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Isz Užmarės.
Politiszkos žinios.

Maskolija.
Maskolijos vvaldonas apleido 

jau svvetimus krasztus ir iszke- 
liavvo atgal į Maskoliją. Europos 
laikraszcziai pranesza, kad Mas- 
kolija rengiasi suszaukti į Peter
burgu Europos didžiųjų vvieszpa- 
tyszczių kongresą ant apkalbėji 
mo ir nutarimo, kaip galima už
baigti krikszczionių pjowynes Tur
kijoj, arba,kitaip sakant, ant iszri- 
szimo rytinio klausymo. Matomai 
sawo kelionėj ciecorius Mikalojus 
persitikrino, kad ant tokio kon
greso mažiaus atras prieszinįkų 
neng pritarianczių jos reikalams; 
kitaip kongreso ne kwiestu. Spė
ja, kad turbut Maskolijai pasise- 
sekė tuom tarpu užkimszti kuom 
nors nasrus Anglijai, kad ta nesi- 
prieszįs Maskolijos stengimamsi. 
Kaslink gi prieszinimosi VVokie- 
tijos ir Austrijos, apie tas vviėszpa- 
tystes dabar vvisai nesirūpina.

Angliszkas laikrasztis “Pall 
Mali Gazette” dabar apgarsino 
svvietui apie sutartį Maskolijos su 
Danija, jeigu atsitiktu karė terp 
Maskolijos ir Prancūzijos isz vvię- 
nos pusės ir Wokietijos ir Austri
jos isz kitos. Pagal t p sutartį: Da
nija pavv ėda vvisas savvo karisz- 
kas pajiegas Maskolijai; ta pas
kutinė turi tiesą užimti su savvo 
kariauna wisas Danijos twirtynes. 
Užtatai pažada Danijai sugražin
ti atgal vvokieczių paweržtas 
nuo jos provvincijas Szlezvvigą ir 
Holsztiną. Prancūzija ir Maskoli
ja susitarė, pradėjus kare su Vo
kietija, sutraukti savvo kariauną 
į Kopenhageną, Danijos sosta- 
pilę ir isz ežia siųsti į vvidurius 
Wokietijos.

Maskolija numanydama, kad ne 
atras daugiaus prieszų užimant 
Turkiją negu juos pergalėti galėtu, 
rengia jau dabar «awo kariauną 
pietinėj Maskolijoj, su kuria nori 
įsivveržti į Turkiją.

Rengdamasi užimti geriausią 
Turkijos krasztą, Maskolija, no
rėdama turėti mažiaus prieszų, 
stengiasi kitiems nusilenkti. To
dėl susitaikė ji ir su Japonija kas
link Kerėjos. Abi vvieszpatysti 
sutarė užlaikyti Korėjos neprigul- 
mystę. Maskolija pažada Japonijai 
priwersti Korėjos karalių sugrįž
ti į savvo rūmą. Jeigu reikalas atsi
tiktu, Maskolija ir Japonija gal 
laikyti kariauną, bet skaitlius jos 
orai būt toks, ant kokio sutiks O F
abi vvieszpatysti. Telegrafų lini
jos pasilieka japonieczių ranko
se. Abi sutarusi vvieszpatysti pa
žada nesikiszti į ^vidurinius Korė
jos reikalus.

Turkįja.
Turkijos sultanas numano jau 

pats, kad Maskolija, garsindama 
savvę nevva Turkijos draugu, lau
kia vvienok tik progos, kad galė
tu kokį nors jos krasztą pa 
vveržti. Sultanas tikrai ne norėtu 
tos progos suteikti, geidžia ir 
maisztus ir pjovvynes apstabdyti, 
bet ant to trūksta jam pajiegų, 
Ant reikalavvymo Maskolijos pa
siuntinio Nelydowo pažadėjo su
teikti vvisokioms vvieszpatystės 
krasztams tūlas tiesas, kurios 
maisztus nutildytu: į Armėniją 
paskyrė 5 krikszczionis guberna
torius. Paliuosavvimas wienok 
kiek nors krikszęzionėms suke

lia mohometonis, o kaip dabar, 
ant tų remiasi sultano vvaldžia. 
Mahometonys nori uitai prasza- 
linti sultaną nuo sosto. Susirin
kusios svvetimų krasztų karisz- 
kos laivvynės paliovvė jau rupin- 
tiesi apie tgi, kas gal Turkijai pa
tikti, o kas ne. Pereitos nedėlios 
dien^ prancuziszkas kariszkas lai- 
vvas ant jūrių darė bandavvones 
szaudymo isz kanuolių Balsas szu- 
vvių iszgazdino gywentojus Kon- 
stantinopoliaus, todėl Turkijos 
randas kreipėsi prie prancuziszko 
pasiuntinio su praszymu, kad ta
sai palieptu savvo laivvynei paliau
ti szaudyti, arba, kad ant szau- 
dynių iszsirinktu tolesne wietą 
Tas vvienok ant to praozymo at
sakė, kad Konstantinopoliaus gy- 
vventojams tik ant gero iszeis, 
jeigu jie dabar jau pripias prie 
kanuolių szuvvių, nes tie neužil- 
gio gal isz tikro atsitikti.

Konstantinopoliuje vverda kaip 
katile: rengiasi ežia svvarbesni 
atsitikimai, kurie gal su vvisu ga
lą Turkijai atgabenti. Masztai 
ežia ne gal pasiliauti, nes jeigu 
krikszczionys norėtu nutilti, tai 
to nedaleidžia mahometonys ir 
atbulai. Dabar vvėl policija suse
kė naują dinamito dirbtuvvę, ko
kią vvaldžios prieszinįkai buvvo 
įrengę. To ne gana: kelianti
maisztus griebėsi dar bjauresnių 
naikinimo įnagių: jeigu ežia 
nieks neįsikisztų, pasibaigtu wia- 
kas vvien tada, kada arba kriksz
czionys su vvisu neisznaikįs maho
metonų, arba tie krikszczionių, 
taigi tada, kada ne bus ką naiky- 
ti ir pjauti. Pasirodė, kad pasku
tiniuose laikuose armeniecziai 
buvvo užuuodinę vvandenį miesto- 
bzuliniuose. '

Iszpanija ir.jos ^valdybos.
Ant salos Kubos kubiecziai 

vvel įsivveržė į Havanos provvinci- 
ją, isz kurios buvvo pasitraukę. 
Wisų Szvventų dieną iszpanisz- 
kas pulkaunįkas Fonderola, da- 
žinojęs kad pulkas kubieczių ap
sistojęs yra netoli Havanos, iszėjo 
prieszais, ir kaip jis pats pranesza, 
po ilgam szaudymui pavveržė jų 
stovvyklą. Kubiecziai nužudę 52 
užmusztų, pasitraukė. Isz iszpa- 
nijonų pusės likosi paszautas vvie- 
nas kapitonas ir 14 kareivvių. 
Iszpaniszkas kariszkas sūdąs labai 
smarkiai baudžia paimtus kur 
nors kubieczius. 28 d. Spalių ta
po Havanoj nusūdyti: kubie
czių vvirszinįkas Lopez Coloma 
ant nužudymo, o du kiti: Sotero 
Mandez ir Manuel Calaro ant 16 
metų kalėjimo. Du broliai: Ar- 
mandas ir Manuel Alvarezai tapo 
suszaudyti.

