinįgų isz paczto ne- 
iszims.

Ofisas "Lietuvos” esti kasdien atidarytas nuo "tos valandos ryto iki 9 va
karo. o nrdėliomis nuo 12tos vidurdienio iki 6 vakaro. Chicagiecziai turinti 
kokius reikalus, teiksis atsilankyti minėtose valandose.

“GARSAS
Naujas

Lietuwl8zkaN Saliunas.
Fel. Majausko 
3301 Laurel 
kerte 33czios ui.

Užlaikau *wiežia 
baw*r.ka Alų. ge
riausia*

rielkai, 
Wyna. 
Likieriu* 
Ir pulklauaio* Ciga
ru*.

Prie saliuno tu
riu puike didelia 
sale ant mitingu.

balių ir vesialiju.
Ateik broli pamatytle Ir to viso 

pabandytie.
Feliias Majauskas, 

3301 Laurel st., kerte 33czios ui, 
CHICAGO, ILLINOIS.

Geriausiua Saliunas 
WIDURYJE MIESTO

— pas —
A. J. KOWALSKJ 

- 40 La Šalie Str.
Kuriame randasi geriausi garimai, ir 

' puikiausias užkandis, sz.iltas ir szaltas, 
wisada yra ant stalo. Bartenderis yra 
lietuwys: taigi lietuviai .turėdami kokį 
reikalą mieste, gali pas jį gaut rodą, 
nes shliunat randasi visai arti korto 
(City Hali).________________________

PIGIAUSIAS KROMAS 

Czebatn ir Czeweryku 
pas 

M.W.Goodmana,593 N. Gay St.
BALTIMORE, M D.

Per iziaia 30 dienu turiu iazpaduotie wi»u* 
mano žieminiu* taeroru*. kaip tai: Czebatua 
Czewerrku* dėl wyru. moterų, watku Ir kūdi
kiu. Uitai teip labai *um*tinau ju preklaa, kad 
wi»ka pa* maus dabar sali pirktf beweik ui pu
te preke*. Dėlto atkreipiu atyda wi*u aplinki
niu ir pažystamu ir praazau ateit pamegyt, o 
iHT.itikry»ite kad teip pigiai niekur neraiite, 
kaip pa* meae BU GUODONE

M. W. Goodman.

E. ZAN]EWSK1S.
924 33rd Street, Chicago.
Lietuwiszkas kriauezius.

Užlaiko puikiausiu kriaucziszkę 
Sztorę ir geriausei padirba viso
kius vyriszkus drabužius: siutas 
kialnes, bruslotus ir tt. Siuva 
drapanas kuo greieziausei, isz ge
riausių gelumbių, ir už pigesnę 
preke kaip perkant gatavas. Tei
pogi taiso ir czystyja visokius 
drabužius. Darbę atlieka gerai, 
gražiai, greitai ir pigiai.

— Geriause lietuviszkai-lenki* 
azka Aptieka Juozo Leszczynsko, 
po nr. 3315 Laurel st., kuri užlai
ko geriausias gydyklas czionyksz- 
czias ir isz Europos ir teisingiau- 
sei iszpildo receptus, o prekes 
pigesnes kaip kitur. A pliekoje 
randasi kasdien noadynos 11 ry
to iki 2 po pietų D-ras M. F. 
Boiyncz, o D ras M. P. Kosakaus- 
kas randasi Czetvergais ir Nede- 
lloms no 10 iki 12 adyn. vidur* 
dienio ir daktaras W. Statkevi 
ežius randasi kožname laike. Ant 
pareikalavimo gali paszauklie in 
aptieka per telefoną kiekviena 
daktara, koky kas nori ir kožnojc 
valandoje. Teipogi ant pareikala
vimo iszsiunczeme y vairias. gy- 
diklas visur, atsakome laiszkus 
yvairiose kalbose ir gydome )y 
gae per laiszkus.

Telefonas Yard 709

HILLE’S FOTOGRAFAS, 
3452 8. Maiste* ui.

Nujimą puikia* Fotografijas, ui tuziną Ūktai 
$2.00

i. n w«*eMu ir kitokiu reikalu nujlma Fotogra 
flja* kopų ik ausei.

AMERIKOS LIETOffllI, 
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 daugiausiai 
galima ra-sti žinių isz Amerikos apie darbus.

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

Mus Adresas «QarSag” PubllSlllUg CO.
SHENANDO/^H. FA• *

Gazeta Handlowo-geograflczna, 
organ Polakiego Tovarzystva 

Handlovo-geograflcznego 
(przedtem ataly 

dodatek “Przeględu W*zechpo)*klego’') 
wychodzi 1. i 15 každego

Prenumerata roezna 
v Ameryce pdlnocnej. 

Pčlroczna.
"Gazeta Hahdlovo-gbooeaficzna” 

będzie podawač dokiadne sprawozdania 
o poloieniu naszych rodakdw po z&gra- 
nicami kraju, ohaz wbkaz<5wki i infor- 
MACTE DOTTCZJCE EMIGRACTt IKOLONIZA- 
cti, oraz ekonomieznego stanu rdžnych 
krajdw, a zwiaazcxa tych ziem, do kt6- 
rycn ludnošč vychodcza nasza podąža. 
Celem gazety rdwniež będzie popierahie 
przemysiu i handlu polskiego a zwlasz- 
cza wywozowego (eksportu) przez do- 
starezanie najšwiežszych yriadomošei o 
handlovych stosunkach zagranicy. —- 
Oprdcz tego, "Gazeta Handlovo-geo- 
graficzna” umieszczač będzie wyczer- 
pujące spravozdania z najnowszcgo ru- 
chirnaukowo ^eografieznego.

miesigca.
wynosi

.......... $2.
.......... $1.

Redakcya i > dniinistrarya:
Lw6w (Lemberg-Aiistria)

ulica Mochnackiego 1.12.

N. L. PIOTROWSKI
Advokatas augsztesniu sudu ir Notary Public 

Ofisas: 4 La Šalie St., Ruimas 620. Gyienimas: 112 W. DiYislon St
Atlieka provas visuose suduose, iszdirba visokias popieras__

dokumentus; o labjausei užsiima provomis už sužeidimą ir užmu- 
szima geležinkeliu, fabriKuose ir 1.1’; e Kiekvienas turintis koki 
reikalą, tegul pirmiausei pas jy rodos pasiklausė.

Gali Sueiszneket lenkiszkai.
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