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ningai ir paprastai, ka nuturiu at
virai, priesz tokį nutarimu pats 
nuturėjai dirba slapta — geriau
siu nutarimu yra wien tvirta ka
riauna. Maisztai ant Kretos ir įsi- 
kiszimas į juos Grekijos, matomai, 
tūlas Europos vieszpatystes užti
ko netikėtai, kadangi jos ne bu
vo ant to pasirengusios. Pracuzi- 
jos užrubežinių dalykų ministeris 
tariasi su kitų vieszpatysczių pa
siuntiniais, Paryžiuje ir su savo 
karės ministeriu, kaslink karisz- 
kų pajiegų, kokias tuojaus galėtu 
siųsti į Kretos pakrantes. Tuom 
tarpu siunčzia ten du nauju ka 
riszku laivu. Tę patį padarė 
ir Wokietija: jos ciecorius tarėsi 
su ambasadoriais: Maskol jos. 
Anglijęs ir Austrijos. Maskolija 
traukia dabar kariauną isz visų 
krasztų į Odesę. Tokiame padėji
me reikia mažos kibirksztėlės, o 
karė gal visę Eiropę apimti. An 
glija užmanė didesnėms vieszpa- 
tystėms.antnedaleidimo karės terp 
Turkijos ir Grekijos, užimti di 
dėsnius Kretos miestus su kariau
na: Anglijos, Prancūzijos ir Ma- 
skolijos, bet ant to ne nori su
tikti ^Vokietija, Austrija ir .Itali
ja. .
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cuziszkos literarnzkos Akademi
jos, jos geriausi dainai: Cooppe, 
Heredia ir kiti, paraazė pa<veiki- 
nauczias Mh ako Ii jos valdonę eiles 
ir paskui jas atspindinę iszsiuntė 
į Maskol i ję. Isz ten eilės b s at
gal sugrįžo į Paryžių su cenzūros 
paraszu: “uždrausta”. Tas atsiti
kimas, rodosi menka?, bet j s duo
da lalkrai-zczuims medegę ant ge 
resnio supažindinimo su Maskobja 
ir juo labinus ję pažįsta, pasirodo 
ji mažiaus garbės verta.Niekur gal 
laikraszcziai ne tur tokios įtek
mės ant politikos bėgio kaip Pran
cūzijoj : jie gal su visu ai-saldyti 
meilę maskolių, o tjt-yk ir visi 
Prancūzijos politika turėtu į kitę 
pakrypti purę.

■ ■ 1 >■
kol vienok Europoj tyku ir te- 
nyksztės vieszpatystėK sziaip teip 
sutinka, nieks bu savo kariauna 
neoikisz į tarpę Iszpanijoe ir pusi 
kėlua;ų valdybų, tai gi mait-ztai 
turės pači baigti vien tada, kada 
ant tolesnės karės vedimo pri
truk •» Iszpauijai pinjgų
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Metas V

Politiszkos žinios.

Maskolija.
Po Warszavę praplito žinios 

i apie pasitraukimę nuo urėdų žy- 
; miausių ežia maskoliszkų virszi- 

nįkų. Kalba, buk pasitrauks isz 
AVarszavos, atsižymėjęs savo 
kvailumu, virszinįkas moksliš
kos aprubės, Apuchtin, teiposgi 
ir virszinįkas Warsaawoe censu- 
ros, Jankulio. Naujai užstojęs ge
neral gubernatorius, kunįgaiksz- 
tislmeretino, renka sau kitus savo 
pagelbinįkus, kaip tai visur pap- 

: rastai būva. Į vietę Apuchtino, 
kalba, buk virszinįku inoksliszkos 
aprubės VVarszavoj taps dabarti
nis užvėizėlojas Kijevo aprubės, 
Mussin-Puszkin. Apie kokias 
nors permainas Lietuvoj, arba 
praszalinimę Lietuvos budelių 
nieko ne girdėt. Gal ežia Lietu
vę iszgelbėti nuo budelio Oržew- 
skio, bet ne caro malonė, tik di
desni už jo malonę pajiega—sun
ki Orževskio liga; kaip masko- 
liszki laikraszcziai pranesza, liga 
ta esanti pavojinga.

Kaslink kokių nors paliuosa 
vimų žmonims, valdant Mikalo
jui II, visgi nieko ne girdėt. Be
rods maskoliszki ir lenkiszki 
laikraszcziai gal atviriaus per
kratinėti lenkiszkus prietikius, 
bet ant to viskas ir pasibaigia. 
Matomai, tuom tarpu Maskolijai 
reikalingi vien lenkai; užgriebti 
kitokius klausymus laikraszcziams 
dar sunkinus negu kada nors. 
Niekada dar ant syk tiek masko- 
liszkų laikraszczių ne buvo nu
baustų kaip dabar. Czieloms ei
lėms laikraszczių maskol iszkas 
vidurių ministeris suteikė perser
gėjimus už jų neva vodingę Mx- 
skolijai pakraipę. Apie padėjimę 
lietuvių dabar ne vienas masko, 
liszkas laikrasztis ne drysta su 
visu atsiliepti, matomai urėdnį- 
kai ir caro tarnai to ne nori.

Dabar ateinanezios isz Maskol i- 
jos žinios užgina visai pirmuti
nes kaslink sveikatos caro M 
tojaus II. Sveikata jo ėsanti kuo 
geriausia ir apie regenciję ir pa
sitraukimę jo nuo valdžios nėra 
reikalo nė kalbėti.

Nfy-s terp Prancūzijos ir Ma
skolius valdinįkų yra kuo ge
riausias sutikimas, bet užtatai 
meilė terp žmonių tolinus nuo 
valdžių stovinezių pradeda auaz- 
ti. Priežastį tam auszimpi, kaip 
visada,duoda beprotiszki masko- 
liazki urėdnįkai. Tuks kompro
mituojantis protę maskoliszkų 
urėdnįkų atsitikimas pasitaikė

Ant paminėjimo 
Maakolijos vai- 

sąnariai pran-

Turkija.
Svarbiausiu atsitikimu szios 

nedėlios terp svieto vieszpatys 
ežių yra: maisztai ant Kretos ir 
įsikiszimas į tarpę Turkijos ir 
maisztinįkų grekiszkų kariszkų 
pajiegų, isz ko, jeigu Europos 
vieszpatystės ne susitars ir ne su- 
waldys szokinėjanezių sau į akis, 
turės užgimti karė terp Grekijos 
ir Turkijos, o toliaus, noroms ne 
noroms, į ję liktų įtrauktos kitos 
Europos vieszpatystės ir tokiu 
budu galėtu užgimti karė visoj 
Europoj. Grekija maža ir silpna, 
kariszkos pajiegos jos menkos, 
kur kas menkesnės negu Turki
jos, taigi, jeigu ji stato keterę 
priesz Turkiję, turbut prie to ję 
prikalbėjo kokia nors isz didžiųjų 

' Europos vieszpatyszczių, bet 
katra isz jų romia Gtekiję, dabar 
nežinia. Ant salos Kretos kriksz- 
czionys virszų ima; jeigu ežia ne 
atplauks dauginus turkiszkos ka
riaunos, krikszczionys galutinai 
pergalės mahometonis; dabar 
jau visa beveik sala krikszczio- 
nių rankose, mahometonya laiko 
si dar trijuose miestuose; bet ir 
tuos krikszczionys ne užilgio pa- 
verž. Krikszczionys apstojo salos 
sostapilę m i estę Canea, užėmė 
visus aplinkinius kalnus ir nuojų 
szaudė į miestę. Gubernatorius, 
su visais savo tarnais ir urėdnį- 
kais persikėlė ant maskoliszko lai
vo; visi svetimų krasztų konsu- 
liai teiposgi persikraustė ant lai
vų. Į turkiszkę laivę, vežantį 
kariaunę ant Krėtos, szaudė gre- 
kiszkas laivas, ne norėdamas tur
kų ant salos įleisti. GrekiszkaS 
pasiuntinys Ryme apreiszkė, 
kad kariaunai, iszsiųstai isz Atė
nų, įsakyta užimti Krėtę. Pereitos 
nedėlios dienę, salos krikszczionys, 
drauge su grekiszkais liūosno- 
riais, • užėmė Akratini pussdį. 
Priesz juos isztraukė 400 
turkiszkos kariaunos, bet ji likosi 
ant galo krikszczionių sumuszta. 
Grekija rengiasi į karę su Turki
ja: apart kariszkos laivynės aut 
Krttos, siunčzia ji kariūnę į Tessa- 
liję, ant apgynimo rubežių nuo 
turkų, jeigu jie ^>ęr ežia pasi
stengtų į Grekiję įsiveržti.

Europos vieszpatystės tariasi 
terp savęs, kę daryti, idant neuž- ir dabar, 
sidegtu karė visoj Europoj. Bet atsilankymo 
kad nutarimai daromi veidmai- dono Paryžiuj,

Iszpanija ir jos waldybos.
Juo ilginus traukiasi maisztai 

ant pasikėlusių valdybų, juo ka
rė su j<*ms dauginus reikalauja 
pinįgų. juo dide»ninis mokesz- 
cziais apsunkyti gyventojai, juo 
dauginus prieszinįkų valdžių at- 
s'randa terp gyventojų paezioj 
Iszpanijoj; juo dauginus randa 
pritarėjų republikonų partija, ku
ri norėtu iszvyti karalių, jo mo
linę ir apgarsyta kraszte republi- 
kę. Randas noriai sutiktu dabar 
apdovanoti kuo placziausia aute 
nomija savo valdybas, bet ir to 
padaryti ne gal, kadangi tam 
prieszinasi iszpanijonys valdy
bose apsigyvenę, o jie randa 
daug pritarėjų, paezioj Iszpanijoj. 
Antai randas, geisdamas n'edaleia- 
ti maiszto ant salos Porto Rico, 
nearsi no reformas suteikianezias 
autonomiją gyventojams, joms 
vienok prieszinąsi visi iszpanisz- 
ki urėdnįkai, ir visa dalis ežia 
apsigyvenusių iszpanijonų, ku
riai naudidgiaus, jeigu vietiniai 
gyventojai kuo mažiausiai turi 
liuosybės.

Amt Filipinų salų atsitiko ke
letas mažų susirėmimų, liet kad 
žinios isz ten ateina vien nuo isz
panijonų, tai pagal jas maiBztinįkai 
visuose susirėmimuose liekasi su 
mušti. Po Taping, jenerolaa Gal- 
bis išvaikė ne didelį maisztinį- 
kų pulkelį, paveržė jiems kanuolę 
ir daug azuviams patronų. Pagal 
iszpanijonų žinias, maisztai ežia 
mažinasi, bet toms vienos tik 
pusės žinioms ne galima tikėti.

Ant Kubos didesnių muszių ne 
atsitiko: abi pusi, labinus negu 
musziuoee, atsižymi naikinimu gy- 
gyventejų turtų. Kubiecziai įsi
veržė į miestelį Blanųuerel, isz- 
plėszė krautuves ir iszdegino vi- 
sę miestelį, isz vi?o 120 namų. 
Tę patį padarė ir mieste Cano. 
Provincijoj Havana kubieczių 
pajiegos susirinko apie San Jose 
de los Lajos. Provincijose Matan 
zas ir Sartta Clara, jenerolas 
VVeyler sutraukė 15000 karei
vių, kubieczių gi vadas, Gomez, 
ne turėdamas tiek pajiegų, isz- 
skyretė savo vyrus kalnuos.e ne
toli Santo Spirito į mažus pulke
lius ir isz ne tyoziu užpuldinėda- 
mas, grasina iszpanijoniB, sunki
na jiems sugriebimę maisto, ka
dangi ant jo sujieszkojimo reikia 
visada siųsti drutę skaitlingę ka
riaunę.Nors generolasVVeyl&tuo- 
jaus po Kalėdų žadėjo apstabdyti 
naaisztę, bet iki sziol jo darbų nie
kur ne matyt. Taigi vis taukiaus 
duodasi girdėti, kad jis liks isz- 
panFszko raudo atszauktas ir ant 
Kubos bus kitas p iškirtas. Ar 
tam kitam geriaus pasiseks, gali
ma paabejoti: maisztas iszpanisz• 
koše valdybose gal trauktiesi 
kasžin kaip ilgai. Jeigu užgimtu 
didelė karė terp Europos viesz
patysczių, iszsiliuosavimaa val
dybų isz po iszpauiszkoS val
džios butų lengvesnis, nes suki
bus terp savęs Europai, dręsiaus 
remtu kubieczius Suvienytos 
Wieszpatystė8 Sziaurinės Ameri
kos, o filipinieczius japoniecziai;

VViduriuės Europos wiesz 
patysos.

Užkilę nesutikimai terp Greki
jos ir Turkijos suartino labiaus ir 
drueziaus suriszo vidurinės Eu 
ropos vieszpatystes. Nė Austrija, 
nė VVokietija ne nor, idant ięz 
mažos ugnies galėtu užsidegti 
pamatai visos E įropos. Prasidė
jus karei Tesalijoj, ji greitai, 
kaip limpanti liga, gal iszsikėroti 
pliicziai: nuo Reino iki VVarsza- 
vos, Galicijos, VVengrijos ir t.t. 
Kaip tik Grekija iszsiuntė su ka 
riauna savo laivynę prie Kretos, 
Austrija pareikalavo, idant ję at
gal sugražintu, bet ta atsakė, 
kad to padaryti ne gal. Ofcija- 
liszki (rando) laikraszcziai Aus
trijos ir VVokietijos peikia Gre
kijos pasielgiinę, taigi matomai 
ta priesz Turkiję pasisziauszė be 
žinios Austrijos ir Wokietijos. 
VVokiszki laikraszcziai sprendžia, 
kad Grekiję turėjo tyczia pa
kurstyti Anglija. Isz tikro, vien 
Anglija nieko ne gal žudyti, jei
gu užgimtu karė teip visų Eu
ropos vieszpatysczii 
Anglijos pasiekti 1 
degus gi jai, Anglį 
didelių ląasztij, be ] 
jimo atlikti <awo re

^Vokietijoj didinasi įnirszimas 
terp socijalistų ir valdinįkų. 
Parį i amen te ant ministerio reika
lavimo pinįgų ant kariaunos rei
kalų, socijalistų pasiuntinys,Voll- 
mar, atsilie|>ė priesz kankinimę 
kareivių. Ant to karės ministe
ris atsiliepė, kad jis nedalcis plati- 
nimosi socijalizmo terp kareivių. 
Ant te ministerio iszsitarimo, 
kits socijalistų pasiuntinys, Be- 
l»el, atsiliepė, kad atėjus reikalui, 
socljalistai geriaus tarnaus savo 
tėvynėj už ne wienę jenerolę. 
Gal sau ministeris kalbėti, kas 
jam patinka, bet žmonija žengia 
pirmyn irsu tuom platinasi ir ki
tokios nuomonės.

|, karė tokia 
b gsl; užai- 
a galėtu, be 
raujo pralie

■> Wenezuele ne pasiganėdina su
sitarimu Anglijos su Suvienyto
mis Wieezpatystėmis Sziaurinės 
Amerikos, kaslink rubežių Angli
jos ir VVenezueles krasztų. Sutar
tis ta padaryta wien terp Suvie
nytų Wieszpatys»czių ir .Angli
jos, be dalyvumo paezios Wene- 
zueles. Ant parlamento susirinki
mo mieste Caracas, senatorius 
Miehelon smarkiai peikė tę susi
tarimu. Kaltina jis Suvienytų 
Wieszpatyszczių užrubežinių' da
lykų ministerį, Olney’ę, buk jis 
pardavė Wenezuelę Anglijai* 
Taigi mat, įsikiszimas Suvienytų 
Wie-*zpatyszczių į reikalus kitų 
Amerikos vieszpatysczių ne ran
da didelio pritarimo.

Isz Lietuvos.