Ant salų Filipinų maisztas tei
posgi nesiliauja, bet platinasi. Isz 
pradžių maisztą pakėlė gyvvento- 
jai salos Luzon, ant kurios gyvve- 
na daugiausiai svvetimų krasztų 
ateivvių, kaip antai japonieczių ir 
europieczių; dabar jau maiszto a- 
pimta ir didžiausia isz Filipinų 
salų, sala Mindanao, daugiausiai 
cziabuvvių malajieczių apgyvven- 
ta.

Maisztą priesz iszpanijonų vval 
džią pakėlė jau ir kitos, netoli 
nuo Filipinų salų ėsanezios salos, 
Suluh. Salos tos turi isz wiso apie 
400.000 gyvventojų, daugumoj 
malajiszkos kilmės. Czia atsitiko 
jau teiposgi keletas susirėmimų: 
vvienairie iszpanijonys nustojo 8 
kareivvių, kitame, kaip jie patys 
sako, užnHiszę 72 raaisztinįku.

Namieje Iszpanija rengiasi tei
posgi, turbut, jau ne su pasikėlė- 

liais į karę. Dabar stengiasi ji už
traukti naminę skolą. Pinįgai wi- 
si bus apwersti ant sudrutinimo 
savvo pakranezių, taigi ant įtai
symo tvvirtynių. Iszpanija tiki, 
kad po rinkimų Amerikos prezi
dento gal iszdygti toki su Ameri 
ka nesutikimai, kuriuos galės už
baigti wien karė.

Prancūzija ir Sala Mada- 
gaskar.

Maisztai gyvventojų salos Ma- 
dagaskar priesz prancūzus ir po 
jų globa ėsanezią karalienę, 
auga. Prancūzų kariaunos yra ant 
salos mažai, nes jie pergalėję gy- 
vventojus ir palikę vvaldžią salos 
karalienei tik po savvo užžmra, 
sugražino kariauną atgal į Pran
cūziją; prie karalienės paliko ma
žą, isz dvviejų tukstanezių karei
vvių pulkelį.- To dabar neužtenka 
ant pergalėjimo vvėl pasikėlusių 
gyvventojų. Pasikėlėliai iszmuszė 
daug apsigyvvenusių ant salos 
prancūzų kolionistų. Apstojo jie 
ir salos sostapile, miestą Antana- 
rivvo. Neseniai karalienė iszvva- 
žiavvo pasivvažinėti už miesto su 
silpna isz prancūzų susidedanezia 
eskortą. Tuojaus už miesto už
puolė ant jos pasikėlę fahavalai. 
Užpuolėliai užmuszė 5 ir paszo- 
vvė 10 prancuziszkų kareivvių; pats 
gi nustojo 30 savvo žmonių. Pasi
rodė, kad su maisztinįkais laikė 
ir karalienės miuisteriai, kurie ir 
praneszė aniems apie iszwažiawi- 
mą už miesto karalienės. VViens 
ministeris ir kunįgaiksztis Retsi- 
nanga likosi pakarti. Ant apstab- 
dymo pasikėlusių gyvventojų, isz 
Prancūzuos vvel siunezia kariau
ją.

Angliszkos kariaunos vvadas 
Egipte, jenerolas Kitchener, rei
kalauja! padidinimo kariaunos iki 
15000 kareivvių, nes nori nuo 
pradžios ateinanezio kovvo pradė
ti isz naujo karę su dervviszais ir 
pavveržti nuo jų apskriezius 
Berber ir Khartum, kurie seiliaus 
prigulėjo Egiptui. Ant to vvienok 
reikalingi pinįgai; pasinaudoti 
pinįgais isz Egipto iždo nedalei
džia Anglijai Prancūzija ir Mas
kolija. Be daleidimo tų vvieszpa- 
tysezių Anglija ne gal pasi
naudoti isz Egipto pinįgų.

Terp dvviejų republikų pietinės 
Amerikos, Bolyvvijos ir Argenti
nos iszdygo nesutikimai už 
rubežius: bolyvviszka kariauna 
perėjo Argentinos(^pbežių ir užė
mė prigulintį tai paskutiniai 
miestą. Argentina renka savvo 
kariauną ant iszvvijimo įsivveržu- 
šių.—

Isz Lietuvvos.
Naujas Kauno gubernato

rius.
Į Kauną atkako jau, į vvietą 

perkelto į Wiatką Klingenbergo, 
naujas gubernatorius. 17 d. Spa
lių susirinko pasfveikinti jį urėdųį- 
kai ir dvvasiszkiejie; atėjo pa- 
svveikinti ir katalikiszkas vvysku- 
pas Paliulonas su kunįgais. Savvo 
kalboje naujas gubernatorius ra
gino vvisus dirbti vvienybėj, su- 
tartyj ant naudos kraszto ir 
vvieszpatystės; tik toki darbai gal 
geidžiamus vvaisius atgabenti. 
Naujas gubernatorius žadėjo at
kreipti savvo atydą ant policijos 
darbų. Pagirtinas yra raginimas 
prie vvienybėd, nes jau turbut ir

vvaikai numano, kad be vvienybės 
darbas neiszduos vvaisių. Bet gai
la, kad tokią vvienybę maskolisz-* 
kos vvaldžios paezios gadina, jos 
elgiasi te i p, kad apie sutartį terp 
caro bernų ir vvietinių gyvventojų 
ne gal būt ir kalbos: maskolisz 
kos vvaldžios už pirmutinį savvo 
mierį laiko karę bu vvietiniais gy- 
vventojais, karėje pasinaudoja ir 
vvisai ne doriszkais įnagiais.Jeigu 
maskoliszkos vvaldžios rūpintųsi 
vvien apie labą žmonių, apie rei- 
lus kraszto, tąsyk turėtu tiesą ra
ginti prie vvienybės bu vvaldinį- 
kaie; teip gi kaip dabar elgiasi, 
raginimas skriaudžiamų daugu
mos stotiesi vvaldžių pagelbinį 
kais, palengvvinti anoms savvę 
skriausti, yra tai per toli nužen
gusi begėdystė, jeigu jau ne pasa
kyti daugiaus.

Lietuwiszka spauda.
Isz Lietuvvos žmonės pradeda 

siuntinėti laiszkus, kuriuose isz- 
giria maskoliszką carą už jo do- 
vvanas žmonėms. W ienas raszė- 
jas iszgiriantis caro gėrybės ir 
peikiantis Amerikos laikraszczius 
už ju erzinimą, sako: kad dabar 
Lietuvvoj žmonės gali gyvventi 
kaip bajorai, nes caras žmonėms 
suteikia tokias malones, kokių 
kitur nesuteikia: numažino mo-
kesezius, daleido spaudą; raszė- 
jas sako, kad dabar lietuvviai turį 
jau savvo spaųstuvvę.Tuom tarpu,a- 
part numažinimo mokesezių už
krautų ant ant žemės, kurie Mas
kolijoj, nors žemė czia tiek pelno 
neduoda žmogui, buvvo didesni 
negu ^Vokietijoj, ir padovvanoji- 
mo senų skolų, kitokių malonių 
caras nesuteikė lietuvviams: spau
da dar vvisgi nesugražinta.Spaus- 

(tuwių Lietuvvoj yra gana, tik nė
ra nė vvienos, kuri galėtų lietu- 
vviszkas knįgas spaudinti. Beje, 
bene daleido atspaudinti Lietu- 
vviszką kalendorių. Tai ir wis- 
kas. Klausymas apie lietuvvisz- 
ką spaudą dar nebuvvo maskolisz- 
koj vvieszpatystės rodoj perkrati
nėtas, todėl negalima žinoti, ką 
ta nuspręs. Negalima todėl su
prasti, ar raszanti į Ameriką 
melagingus laiszkus daro tą su 
žinia, keno prikalbinti, ar todėl 
tą daro, kad tikros teisybės ne 
žino.

Muszis kontrabandnįkų 
su rubežiniais sargais.
Pradžioje pereito mėnesio, ne 

toli Szvveksznos, Kauno gub., we- 
žanti isz Prūsų tavvorus netikė
tai susitiko, maskolių pusėj, su 
užstojusiais kelią szmekeriais. 
Naktis buvvo tamsi, todėl suri
kus szmekeriams, kad sustotu, 
kontrabandnįkai prisiglaudė prie 
vvežimo ir pradėjo isz karabinų 
szaudyti įtąkrasztą, isz kurisz- 
girdo balsą. Antszaudymų atbė
go ir abieszczikai. Kontraban
dnįkai likosi apstoti, bet pra- 
simuszė ir leidosi vvažiuoti toliaus; 
likosi vvienok vvėl pavvyti. 
Matydami, kad tavvorų negal 
pavveržti subėgusiems abiesz- 
czikams ir szmekeriams, paliko 
vvežimą, o pats pabėgo. Laike 
szaudynių tapo paszautas ark
lys wieno abieszcziko ir arklys 
vvieno žydo, kurisai, turbut, ir 
užvvedė abieszczikus. Suėmė vve
žimą su trejata arklių; vvežimas 
buvvo prikrautas arbatos maiszais, 
vvertės 900 rublių. Isz suristų 
daiktų susekė, kad kontraband- 
nįkais buvvo gyvventojai Szvvek
sznos vvolostės — todėl dabar 
czia traukiasi tirinėjimai ir truk
dymai nuo darbo kaltų ir nekal
tų.

Taisymas katalikiszkų 
bažnyczių.

Isz Peterburgo pareina žinios, 
buk maskoliszkas ^vidurinių rei
kalų ministeris, ant pareikalavvy- 
mo paties cieooriaus, iszsiųs atsa
kantį padavvadyjimą, pagal kurį 
Lietuvvoj, ant taisymo katalikisz
kų bažnyczių ne reiks vvisai pra- 
szyti daleidimoswietiszkų masko- 
liszkų vvaldž ų. Dabar,norint pa
taisyti Lietuvvoj griuvvanczią 
bažny ežią, reik ėjo iszsipraszyti da- 
leidim ąnuomaskoliszkos adminis 
tracijos, kuri tankiausiai tą daryt 
nedaleisdavvo, arba tyczia užvvilk- 
davvo po kelis metus. Ar teisin 
ga vvienok dabartinė žinia,mes ne
žinome.

- *
Iszdegė Kobrintus.

13 d. Spalių iszdegėdalis mieš
to Kobriniaus, Garteno gub. 
Iszdegė czia per 30 gyvvenamų 
namų; per tai daugelis žmonių, 
Bzaltame rudenio laike, atsirado be 
pastogėm. Maskoliszka “Raudo
nojo Kryžiaus draugystė” buvvo 
nevva paskyrusi 3000 rublių ant 
įtaisymo nors tuomtarpinių isz 
lentų sukaltų triobų, kuriuose 
galėtu prisiglausti padegėliai, bet 
tam tikra komisija pripažino to
kias triobas už netinkanezias ant 
gyvvenimo. Argi gyvvenimas ant 
gryno lauko, be jokios pastogės 
yra atsakautesnis? “Raudonojo 
Kryžiaus draugystė” pasinaudo
jo isz tokio komisijos nuspren
dimo ir savvo dovvaną atsiėmė 
atgal. Turbut be didelio noro bu 
vvo savvo paszalpą ir aukavvusi, 
jeigu ta priežastis privvertė savvo 
dovvaną atgal atsimti.

Mergų prekėj as.
Neseniai vviens užlaikytojas pa- 

leistuvvystės namų Kaune, Sorok- 
szabelis, apskundė vvieną isz savvo 
mergų, D. nevva už vvagystą vvi- 
sokių daiktų jam prigulinezių. 
Isz policijos tirinėjimo pasirodė, 
kad mergina D., 19 metų, paei
nanti isz kaimo Suvvalkų rėdybos, 
iszbuvvo pas S. jo paleistuvvystės 
namuose Kaune tris nedėlias ir 
dažinojusi, kad tasai pardavvė ją 
kitam tokių namu nžlaikytojui į 
Retei burgą už200rublių,pabėgo.S. 
pamatęs,kad prekysta nepasisekė, 
apskundė pabėgusią merginą, buk 
ji pavvogusi nuo jo daiktų už 17 
rublių. Daiktai tie nevva pavvogti 
yra tai neatbūtinai reikalingi 
ant apsirėdymo moteriszki 
drabužiai. Apskustoji pasakė, 
kad S., atsitraukiant jai isz 
jo namų neatidavvė jai jos 
drabužių, mislydamas tuom pri- 
vversti ją pasilikti; jos drabužiai 
vverti buvvo 46 rubl. Isz policijos 
tirinėjimo pasirodė, kad užlaiky
toje paleistuvvystės namų Sorok- 
szabei nuo seniai prekiauja mer
ginoms, kurias pristato Peterbur
go paleistuvvystės namams ir už 
jas paima vvidutimszKai po 200 
rubl. ir daugiaus, pagal vvertę ta- 
woro. Argi Peterburgo maskalkos 
atsargesnės, jeigu tėnykszcziai 
paleistuvvystės namų savvinįkai 
gabena sau merginas isz musų 
kraszto, ar tik musiszkės grei- 
cziaus į žydų kilpas įpuola?