Starszinos ir walszczių 
rasztinįkHi VV il- 

niaus gub.
Isz viso J VVilniaus gub. yra 

148 vals«oziaiz taigi tiek yra 
ir vahzczių virszinįku arba atar- 
szinų. WaLzczių rasztinįkai be
veik witn staeziatikiai ir tai 
vien todėl, kad maskoliszki ad
ministratoriai ne daleidžia kata 
likiszkiems valszcziama užlaikyti 
rasztinįkę katalikę. Užtatai terp 
starsziuų yra kiteip: ežia valaz 
ežiai renkatokį koks jiems patinka 
ispravnįkiii gi arba poarednįkui 
teipo-gi labiaus rupi kysziai, ne 
gu kad į starszinua butų iszrink- 
tas maskolius: nuo maskolių wi-

sada jie mažiaus kyšių sugriebia | Kaštai jo iszskaityti ant 50,000 
negu nuo katalikų. Taigi kaslink ~ L,f“ 1 ’ ’ T' '
staršinų—juo kokiame pavietyj 
dauginus yra staeziatikių gyven
tojų, juo ežia dauginus 
kių starszinų: Dianos 
yra 71% stucziatikių 
VVileikos paw. 69%;
34%, Szventenh 4,5%;
ir Trakų paviecziuose nėra nė 
vieno staeziatikio etarszinos.

staeziat- 
pavietyj 

stari-zinų, 
Aszmenų 
Wil niaus

Naujai rengiami geležin
keliai.

UiveizSa Ural’aus - Riaza- 
niaus geležinkelio draugystės at- 
sisziukė į kelių ministeriję su 
praszymu pavesti jai geležinkelio 
1 niję nuo Dankovo į Smolenskę 
ir nuo Smolensko į Dinaburgę. 
Teiposgi praszo ji dalėidimo pa- 
diibdinti nauję Imiję nuo Dina- 
burgo į Windawos uoslę, kuri 
niekada neužszala. Tokiu budu, 
prekyba Rygos ir Liepojaus turė
tu sumažėti, o VVindava diktai 
pakilti'. Rygos portas per kelis 
žiemos mėnesius užszaln ir į jį ne 
gal ateiti nėjoki laivai. Nuvedus 
mmėtę geležinkelį, daugumas ta- 
vorų, ypacz isz krasztų į sziau- 
riud nuo Dinaburgo, butu gabena
mų tiesiog įKindavę.

Teiposgi kelių ministerija per- 
kratinėja dabar užmanytas uaujas 
geležinkelių linijas Lietuvoj: 1) 
nuo stacijos Thorensburg į Baus
kę, 2) nuo stacijos Szventėnų į 
Panevėžį, su atskira alkūne į 
VVilkmergę ir nuo stacijos Pane
vėžio į Bauskę.

rublių, kurie jau, ypacz po Lietu
vos mokslainės, likosi daugumoj 
su bjauria prievarta surinkti. Isz 
pradžių rengėsi tę paminklu sta
tyti ant placiaus prieszais staezia-j 
tik isz k ji “soborę” (nuo katalikų 
paveržta Beniaus Szvento Kazi
miero bažnyczia), bet Orzevski 
išrinko jam vietę prieszais savo 
gyvenimę, ant skvėro prieszais 
general gubernatoriaus rumę, 
turbut, idant neužmirsztų, kad 
Maskolijoj vien kraujagerystė- 
mis galima lengviausiai garbę 
užsipelnyti, taigi kad ir jam pri
dėta takais Muravjevo Koriko 
vaikszczioti.

Prigawingas rasztinįkas.
“Ukinįkas” paduoda, kad val

szczionys Griszkabudžio valsz- 
cziaus (Naumieszczio paw., Su 
valkųgub.)ant susirinkimo parei
kalavo, idant viltas praszalintu 
jaunesnįjį raszt'nįkę, kurisai sa
vo szelmystomis įgrbo walsz- 
cziui. Lie|>ė vyresniamjam raszti- 
nįkui parnszyti atsakantį proto- 
kolę. Tas atlikęs rasztę, padavė 
jį ukinįkams pasiraszyti. Jau keli 
pasiraszė, tik paskui vie
nas isz apszviestesniųjų* ūki 
nįkų užsimanė tę rasztę perskai
tyti. Skaito žmogus ir pats ne no
ri tikėti: protokule stovi, buk 
vahzczius nutarė palidosuoti nuo 
darbo jaunesnįjį rasztinįkę ant 
trijų dienų. Taigi mat kaip elgia
si valszczių pinįgais užlaikomi 
rasztmįkai: jie, norėdami pavie-

Pieszimo mokslalnft Balt
stogėj (Bialostoke).

Iszdirbimai Lietuvos amatnį- 
kų ne atsižymi savo dailumu, to
dėl tai jie ne gal konkuruoti su 
iszdirbimais kitų miestų, kaip 
antai: Maskvos, Rygos, Pfeter- 
burgo arba Warszavos, ne kal
bant jau apie iszdirbimus kitų 
krasztų. Kaslink dailumo iszdir- 
bimų, iki sziol dar visgi iszdirbi
mai Prancūzijos pirmę terp wi-ų 
svieto krasztų užima vietę. Prie
žastis to yra ta, kad beveik kiek
vienas prancuziszkas amatnįkas 
moka pieszti, taigi savo iszdirbi- 
mams suteikia kuo gražiausiu pa
vidalu. Lietuvos gi amatnįkas 
pieszinius mato vien aut papiesz- 
tų szventų paveikslų bažnyczioj. 
Idant kiek norint pakelti iszdir
bimus Lietuvos amatnįkų, kaip 
kur miestai stengėsi parengti at- 
sakanezias piešimo mokslainės, 
bet musų amatnįkai, nesuprasda 
mi reikalo, ne noriai jas lankė. 
Dabar ant visos Lietuvos yra 
vien VVilniuje viena tokia mok- 
slainė (Prancūzijoj, ant tokio jau 
ploto yra jų keli szimtai). Nuo 
pradžios szių metų miestas Balt
stogė (Bialostokas), Garteno gb. 
nusprendė sekti Wtlniaus paz 
veikslę: prie vietinės realiszkos 
mokslainės tampa ' ežia įrengti 
vakariniai pieszimo kursai amat- 
nįkams ir jų mokintiniams. Ant 
įrengimo kursų miestas paskiria 
300 rublių, amatnįkų gi užveiz 
dos įrėdnė kitę 300 rublių. Kur
sai iszskaityti ant 2 metų. Lan
kanti niokslainę amatnįkai ir jų 
mokintiniai mokės po du rubliu 
ant metų ir tai mokant po 1 ru
blį kas pusmetis, Skaitlius noriu - 
ežių mokintieši ne aprubežinotas, 
taigi į niokslainę paiil|>s kiekvie 
nas, kas tik norės patilpti. Kad 
tik norinezių kuo daugiausiai at
sirastu.

ežio wirazinįkui įtiktu SifiiųpAsi
valszczių prigauti. Jie turbut 
teip jau melagingus raszė nutari
mus, kur valszczionys nutarė rei
kalauti sugrąžinimo lie- 
tuviszkos spaudos. Tegul todėl 
valszczionys gerai dabojusi ir 
niekada ne padeda savo paraszo, 
kol raszto ne perskaitys, tegul 
nepasitiki žodžiams savo užlai
komų koncelarijų rasztinįkų.

Girių užweizėtojai.
^ftit girių licitacijos Bobrulisz- 

kėje, 8tarapolės pavietyj, kaip 
paduoda “Ukinįkas”, girios už- 
veižėtojai susitarė su žydais ir 
ne norėjo su visu ukinįkų pri
leisti, idant tik žydai galėtu pi- 
giaus pirkti. Prasidėjus Imita
cijai, ukinįkus su visu laukan iš
varė. Ukinįkai iszėjo, bet vėl no 
rėjo atgal sugrįžti, tik durys bu
vo isz vidaus užrūkytos, taigi 
jas ir pradėjo žmonės versti, no
rėdami žydus jszmuszti.' Zydpa- 
iaikiai matydami, kad bus niekai, 
iszszokoper langus, o girių po 
nai suraszė protokolę ant ukinį
kų. Tie teiposgi padawė skundę 
ant girių ponų, kad jie daro suk
tumus, su žydais susisarę. Kaip 
ežia viskas pasibaigs, dar ne ži
nia.

Paminklas ant garbes Mu- 
rawjewo, Wilniųje.

Neužilgio jau Wiiniuja\.prasi
dės darbas prie statymo pamiu. 
klo ant garbės atsižymėjusio Lie 
tuvoj per paskutiuį lenkų <naisz- 
tę Muravjevo. Projektas, pa
dirbtas Cziž<»wo, likosi jau aeco- 
riaua Mikalojaus užtvirtintu.

Didžiausia mergų prekia
vimo vieta.

Laikrasztis “Novoje Wremia” 
raszo, kad ant visos Maakolijos, 
Vllniuayra viduriu mergų pre
kystes. Ūžia suvaro žydai agentu 
mergas isz visų Lietuvos ir Len
kijos krasz’ų. Paprastai tie agen
tai pažada kaimų merginoms ge
tas vietos VVilniuje, bet kaip tik, 
pasitikėjusi žodžiams ne žinonisz- 
k<> agento, mergina davėsi ežia 
atg benti, jau pražuvo ant vi- 
sida. Isz VVilniaus tę žmogiszkę 
taworę varo tolinus į vienę pie
tinės Maskolijos inie>tę. ten mer
ginas Kortuoja: gražesnės ir up- 
szviestesnės , eina į Peterburgo, 
Maskvos, Ch>rkovo, Od-sos, 
Kijevo ir Wai>zawos paleistu
vystės namus; niekesni’ gi tavo 
ra.- patenka į tokius jau • amus 
mažesnių miestų. Ir toki tai 
bjaurus darbai ats būva Wi>niuje, 
akyse jo generalgubernatoriaus 
Orževakio. Matomai Kražių -bu 
deliui ir jo tarnams visai kas ki
tas rupi, o ne stabdymas žmonių 
prekystes ir kitokių bjaurių dar
bų.

jiMMMaii MM

Prekes jawų Liepoj u j.
Prekės jawų Liepojoj wėl tru

putį nupuolė. Už rugius moka: 
už vidutiniszkus po 58| kap., už 
geresnius po 59| už pudę; už 
kvieczius 89—93 kap.; avižos 
lietuviszkos po 58 kap.; miežiai 
po 55 kap.; grikai po 69 kap; 
žirniai 60—63 kap.; pupos 76 
kap.; linų sėmens po 99 kap.—1 
rubl. Klynės stambios po 56—62 
kap.; smulkios po 49—55 kap; 
kanapių sėmens po 1 rub. 2 ka
peikos.

Prigėrč. •
29 d. Sausio, VVilniuje, moteris 

darbinįko, Pranciszkaus Dovei
kos, gyvenanti. kataHkiszkoj 
dvasiszkoj seminarijoj, nuėjo isz 
upės Nerio vandens parneszti, 
bet norėdama iszgriebti viedrę, 
kokį jos vyras buvo toliaus į 
aketę įleidęs, pėrėjo ledu apie 
30 žingsnių, atsietojo prie akėtės 
ir pradėjo t>u kojoms bandyti twir- 
tumę ledo, bet ledas įlūžo ir ji 
pati po juom palindo ir prigėrė.

Maisztai gimnazijose už 
maldas. .

Kętik pasibaigė ir tai teip liūd
nai, "bandymas pasipriešinimo 
mokintinių Mintaujos gimnazijoj, 
atsitiko toks jau pasiprieszinimas 
Liepojaus gimnazijoj; ežia tei
posgi, ant įsakymo valdžių, mo
kintiniai katalikai,'kaip paduoda 
laikrasztis “LibavskijaNovosti*, 
atsisakė melstiesi maskoliszkai ir 
todėl dabar pradedant rnokslę ka- 

-ta44hai--e«k ne-kalba muldoa** 
Toliaus“ Peterburgskija VViedo- 
mosti” pad uodą kad dėl nenorėjimo 
kalbėti maldos maskoliszkai, 150 
mokintinių katalikų Palangos 
gimnazijas likosi iszvarytų. Pa
siliko joje dabar tik 30 mokinti
nių ir todėl ežia reiks gimnaziję 
uždaryti. Liepojoje yra 200 mo
kintinių katalikų; gal ir jiems 
reiks apleisti mokslainę. “Pėter- 
burskija VVicdomosti” sako, kad 
teki kvaili padavadyjimai vieti
nių valdžių, turbut, yra slepiami 
nuo centraliszkų valdžių. Tam 
mes netikime, nes Mintaujos 
gimnazistai atsiszaukė juk į cen
trai iszkas valdžias ir net prie 
ciecoriaus ir tos liepė juos isz 
gimnazijos išvaryti.

Katalikiszka bažnyczia 
atiduoda garbę sta- 

cziatikystei.
“VVilensky VViestnik”, kores

pondencijoj isz Klecko, Minsko 
gub., raszo, kad laike maskoliš
kų Trijų Karalių, kada staeziati- 
kių procesija traukė isz cerkvės 
aut upės Lani, pasveikino ję ka- 
taliszka bažnyczia visais tavo 
varpais ir skamb no teip ilgai, 
kol ta procesai ja ne sugrįžo į cer
kvę- Dailus yra sutikimas terp 
visokių tikėjimų, bet ežia sta- 
cziatikiszka cerkvė ne užmoka 
katalikams tuom paežiu, ji reika
lauja vien garbės nuo katalikų. 
Sztai ir pats “VVilensko Wiest- 
niko” raszėjas klausia,kodėl tone 
daro visos katalikiszkos bažny- 
czios? Įle si sykį kiaulę į savo 
daržę, ji pareikalaus, kad ję įleis
tam ir į savo butę. Teip elgiasi 
juk visur begėdiszki maskoliai.

• Terp pabaigusių daktarystes 
mokslę Paryžiaus universitete 
moterų, yra viena gavusi dukla- 
ro diplotnę nesziofanti lirtuvisz- 
kę pravardę, Juze Joteikyiė.

• Gydiuyczioj su kandžiotų pa
siutusių sžuuų, Dro Palmirskio, , 
buvo pereituose metuose ligo- M 
nių: isz Garteno g<ib'. 57. VVil
niaus 44, Kauno 15 ir Minsko 
75.

* Prūsų randas atsiuntė tam 
likrę komiai ję į Litviję. Sąna
riui tos komisijos atl mkys pa
rengi u s maskolių raudo rau
puotiems pr eglaudos namus, 
idant ant t o paties pama'o pareng
ti tokius jau namus - Klaipėdos 
apskrilyj, kur dabar terp lietuvių 
raupai pradėjo platintiesi.
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|| Netoli Vai para iso, ant oceano, 
expliodawojo garinis katilas ant 
chdeniszko kariszko laiWo, prie 
ko 5 jurinįkai likosi užmuszti, o 
8 sužeisti.

■ .Jaunas isz radėjas.
Isz S t. Louis, raszo: atsirado

8U- 
ex-

H Litografiszkoj dirbtuvėj Fu- 
entenau, netoli Leipcigo, Saksų 
£• mėje, a'sitiko smarki explio- 
zija, kurios dvi darbinįkės likosi 
sudraskytos.

|] Danuzki keliaiviai, Olafson 
ir Philipson, la:ke savo kelionių 
ant Pamyro (parubežiuose terp 
Markuli joe ir Afganistano), su
rado ten suvisu nežinomas iki

į Alaskę penkis garlaivius ir tai 
nuolat ai. Dabar, žiemos laike, 
kelione, dėl didelių ledinių kalnų 
plaukinėjanczių ant oceanu, 
gana pavojinga.

U Mieste Saranske, Penzos 
,gub.,24d. Sausio užsidegė vaikų 
prieglaudos namai. Ugnyje pra
žuvo ir 8 vaikai.

| ln d i jose juo toliaus, juo dau
ginus žmonių pasiekia badas. 
Randas dabar duoda darbę 2,700, 
00<> baduol ų bet tolinus atsiras 
jų dar daugiaus.

Fall River, Mas. Nuo 
Kovo bus czia atidarytos dirb
tuvės bovelnmių iszdirbimų 
‘•Roburn Mills”.

U Mieste Poznaniuje užsidegė 
gy venimaa vežėjo Schillingo; 
ugnyje pražuvo ir 3 jo vaikų

Isz Amerikos
Puikus sūdo nusprendimas.
Louisville, Ky. Pateko czia po 

sudu koksai B. Ringsvald, už 
apdaužymę savo moteries. Riog 
svald teisinosi, kad, imdamas da
bartinę savo paczię, jis tikėjo, 
kad ji yra balta moteriszkė, bet 
kada persitikrino, kad jos gyslose 
yra truputis negriszko kraujo, 
pradėjo ję kuli i. Sudžia tokį ap 
skųsto teisinimasi priėmė ir jį 
nuo bausmės paliuosavo.