Prekės jawų.
Prekės jawų Lietuvvoj truputi 

pakilo; žmonės tiki vvienok, kad 
toliaus dar labiaus pakils, nes 
isz tikro užrubežiuose vvisur be- 
weik diktai pasikėlė. Liepojuj už 
lietuvviszkus rugius moka po 59 
kap. už 120 svvarų; už lietuwisz- 
kus avvižas po 59—65 kap. Mie
žiai ui 108 svvarus po 62 kap. 
Žirniai po 93 kap.; pupos po 75 
kap; vvikiai po 50 kap.; Sė
mena po 96 kap. Labiausiai per
kami yra rugiai ir^avvižos.

Nelaimingas welnias.
Koksai jaunas maskolius, 

Chvveidauuose, Kauno gub., užsi
manė mat žmonis gazdinti: su
griebė kur atsakanezius drabu
žius ir apsitaisęs kaipo vvelnias, 
pradėjo, wieną nedėlios dieną, 
vvaikszczioti po miestelį ir prisi
artino prie bažnyczios, kur žmo
nes po dievvmaldystai pradėjo 
wos eiti laukan. Žinoma, kad 
tiems atsiradimas vveluio arti 
bažnyczios ir tai dar laike diew- 
maldystės labai nepatiko. Leido
si jie vvytiesi wiensznerwį, o pa- 
wiję pradėjo daužyti. Butu jį 
gal ir labai apkūlė, nes žmonių 
pradėjo rinktiesi vvis daugiaus, 
bet nelaimingas welnias pametė 
savvo drabužius ir weido uždangą, 
o pats įsprūdęs į užkaborį, daržais 
parbėgo namon.

Suvvalkų apielinkės sūdąs, 23 
d. Lapkriczio, parduos szitas u- 
kes: Wižainiuose, Suvvalkų
pavv. po t. n. 36, 33 margus 
žemės su triobomis; Imita
cija prasidės nuo 500 rublių; 
kaime Komisorovvkoj, Seinų pavv. 
3 margus žemės su triobomis; li- 
citacija prasidės nuo 120 rublių, 
arba ir nuo mažiaus, jeigu tiek 
duodanezių ne atsirastu.

Wisokios žinios.
* Seniai Lietuvva garsi buvvo 

savvo midueziu, sziądien vvienok 
jau labai retą surastum lietuvvį, 
kurisai mokėtu jį padaryti, nors 
jis daug yra svveikesnis ir gere
snis už vvisus musų miesteliuose 
žydų pardavvinėjamus gėrymus. 
Midų galima daryti su mielėms ir 
be mielių. Padarymas ne sunkus. 
Ant goreziaus medaus reikia už
pilti tris gorezius vvandens ir 
vvirinti katile kokias 5-6 vvalan- 
das; baigiant vvirinti, įdėti į audi
mą 4 lutus apynių ir užriszus juos 
įleisti į vverdantį katilą su midu
mi. Iszpylus į kokį stotką, įpilti 
4 lutus mielių ir teip padarytą 
midų laikyti grinezioj 3 nedėlias. 
Tai jau midus l»evveik gatavvae; 
kas nor turėti geresnį, turi per- 
koszti ir supilti į bertainį ir lai
kyti jame per isztisus metus. Juo 
midų ilgiaus laikome, juo jis se
nesnis, juo brangesnis ir geresnis.

• Mažai lietuvvių yra neszio- 
janezių barzdą, nes jos nekenezia. 
Tuom tarpu barzda daug priside
da prie užlaikymo svveikatos. 
Ūsai ir barzda reikalingi todėl, 
kad jų plaukai apsaugoja burną ir 
sznervves nuo vvisokių nereikalin
gų ir pavvojingų daiktų isz oro, 
kuriame yra teiposgi ir ligas 
gimdanti grybai arba bakterijos. 
Edinburgo profesorius Alison į 
sakė akmenų pjaustytojams ne- 
szioti usus ir barzdą ir persitikri
no, kad pertai jam pasisekė ap
saugoti darbinįkus nuo įtraukimo 
į plauczius bekvvėpuojant akmens 
dulkes, nuo kurių darbinįkai įgau- 
dawo plauczių ligą. Dras Adams 
tiki, kad ūsai ir barzda reikalin
gi ant apsaugojimo dantų ir go
murio. Dras Szokalski isztyrė, 
kad nesziojimas barzdos apsau
goja žmonis nuo dantų skaudėji
mo, isztinimo vveido, slogos ir 
kitokių kentėjimų; nuskutus 
barzdą ir usus, kentėjimai tie ap- 
sireiszkė tuojaus ir pas tuos, ku
rie jų wisai, nesziodami barzdą 
ir usus, nepažinojo. *



Stacziatikyste Amerikoj*
Seatle, Washingtone, 1 d. Lap- 

kriezio atsibuvo paszventinimas 
stacziatikiszkos cerkvės. ' Dabar 
Suvienytose Wieszpatystėse 
Sziaurinės Amerikos yra isz viso 
25 stacziatikiszkos parapijos. 
Mieste San Francisco yra net sta- 
cziatikiszka misija, kuri stengia
si į staeziatikystę patraukti ir isz- 
pažintojus kitų tikėjimų. Perdė- 
tinis tos misijos, archirejus Mika
lojus, jau kelis kartus siuntinėjo 
rasztus pas Amerikos unitų ku
nigus,szaukdamas tuos grįžti į se
nę “jų tėvų tikėjimu”. Ant tų 
rasztų vienok unitų kunigai isz- 
mintingai atsakė, kad archirejus 
Mikalojus geri aus padarytų dabo
dama wien savo aveles, o ne kai- 
sziotų nagų į svetimus tikėjimus.

Smarki expliozija.
Isz Cincinnati, Oh. raszo: 31 

d. Spalių, apie 4 valandą po pie
tų, miestelyj Geuova atsitiko 
Empire magazynuose expliozija 
700 kvortų nitroglicerinos (skys
timas darymui dinamito). Tuks- 
taneziai langų yra expliozijos isz- 
daužytų; murai visų aplinkinių 
namų suskilo. Priesz atsitikusią 
explioziję atvežė nuo geležinke
lio tavorus, kuriuos isz vežimo 
krovė į magazyną. Po expliozi- 
jai nė vežimo, nė arklių, nė žmo
nių negalima buvo surasti—vis
kas isznyko. Arti buvo kita 
tokia jau krautuvė; nors nuo tos 
expliozijos sienos ir anos suskilo, 
ir isz dalies iszgriuvo, bet ant lai
mės, joje sukrauta nitrogliceriną 
ne expliodavo.

Daili bet nelemta.
. Buffaloj, N Y. likosi suaresz- 

tuota jauna, graži, 24 metų nasz- 
lė,Olexa Sterman. Asekuracijos 
kompanija, kurioj buvo užaseku- 
ruotas antras urnai pasimiręsnasz- 
lės vyras, pareikalavo, kad abu
du jos vyrai į trumpę laikę ūmai 
pasimirė, atkasti jų kunus ir isz- 
tirti. Isztirimas parodė, kad a. 
budu gražios naszlutės vyrai li
kosi nunuodinti. Mat graži O- 
lexa norėjo lengvai pralobti, to
dėl prikalbinėjo savo vyrus, kac 
tie save užasekuruotų, bet kaip 
tik tę padarė, numylėta moterėlė 
jau ne laukė kol juos Wieszpats 
savo garbę paszauks, pasistengė 
su nuodais tę laikę suskubinti.