Netikęs sūnūs.
Vinoennes, Ind. Namuose 

d žios Fovee atsitiko smarki 
pliozija, kuri iszgriovė su visu
namus. Pasirodė, kad sūnūs su- 
džios, Jurgis, tyczia įdėjo į pe
rsiu kelis parako svarus. Jurgis 
dar jaunas, vo- 23 metų, jau sė
dėjo pataisymo namuose, bet ma
tomai ten jo ne pataisė; sugrįžęs 
teip paleistuviavo, kad tėvas jį 
iszvijo. Taigi užtai norėjo aiker 
szyti savo tėvui ir moczękai. 
Tiems vienok pasisekė iszsigel- 
bėti.

Dideli gaisrai.
Cleveland, Oh. Sudegė 

Medical Institute. Dras S:mon, 
kurisai atkako czia gydytiesi, su
degė. Užgimus gaisrui jis^ teip 
persigando, kad net nežinojo*kę 
daręs; pasislėpė po lova ir atėjus 
jį iszneszti tarnams, tie jo nerado,' 
taigi tikėjosi, kad jis pats iszsi- 
gelbėjo.

Ottava, Ont. Kanadoj. Užgimė 
czia didelis gaisras parl amento 
namuose, jo dalyje “O!d VVestern 
Department”. Blėdį ugnelės pa- 
darytę skaito czia mažiausiai ant 
250000 do’. Sudegė teiposgi dau
gelis visokių svarbių rasztų ir 
rando dokumentų. Dideli szal- ' 
ežiai sunkino sargams gesinimę 
ugnies. Sprendžia, kad czia ugnis 
užgimė nuo padegimo.

Aukos girtuoklystes.
Isz Painsvilbe, KyC Trys mies

to jauni vyriszkiai: Andrev 
Wilson, Pruton Hali ir Harry 
Brovn—prigėrė upėj Big Sandy. 
I-z važiavo jie mat isz namų ir 
keltftę dienų girtuokliavo. Grįž
dami gerai pasigėrę, jie užsimanė 

per užszalusię upę,

T Nabhua, N. H. Dirbtuvės 
bovelninių iszdirbimų Jackson 
Co. bus diktai padidintos; priims 
daugiaus darbinįkų.

5 Nevport, Ky. Dirbtuvės 
Nevport Rolling Mill likosi vėl 
atidarytos. Gauna jose darbę 400 
darbinįkų.

5 Ellvood, Ind. Apie 400 
darbinįkų dirbtuvių Mc. Beth 
Glas Cmnpany paliovė dirbę. 
Komitetas, paskirtas isz darbinį
kų bando susitaikyti su kompani
ja.

1 Columbia, Pa. Szilkų ver- 
pinyczioj, ėsanezioj tame mieste, 
priėmė 100 naujų darbinįkų. 
Dirba czia dabar isz viso 700 
darbinįkų, aut pavasario gi busę 
dar 200 priimtų.

Czeverykų dirbtuvėj Smi- 
tho, Jonese & Co,West Pulmane, 
likosi praneszta visiems darbinį- 
kams, kad uždarbis jų liekasi nu- 
mažintas ant 5%.

5 Harrisrurg, Pa. Dirbtuvė
se Pensylvania Steel Co. likosi 
prilipinti apgarsinimai, kad nuo 
1 d. Kovoszių metų* alga darbi 
nįkų taps numažinta ant 10%. 
Numažinimas tasai pasieks 3000 
darbinįkų.

5 Chicagoj, visose didelėse 
ir keliose mažesnėse skutų isz- 
dirbinyežiose (garbarnėse) likosi

1 nuo ateinanezio 
panedėlio darbinįkų uždarbis 
liekasi numažintas nuo 5—15%, 
laikas gi darbo pailgintas nuo V 
ant 10 valandų ant dienos. Dar
binįkų unijos nusprendė pakelti 
sztraikę.

Kontraktorius Dyer, ku
riam pavesti darbai prie dirb 
dinirno elektriszko geležinkelio 
isz Detroito į Port Hturon, gavo 
jaudaleidimę pradėti darbę visose 
vietose. Inžinieriai dirba planus 
ir ženklina vietas, per kurias ke
lias bėgti turės. Darbai ant viso 
kolio prasidės isz syk keliose 
vietose ir tai dar szį mėnesį, nes 
nori jį ant tiek padirbti, idant 
užstojus Gegužio mėnesiui trukiai 
galėtu bėgti. Prie to darbo galės 
gauti uždarbį keli szimtai darbi
nįkų.

5 VVisuose Amerikos krasztuo 
se užgimė smarki savitarpinė ka
rė terp plieno dirb'uvių. Illinois 
Steel Co. pirmiausiai, numažinusi 
darbinįkų uždarbį, jų kasztais 
numažino prekę plieninių szenių 
Chicagoj ant 17 dol. už tonę. 
Carnegie Kompanija ant to atsi
liepė numažindama prekės ant 
14 dol. Teip mažos prekės dar 
niekada nebuvo. Žmoma, ta sa 
vitarpinė karė terp milijonierių 
kompanijų turės atsiliepti ant 
daibiuįkų uždarbio, kadsngi pa 
prastai visada visokias milijo
nierių fantazijos reikia ant galo 
darbinįkui užmokėti.

Lansing, Mich. Komitetas 
“Michigan Federation of Labor” 
susirinko czia ant lodos. Federa 
cija steng asi iszderėti nuo ties- 
darių butų, idant kaliniuose lai
komi kaliniai ne butu dirbtu
vėms parsamdomi ir idant kali
nių darbas ne darytų konkuren
cijos darbinįkams. Sanariai Fe 
deracijoa nusprendė boycotuoti 
pardavinyczię Brook, Buffiny- 
ten Shirt Co. isz Albany, N. Y. 
todėl, kad ji padarė kantraktę 
su kalinių užveizda ir isz czia 
ima iszdirbimus. Teip jau bus 
boycotuotoa ir visos pardaviny- 
czioa, kokiu nors budu pa si naudo 
janeziaa isz nusikaltėlių darbo.

Padegimas.
Springvellse, netoli Detroito, 

užgimė gaisras namuose, kuriuo&e 
gyveno lenkas Rogulski su savo 
szeimyua. Dviejų melų sūnūs 
Rogulskio su visu sudegė, 11 me važiuoti per užszalusię upę, Į 
tų duktė teip apdegė, kad teipos- nors ledas buvo silpnas. Įvažia- į apgarsinta, kad 
cri till-Ac mirti * Lili cvai ..„1__ ______ i—___ U.-A.. ______________________ 1x1!— J__ L.gi turės mirti; kiti szeimynos sa- vussnt vidurio upės, ledas įlūžo 
nariai te posgi apdegė, bet ne ir vežimas su žmonėms ir su ark- 
mirtina*. Sprendžia, kad gaisras liais paskendo.
užgimė nuo padegimo. Pereitę 
u etę su dinamitu buvo irzgriau 
ta-* viena-i kaiminystoj ėsantis 
namas, prie ko dvi žmogystos! czia jaunas vyriszkis, Benjamin 
ii osi sunkiai apkultos. Tęsyk Brazelle, 
wi-i kaltino Rogulskį, buk jis di 
uamitę padėjo—taigi, turbut, da 
bu* už lai j im mat aiker^zyjo.

Drąsus pleszikai.
Isz St. Louis, Mo. 12 d. Wasa- 

rio, naktyj, plėszikai į-iveržė į 
hiurę agento paslėptos policijos, 
I*. Murphy ir pavogė visus ten 
laikomus padirbtus ne tikrus p*nį 
gus. Kalinyj yra keletas suimtų 
pinįgų dirbėjų—-taigi pavogus 
dabar jų padirbtus pinįgus 
sudui trūksta darodymų ant 
nubaudimo tų pinįgų dirbėjų. 
Czįa, turbut, minėtę vagystę pa
pildė draugai tų nusikaltėlių.

Užpuolimas ant trūkio. -»■
Butj.er, Ind. L-kosi ežia su- 

aresztuotas Frank Kone, isz Jo- 
liet, III., kada jisai stengėsi įsi 
griebti į vienę vagonę tavorinio 
trūkio Lako Shore geležinkelio. 
Jį nužiūri, kad jisai yra vienas 
isz plėszikų, kurie terp Chicago 
ir Butler iszplėszė seniaua vienę 
vagonę to paties geležinkelio ir 
paėmė visokių daiktų vertės

* kelių tukstancz‘ų doliarų. Policija 
pasitiki, kad suėmus Kone, pasi
seks jai sugaudyti ir kitus tos 

' draugystės sąnarius.

Nelaimingas atsitikimas.
Farmerys, apsigyvenęs netoli 

North Branch, Min. John Bon- 
niman, jo moterie ir du suaugę 
aunus nustojo gyvasties, vien 
vienas sūnūs iszsigelbėjo ir tai 
netikėtai. Jie užtroszko gilioje 
rūsyje, kurię užsikasė girioje ir 
czia sukrovė bulves (roputes). 
Czia pirmiausiai nuėjo patsai 
Bonniman ugnį pakurti, nes jam 
rodėsi, kad gal ten sukrautos bul* 
vės suszalti ir kaip tik ant ryto
jaus užėjo į tę rūsį pažiūrėti, 
puolė jis tuojaus, tas pats atsi* 
tiko paskui su sunumi vienu ir 
kitu ir su vėliausiai išėjusia mo
tina; jie užtroszko nuo rūsyje 
susirinkusių gazų. Motina dar 
suenok tiek užlaikė pajiegų. kad 
galėjo besiartinantį prie rusies 
jauniausi jį sūnų persergėti ir 
paliepti bėgti pas kaimynus pa- 
szsukti pagelbę. Kada vienok 
tasai su pagelba atėjo, jau rusyj 
wisi buvo ne gyvi.

Aukso krasztas.
Į Seattle, Wash. atplaukė gar- 

laivys Topeka, ant kurio atkako 
daugelis aukso jieszkotojų isz 
Alaskos. Jie pasakoja apie vietas 
neseniai surastas ant Klonlike 
Creek, kuriose yra daug aukso, 
tik ežia užgimė nesutikimai terp 
darbinįkų ir aukso jieszkotojų. 
Dabar jau plaukianti į sziarius 
(į Alaskę) laivai veža ten daug 
isz Amerikos keliaivių, bet į 
pavasaiį skaitlius ten važiuojan- 
czių pasidaugys. Pac fic Coat 
Steamrhip Co. nngiasi siuntinėti

pagarsėjęs jau savo 
visokiais iszradimais; dabartinis 
vienok jo i-zradimas toli už
pakalyj paliko visus szio amžiaus 
iszradimus. Laikraszcziai pra- 
nesza, buk Brezelle iszrado ne 
tik budę kaip paversti visokius 
metalius į auksę,bet stato j ischemi
ją, ir metalurgiję ant visai kitokių 
pamatų-ir tai vien su pagelba 
elektrikos. Czia tveriasi jau 
kompanija, kuri sunaudos Brazel- 
iio iszradimus. Kad tik ir tame 
ne butų paprastas amerikonisz- 
kas humbugas, kokių czia visada 
pilna laikraszcziuose. Paprastai 
vien tie amerikouiszki išradimai 
isztikro pagarsėjo, kuriems euro- 
peiszki • mokslincziai pamatus su
tvėrė; isz kitų garsių czia isz- 
raditųų daugumas buvo p įprastu 
bumbulu.

Miestas be vandens.
I>z Evansvilles, Ind. raszo, kad 

miest.'8 likosi be vąndens, 
kadangi susikimszusios lytys isz 
kėlė prietaisas vandens trauki
mui. Atsitikus kur gaisrui, miestas 
atsirastu dideliame pavojuje, 
kadangi yra czia vos keli pri 
vatiszki szuhniai, taigi pritruktu 
vandens ant ugnies gesinimu. 
Ant upės Oaio, kaip tik galima 
užmatyti, plaukia lytys; vanduo 
pakilo iki 34 pėdų, tik jo pavir- 
szius uždengtas lytims ir dau
gybe-medžių, kokius vanduo ir 
lytys arba pagriebė isz krautuvių 
ar isz szaknų iszrovė. Ties 
tiltu Henderson lytys susikimszo 
ir iszkilo ant 40 pėdų augsz- 
cziaus tilto Nashvilles geležin
kelio ir tasai likosi isznaikytas; 
atėjo žinios ir apie kitus tiltus 
lyczių iszardytus. Wienas mažas 
garlaivys, lyczių nugriebtas, li
kosi su visu jų sumaltas; daugelis 
kitu garlaivių yra pagadytų.

Meksikoniszkl pleezikai.
Durango,Mex. VVežimę prikrautę 

cidabro,isz viso vertės 130000 isz 
kastynių gabeno į m i estę Mexiko; 
terp ' Sbmbrerete ir San Filipe 
užpuolė ant jo plėszikai. Wežmię 
saugojo ginkluoti sargai, bet jie, 
pamatę plėszikus, pasikąvojo. 
Taigi užpuolikams pateko visas 
vežamas cidabras.

t Netoli Magnolia, Ark., malū
ne brolių VVyrich atsiliko explio- 
zija garinio katilo, prie 
žmonės likosi užmuszti, o 
sunkiai sužeisti.

ISZ 
Lietuwiszku dirwu 

AMERIKO.

Mimi naujausi užmany
mai.

Musų laikraszčziuose yru dabar 
trys užmanymai: emigrantų na 
mss, skaitinyczios ir liet u vi-z k h 
spaustuvė Tilžėj. K:ekvienas su 
pranta, kad visi tie užmanymui 
yra naudingi, taigi galima vien 
geisti, idant jie įsikūnytu 
Tuom tarpu nuo į-ukunyjimo ka 
tro .nors isz tų užmanymų yra 
teip toli, kaip ir priesz pasirody- 
mę paežio užmanymo. Emigrantų 
namę remia “Kardas”, taigi be 
apsirikimo galima spręs
ti, kad jo ne rems nė “Garsas” 
uė “Rytas”, nors jis musų imo- 
n;ms butu dar reik-d i ogesnis, ne-

gu isz tikro yra. Mes pakėlėme 
reikalę skaitinyczių. Dalį musų 
straipsnio dar atkartojo “Gar
sas”, bet kaip tik jį parėmė 
“Kardas”, toliaus, žinoma, jau nė 
“Garsas” nė “Rytas” ne pritars. 
Eikime toliaus. P. Žiemkentis už. 
manė lletuviszkę spaustuvę Til
žėj. Wiskas buvo gerai, kol “Ry
las” ne pritarė; tuojaus polam 
jau “Karde” atsirado ir komedi
ja ir maskoliszkas sznipukas, ir 
tas vis, kaip mes sakome, dėl 
brolių ir lietuvystės labo. Mums 
rodosi, kad teip besielgiant mes 
nieko nesutversime, bereikalo 
tik giriamėsi, kad norime dirbti 
ant brolių labo, kadangi mums 
rupi wieu savo paties ypata, 
wien musų simpatijos ir antipati
jos. Tokiu budu, musų laik- 
raszcziai stojasi vien įnagiu isz- 
leistojų ir redaktorių; jie paskir
ti greieziaus ant užkirtimo kelio 
mums nepatinkantiems, negu ant 
lietuvių naudos. Suvienytomis 
pajiegomis galima kę nors atlik
ti vien tęsyk, kada pradėsime 
vieni kitus godoti; kol to neisz 
muksime, bereikalo tik keliame 
didesnius užmanymus. Prie tokių 
iszlygų galima pasikėsinti vien 
atlikti mažai turto reikalaujan- 
ežius daiktus taigi vien pajie
gomis uimanytojaus draugų. Ant 
parodymo silpnų pusių užmany
mų yra kritika, o ne tylėjimas 
apie patį užmauymę, insinuacijos 
arba Lzjuokimas. Iszjuokiant 
kilę, mes juk tik duodame ki
tiems tierę Užjuokti musų darbę. 
Mes net per garsiai kalbame apie 
iszrovimę usnių isz kaimyno dir
vos, bet nesirūpiname apie usnis 
auganezias ant mu-ų paežių dir 
vos ir nekeneziame, jeigu kas jas 
iszdryao mums parodyti. •

Imz Cincinnati, Oh.
Nr. 6 “Lietuvos” yra patalpin

tas pagarsinimas, buk uždėta 1 
Kovo 1891 m. kn. Walaiczio, 
Szvento Kazimiero Draugystė Ii- 
kosi atnaujinta ir sudrutinta. Tas 
viskas ne tiesa. Draugystė uždė
ta ne 1, bet 15 Kovo. Kunįgas 
VValaitis davė drukuoti konsti- 
tuciję lietu visiku i, o kunįgas 
LipskF norėjo’ ję drukuoti len- 
kiszkai, norėdamas tuom patikti 
lenkberniams, bėt ne pasisekė, 
kadangi sanariai draugystės lie
tuviai. Atsilankius kunįgui 
Sutkaicziui, kn. Li|>ski lie
pė jai atsimesti nuo kunįgo Sut- 
kaicz'O, paskui uždraudė prigulė 
ti prie Susi vieny j imo Lietuvių 
Amerikoj. Teip elgėsi ir skriaudė 
jis lietuvius, kad mes turėjome 
su visu atsitraukti. Musų drau
gystė, kur rinkosi seiliaus, ten ir 
dabar renkasi. Kunįgas Lipski, 
norėdamas musų draugystę iszar- 
dyti, sutvėrė isz sulenkėjusių lie 
tuvių kitę netikrę Szvento Kazi
miero Draugystę; musų gi drau
gyste yra ta pati, kurię sutvėrė 
kunįgas VValaitis, o ne ta surink
ta isz sulenkėjusių kunįgo Lip- 
skio. Tušai gazdina, kad pravar
des musų Lzdrukuos ir prilipins 
prie bažnyczios durų, siųs ir į 
Rymę. Žinoma, to padaryti ne 
g d, tik bjaurina mus teip, norė
damas a t keružy ti.

VVirszinįkai Szvento Kazi
no ier i o draugystės:

Preziįent.—Mart. Masolas. 
Kasier.—Jonas Dubauckas.

Lietuwl8zka8 balius Ir te
atras.

14 d. Waaario ašių metų, Chi- 
cagos lietuviszka Simano Dau
kanto Draugystė atliko teatrę sa
lėj senos bažnyczios. Atgrajįtas 
likosi veikalas “Pinįgai Galva- 
sukiai”. Kę vertas patsai veihe- 
lae isz literariazkoepusės ir kaip jį 
atliko aktoriai Simano Daukanto 
Dr., pasakyti ne gabu, kadangi 
pats nė ant teatro, nė ant bal aus 
nebuvau.Kiekgirdėj iu, klausyto
jų ant teatro surinko daug, taigi 
gal kelesdeszimts doliarų 
į Draugystės k«-ę.

Kardui.
“Kardas”, ant musų atsiliepimo 

ant korespondencijos p. Kurmio, 
užduota mums keturis klausy
mus, id uit, kaip sako, galėtu ant 
toliaus apahaugoti (nuo ko?). Ant 
to aUil epimo atsakome trumpai, 
kadangi “Kardas”, vieton argu
mentų, pasinaudoja eufizmatais; 
ginezytiesi gi už sofizraatus nėra 
reikalo.

1. Kada dalykas yra vieszu, o

i kada asabiszku, tę, mums rodosi, 
kiekvienas sziek tiek apszvies- 
tas žmogus supranta: stabdyti

i girtuoklystę, jeigu ji yra per daug 
i iszsikerojusi ir per tai užkenkia 

visuomeniszkiems reikalams, 
kiekvienas privalo.

2. Ten baigiasi nuomonės, o 
• prasideda veidmanysta, kur gi

nantis nuomones pats į jas ne 
tiki; kur ant pertikrinimo kitų 
pasinaudoja argi men tais, isz 
kurių pats juokiasi, arba ;*eigu 
pasinaudoja melu.

3. Kada bažnyczioj galima 
juokus daryti, ne mus reikia 
klausti, bet tų, kurių yra bažny- 
czia, taigi susirinkusių ten ant 
maldos: jeigu jie sutiks, idant 
kiekvienas ten juokus darytu, 
tęsyk tegul susirinkę nors rago
žiumi vartytus), mes to ne nu 
peiksime; kitaip juk ne kunįgę už
gauname, tik ant maldos susirin
kusius, ne isz kunįgo juokus 
daromė, tik isz visų ant maldos 
subrinkusių. Jeigu mes nori
me, kad musų pasielgimo be 
pamato kiti ne niekintu, duokime 
gėrę paveikrlę pripažindami 
liuosybę kitiems. Ant liuosybės 
remiasi piržengystė, už liuosybę 
juk kariauja vi»i tų nuomonių 
prisilaikanti.

4. Klysta “Kardo” raszėjas: 
Eulupos inteligentai ne užsiden
gia anonymais, nors mes nepažįs
tame nė vieno, kurisai tuom 
ginklu pasinaudotu. Europiecziai 
musų broliai, priversti aplin
kybėmis, užsidengia pseudonymais 
arba kriptonymais, o tie ne reisz- 
kia tę patį kę anonymai. Pseu- 
donymų nieks ne slegia nuo sa- 
vujųf kadangi jais pasiraszę, 
dirbdami ant visuomenės labo 
ir slėpti ne reikalauja; apie ano- 
nymus žino gi labai mažai ir jais 
užsidengę* tankiausiai stengiasi 
nesutikimus didinti, arba be jo
kios naudos savo artyn>ę erzinti. 
Užsidengę pseudonymais sten
giasi naudę visuomenei atgaben
ti, pasinaudojęs gi anonymu turi 
už mierį vien sau nepatinkantį į 
kasti*. Czia, rodosi, vieni nuo kitų 
labai toli stovi.

Tiek tnusų atsakymo. Jeigu 
“Kardui” to neužtenka, tęsę 
suras savo paties skyltyse, raszte 
apie nenaudingus ginezus. Musų 
mieris ne mokinti kitus laikrasz- 
czius, teiposgi ir pats ne reika
laujame kitų pamokinimo. Pasi
naudojame argumentais ant per
ti kriuimo kitų, nes per tai pasi
tikime patraukti daugiaus į vienę 
kruvę darbuose ant nuveikimo 
kokio nors naudingo visuomenei 
reikalo, tokię jau tie-ę pripažį
stame kiekvienam lietuviszkam 
laikraszcziui. Kiekvienas isz 
musų pats, nors ir geriausius 
turėtu mierius, nieko nuveikti 
neįstengs, susidėję gi viri—dau 'muzikai užgrajyti, tas teisybė 
gelį reikalų galėtume atlikti, ^hesiveržtanezius suramino ir jie 
Warga8 tik, kad mes niekaip į pradėjo grįžti ant sawo 
kruvę suveiti ne g.ilime, viena visgi daugybė žmonių
kitam kebę užkertame ir vienas bkosi skaudžiai sumankytų, 
kitę niekiname ir apskundžiame 
ir tai ne visada teisingai. Jeigu 
mes karę už savo programę pri 
imame, tai kol ji nepasibaigs, 
atsižadėkime kę nors tverti, 
karė ne tveria, tik naikina.

U Garlaivys “Cayann 
kiantis isz Bilbao, saiaurinėj 
Iszpanijoj, Baskų kraszte, į GLs 
govę. Šzkotyoj, sus daužė Pran
cūzijos pakrantė>e. Paskendo ir 
20 buvusių ant jo jurinįkų.

|| Mieste Simferopoliuje, nesu
sekti piktadariai, atėję naktyj ant 
kareiviszkų kapinių, isz vedė isz 
namų jų sargę ir pakorė, paskui 
atkasė keletę kapų ir paėmė nu
mirėlių galeras.

|| Mieste Kvongten, Chinie- 
czių kraszte, susirinkus daugeliui 
žmonių į teatrę, truko liampę. 
Susirinkę pradėjo ant syk verž- 
t’esi per duris. Susigrūdime 300 
žmonių ir 30 aktorių likosi vi- 
siszkai sumyndžiotų.

Į| Aut Samaros geležinkelio, 
netoli stacijos Iglino, susidaužė 
trūkis bėgantis isz Czelabinsko 
(pradinė stacija naujo didžiojo 
Sibėrijoa geležinkelio). Su visu 
susidaužė i*z viso 11 pasažieri s 
nių vagonų. Du pasažieriai yra 
ant vietos užmuszti, 20 gi yra 
sunkiai sumankytų, o terp tų ęlar 
keletu^ mirtinai.

O J»z Windobonosraszo, viena- 
me VVengrijoskaįne. 18apsivedu 
šių moterų, kurioms nusibodo jų 
vyrai, nusprendėjuos nuuuodinti, 
idant niekeno ne stabdomos, galė
tu atsiduoti pa leista vystoma su 
jaunais kaimo berniukais. Gavo 
jos nuoezigonų nuodų ir jų pribėrė 
į valgį sįwo vyrams paduot ę, 
nuo ko vyrai isz tikro pasimirė.

U Lvove, Galicijoj, laike ! uni
tų Trijų Karalių, kada kunįgai, 
teip kaip ir pas staeziatikius, 
szventina ant upės vandenį, at
sitiko msisztai: unitai pradėjo 
muazti žydus, prie to suteikė 
kaip kokiam ir krikszczioniui. 
Policija ne galėjo isz syk musz- 
tynių suvaldyti, turėjo pasi
kviesti pagelbę. Keletą maį^ąti- 
nįkų suaresztavo.

|* Isz Radomiaus raszo: apsi
gyvenęs czia kalvis Žinuda, pa
rėjęs girtas namon, pradėjo bani 
savo paczię ir norėjo ję muszli, 
bet už ję užstojo czia ėsantis Žmu- 
dos orol’s. Perpykęs kalvis, pa
griebė kirvį ir szoko prie brolio; 
kirto jam vienę kartę į raukę, 
autrę gi i galvę. Sužeistasis dar 
nubėgo p88 daktnrę, liet ten ne 
užilgio ir pasimirė. Užmuszėjas 
brolio bkosi suaresztuotas. Mat 
koki tai bjaurus vaisiai girtuo
klystės.

Į| Wiiid<>bonos (AuMrijossosta- 
pilė) teip vadiname “Kari” ten- 
tre atsitiko dideli nelaimė. L ike 
porodvmo pažįstamo Amerikoj 
veikalo, “Trilby”, pasirodė ant 
galerijų durnai, kadangi nuo pa 
kurto kaminėlio užsidegė tapetai. 
Pamalę durnus, visi susirinkę pra- 
dėjo ant syk rėkdami grustiesi 
prie durų- Direktorius liepė

|| Dorpate, Liflandijos guberni
joj, policija susekė pinįgų dirbė
jus, atrado ir jų dirbtuvę; dirbo 
jie popierines trirublines. Prie 
dirbėjų prigulėjo fotografas Post, 
pas kurį rado 200 gatavų jau 
trirublinių. Ėmė prie to darbo 
dalyvumę pagelbinįkas kaimo 
mokslainės mokytojaus, Ko|*nak; 
pas jį rado tei|x>sgi diktai pa
dirbtų pinįgų: virezinįku gi vi
sų buvo mechanikas Zibul. Tam 
vienok pasisekė pabėgti į Berly
nu, isz kur j*s rengiasi keliauti į 
vienę isz portų ir paskui į 4me- 
rikę.

fi Terp Marsilijos ir Monte Car- 
lo, Prancūzijoj, atsibuvo lenkty
nės vežimų be arklių. W i šok i 
toki vežimai iszėjo isz Marsilijos 
petnyczioj 7 valandę ryto, atėjo, 
į Monte Carlo nėdėlios dienę. 
Pirmiausiai atėjo vežimas Chape- 
loux; pajiega varanti prie jo yra 
garas; isz vežimų varomų su ke 
rusinu—pirmiausiai atėjo pareng 
tas p. L^metre. Nežiūrint kad 
plentai ant kurio atsibuvo lenk
tynės, yra ne lygus, kalnuotas, 
bet toki automat;szki vežimai 
bėgo vidutiniszkai po 34 viorstus 
ant valandos.

|| Mieste Tomske, Siberijoj, li
kosi isz atkakusio czia cirko pa
varytas arklių prižiūrėtojas. Au
gusi ir jis gavo «ietę ant telefonų 
stacijos. Po kokiam laikui, Au
gusi apsirgo ir neva numirė. Ku-

nę jo padėjo j grabę ir pastatė 
szaltame kambaryj prie cerkvės. 
Ant rytojaus vienok numirėlis 
pabudo, pakilo isz grabo ir lei
dosi bėgti namon ir ežia iszgaz- 
dino žmonis. Szaltis vienok tę-. 
syk buvo didelis, taigi bėgdamas 
isz grabo jis perszalo ir nuo to 
apsirgo sziltine, kuria ir dabar 
sunkiai serga.

|| Mieste Narvoj, prie Baltiko 
jūrių, ant kapinių yra laikoma 
jau nuo dviejų nedėlių moteris 
prekėjo Ulijanovo, apie 30 metų 
amžiaus. Buvo ji iszva-
žiavusi ant stacijos Molos-
kovei ir ant kėlio apmirė; liko
si pripažinta už humirnsię. Po ke
turių dienų nugabeno ant kapi
nių palaidoti kunę. Bet kad kū
nas ne buvo nė truputį pagedęs, Į 
taigi nusprendė jį palikti tyczię 
parengtame ant kapinių kamba
ryj. kurį pakuria ir nors czia bū
va po 20° szilumos, bet kūnas ne 
genda. Pulkai žmonių traukia 
ant kapinių prisižiūrėti kunui nė 
gyvos nė numirusios moterisz- 
kės.

|| Didelis boksztas Szventos 
Traicės bažnycz o% mieste Naj;o- 
lėj (Neapoliuj), Pietinėj Italijoj, 
sugriuvo ir užvirto ant szale 
pastatyto karei viszko ligonbu- 
czio, pramuszė stogę ir lubas ties 
keturiais ligonbuezio kambariais. 
Subėgo kareiviai ir sargai gel
bėti užgriuvusius ligonius; isz 
po griuvėsių girdėt buvo rėks 
mas ir vaitojimas. 1 Patiko pir 
minusiai vienę kareivį griuvėsių 
suspaustą iki juostai, kurisai nors 
dar gyvas, bet vargiai bo iszgis. 
Szale rado du jau ne gyvu. 
Ligonbuezio aptiekorių isztraukė 
dar gywę. Kitame kambaryj at- 
kasėsunkiai sudaužytus 5 karei v. 
Praeinanczię ulyczia vienę senelę 
užmuszė nupuolusios plytos.

U Maskoliszkas laikrasztis 
“Peterburgskija Wiedomosti” 
pranesza apie maisztus atsitikusius 
terp unitų Sedlecų gub., Len
kijoj, laike gyventojų skaitymo. 
M ai sz tai. toki huwn na ujiaiMų 
vietoj, bet daugelyj, antai Ra
dine, Sedlecų, Bielos, Sokolovo 
ir Konstantinovo paviecziuose. 
Kaimuose gyventoji! patiko 
tuos skaitytojus su nepasitikė
jimu: ukinįkai uždarinėjo savo 
namus o Ptt,s pasitraukė, kiti su
visu nenorėjo atsakyti ant už
duotų jiems klausymų, dar kiti 
reikalavo, idant juoi katalikais 
užraszytų. Užveizėtojas žmonių 
suraszimo turėjo praszalinti pir
mutinius suskaitytojus, surinktus 
daugumoj i-z kaimų mokintojų 
ir valszczių rasztinįkų. Wieton 
tų likosi priimti oficieriai apsisto
jusios ap'inkui kariaunos. Mat 
ukinįkai tikėjo, kad juos galuti
nai nori priraszyti į staeziatikius, 
o jie to ne norėjo.

|| Sawo laike mes praneszėme 
skaitytojams apie vagystes viso
kiose Londono pardawinycziose, 
kokias papildė moteris Kaliforni
jos milijonieriaus Castle. Londono 
sūdo ji likosi užtai nubausta ke 
liais mėnesiais kalėjimo, bet )>er 
užtarimę Amerikos pasiuntinio 
Londone likosi nuo bausmės pa- 
liuosuota. ftasžin ar Amerikos pa
siuntinys butu teiposgi uitai ęs 
iszalkusį darbinįkę, kurisai, pa
veiksi* n, duonos kepalę butų pa- 
szlavęs? Pasirodo vienok, kad 
Londone vagia ir kitos gana tur
tingos moterys. Czia dabar su
ėmė kokię tai grafienę Ugolino, 
isz Rymo: ji, draugesu savo vy
ru, papildė daug vagyttų parda- 
vinyežiose ant Regent ir Oxford 
str. Toliaus suėmė ir jų pagelbi- 
nįk u«, kokię ten Paeini ir jos sū
nų. Neuiilgio |>otam pateko po 
sudu ir dvi dailios merginos: 
Florentina i Oet»ie Sylivhite, 
dukterys turtingo bankieriaus isz 
Marylebone. Sugriebė jas be va
giant fzeverykus vienoje parda- 
vinyczioje; kiszeniuose jų rado 
daug visokių d iktų pavogtų 
kitose p irdavinyczio^e. Sūdąs 
nusprendė pavesti jų nubapdimę 
tėvu*. Arteipjan'ts sūdąs bu
tų nubaudęs k<»kį basę darbinįkę 
už pavogimu czebitų?