Prapuldė radini.
Fermeris Edvard Spangler, 

turintis farma netoli Spry, Pa. 
betaisydamas savo namų stogę, 
rado įkisztę į stogę krepszelį pil- 
nę popierinių pinįgų. Besidžiau
giant isz to, kol spėjo suskaityti 
pinįgus, isztraukė juos isz rankv 
bernas Sullivan, kurisai ir pabėgo 
nežinia kur. Spangler pasakoja, 
kad krepszelyj matė terp kit ko ir 
vienę popierę nuo $500. Taigi 
isz viso turėjo būt gana diktai. 
Keno vienok tie pinįgai, nieks 
nežino. Policija, dabar jieszko 
pabėgusio Sullivano.

Nelaimingas atsitikimas.
Isz Morisville, Mont.: koksai 

J. W. Allen norėjo nubausti savo 
10 metų sūnų, bet motina neda
vė jį muszti. Allen atsisukęs su
davė už prieszinimasi savo pa
ežiai. Ta, norėdama vyrui at- 
kerszinti už sudavimę, pagrie
bė dvivamzdę ir szovė, bet vie
ton vyrui, pataikė į sūnų, kurį 
ir užmuszė ant vietos. Antru 
szuviu pataikė vyrui į galvę.

Ką tik i upe neipuole.
Exprėsints trūkis, kuriuom va

žiavo 30 pasažierių, pribėgo prie 
tilto ant upės Sangus, ties Lynn, 
Mas. Tiltas tuom kart buvo ati
darytas. Maszinistas pamatęs pa
vojų, norėjo trūkį sustabdyti, 
>et pasirodė, kad stabdymo prie

maišos buvo pagedusios. Pradė
jo stabdyti su visoms ant trūkio 
buvusioms prietąisoms;
vagonus sustabdė, bet trūkio ma- 
szina įpuolė į upę. Pirmas nuo 
maszinos vagonas iszszoko isz rė- 
lių ir pasikabino be puldamas že
myn. A.aszinistas ir peczkurys 
nuo maszinos įszoko į upę isz kur 
juos ir iszgelbėjo. Pasažieriai gi 
laimingai iszliko ne užgauti.
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Isz Amerikos.
Naujas Amerikos prezi

dentas.
Pasibaidė nežinia kaslink atei- 

nanczio Suvienytų Wieszpatys- 
ežių Sziaurinės Amerikos prezi
dento ir partijos, kuri į savo ran
kas paims valdžią* Pereito utar- 
nįko dieną ant prezidento 
likosi iszrinktu Mc Kinley. Ar 
atgabes naujas prezidentas geres
nę ateitį Amerikai—pasirodys 
toliaus. Nors jis ir ne galėtu page
rinti buwį dirbanezių žmonių, 
tai nors su pasibaigusiais rinkimais 
pasibaigia ir ne žinia, kuri sun
kiausiai atsiliepė ant darbinįkų: 
dabar dirbtuvių savinįkai žino 
jau prie kokių iszlygų jie turi 
taikytiesi. Galima todėl tikėti, 
kad daugelis dirbtuwių, kuriose 
pasiliovė darbas dėl sunkių 
nežinios laikų, pradės vėl 
darbą, todėl daugelis ilsėjusių 
rankų suras darbą; darbinįkai, 
kurie jau pravalgė paskutinį cen
tą seniaus užezėdyto uždarbio, 
galės pradėjusiose darbą dirbtu
vėse lengviaus surasti naują už
darbį. Kaslink daugumo elektor. 
balsų ant Mc. Kinleyo, dar tikras 
skaitlius nežinomas.

Moterų užsiėmimai.
Chicagoj yra 190 augsztesnii,, 

mokslaimų, į kurias lankosi 
60000 moterų jieszkanczių augsz- 
tesnio mokslo. Mieste Washing- 
tone per paskutinius 10 metų dir
bo 33914711 moterų wisokiuose 
užsiėmimuose; taigi nuoszimtis 
uždarbiaujanezių moterų pakilo 
iki 47%; augsztesnėse profesijose 
pasiekė net 75%. Moterų tarnau
jančių visokiose prekinycziose 
buwo 1027525; 1667686 buvotar- 
naiczių; pamokslinįkių — 1236; 
208 moterų advokatų; 735 pro
fesorių augszcziausių mokslai- 
nių; mokintojų vieszų mokslainių 
buwo 300000 moterų.

Aukso nenorėjo.
Ant geležinkelio stacijos Paris, 

Mo. susirinko apie 500 auksinių 
demokratų ir laukė atvažiuojant 
savo partijos vadovų: Palmero 
ir Bucknero, kurie ežia norėjo lai
kyti kalbas. Kada pasirodė kan
didatai tos demokratų partijos 
ant platformos, prisiartino Bry- 
ano partijos szalinįkai ir pradėjo 
kolioti. Žinoma, kad Palmer ir 
Buckner ne iszlipo isz vagonų, 
kalbų ne buvo ir jie nuvažiavo 
toliaus. Atkako jie į Fogette, 
Mo,bet czia juos dar bjaurinus pri
ėmė. Szalinįkai Bryan’o teiposgi 
pasirodė su sawo vėlava, bet viens 
isz auksinių demokratų, miesto 
gyventojas Williams, isztraukė 

•isz nagų ta vėlavę; tas teip į- 
pykino nenorinezius aukso, kad 

^tie szoko prie auksinių jenerolų ir 
norėjo juos muszti. Pasinaudojęs 
isz sumuszimo, trūkio masziniszta 
iszvažiavo ir tik todėl Palmer ir 
ir Buckner galėjo iszlikti ne su- 
muszti.

Užpuolė ant trūkio.
Netoli Anoha, Min. ant bėgan

ezio geležinkelio trūkio užpuolė 
trys plėszikai. Nors trūkis bėgo 
greitai, plėszikams vienok pasise
kė ant jo užszokti. Wažiuojan- 
tiems darbinįkams paliepė pakel
ti rankas ir atėmė visus nuo jų 
pinįgus, liepė paskui nuszokinėti 
nuo bėganezio trūkio, kitaip ža
dėjo juos nustimti. Pasakoja, kad 
daug darbinįkų be szokdami užsi- 
muszė.

Lenku musztynes.
Mieste Duryea, Pa. politikisz- 

kos partijos turėjo savo demon- 
stratijas, laike kurių užgimė musz- 
tynės terp politiszkų prieszinį- 
kų. Lenkas Brosinski, republiko- 
nas, pradėjo kolioti demokratus. 
Panedėlio rytę rado jį užmusztę 
grabėje. Galva jo buvo visai 
su lazdoms suskaldyta. Saliune 
vėl susipėszė terp savęs du roda- 
kai: Jonas Luby ir Andrius Dro- 
cki. Luby iszsitraukėpeilį ir dū
rė savo prieszinįkui į pilvę. Dro- 
cki pasimirė ant rytojaus; Luby 
gi persigandęs perpjovė sau ger
klę. Nuvežė jį į ligonbutį, bet 
gydytojai pripažįsta žaizdę už 
mirtinę.