LIETUVA

sziol žmonių gimines. Jie gar
bina ugnį ir ję už dievę laiko. 
Jie labai mažo ūgio, teip kaip ir 
visi jų auginami gyvuliai: jų au
ginamų jauezių u aislė ne didesnė 
už asilę; asilas gi ne didesnis už 
szunį, avys kaip mužas 
szunytis. Turbut wisi tie gyvu
liai, kaip ir žmonės, dėl sunkių 
gyvenimo sąlygų, per ilgbs lai
kus teip sumažėjo. Jų atsigynimo 
ginklai menkos vertės, todėl jie 
labai baugus. Jie suvisu nežino, 
kas tai yra pinįgai ir jų reikalo 
nesupranta, taigi jų kraszte už 
pinįgus nieko pirkti ne galima; 
jie mainikauja savo produktus 
ant taworų kitų krasztų; vyras, 
norėdamas apsivesti, merginas 
tiesiog perka nuo jų tėvų; viena 
mergina kaštuoja 5 karves arba 
15 avių. Kiekvienas ' vyriszkis 
gal sau tiek moterų prisipirkti, 
aut kiek jo turtai užtenka. Mo
terys ežia ne tinginiauja, bet turi 
atlikti visokius kuo sunkiausius 
darbus; vyriszkis gal sau ilsėtie 
si, bet merginai ne vale.

ii Isz Stacijos VVierzbnik, I- 
vangorodo geležinkelio, Lenki
joj, raszo: atėjus ežia isz Iwan- 
gorodo (seninus Modlin) trū
kiui, atiduodant pasaiieriams ba 
gažus, užtėmyjo, kad vienas isz 
tokių bagažų perpjautas, peržiū
rint tolinus, užtėmyjo ir dauginus 
perpjautų; kaip kuriuose ’užrak- 
tai buwo nusukinėti ir pasirodė, 
kad isz jų prapuolė brangesni 
daiktai. Atiduotojas bagažų, ne
galėdamas suprasti kaip tas galė
jo atsitikti, kadangi vagonas bu- 
wo gerai užrūkytas, atsiminė, kad 
ant stacijos Ivangorod buvo ati
duota dideli skrynia, kurię atėmė 
ant stacijos Ostroviec. Skrynia ta 
buvo isz vidaus užrakyta. Be
kraunant į vagonę, jos siuntėjas 
praszė krauti ję atsargiai ir pa
dėti skyrium, kadangi joj esę 
stikliniai daiktai. Užveizėtojas 
stacijos Wierzbnik iszsiuntė tuo- 
jaus telegramą j Ostrovcę, pra- 
szydamas peržiūrėti tę siuntinį, 
teip ir tę, kas jį paims, sulaikyti. 
Pasirodė vienok,, kad siuntinys

---------arba---------

Mokslas apie ūžlaikyma sveikatos,
pagal Berners’ą.

(Užbaiga).
9. Suszalimas. Suszalusį įneszame į 

ne pakurtą kambarį, atsargiai iszrėdome (at
sargumas ežia labai reikalingas, kadangi su- 
szalę sanariai labai trapus ir juos galima su
laužyti) ir apdedame visą kūną iki nosiai 
sniegu arba smulkiai sutrupintu ledu. Jeigu 
ne turime nė sniego, nė ledo, reikia tryti su 
szlapiais, szaltais abrusais, kol ne atsileis. 
Kada nekada reikia bandyti padirbti kvėpa
vimą (apie ką jau augszcziaus raszėmė). Pra
dėjus suszalėliui kvėpuoti, kaip tik jo sana
riai atsileido ir pastojo mikliais, pemeszame 
ligonį į kambarį vidutiniszkai sziltą (per szil- 
tas ne geras) ir pradedame kūną isz paleng
vo trinti su sziltomis skepetomis arbapaklo- 
dėmis ir kambarį vis labin įszildome. Kisza- 
me po nosia ėdaticzius skystimus, kaip an
tai amonijaką ir pilame į burną szaltus gė- 
rymus: atszaldytą vyną arba kavą.

0. Trankiniaiei (nuomariui), Nereikia 
stengtiesi panevali atidaryti užgniaužtą li
gonio kumszczią, arba stabdyti jo trankimasi, 
bet reikia perkelti į minksztą patalą ir dabo
ti, idant besitrankydamas ne apsidaužytu, I- 
dant ne galėtu su dantims kandžioti liežuvį, 
įkiszame į tarpą dantų suvyniotą skepetaitę.

11. Nusinuodinimae. Smarkus nuodai, 
kaip rugsztys, fosforas, žiurkžolės j arseni
kas] ir 1.1, gimdo tuojaus po nurijimui smar
kų pilvo ir žarnų skaudėjimą ir smarkius vė
mimus. Svaiginanti nuodai, kaip antai: opium, 
durnaropės, musmiriai, alkoholiai, prusiszka' 
rugsztis apsvaigina juos suvalgius ir gimdo1 
klėjojimus ir durnavojimus.

Kaipo tuom tarpinį vaistą nuo asztrių 
nuodų, kaip nuo sierinės, azotinės rug- 
szties, reikia duoti ligoniui sumaiszytę vande
nyj sodą, kalkių vandenį ir 1.1, ir tai žiūrėti, 
idant ligonis kuo daugiausiai jų iszgertu. 
Jeigu jis ne gal praryti, tai pilti tuos skysti
mus į nusinuodinusio vidurius su sonda. Jeigu 
nusinuodino su szarmu,.negesytomis kalkėmis, 
tąsyk duoti uksusą arba citrinos skystimą su 
vandeniu. Prie kitokių nusinuodinimų rei
kia pasirūpinti, idant ligonis prarytus nuodus 
kuo greieziausiai galėtu iszvemti. Nusinuodi- 
nusiam svaiginaneziais. nuodais reikia ne 
duoti užmigti, bet duot gerti drūtą kavą, ant; 
galvos dėti ledą arba laistyti ją su szaltu 
vandeniu,

12. Pasikoreliai. Pasikorėlius reikia at
sargiai iszimti isz kilpos, arba nupjauti virvę 
ant kurios kybo, bet ne duoti nupulti ant že-

todėl daugiausiai kudykių mirszta, ypacz gi 
ne apszviestą žmonių szeimynose. Nepaken- 
ežia vaikai ir visokių ligų, todėl tai daugelis 
tokių ligų, kokios suaugusiems suvisu nepa
vojingos, daugelį mažų vaikų į kapus nuva
ro. Todėl apsirgus kudykiui, reikia kuo grei
eziausiai pakviesti iszmanantį gydytoją, o 
saugotiesi pagelbos visokių neiszmananczių 
felezerių, kurių pagelba greieziaus gal 'silp
nam kudykio organizmui užkenkti, negu pa
gelbėti.

2. Vaikyste; nuo 2—7 metų amžiaus, 
taigi iki laikui, kada pradės Vaikas mesti 
pryszakinius dantis. Kūnas vaiko vaikystes 
amžyje auga greitai, kyla urnai ir protas. 
Smegens nuolatai auga ir drutinasi. Vaikas 
mokinasi vaikszczioti, kalbėti. Tėmyja viską, 
kas aplink jį darosi ir stengiasi pats daryti 
tą, ką mate kitus darant ir ką girdi. Rūpina
si labiausiai apie pasilinksminimus ir pasira- 
minimus. Besibaigiant antriems amžiaus me
tams turi jis jau visus pryszakinius dantis, 
isz viso 20, septintuose metuose pradeda jie 
iszpulti.

Kaip tik vaiko protas jtabudo, iszmintingi 
tėvai privalo juos prideraneziai augyti, idant 
jie pastotu naudingais sąnariais savo tautos; 
reikia saugoti juos nuo visokios piktos įtek
mės, ypacz gi saugoti nuo visokių piktų pa
veikslų, nes vaikai viską stengiasi megždžioti, 
jie visko mokinasi nuo suaugusių: reikia pra
tinti prie geros rėdos, prie -kalbėjimo teisy
bės ir prie gero, protui suteikti atsakanezius 
pasilinksminimus.’ Apszviestų tautų motinos 
suteikia vaikams tinkanezius jų amžiui pa
veikslėlius ir suprantamai jiems iszaiszki- 
na, ką toki paveikslėliai reisžkia ir tokiu bu- 
du vaikas, nejausdamas to, pradeda mokin- 
tiesi. Autai Wokietijoj yra daugybė rando ir 
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nįkų vaikų. Visokius paveikslėlius ir tekius 
vaikų iszsilavinimui proto įnagius suteikia 
valdžia, isžmintinga gi vaikų augytoja sten
giasi paliktus vaikus prideraneziai raminti ir 
bovyti, teip kad tuom pakelia jų protiszkas 
pajiegas. Tokių namų, vadinamų vaikų dar
žais, yra gana ir Amerikoj, yra ir VVilniuje; bet 
niekur jų nėra po Lietuvos kaimus, nors ežia, 
ne mokant motinoms prideraneziai vaiki) au
ginti ir jų protą pakelti, jie butu labai reika
lingi. J

3. Vyresnis vaikystes amžis; nuo 7—16 
metų. Wieton iszpuolusių pryszakinių dantų 
užauga vaikams kiti. Asztuntuose, devintuose, 
deszimtuose ir vienuoliktuose persimaino ir 
szaliniai dantys; dvyliktuose iszauga dar vie
nas krasztutinis dantis. Wisas kūnas isztys- 
ta, mėsos susidrutina. Smegens priauga iki 
savo paprastam didumui, bet veidų kaulai 
auga dar toliaus, pertai ir veido pavidalas 
dar persimaino. Ant sudrutinimo vaikų ta

monee; seniai aiszkiaus suranda teip geras 
kaip ir silpnas puses kokio nors daikto. Se
niai atsargesni, retai terp jų atsiranda leng
vatikiai. Paprastai senatvėj žmogus retai |sz- 
moksta ko naujo, bet užtatai geriaus moka 
sunaudoti ir pritaikyti tą, ko Beniaus iszmo- 
ko. Kaip sakėme, senatvėj kūnas eina silp
nyn, taigi ant užlaikymo jo tvirtybės reika
lingas yra szviežias oras, geras ir maitingas 
maistas.

7, Žila senatve; nuo 70 metų iki myriui. 
Darbai kuuo dalių susisilpnina,teipat ir pati 
fiziszka kūno pajiega. Kūnas sukusta, oda 
pasidaro minkszta, subliuszkusi, susiraukszlė- 
jusi, parva darosi palsza arba pagelsta; gys
los po oda iszsipuczia, į kaulai supurpsta ir 
pasidaro trapiais, teip kad užtenka menko 
sudavimo, idant jie sulužtu. Plaukai su visu 
pabalsta ir nuplinka, susiretina; dantys nyk
sta su visu ir todėl aiiatinis žandas labiaus 
atsikisza į pryszakį. Kramtymas ir ryjimas 
maisto apsisunkina, kalba stojasi ne aiszki. 
Wisos pajiegos eina silpnyn, jausmai ir pro- 
tiszkos pajiegos mažinasi vis labiaus, teip 
-kad seneliai ant galo pro'tiszkai pavirsta į 
vaikus. Apeina ant galo isz palengvo mirtis 
teip, kad toksai sulaukęs žilos senatvės senelis 
užgesta isz palengvo lyg žiburys, netekus 
aliejaus lampoje, žinoma, jeigu kokia nors ne

tikėta liga gyvasties pinniaus ne pakerta.
Sulaukę žilos senatvės reikalauja ramu

mo ir prižiuros, Maistas jų turi būt lengvu 
perdirbamas, toks kaip antai pienas, kapota 
mėsa ir kitokį maitingi valgiai Reikalauja 
jie kuo daugiausiai szviežio oro ir szilumos. 
Taigi ta privalo jiems suteikti tie, kurie juos 
prižiūri ir daboja.

Rubežius musų amžiaus yra septynesde- 
szimts, o daugiausiai asztuonesdeszimts me
tų. Mažas vienok žmonių skaitlius ir tų metų 
sulaukia;dar mažiaus iszgyvena iki 100 me
tų, nors žinomi yra atsitikimai iszgyvenimo 
iki 180 metų- Bet kad vidutiniszkai ant kiek
vienų 30 žmonių ant musų žemės iszpuola 
per metus vienas gimimas, o ant 35 viena 
mirtis; isz to matyt, kad skaitlius žmonių ant 
žemės nuolatai didinasi. Widutiniszkas žmo
nių amžis seiliaus, kada žmonės buvo mažiaus 
apszviesti ir nežinojo kaip nuo ligų apsisau
goti, buvo trumpesnis, pakilus vienok ap- 
szvietimui ir pildant hygienos prisakymus, 
amžis pasiilgino; jeigu tuos prisakymus pa- 
žys dar labiaus ir visi juos pildys, tąsyk vi- 
dutiniszkas žmonių amžis dar pasiilgįs to- 
liaus.

būrof%untaAtamd.tr fiesgaTetū susidaužyti, oTpaskūigaivr
ras surado wežėįę,kurisai tę skry- 
niąj nuo geležinkelio wežė, su 
juotn nuwažiawo į tę hotelį, kur 
apsistojo jos sawinįka8. Paszaukė 
tpoliciję ir jai atėjus prisiartino 
wisi prie to kambario durų, bet 
nieks jų ne atidarė. Tęsyk isz 
wertė duris ir rado tę paczię 
skrynię, kurioje, teip kaip ir ant 
grindų, woliojosi wisoki daiktai. 
Langai wienok buwo atidaryti. 
Wagilius, užuodęs pavojų, per 
langę iszszoko, policija leidosi 
wytiesi ir isz tikro pavijo. Jis 
prisipažino, kad prie to prisidėjo 
du; jo draugas iszsiuntė jį užda
rytoj skrynioj isz IvangorodoįOs įsz 
troveę ;skryuia buvo isz vidurio isz 
uždaroma ir ant kelio jis iszlindo 
Isz savo lizdo ir pradėjo krausty
ti visus siuntinius; kę tik rado 
juose tinkanezio, krovė į savo 
skrynię. Jo tavorszcz aus dar ne 
suėmė, bet polic ja pasitiki ir tę 
suimti, kadangi suimtasis pats 
mokina, kaip besislapstantį drau
gę galima puimtL

teip, kaip ir užslogintus. Taigi pirmiausiai 
pasirūpinti, idant ko greieziausiai szviežias 
oras prisigriebtu jo plauczių. Jeigu pasikorė- 
lis jau ilgiaus kybojo, gaivinti jį su iiagelba 
padirbto kvėpavimo.

Teip kaip užtroszkintus, gaivinti ir per
kūno užtrenktus. Padirbtas
užkenks niekada ir jį galima pritaikyti prie 
kiekvieno sunkaus apmirimo,

Wisi vienok ežia parodyti gelbėjimo bu
dai, kaip jau sakėme, yra vien tuomtarpi
niai, pakol ne atkaks gydytojas. Tasgi,apžiū
rėjęs ligonį, nuspręs kokių jau toliaus reikia 
vaistų.

kvėpavimas ne

Žmogaus amžis.
Žmogus, kaip ir kiti gyvi sutvėrimai, ne 

syk tvirtu pastoja, bet auga ir drutinasi 
palengvo. Atsiranda ant svieto silpnas, 

nieko negalintis suprasti, augant jam, drūti-
naši kūnas ir kyla protas, pakol ant galo ne 
suauga; paskui vėl grįžta atgal, eina silpnyn, 
protas teiposgi jeigu nesimažina, tai nedidi
na ir ant galo, sunaudojęs visą užlaikanczią 
gyvastį pajiegą, mirszta ir tuom užbaigia sa
vo amžį. Amžis žmogaus dalinasi į szituos 
skyrius:

1. Kadykyste, nuo užgimimo iki pabai
gai pirmų amžiaus metų. Užgimęs kudykis 
yra teip silpnas, kad jis pats nieko atlikti 
ne gal, jo kimo Sanariai silpni. Kaulai nesu- 
drutėję, mėsos menkos ir silpnos, protas su 
visu ne apsireiszkia, mažai supranta apie tą, 
kas aplink jį darosi, jautria vien reikalą valgio 
ir miego;‘jeigu tuos reikalus priderančiai 
užganėdinsime, kudykis auga ir drutinasi 
greitai. Isz palengvo atsiranda supratimas, 
isz jausmų pirmiausiai matymas; pradeda su 
rankutėmis griebti visokius daiktus; nugara 
drutinaii; 6 mėnesį pasirodo pirmutiniai,dan
tys; pabaigoj asztunto mėnesio kojukės ant 
tiek susidrutina, kad gal jau kudykio sun
kumą, iszlaikyti Ir jis gal pastovėti. Jeigu gi 
to padaryti ne gal, tas vien rodo, kad kudy
kis auga ne normaliszkai, taigi turbut ne at- 
sakaneziai buvo augytas. 4

Atsakancziai auginant, reikia užgimusį 
kudykį guldyti į sziltą patalą, sziltai, bet 
liuosai, ne varžant, užklostyt; patalas turi 
būt minksztas, bet ne pūkinis ir teip laikome, 
pakol kudykis jiats ne pradės pasikelti. Sa
kėme, kad kudykis turi būt liuosai jtaguldy- 
tas, taigi raisziojimas vystykluose, kaip tai 
daro Lietuvoj motinos, yra ne geras, nes vy
styklai stabdo kūno augimą ir priderantį jo 
susidrutinimą. Pradėjus kudykiui kelti, ne 
vereziame jį vaikszczioti patol, kol jis ne pra
dės atsikelti ir stovėti. Kudykiui reikalingas 
geras maistas, paprastai motinos krūtis, bet 
jeigu jose pieno mažai, tai ir karvės pienas

Naujos knįgos.
1. Antra dalis Lietuvos isto 

rijos, nuo Gedimino iki Liubli
no ?UNUAI» PARA8ZYTA SlMANO 
Daukanto, ibzleibta Paukszczio, 
Pl/mouth, Pa.

Yra tai dideli knįga, turi isz 
wiso 531 pusi. Surinkta ežia labai 
daugtaktų. Yra tai.galima sakyti, 
faktiszka Lietuvos Istorija. Dabar 
tintai naujausi istorikai ne tiek 
žiuri ant atsitikimų paežių, kiek 
ant dvasios ir priežasezių viso
kių atsitikimų. Daukanto veikale 
faktų yra daug ir jie privesti, 
be kritikos; dabartiniai istorikai 
arba teip vadinami istorljbzo- 
fai,ant pirmos vfetoa.stato kriti
kę faktų. Mmėtaę veikalas yra 
labai naudingas: ežia kiekvienas 
norintis pažinti mui-ų praeitę, at
ras apsakytus senovės musų tė
vynėj atsitikimus.

2. Medejo pasakojimas. Ver
te D. Priedas prie U kinu ko. ’Iil- 
žej.

Surinkta ežia keletas pasakoji
mų ir jie spraszyti g na užimnn- 
cziai. Kas svarbiausi«, tai kadskai- 
tytojas ežia sziek Dek susipažįsta 
ir su kitų krasztų sutvėrimais, su 
gamta tolimų sziaurių ir karsztų 
Peru wi«n-zpaiystės krasętų. nu
rinkti szilie pasakojimai: Žwė j'-*©'* j'--— 
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bi pas (Kojinių geni, tikisi 
labai drukonszkų klaidų.

Saugokitės Afrikos!
Europos laikVaszcziai, kaip ir 

privatiszkos isz Bremos Žinios, 
paduoda, kad daug lietuvių, y- 
pacz gi isz Žemaitijos, keliauja 
dabar į pietinę Afrikę, ypacz gi į 
Transvaaliaus m i estę Johanisbur- 
gę, turbut paklausę keno nors 

miestų parengtų namų ant auginimo darbi - Į melagingų iszgyrimų to kraszto. 
Chicagos vok iszkas laikrasztis, 
“Abendpo»t”, patalpino 36 nr. 
ra-zię dailidės Henrika Wolny, 
persergint; norinezius į 'pietinę 
Afrikę keliauti. P. VVolny pin
ui iaus gyveno Chicagoj ir apsi
stojus darbams Amerikoj, iezke- 
liawo į Johanisburga, kur gyve
na jau 9 aęvaitės. Sako jisai, kad 
Juhanisburge—teip sunku yra 
gauti darbę.kaip iszloszti didžiau- 
się laimę autLouii-jados loterijos. 
Pats Wolny gavo darbę. Dienos 
uždarbis murinįkų ir dailidžių 
prie statymo namų, prie 8 va
landų darbo,yra 1 svaras sterlin
gas (5 dol.) ant dienos; gyveni
mas vu valgiu kasztuoja ant aę- 
vaitės 2 svarai sterlingai (10

“Moskovskija Wiedomosti” ir 
“Graždaniuo” užgimė gana kar- 
sztaa ginezas už staeziatikystę. 
“Moskovskija Wiedomosti”, pa- 
veikslan, stengiasi kitus perti
krinti, kad visuose Maskolijos 
krasztuose, net ir teu, kur su visu 
staeziatikių nėra, staeziatikystė 
turi būt laikoma už vieszpatau- 
jantį tikėjimą. “Graždaniu” tokię 
nuomonę laiko už netesingą ir 
sziteip atsiliepia apie Lenkiją.

“Man rodosi, kad pripažinimas 
staczialikiszkos bažnyczios už 
vibszpataujauczię kraszte,kuriame 
visa gyventpjų dauguma isz- 
pažįsta katalikystę ir yra tuom, 
kad tasai klausymas pasilieka ne 
iszrisztu ir padirba dirwę, ant 
kurios mislyse per karsztų atsi- 
rando pasikėsinimai versti kitus 
prie viszpataujanczio tikėjimo 
arba spausti to kraszto balny- 
ežią. Lenkijoj svarbiausiu, pagal 
skaitilų gyventojų, tikėjimu yra 
katalikystė ir todėl tai daug isz 
mintingiaus vadinti musų tikė 
jimę czionai valstijos tikėjimu, o 
ne vieszpataujancziu, nes viesz

satrapų padavadyjimai toki jau 
beprotiszki ir nedoriszki, kaip ir 
“Graždanino” paminėti ant tikė- 
jimiszkos dirvos padavadyjimai 
ir tiesos. Nuo nedorų, pasileidusių 
žmonių juk .ir negalima laukti 
teisingų padavadyjimų, nuo 
beprocz ų—iszmintingo darbo.

Mitingai.
Subatoj, 20 Wasario, 7 valan- 

dę vakare, salėje F. Majausko, 
3301 I^aurel st, bus mitingas Lie- 
tuv. Re p. Kliubo 6 tos w ardos, 
ant kurio visi aplinkiniai lie
tuviai szirdingai yra užpraszomi 
pribūti. A. Olszevskis, prez.

Subatoj, 20 Wasario, 7 walan- 
dę vakare, salėje po ur. 4500 
Paulina st., kertė 45tos ui. Liet. 
Republ. Kliubas Keistuczio laikys 
savo metinį m i Lingę, ant kurio bu» 
rinkimas naujos administracijos ir 
apsvarstymas kitų svarbių rei
kalų ;dėltogi užpraszome kuodau- 
giausiai lietuvių ant szio mitingo 
susirinkti. S^Szlepavicziuh.

L pCJ 1P1 1110,111 V. OUU1UV11UU1U > Olltlį VO- - — — ------------------O— I £• t •

i amžyj reikalingas įtums vtakn-daxbuu dftlKt*© turint darbą^ gdimai.P? ViffjįĮ 
n* 4irx ip nncmnrti adomi raiVoln lahoi morr. W1M k SI nnrs llAftcArfvti. pMftlrfiti. . . ' . . *kurį jie ir nesuprasdami reikalo, labai meg- vis kę nors užczėdytl. Paskuti- 

sta. niuose vienok laikuose tiek ežia
Mergaitės auga greieziaus, todėl pas jas atkako visokių amatnįkų ir dar- 

tasai amžiaus skyris pasibaigia priaugus 14 binįkų isz visokių svieto krasz 
metų. ' tų ir vieazpatysczių, ypacz isz In-

Vaikus jau reikia ira tikro pradėti mo- diiu ir Auill_him. k„d sun.vvaiKtis jau reiKia isz ūkto praueu mo- dijų ir AuHtra|,jO8^ labui sun- 
kj-tiĮr tai be t>eret<>JimiĮ bet mokri, maigyti ku d>r, ,tka.
□it ofiluiii vionkinta y m ui nn m i n i mn Kuriniubu atilsiu, visokiais (tasiraminimo budais. 
Sudrutinti fiziszkas jiajiegas galima'per gim
nastiką, cziužinėjimą, iiasivaikszcziojimus, 
plaukynėms'ir t.t. I _ ‘__ Ji 1*
idant fiziszkas darbas imtu viražų, nes tąsyk nė jokio amato, ežia nė jokio darbo 
iszsilavinimas protiszkas ajisistotu. g»uti ne gal ir jeigu ir pasitai-

4. Jaunikaicziu amžis, nuo 16—24 metų ko, kas atsitinka labai retai, 
ir iki visiszkam užsibaigimui augimo.Tas am- tai gauna toki po 5—6 stilingus 
žiaus skyris pas mergaites traukiasi nuo 14 ant dienos (11.25—1.50); pa 
—20 metų, lame amžiaus laikė vyriszkiai prastus darbus ežia atlie- 
susidrutina, pradžia jiems augti barzda. juodiejie kafrai, kurie pasiga- 
Kunas yra jau suvisu iszsidirbęs, teiposgi ir nė(jjQa j 
kaulai, iszauga ir i>askutinis, teip pramintas 
iszminties dantis. Kiekvienas iszsirenka sau . , 4 . . .. . ,
darbą ir pradeda dirbti t>ata ant aavęe. Tame
laike reikia rnpintieei ir apie drntinimą fi- VfcitaikymM .r apnrMy- 
tiezkų pajiegu, bet ne kaeztaie protiezkų. :mas °®ia l“*’1** brangua Apie pre-

kusių skaudžiai apsigavo: norėtu 
if-zezia iszvažiuotu, bet nėra isz 

Nereikia vienok daleistU ko P-pr^ti darbinįkai nemokanti

svaru sterlingu ant ne 
dėlios, taigi paprasti darbinįkai

kės visokių produktų, luikraaztis 
“Haniburger Korrespondent” szi- 
teip apraszo. Stiklelis degtinės 
kasztuoja Johanisburge 2 markes 
(apie 50c); cigaro ui 1 markę ne 
galima rūkyti, geresni kasztuOja 
po 2, 3, 4, ir 5 markės. Buteliu
kas alaus kasztuoja 4 markes 
(apie Idol); buteliukas paprasto

Persimainant balsui, taigi persikeicziaųt vai- 
kiszkam į vyriszką, reikia labai saugoti gerklę: 
saugotiesi nuo alsinančio giedojimo, nes 
alsinant gerklę, galima ją pagadyti, o kaip 
kada nuo to gal atsirasti ir gerklės ligos.

5. Vyriszkas arba suayęs amžis, nuo 24 
:—50 metų. Yra tai ilgiausias peri jodas; jier 
tą laiką kiekvienas žmogus atlieka svarbiau
sius savo amžiaus darbus. Pradžioje to peri- ___ _______  _____
jodo kūnas dar miklus, bet krūtinė ir pecziai I 'io—20 ~mark?ų? VVarinių
dar vis auga; antroje pusėje to amžiaus peri- nikeljni fmu|ki .. >u 
jodo žmogus palinkęs jau prie tukimo, o su . x . *
tuom podraug labiaus linkęs prie ilsėjimosi n6r‘; U4e1,<‘M’ n’",uose’ u< 
negu prie krutėjimo. Kūnas jau su visu isz- uakwynt,r wa,£b reikia mokėti 
sidirbęs ir protas pakila iki augszcziausiam po 20 ,markių (5dd.) ant die- 
rubežiui; vėliaus jau protas nepakyla. Sau- oos. Nuo atkakusių ateivių ežia

du bar reikalauja sawo kraszto už- 
rūbelinio paezpoeto, paliudyto 
Transvaaliaus konsuliaus, kad at
kakęs turi užtektinai turtų ir ne 
bus sunkenybe krasztui.

Oras teipoegi ežia nepers vei
kiausias, kadangi nuo karszczio 
urnai perein i į ► žali į. Ligonbu- 
cziai vi.-ada pi ni ligonių, atka
kę ežia apserga paprastai tuojaus 
drugiu. Laukai apieaJuhauisbur- 
gę nieko ne turi patrauk ianezio: 
kur tik žiuri, niekur žilios pievos

gojimas savo sveikatos tuose amžiaus laikuo
se remiasi ant veislės užsiėmimo ir darbo: 
jeigu veislė darbo priverezia žmogų ilgai sė
dėti ant vietos ne sveikame ore. arba prie 
vienpusiszko vienų organų darbo, tai reikia 
kuo daugiausiai liuoso laiko apversti ant 
ilgo pasivaikszcziojimo ant szviežio oro; jeigu 
veislė .darbo priverezia mus sunaudoti visada 
vien vienas ir tas paezias kūno dalis, mes 
pats privalome suteikti darbą kitoms dalims, 
nes kitaip tos dalys susilpnėtu; jeigu dir
bame rankų pajiėgomis, privalome suteikti dar
bą ir musų protui, taigi atliekamą laiką sunau
doti aut skaitymo knįgų. Szviežias oras, geras , V 
maistas, maudynės szaltam Vandenyj, ežys- arlm žnhuojanczio medelio—wi 
tumas ir gera knįga reikalinga ant užlaikymo 8ur mutai^ieii raudonę akmenį 
kUUO ir proto sveikatos. arba tokię jau raudonę žemę. P.

6. Senatve; nuo 50—70 metų. Senatvės Woluny užbaigia savo persergė- 
amžyj kūnas eina silpnyn, subliukszta. Dan-Įjjnięr sakydamas: tegul kas sau 
tys nusigalanda, plaukai pradeda žilti. K u- įę nori, bet tegul į pietinę
nas palengx iaus sunaudoja maisto dalis ir Afrjkęne keliauja, nes skaudžiai 
pajiegos eina silpnyn. Protas žmogaus, pa- .
mokytas daugelio gyvenimo datyrimų, teip 

aut jaguaro ir Terp Kaimapų. Kai kuo czyszcziausiai. Kudykis nepakenezia ne* sakant, nunoksta; szalcziaus žiūrime į viso- 
daug datekliaus maisto, o kad pats to praszyti ne kius atsitikimus;geriaus seniai tinka ant per- 

I moka, o motinos ne visada į laiką jiapeni, tikrinimo kitų, negu ant karės už savo nuo-
Svetimi Balsai.

Te r p maskoliszkų laikiaazažių

suteikia 
kaip pasakiau, dirvą visokiems 
negeistiniems nesusipratimams 
terp prastų žmonių.

Toliaus “Graždanin” sako.
“Abelnai, klausymą apie tikė

jimu reiktu vartoti atsargiaus. 
Pas mus yra eilės visokių už 
draudimų ir apsunkinimų dėl 
tarnystos ir tai specijaliszkai ka
talikams**.