Nenaudas juodskuris.
Knoxvillėj, Ten. likosi suare- 

sztuotas negras, Bud Black, ku
risai pereitą panedėlyj Cool Cre- 
eke nuszovė dvi žmogystas: ne
seniai, laike vieno susimuszimo, 
jisai su lazda perskėlė galvę vie
nam kareiviui. Susirinkę žmonės 
norėjo jį iszveržti isz szerifo glo
bos ir tuojaus lynezuoti-bet szeri- 
fas nuvedė jį į kalinį ir pastatė 
tvirtę sargybę.

Baisios vėtros.
Isz pietinių Sziaurinės Amerikos 

valstijų ateina žinios apie neisz- 
pasakytai smarkią vėtrą, kuri ten 
siautė 29 dieną Spalių. Nev Orle- 
anse užėmė ji 30 blo'kų plscziai, 
prasidėjo nuo upės įtakos augsz- 
cziaus ui. Penston; nuneszė sto
gus nuo visų namų, o paskui ir 
paežius namus sugriovė. Wėtra 
ta paskui perėjo per Johnson 
Bend. Isz namų, kuriuose gyveno 
negrai, neliko nė szipulio. Tvoros 
viios iszvartytos, medžiai isz 
szaknų iszrauti, telegrafų stulpai 
iszvartyti, dratai sutraukyti. Dau
gel žmonių yra apkultų. Wėtra 
ta perbėgo teiposgi per Ne vėl • 
ton, Ga., Memphis, Ten. Vicks- 
burg, Mis, Guthrie, Okla. Isz- 
griautuose namuose pražuvo ir 
daug žmonių.

Baisi guzu expliozja.
Isz Wilkesbarre, Pa. raszo: 

baisi gazų expliozija atsitiko 
viename isz pietinių szaftų kas- 
tynių “Lehtgh & VVilkesbarre 
Coal.” Kastynėse tose ne dirbo, 
tik 15 darbinįkų buvo prie taisy
mo olų. Po expliozijai olos už
griuvo ir užbėrė ėsanezius ežia 
darbinįkus. W. Jonės ir John Jo- 
seph, kurie atbėgo su pagelba už- 
griuvusiems, likosi gazų užtrosz- 
kinti. Kiti nusiųsti su pagelba, 
laimingai prisigriebė į tunelį, ku
riame rado keturis negyvus; ki
tus gi atkasė dar gyvus.

Susimusze trukiai.
Ant Cincinnati, Hamilton & 

Dayton geležinkelio užbėgo ta- 
vorinis trūkis ant kerosino rezer- 
voarų, isz kurių kelis sudaužė. 
Turbūt nuo nupuolusios isz ma
szinos kibirkszties užsidegė kero- 
sinas. Nuo to užsidegė kili rezer- 
voarai ir visas tavorinis trūkis; 
sudegė 12 vagonų su visokiais 
tavorais. Negalima buvo surasti 
nė maszinisto, nėpeczkurio; ma 
tomai tie likosi užmuszti.

Amerikos kariszka laiwyne.
Užveizėtojas Amerikos kurisz- 

kos laivynės apgarsino žinias 
apie jos tvirtumą. Isz to pasiro
do, kad Amerika turi isz viso 
110 kuriszkų laivų, taigi pagal 
skaitlių laivų Amerika užima 6 
vietą terp svieto vieszpatysz- 
czių; daugiaus už ją kariszkų lai
vų turi visos Europos didėsės 
vieszpatystės. Tame skaitliuje 
Amerikos laivų: 30 yra plienu 
uždengtų, o terp tų 8 dideli plie
niniai laivai ir 2 kreiseriai. Dabar 
dirbdina tris naujus didelius plie
ninius laivus ir 6 didelius kanuo- 
linius.

t Ohalla Nebr. Czia buvo 
smarki dargana ir daug iszpuolė 
sniego; trūkis Union Pacific ge
ležinkelio likosi sniego užbertas.

t Nevarke, N. J. ant ulyczinio 
geležinkelio atsitiko nelaimė. Pa- 
sažieriai pamatę isz pecziaus be- 
siveržianezias kibirksztis, persi
gandę pradėjo veržtiesi laukan 
ir isz bėganezio trūkio szokinėjo 
ant ulyczios. Dvi žmogystos liko
si visai užslogintos, 4 gi yra sun
kiai sumankytos.

t Isz Galesville, Wis. raszo: 
Farmeris Oskar Marikai, apsigy
venęs netoli North Bend, susibarė 
su savo bernu, Palmeru. Tasai, 
norėdamas užtai atkerszyti savo 
darbdaviui, nusiviliojo jo trijų 
metų sūnų į kluoną ir ten su kir
viu perskėlė jam pusiau galvą. 
Žmogžudys yra suimtas; turi jis 
vos 18 metų.

t Netoli Nev Orleans susimu- 
szė greitasis geležinkelio trūkis 
su tavoriuiu. Pasažieriai ir tar
nai trūkio nepavojingai apsikulė; 
daugelis vagonų tavorinio trū
kio likosi visai sudaužytų, todėl 
daug tavorų yjoysznaikintų.

Isz darbo lauko.
Cleveland, Oh. Dirbtuvė 

American Wire VVorks pradėjo 
vėl dirbti. 1300 darbinįkų gavo 
joje darbą.

T Braddock, Pa. Dirbtuvė 
“Edgar Thomson Steel Works” 
likosi atidaryta. 2000 darbinįkų 
gavo jose darbą.

Neužilgio Chicagoj prasidės 
statymas keletos didelių namų, 
kurie kasztuoa apie 7 milijonus 
doliarų; diktai darbinįkų gaus 
prie jų darbą.

5 Į Leadville, Cal., kur jau 
gana ilgai traukiasi kalnakasių 
sztraikas, atkako dabar organiza
torius “Federation of Labor”, 
kurisai pasitiki, kad jam pasiseks 
sztraikuojanczius su darbdaviais 
sutaikyti.

Darbai prasideda. *
Kaip tik po elekcijų, tuojaus 

darbai ir kitoki “bizniai” pradė
jo judįtis.

Pittsburghe, Pa. pradėjo dirb
ti 4 geležiniai fabrikai, į kuriuos 
sutilpo 5300 naujų darbinįkų, o 
daugelis kitų tenykszczių fabrikų, 
kurie pirmiau dirbo,dabar padidi
na skaitlių savo darbinįkų,priim
dami naujus. Tas pats duodasi 
girdėt ir isz kitų miestų.Pennsyl- 
vanijos geležinkelio kompanija 
padidino mokestį 600 darbinįkų 
ant 10 procentų. Didelės firmos 
pardavinyczių gauna kasdien 
daugiau “orderių’, ir tūlos ban- 
kos,kurios buvo užsidarinėję, pra
deda savo biznius isz naujo.