“Jeigu jie likosi iszduoti, ma
tomai, savo laike, buvo ant to 
pamatas ir reikia jų prisilaikyti, 
nors man sunku suprasti, kuom 
katalikas konduktorius ant Pri- 
vyslinio geležinkelio gal būt pa
vojingesnių už kataliku direkto
rių departamento visai Masko
liai ir sztai su kuom asz niekaip 
negaliu sutikti, tui su galėjimu, 
idant per tokius uždraudimas 
ir apsunkinimas dėl katalikų 
kaslink tarnystoa, ant iszsiliuo- 
aavirno nuo tų uždraudimų, ka
talikai mainytu savo tikėjimu, 
pastotu staeziatikiu ir vakar ne 
vertas pasitikėjimo, sziędien bu
tu priimamas į tarnystę ir vertas 
pasitikėjimo kaipo staeziatikis. 
Tuom tarpu teip pas mus yra ir 
nieks to ne nupeikia, bet pa
giria”.

“Tuom tarpu niekuom dau- 
giaua, kaip tuom apsireiszkia ne 
guodonė staeziatikystės, nes tas 
aiazkiai parodo, kad staeziati- 
kiszkas tikėjimas stojasi pamatu 
bjsūriam - saužinios prekiavimui 
dėl gavimo kokio nors urėdo. 
Atsisakykie nuo savo tėvų tikė
jimo, atsižadėkie savo krikszto, 
paniekinkie savo tikėjimą ir pas
kui kreivai prisiekkie, pas tok i e 
pardavėju savo bažnyczios ir į- 
eikie į musų bažnyczię, o už tuoe 
dailius darbus gausi tę wietę, 
kurios tu, kaipo katalikas, gauti 
ne turi tiesos; kreivai prisiekę* 
ir judot»zius*savo bažnyczios tu 
apturi tiesę vadinti savę vertu 
paritikėjimo tarnu 
vie«zpatystės; nuo 
įima pavesti ir 
garbę ir viską”.

Gaila, kad “Graždanin” nepa
žįsta visų kvailų ir nedorų carų 
užtvirtintų tiesų ir paduvadyji- 
mų vietinių admini«tiato>ių vi
suose ne maskoliszkų gaivalų ap
gyventuose Maskolijos kra-žtuose 
ypacz gi' Lietuvoj; padavadyji 
mai tie padirbti be pro t isz k ų sa 
trapų, pradedant nuo Muravjo
vo, baigiant dabar stimpan- 
cziu Orževskiu. Wisi juk tų

Nedėlioj, 31 Wasario, tuojaus 
po sumai ir Utarnyke, 23 Waaa- 
rio, 8 valant vakare, salėje L. 
Ažnlrn .litfsrn i tingai norinezių su
rengti statymo namų ir skolini
mo draugystę. Užtai visi norinti 
prie jos prigulėti, teiksitės ant 
szių dviejų mitingų pribūti.

Komitetas.

Nedėlioj, 21 d. Wasario, 12tę 
vai. vidurdienio, metinis mitin
gas Dr—lės D. L. K. VVitauto, 
ant kurio yra užkviecziami visi 
sanariai tos draugystės pribūti, 
nes bus rinkimas naujos adminis
tracijos ant szių 1897 metų ir 
yra daugybė naudingų įneszmų 
ant apsvarstymo. Už nepribuvi- 
mę bausmė pagal Dr-tės įstatus.

Teiposgi yra užpraszomi ir tie, 
kurie norėtų prisiraszyti prie 
vir>z minėtos Dr-tės, kol dar 
pigus įstojimas, nes naujai įstojęs 
sąnarys gali gauti uniformą pirkt 
ant labai pigių iszligų. Tai yra 
gražiausia Dr-tė visoj Chicagoj. 
Neužmirszkitd? A. žemaitis, prez.

PaĮieszkojimai.
Pajieszkau sawo draugų: Juozo Ruaz- 

kio.isz kaimo Kunigo, Retawo parap. ir 
Juozo Pociaus, isz kaimo Tautvilų. 
Lauka vos parap; abudu Telsaiu pavie
to, Kauno gub. Jis pats, arba kas kitas 
teiksis duoti žinią antszito adreso: 

Frank Bardauskis,
88 Rebeca str., Allegheny City, Pa.

Pajieszkau Elzbietos Paulukaicsiu. 
lės. paeinanezio* isz Kauno rėd. Pane 
vėžio pa v., Laukavos kaimo. Ji perel* 
tą pavasarį atvažiavo į Kingston, Pa., 
o dabar nežinau kur besiranda. Kas 
apie ją žinotu, teiksis man daneszti ant 
adreso szito: * P. Liepa,
2912 Narvine avė.. Providenee

Scranton, Pa.

Pajieszkau savo pusbrolio, Antano 
Lazdauskio, paeinanezio isz Kauno 
rėd.,Reseinių pa v., Augsstas zlynių kai
mo; 5 metai *---- r* -*- ” - -
kas kita 
adreso: 
Box 214.

, p*ein*nczio isz Kauno 
ų p* v., AugMtas zlynių kai- 

i kaip Amerikoje. Jis pats,ar 
teiksis duot žinią ant szito 

Antanas Vaitkus
E. Setą ūke t, L. I. N. Y.

maskoliszkos 
tada tau ga* 

maskohszkę

Psjieszkau sawo draugo, Kazimiero 
Globio, paeinanezio isz Kauno rM., Re- 
šeinių paw., Widuklts parap. Jis pats, 
ar kas kits, teiksis duoti žinia ant szito 
adreso: Kazimieras Jurkus
128 Breker st.. Scranton, Pa.

Pajieszkau sawo draugo, Ingnaco 
Walszwilo, paeinanezio isz Kauno rėd., 
Panevėžio paw. Jis pats, ar kas kitas, 
teiksis duot žinią ant szito adreso:

Karol Barauskas,
731 Van Horn st. Chicago, Iii.

Groinatos ant paczto.
Bemut?.ewick P. B______________

1814 Barostia Towardor 17M Putai* Teres* 
1820 Breszlonsiki M. ~___ _.
1822 Bridikaitl Barbora 1789 ReusUieisz Ignael 
1633 Donczit F. ~.
1834 Danus F ra neis re k 1774 Rypeark Florai I 
1635 Dilanskls Autos Z
1889 Domi»ajowick J. 1798 Sbpntge B. 
1679 Janos Konyka ' 1794 Sokolnyky 
1693 Kotu Jan' • —— - • - -
1700 Kugatin Anna 
1709 Lerudis Helenc 
1720 Libeckis Feilks ___ ___________
1722 Msrkovviecz Maria 1830 Vaucas I. 
1786 Mazurkiewicz A 
1738 N'orwitton M. , 
1744 Otockiaarioa Jum 
1784 Puzkar Frante

1766 Pocių* Joh
1767 RačžTov’kTA.

1761 Rimkewiecz R. 
“ L~__:t

1775 Samiu I'idor

----------- lolnyky M.
1796 Sokoliok A n ton
1809 Saubta Domi n ik
1810 Szeputif Jurgis
1816 Tunk Mikui*
iŽ4 Valruski* Felii 
1841 Vizgini Luctns 
1845 Žaras Vincenta, 
1847 ZiKonta Jurgis

1850 Zukowaky Rotai ta

tamd.tr


LIETUVA =
Į SKAITYTOJUS.

Su sziuomi “Lietuvos” nume
riu pasibaigia “Hygiena, arba 
mokslas apie užlaikymę sveika
tos”, o ateinaneziame numeryje 
prasidės talpintis geriausia, nau
dingiausia ir už vis reikalingiau-. 
šia mums knįga: “GEOGRAFI
JA” (Žemės apraszymas). Sulyg- 
sziol dar ne turėjome lietuvisz- 
koje kalboje atsakanezios “Geo
grafijos”, taigi szila, galima sa
kyt, bus pirmutinė.

Bus tai dideli knįga ir trauksis 
per laikraszfį ilgę laikę—pakol 
pasibaigs.

Pirma jos dalis, arba Fiziszka 
Geografija, bus apdirbta pagal 
darbę .Edinburgo universiteto 
profesoriau*, Archibaldo Geikie; 
II gi dalis * pagal darbę garsaus 
prancūzo, EI. Rečius ų- kitų geo
grafų, ir taį kiekvienam ir mažai 
apszviestam suprantamoj formoj.

Taigi,kurie troksztate perskai
tyti tę brangų veikalę nuo pat 
pradžios iki pabaigai., pasiskubį- 
kit užsiraszyti “Lietuvę”, idant 
nuo pradžios gautumėt ję per
skaityti, neperskaitę pradžios, 
nesuprasite jos ir tolesnio apra- 
szymo. —

Teiposgi tiems, kurie jau yra 
skolingi už “Lietuvę ’ ir iki sziol 
jokios apie savę žinios ne dawė, 
ar nor toliau skaityti ar ne, szį 
numerį siuneziame paskutinį. 
Kas yra kaltu, o nor toliau skai 
tyti, tegul atsiszaukia, tai dar pa
lauksime, pakol laikai pagerės.

Red.

P.F. Bradchulis,
Notary Public & C'iaim Adjuster.
Iždirbu visokius dokumentus ir 
kaipmokinantis ant advokato už
siimu visokiomis provomis.ypacz 

• giries?, kompanijas už sužeidimus.
Teipgi kolektavoju skolas už bur- 
da ir algas ir duodu rodą kiek
viename atsitikime. VViengenczei 
turėdami koky reikalą szaukites 
pas savo viengenty.

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

Wietines Žinios,

nusilaužė 
Paszauk- 

n u vežė jį 
885, 33

— Mikola Naudanckas, maszi- 
nista dirbtuvėj Goodviliar’o, nu
puolė nuo kopeczių ir 
net keturis szonkaulius. 
tas ambulanso vežimas 
I J° gyveninę, po nr. 
Court.

— 14m»Danielius Hicks, kurio 
tėvai gyvena po nr. 3726 ant 
Archer avė., iszėjo isz namų ir 
pražuvo. Policija iki sziol nė jo
kio pražuvusio pėdsako nesura
do. Turbut su juom kokia nors 
nelaimė atsitiko.

— Pradžioje Kovo, Chicagoj 
prasidės ' egzaminai norinezių 
gauti vietas miesto policijoj. 2 d. 
Kovo bus egzaminai ant porucz- 
nįkų norinezių pastoti kapito
nais, 3 d. Kovo seržentų uorin- 
czių tapti porucznįkais, 4 d. Ko
vo egzaminai policijantų antdesk 
seržentų ir 5 d. Kovo policijantų 
norinezių tapti patrol serže n ta i s.

— Chicagos policijos virszinį 
kas gavo atsiszakimę nuo kokio 
ten John Love, farmerio isz Eik 
City. W. Va. Raszantis, matomai 
ne tvirtas raszėjas, nes jo laiszkę 
sunkų buvo suprasti; tiek vienok 
galima buvo dasiprotėti, kad 
Love yra nasžflys be vaikų, apie 
50 metų amžiaus, ir iszgirdęs, kad 
Chicagoj yra didelis vargas, no
rėtu spsipacziuoti ir tokiu budu 
isztraukti wienę merginę ar naszlę, 
nuo 30-40 metų, isz vargo. Kaip 
tik ta žinia praplito, tuojaus atsi 
szaukė diktai moterų norinezių, 
idant jas Love isz vargo iszva- 
duotu.

— Chicagos laikraszcziai pra- 
nesza apie užpuolimu szvedų ant 
lietuvninįkų laike veselijos. Lie- 
tuvys . Bagdonis kėlė veseliję 
Kerulio alaus pardavinyczioj. ant 
22 ui. Lietuviams besilinksmi
nant, įsiveržė ten trys girti 
szvedai ir prisikabino prie ve- 
selnįky. Reikėjo szaūkti policiję, 
kuri sumuotus szvedus ir surasz- 
tavojo. Toliaus jau veselija atsi
buvo be jokių trukdymų-

. — Danielius Mc Carthy, kuri
sai užmuszė savo paczię gyve
nime jo-i motinos ir užtai likosi 
aut nužudymo sūdo nuspręstas, 
bus dar »zię nedėl’ę nugalabintas. 
Draugai Mc Carthy kreipėsi prie 
gubernatoriaus Tannero su pra- 
szymu apmainyti bausmę ant 
kalėjimo ant viso amžiaus, tas 
vienok ne rado ant to tinkanezių 
pamatų.

— Po nr. 122 Washington 
Boulevard gyveno viename kam
baryj d* i fizirdingos draugės: 
Gus-ie Dixon ir Maggie Amon. 
Žinoma, terp moterų szi’-dinga 
meilė lankiai p įvirsta į piktumę. 
Teip ir ežia atsitiko ir tai kaip 
sako, už kokius ten juodus usus. 
Drauge gy venanezios bieziulės

eusipeszė ir viena kitai pradėjo 
kasas rauti. Ant galo Dixon pa- 
grieliė kirvį ir su juom teip ilgai 
daužė shvo prieszinįkei į galwę, 
kol ta nepuolė. Sužeistę nugabe
no į pivieczio ligonbulį, kur su
žeidimus rado labai pavojingais;* 
jos priesztnįkę gi užrakino ant 
policijos stacijos ant Desplaines 
ui.

— Du itulijonys: Joseph Ber- 
naseoni ir Baptiste Milletti, užėjo 
į alaus_ pardavinyczię teiposgi 
italijono Caaęassa, po nr. 378 De 
arborn ir pareikalavo valgio; be 
valgydami vienok susibarė: vie
nas mat norėjo teisinti anarchiz- 
mę, o toksai svieto surėdymas ne 
patiko kitam. Norėjo iszriszimę to 
klausymo palikti peiliams, kokius 
laikė rankoj, bet alinyczios sa 
w i ii į kas to ne nedaleido Prie- 
szmįkai susitarė sueiti vakare 
ant Lake Front ir ten užbaigti 
nesutikimus. Isz tikro prieszinį- 
kai ten atėjo ir nežinia ar vėl 
pradėjo gi nežus, tik nesutikimai 
pasibaigė tuom, kad Bernasconi 
n u szovė 
Millittį, 
ginklų, 
ėmė.

— Halėje Greibero, po nr. 939 
N. Robey str., terp susirinkusių 
ant pasilinksminimo užgimė 
pesztynės. PolicijautasHearle ban
dė besipeszanczius perskirstyti; 
jam ant pagelbos atėjo policijai! 
Fred Zierke; susirinkę, pamatę 
įeinanezius policijantus isz syk 
paliovė peszęsi, bet paskui jų 
piktumas atsikreipė priesz polici
jantus ir koksai Denny Norton, 
pagriebęs kėdę, davė su ja 
policijantui Hearle į galwę ir 
skaudžiai jį sužeidė. Nežiūrint 
ant to, griebė jis Nortonę už 
apikaklės ir iszvedė antulyczios; 
susirinkę ant pasilinksminimo 
sekė paskui; kits gi policijantas, 
Zierke, iszsitraukęs fevolverį, 
gynė sawo draugę. Szovė jis 
kelis kartus, tikėdamas, kad ant 
šzuvių atsiras daugiaus policijan
tų, bet tas ne gelbėjo: iszlydėję 
pradėjo juo iabiaus spausti polici
jantus ir koksai -OXkmoQi. -drošS fcRos gražios zabovos. PmidėA 7

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

838 VV. 18th Sir.
Priima ligoniu* adynoie: nuo 9 iki 12 prieis piet 

ir nuo 0 wakare. Telepbonai: Cinai 127.

Augustas Kileviczlus 
3301 Laurel Str. kertė 33-ios.

Arba snt 3252 Laurel St., 
Pigiausiai iszwažioja:

ANGLIUS ir MALKAS.
Teipegi užsiima perkraustymu (per- 

mufawimu) wisoklų daiktų, permalant 
wietęsawo gywenimo. Priima uyprtMky- 
nfus ir per gromAtas isz tolymesniu 
dalių miesto, kas ko reikalaujate, tegul 
paraszo. o t uojaus pribus. Wiskę atlieka 
pigiau kaip kiti.

apgiuėję anarchizmo, 
kurisai atėjo ežia be 

Užmuszėję policija su-

Zierkei su kumszczia į tarpę akių. 
Tasgi su revolveriu muszė 
O’Connorę į galvę, bet teip nelai
mingai, kad revolveris szovė 
ir kulka pataikė į smegenis ir 
tokiu budu tas ant vietos atliko. 
Po laikui atsirado patrolinis 
vežimas, bet jam likosi vien nu
gabenti užmusztajį į morguę 
ir suimtę ant policijos stacijos.

Isz Liet. Kliubo Algirdo, 
7-tos wardos.

Algirdo Liet Republ. Kliubas 
7tos vardos laikė savo metinį 
susirinkimę salėj Szemaiczio,650 
So. Canal str., nedėlioj 14 Vasa
rio, 1897m. ant kurio likosi isz- 
rinkta nauja administracija:

Ant prezidento-Louis Getz,6Ž’ 
W. 15 str.; Vice Prez.—Joseph 
Mustaiko, 642 So. Canal str.; 
Kasierius—John Szemait, 650 So. 
Causl str. ;Sekretorius—Matthcv 
D. Gaskett, 139W. 15 str.Į dele
gatus Lietuv. Polit Susivien.’ 
F. P. Bradchulis, Anton Knis- 
tawt, ir Frank Klonis.

Prie dabojimo tvarkos laike 
susirinkimo: Michael Buirvid, 
Felix Barlkevicz ir Stanly Moc 
keviez.

Ant kalbėtojų ateinaneziam 
Campaign: F. P. Bradchulis, 
M. D. Qawkett ir Masionis.

Prez. F. P. Bradchulis,
Sekr. Louis Getz,

Malkinis Balius. (Mas- 
ąuerade Bali) Subatoj, 27 Wa-' 
sirio d*trau lietuviszkę mas
tinį balių, po nr. 3301 Auburn 
avė. Kiekvienas isz- vyrų ir 
merginų teiksis pribūti persirėdę 
lycŽynomis (maskomis). Kuris isz 
vyrų ar merginų juokingiausiai 
bus apsirėdęs apturės užtai pui
kias dovanas. Ant baliaus grajįs 
puiki lietuvi-zks muzika.-

VVisus lietuvius ir lietuvaites 
szirdingai užprat-zau at-il inkyti.

Su godone. - L. Ažukas, 
3301 Auburn Avė.

Balius!
Subatoj ir nedėlioj, 20 

Wasario, d»rau balių pasilink- 
smin'mo dėl savo pažystamų ir 
euaiedų, ant kurio grajys puiki 
muzika, bus szokiai ir Kitos pui
kios zabovos, dnt ko vi«us 
užpraszau atsilankyti. Balius 
bus po nr. 4612 Atlantic st ; pra
sidės 6 valandę subatos vakare.

Su guodone P. Kareckas.

ir 21

Iszsiuncziame in wiso> miestus ir miestelius visos A« 
merikos visokius daiktus, kaipo Ui: Maszinas dėl siuvi- 
mo, Maszinas dėl d|-ukawoji.mo gromatu, Siutus, Ovcrkc 
tus, Vargonus, Armonikas, Orajyjnmas Dėžutes, Klarne
tas, Fleitas, Basetles, Skripkas, Gitaras, Triubas, Žiūro* 
nūs, Britams, Peilius, Widelcius, Ssauksztus, Slriclbas, 
Ihcwolverius, Laikrodžius, Laikrodėlius, Lenciugelius, 
Kompasus, Žiedus, Auskarus, Abrozus ir visokius kilus 
daiktus, y (Teipogi padidiname fotografijas, dirbdiname 
luksztusdel laikrodėliu jt t. t. Prisiuncziame katalioga 
kožnam dykai. Adr«sawokit teip:

Kelpscb, Noreiko & Co., 
56 Fifth Avė., CHICAGO, ILL.

“RYTAS”
NEDELINIS

Laikrasztis
ISZEINA

WATERBURY, CONN.
Yra tai v ienps gryniausiu, kas 

link padavimo Amerikoje L*etu* 
viszku laikrarzeziu. «Lzleidžia- 
mas kriszcz oniszkoje dvasioje. 
Žinių daugiausiai apie Amerikos 
lietuvių reikalus.

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

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

Didelis Balius.
Worcesier, Mass. Dr-tė Sz. 

Juozapo rengia didelį balių ant 
26 d. Wasario, priesz pat Už
gavėnes, salėje St John Baptist, 
ant Bartlet Place, ant kurio gra
jys gera muzika, bus szokiai ir

valandę vakare. Įženga 25c. 
Wisus lietuvius ir lietuvaites 
szirdingai užkvieczutme atsilan
kyti. (20-2) Komitetas.

Į Liet. Kep. Kliubus.
Praneszu godotiniems virszinį. 

kams ir visiems sąnariams Lietu- 
viszkų Republikoniszkų Kliuiių, 
idant teiktųsi iszrinkti isz kiek
vieno kliubo po tris delegatus į 
“Illinois Lithuanian Rep. Al- 
liance” ir prisiųsti juos ant kon 
vencijos, kuri bus laikyta 21 d. 
Wasirio, 1 valandę po pietų, 
salėje F. Majausko, 3302 Laurel 
Str., dėl aprinkime naujos ad- 
mini>tracijos, virsz minėtos 
“111. Lith. Rep. Alliance”. Ant 
konvencijos, apart rinkimo vir- 
szinykų, bus indorsavinias kan
didato ant miesto majoro ir ap
svarstymas kitų politiszkų da 
lykų, ant kurių kiekvienas isz 
prisiųstų delegatų turės lygų 
balsę. Su guodone

* P. J. Jonaitis, prez.

Lietuwiszkas Teatras.
Pittston, Pa. 22 d. Wasario, 

salėjo po bažnyczia, Teatrališka 
Draugystė aigrajys ke t virtę teat
ru, po vardu “Ponas ir Mužikai”. 
Prasidės pusiau ssztuntę, valandę 
v ak are. Tikietai ant teatro po 
35c. 25c. ir vaikams po 10c. 
Drama “Ponas ir Mužikai” yra 
paraszyta isz baudžiavos lauko 
1862-1865, taigi kiek vienam 
lietuviui bus žingeidu ję pa
matyti. Aktoriai ir aktorės yra 
įszsilavinę gerai, taigi yra vilti?, 
kad teatras nusiseks kuogeriau- 
siai, Dėltogi visus lietuvius ir 
lietuvaites szirdingai užkvie- 
cziame atsilankyti.

Teatraliszka Draugyste.

Antras Balius,
Nedėlioj, 28 Wasario, Czechisa

koje salėje“Nai odny Sin,”585-587 
Centre avė, kertė 18tos, “Drau
gystė Lietuvos Sunų”,Chicagoje, 
turės savo antrę balių, ant kurio 
grajys puiki muzika, bus daugybė 
jaunimo, szokiai ir kilos gražios 
žabo vos. Už tai visus lietuvius 
ir lietuvaites szirdingai užkvie 
ežia atsilankyti ir pasilinksminti 
priesz Užgavėnes. Komitetas.

(13 ir 27 VVasano)

Preke pinigų
Ruakas rublis po.......... .
Prusiszkos markės po....

.53c.
24}c.

551-555 Blue Island Avė.
kerte 18-tos ir Loomis ui., CHICAGO.

Užlaiko didžiausię krautuvę (

DRAPANŲ ir APAUTUW0
* Didelis sztoras pilnai užverstas rietu 
vems naujausių vasarinių paltų, žiponų, 

A e \ kelnių, kepurių, skrybėlių, marszkinių,
f czeverykų, ir t. t., o prekės pigiausios
M/-' "1 kaip visur. Prie to užlaiko visokiu

kuf.irėlius, dėžiutias (valizas). Paran 
kiti yra priįvažiuoti, nes streetkariai pri- 

k eina isz wibų dalių miesto.

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

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

Ben. Hatowskis.
\«/ 627 S.Gana <!.1e Judd, Cbicaon, II

Dirba, taiso ir parduoda: 
LAIKRODŽIUS, LAIKRODĖLIUS 
L<mciugt'liu>, Žiedu-. Špilkai-,

r- r‘k-'Į ’i i ■ 11
K a r:i 1 u. ant 1 ė aknur^ si. ikrai* E.^-inn u 

a .iii * 

ežiu, a .1

Kas tik ko reikalaujete ateikite pas mane, 
pirkaite wlskę pigiau kaip kitur.
Ziegoręlą<^*tyinias50c. Sprendzyna 50c. Styklas ir skazupkos 10< 

Szlubinej ztedaj 56 ir 72 prabos nog fSiki f6. Sidabrini “ 
“Elgin” ziegorej 17.00. Wyska garantavoje ant metu.

EIKIT PAS RUBINĄ,
d&bar »sz gywenu po nr.

- 544 Blue Island Avė., kertė 18to.i ui., Chicago.

The Golden Gate Wine & Liąuor Co.
Mes turimedidę daugybę wisokių Wynų. Likierių ir Cigarų: mes parduoda- 

me geriausią taworę. pigiausios prekės kaip wisur kitur. Ndpirk kitur, pakol 
ne pamatysi musų titwera.

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

Naujas
Lietuwi8zkas Šalinimą.

F ei. Majausko 
3301 Laurel 
kerte 33czios ui.

UAUlkau iwMla 
bawar«ka Alų. |te-

rielkas, Ji

ir puikiausiai Ciga
rui.

Prie sali u n o tu
riu puike didelia 
sale ant mitingu.

balių ir vesialiju.
Ateik broli pamatytie ir to viso 

pabandytie.
Feliias Majauskas, 

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

Geriausius Šaitanas 
WIDURYJE MIESTO

— pas —
A. J. KOWALSK1

40 La Šalie Str.
Kuriame randasi geriausi gėrimai, ir 

puikiausias užkandis, sziltas ir szaltas, 
visada yra ant stalo. Bartenderis yra 
lietuwys: taigi lietuviai ,turėdami kokį 
reikalą mjeste, gali pas jį gaut rodą, 
nes snliulias randasi visai arti korto 
(City Ha»). • , '

PIGIAUSIAS KROMAS

Czebatu ir Czeweryku
pas

M.W.Goodmana,593 N. Gay St. 
BALTI MORE, MD.

Per 80 dienu turi ii isipaduotle iriaut 
mano žieminiu* Uworvi, kaip Ui: Csebatu* 
Caevervku* dėl wyru, moterų, watku ir kiAii- 
kru. Užtai teip labai »um«ŽHiau tu prekiaa, kad 
wUka pa* mane dabar kali pirkti b»wmk už pu
te pn-ke* Dėlto atkreipiu atyda wi«u aplinki
niu ir pažystamu ir praasaui ateit pamegyt. o 
persiHkrvtite kad teip pigiai niekur nerasite, 
kaip pas mene -SU GUODONE

M. W Goodman.

E. ZAN]EW8K1S.
924 33rd Street, Chicago.
Lietuwlszka8 kriauezius.

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

“LIETUVA”
Iszeina Chicagoje kas subata ir paduoda žmonėms 

SKVARBIAUSIAS IR TEISINGIAUSIAS ŽINIAS 
isz Amerikos, Lietnwos ir wiso paswieczio.
“Lietuva” kasztuoja ant metų tik f 2. KaA abu do- 

liarus užsimoka isz virszaus, gauna puikę knįgelę, vertės 50c., 
dovanų. Kas užsimoka $1, gauna knįarelę 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 kitus drukus: lietuviszkai, lenkiszkai ir an
gliukai. Darba padaro gražiai, greitai ir pigiai, nes savo locname 
name turi kuopuikiausiai įrengta visę spaustuvę.

“Lietuvos” Redakcija parduoda szifkortes ant ge
riausių laiwų, siuuczia pinįgus į Lietuvę ir visas dalis svieto. 
Pinįgai per mus iszsiųsti greieziausiai su vaikszczioja kaip isz visų 
kitų agentų. Mes teipgi parduodame lotus ir namus aplink lietu
viszkę 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. Qlszewskis,
---------------- - -------------------------- ------------------------------- -------------------CHICAGO. ILL----------

Pinįgus siųskite registruotose gromatose arba per “money order”, tai nie
kada ne pražus. Iszpirkę “money order” nelaikykite jį kiszeniuje, bet tuojaus 
prisiųskite mums: siuneziant ‘.‘money orderį”, gromatu registruoti nereikia, 
prisiusk i te prastoje gromatoje, nes ant jo nieks, be mus,*pinįgų isz paczto ne- 
iszims. . -

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

“GARSAS
szka Aptieka Juozo Leszczynsko, 
po nr. 3315 Laurel st., kuri užlai
ko geriausias gydyklas czionyksz- 
ežias ir isz Europos ir teisingiau- 

Į sei iszpildo receptus, o prekes 
pigesnes kaip kitur. Aptiekoje 
randasi kasdien noadynos 11 ry
to iki 2 po pietų D-ras M. F. 
Božyncz, o D -ras M. P. Kosakaus- 
kas randasi Czetvergais ir Nede- 
lioms no 10 iki 12 adyn. vidur
dienio ir daktaras W. Statkevi 
ežius randasi kožname laike. Ant 
pareikalavimo gali paszauklie in 
aptieka per telefonti kiekviena 
daktara, koky kas nori ir kožnoje 
valandoje. Teipogi ant pareikala
vimo iszsiunczeme yvairias gy- 
diklas visur, atsakome laiszkus 
yvairioee kalbose ir gydome Jy 
gas per laiszkus.

Telefonas Yard 709

HILLE’S FOTOGRAFAS, 
3452 8. HalMed ui.

Nujiaa puikiai u* tasina tiktai

▲a weteiiu Ir kltoiiu reikalu najima Fotogra 
fljai kopų ik tuiei.

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; teijjgi žinias isz Lietuvos ir viso svieto; Garse daugiausiai 
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- . 
kviesk “Garsę”. Prisiusk savo adresę, tai gausi porę nume
rių ant pažiūros už dykę. , .

Mu* Adresa-s «(Jarsas” Pnblishing CO.
. SHENANDOAH. PA.

Gazeta HaDdlowq-geograficzna, 
organ Polsklego' Tow«rzystwa 

Handlovo-geograflcznego 
* (prtedtem itatv į 

doditlk “Przeglįdu W«echpol»klego”) 
wychodzi 1. i 15 každego m lesi aca.

Prenumerata roezna
v Ameryce pėluocnej 

P6I roezna.

vynosi
...$2.
...AL

“Gazbta Hasdlovo-oeooeaficzna”
będzie ppdawač dokladne 8prawozdania 
o poloieniu naazych rodakov po zagra- 
nicami k raju, orai wskaf.6wki i ikfor- 
MACZE DOTYCZfCE EMIGRACTI I KOLONIZA- 
cyi, oraz ekonomieznego stanu rdžnych 
kraj<5w. a zwiaszcza tych ziem, do kt6- 
rych ludnošč wychodcza oasza podąža. 
dėlėm gazety nSwniež będzie popieraoie 
przemyslu i handlu polskiego a zwlaaz- 
cza wyvozowego (ekzportu) przez do- 
starezanie naj4wiežszych wiadomo4ci o 
bandlowych stoaunkaeh zagraoicy.— 
Oprdcz t ego, “Gazeta Handlowo-oeo- 
grafigzra” umieszczad będzie wyc«er- 
pujące spravrozdania z najnowszego ru- 
chu‘naukowo geografieznegu.

Redakcyiri Administracya: 
Lwdw (Lemberg-Aiistrla) 

ulica Mochuackiego 1. 12.

W.. SZYMANSKI
624 Blue Island Avė:

uil&ikau didžiausia

Krautuvia Mebliu.dr 
kaipo Ui; ’ Į

Stalų, Szėpų, Lowų, Peczių, Lem- KM 
pų, Divanų ir t.t. o pai’duodu 
viskę pigiau kaip visi kiti szto- y 
raj. Teipogi parduodu ir antmėne- 1 
ainių arba nedėlinių iszmokesczių. * J 
Pamėginkit pas manę, o pamaty- 
šit e, kad daug geriau ir pigiau 
kok^M^’ °S k“iP k"' l "‘' IARGESTSTOVEPIANTINTHETORLD

«JEWEL.., 
'STOVĖS/ 
Vinges'

N. L. PIOTROWSKI,
A d wo k a tas augsztesniu gudu ir Notary PubMc. 

Ofisas: 4 ti Sille St., Rai mus 620. 4 Gyienimas: 112 W. DIyIsIod St
Atlieka provas visuose suduose, iszdirba visokias popieras— 

dokumentus; o labjausei užsiima provomis už sužeidimą ir užmu- 
szima geležinkeliu, fabnzuose ir Lt. Kiekvienas turintis koki 
reikals, tegul pirmiausei pas jy rodos pasiklausė.

Gali sueiszneket lenkiszkai.
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