ISZ 
Lietuwiszku dirwn 

AM ERIKO.

Ar reikalinga mums lie
tu wiszka gramatika? _

“Kardas’’ nupeikia “Susivie- 
nyjimo lietuvių Amerikoj” 
apgarsintą konkursą ant paraszy- 
mo lietuviszkos gramatikos ir 
sako, kad “dėl jos blogumo 
žmonės ne jaustu, jeigu dar ir 
už 50 metų butu ji parūpinta”. 
Kad gramatika ne reikalinga tam, 
kuris dar skaityti ne moka, tai 
žinoma, bet prasimokyti skaityti 
jau yra ant ko; mokantis gi skai
tyti ir statyti raszto literas pano
rės mokėti ir gerai raszyti, bet isz 
kur jis pramoks be geros grama
tikos? Kad gramatika reikalinga, 
rodo tę ir pats lietuviszki laikrasz- 
cziai, isz kurių kiekvienas kitaip 
raszo: vieni remiasi ant kokio 
nors pamato, kitiems visai pa
mato ne reikia. Ne visi juk lietu
viai ne moka skaityti, yra gana 
mokanezių—taigi ant ko tie isz- 
moks savo prigimtą kalbą, jeigu 
nėra atsakanezio rankvedžio? i

Raszlava kiekvienos normalisz- 
kai kylanczios tautos stengiasi už
ganėdinti reikalus visų luomų 
o ne tik vienos nemokfcnczios dar 
skaityti dalies; kitaip ta augsz- 
teenėje luomą turės toliaus užga
nėdinti savo reikalus semdama 
vien isz svetimo szaltinio, isz ten 
vien semdama dvasiszkę peną, 
isz palengvo užmiraz ir atausz 
dėl lietuvystės (tą ant nelaimės ir 
dabar matome), o kas tąsyk pas
tos mokintojais tamsesniųjų?Kaip 
gi mes galėsime įkvėpti meile 
prigimtos kalbos tamsesniems 
broliams pats jos nemokėdami? 
Teisybė, yra vokiszkoj kalboj ke
lios lietuviszkos gramatikos, bet 
musų laikraszcziai, ypacz gi at
siųsti į redakcijas rasztai parodo, 
kad labai mažai yra terp mus ra- 
szėjų pažį-itanczių ir tuos rank- 
vedžius. Argi pažintis lietuvisz
kos kalbos lietuviams visai ne
reikalinga, ar be jos mokėjimo 
galima apsėiti teip ilgai, kol yra 
dar lietuviszkai kalbanti? Iszlei- 
džiant lietuviszką gramatiką Su- 
sivienyjimas, pagal musų nuo
monę, ne pradeda darbą nuo sto
go, nes turbut nieks ne užgįs, 
kad mokėjimas prigimtos kalbos 
yra vienu isz pamatu tautystės.

Taigi už rūpestingumą apie 
grynumą lietuviszkos kalbos 
Susivienyjimą galima vien pa
girti, ant koliojimo jis visai neuž 
si pelnė, o neteisingas koliojimas, 
kaip praktika parodo, niekada 
gero vaisiaus ne atgabena. Jeigu 
mes priesztaravom, tai vien to
dėl, kad norėtume sulaukti gerą 
gramatiką, o ne tokią, kuri vien 
tuom tarpu skylę užkimsztu, 
kaip ją seiliaus užkimszo kunįgo 
Miežinio rauk vediš(iszpardavimus 
josįumę laikę, norsjinekam buvo 
tikusi, parodo. jau reikalingumę 
gramatikos), gėrę gi ne galima 
parengti Amerikos lietuvių spėko
mis. MeS geidžiame vien, kad 
butų tokia parengta, kuri mums 
tikrai butu naudinga; sutaisyti 
tokia reikia praszyti tikrų filologų 
europieczių o ne filologų svajoto
jų. Prie tokių gi reikia atsiliepti 
tiesiog, nepasitikint visai ant 
apgarsinto konkurso.

Yra Amerikoj lietuviszkos 
mokslainės—taigi jose turi terp 
kitko ir lietuviszkos kalbos mo
kinti; kaipgi ję vaikai iszmoks 
ne turėdami rankvedžio savo 
kalbos gramatikos. Mums rodosi, 
kad nieks negal pasigirti, kad 
moka kokią nors kalba, kol jos 
gramatikos nepažįsta, nes be jos 
niekada gerai raszyti ne mokės.

Musų merginos.
Neseniai, paminėdami apie 

Baltimorės vakarinę mokslainę, 
mes pridėjome klausymą, kodėl 
mokslainės ne lanko musų mer
ginos? “Kardas”, raszydamas apie 
tę liūdną terp mus apsireiszkimą, 
sako: “Mus lelijos, idant įtikti 
vyrams, susipudruoja veidus ir 
pereina visą kursą staipynių, o 
to tik vyrai ir reikalauja”. Ar 
isz tikro vyrai nuo moterų rei
kalauja vien jos kūno ir to, kad 
jos butu vien indu vaikus 
gimdaneziu. Žinoma, kad ne mo
kantis skaityti vyras, kuriam jo 
paties ne mokslo užtenka, nesiru- 
pįs apie apszviestę paczię, tam 
užtekamos kūno, bet sziek tiek 
apsiszvietęs lietuvys, jau tuom 
nepasiganėdįs: atmes jis vien 
mokanezią pudruotis ir staipytis 
lietuvaitę ir griebs apszviestesnę 
svetimtautę, musų gi lelijos, at
mestos kaip senas netinkantis prie 
sziędieninių iszlygų padaras,jeigu 
pasiliks ant to paties laipsnio,galės 
ant galo tikti už moterį papuazui 
arba buszmanui, o musų vyrai 
noroms nenoroms turės griebti 
svetimtautes, nes norime tikėti, 
kad musų vyrai ir ne skęs tam
sybėse, kokiose sziędien skęsta. 
VV iens kits pasirupįs atsakaneziai 
iszmokyti savo ateinanezią mote
rį, bet daugumas to daryti ne pa
norės, tik jeigu terp siulanezių 
vien savo kūną lietuvaiczių ne 
ras tokios, kuri jo reikalavimui

butu atsakanti, griebs svetim
tautę, o tokių juk ne stokuoja: ir 
Amerikos rytiniuose ir viduri
niuose sztetuose visgi moterų 
yra daugiaus negu vyrų. Kasgi 
isz to iszeitu? Lietuvių vaikus 
mokintu motina svetimtautė, to
dėl jie, gyvendami terp svetim- 
tauezių, turėtu nužudyti savo 
tautystę. Teisybė, p. Trupinėlio 
pažįstamas “Vienybėj”- mokino 
mus neseniai, kad motina netu
rint įtekmės ant tautystės vaikų, 
nes viskas, pagal tą mokslą, pa
eina nuo tėvo: tik ted iszsitau- 
tina, kur tėvas apie tautystę 
vaikų nesirūpina. Tas vienok 
pamokinimas paremtas ne ant 
mokslo, tik ant asabiszkos nuo- 
nonės mokintojaus: jeigu p. Tru
pinėlio pažįstamas geriaus pažin
tu tautų istoriją, ne butų apdova
nojęs mus klaidžiais pamokini
mais, nes žinotu, kad tos tautos 
greieziausiai nustojo savo tau- 
tiszkų ypatybių, kuriems jų per
galėtojai moteris paveržė. Wai- 
kai dieną su motiną perleidžia; 
tėvas nuilsęs pargrįžta nuo dar
bo—neturi jis jau noro, o kaip 
kada ir pajiegu mokinti dar 
savo vaikę apie lietuvystę. Gal 
ir czia atsirasti iszėmimai, bet 
ant iszėmimų nieks teorijos ne 
stato.

Kad ne visi lietuviai pasiganė- 
dina vien lietuvaiczių kunu ir jų 
pudruotais veidais, rodo tę ir ei
lės straipsnių porą metų atgal pa
tilpusių Tilžės “Varpe”, kuriuose 
nusiminę raszėjai szaukė: „drau
gija, suteikkie mums moterų”! Ma
tomai juos neužganėdina gimdi- 
mo indai. Isz Lietuvos inteli
gentų vos du-trys galėjo suras
ti sau paczię lietuvaite, ir tai be
veik visi terp lietuvių kalvynų; 
kiti noroms ne noroms turėjo 
vesti svetimtaute arba likosi ne
vedę.

“Kardas” sako, “kad vergas, 
kol jis yra vergu, niekada ne 
norės apsiszviesti. Kada vyrai 
ne norės ponaut ant savo mote
rų, tai duos joms apszvietimę”. 
Tas viskas teisybė, bet teiposgi 
yra teisybė ir tas, kad nieks ver
gui liuosybės dykai ne suteiks, 
bet reikia ją iszkariauti, ant jos 
užsipelnyti. Kaip gi gal tą iszka- 
riauti moteris besiszalinanti nuo 
apszvietimo, vartojanti ant 
iszsiliuosavymo savo vienaitinį 
ginklą—savo pudruotą veidą? 
Musų merginos turi gana 
gerų paveikslų terp svėtim- 
tauezių; kodėl gi nuo jų pėrimą 
tik piktą, o pamina gerą! Ap- 
szviesti moteris, tai ne vyrų rei- 
kalaujanczių paežių priderystė 
bet tėvų. Reikia vien tėvus prie 
to be pailsio raginti f

Isz musų namų.
“Rytas” klausia mus, kokią mes 

“Kardo” nuomonę godojame? Ant 
to tiek galime atsakyti: mes godo
jame ne tik “Kardo” bet kiek
vieno žmogaus nuomonę, kaip 
godojame ir kiekvieną žmogų, 
nors su jo nuomonėmis ir nesu
tinkame, bet užtatai ir nuo jo to
kios jau godonės reikalaujame. 
Jeigu toliaus pamatome, kad ta
sai neįstengia musų nuomonių 
jeigu jau ne godoti, bet kęsti, 
jeigu patėmyjame, kad musų 
prieszinįkas, vieton argementuo- 
ti, kada jam trūksta argumentų, 
pradeda mus kolioti—atsisakome 
su tuom toliaus ginezytiesi. Sena 
sentencija sako: godokie savo 
prieszinįkus, jeigu nori, kad jie 
tawę godotu. Polemikose gi 
“Ryto” su “Kardu” abiem pusėm 
nepažįstama yra godone, nes abi 
pusi seniai nustajo szalto sępro- 
tavimo; abi pusi savo pamoki
nimuose nuo pats pradžių 
atmetė argumentus ir griebėsi 
negacijos- Katra pusė pradžią 
padarė, mes jau nepamename. 
Dabargi niekinimai teip ilgai tu
rės trauktiesi, pakol viena isz ka- 
riaujanezių pusių ne pradės kitos 
godoti. Priežodis gi sako, kad 
iszmintingesnėji visada pradžią 
padaro.

t Musu vientautė, Marya Do- 
viat, gavo vietą asistentės prie 
dermatologijos profesoriaus prie 
North Western University Wo- 
men Medical College. Jos brolis, 
Stanislovas Doviat, įstojo į sto
to universitetą Champagne III. 
kur mokynasi ant inžinieriaus.
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Mokslas apie užlaikyma sveikatos,
pagal Berners’ą.

Pasirengeme kalbėti apie sveikatą.
Jums rodosi, kad tai mokslas sausas, ne

užimantis,—asz priesztarauju. Daugel žmo
nių, su kuriais apie tai kalbėjau, buvo tokios 
jau nuomonės. Užmetinėjo man, kad ne daug 
galėsiu apie tai pasakyti, nes kiekvienas apie 
tą gerai tą žino.

Norėcziau, idant teip butu isztikro. Ne
matytume tąsyk tiek iszbalusių, ligūstų vaikų, 
tiek iszblyszkusių žmonių, o daugelis isz tų, 
kurie sziądien amžinu miegu ilsisi ant kapi
nių, gyventu laimingai terp musų. Bu
vo ir toki, kurie pasakojo, kad ne reikia ka
riauti su ligomis, nes jos, kaip sako, Dievo 
atsiųstos, taigi privalome mes joms pasiduo
ti. . .

Man rodos, kad tie, kurie teip kalba, ne 
tankiai skaito Rasztą Szventą, ypacz gi Nau
ją Įstatymą. Ten rastu paveikslingą gyveni
mą, kokį musų Iszganytojas praleido ant že
mės

Kaipgi jis savo laiką sunaudojo! Pamo- 
kinimais apdalinėjo žmonis, taigi apszvietė 
jų protą ir kūno gydė ligas. Jeigu pas jį atėjo 
ne mokanti, mokino juos, gydė gi, kada ap
sirgo. \

Mums rodosi, kad kiekvienas valdonas 
nori, kad jo pavaldiniai butu sveiki ir laimin
gi, o ne tamsybėse ir ligose paskendę. Man 
rodosi, kad geriausia musų malda, kurią 
siuneziame prie Dievo yra ta, kurioje praszo- 
me, kad pasiliktume sveikais ant duszios ir 
ant kūno, idant su noru ir supratimu galėtu
me pildyti Jo valią. Taigi reikia ne tiktai 
melstiesi, bet ir stengtiesi nuo ligų apsisau
goti. Jeigu sutiksime ant to, kad ligos mus 
graužia ne isz valios ir noro Dievo, bet kad 
jos paeina tankiausiai nuo mus paežių kaltės 
ir nesupratimo, tai turime stengtieji nuo jų 
apsisaugoti.

Kiekviena tauta turėjo kariauti su 
daugelių visokių ligų. Wisi gal girdėjo apie 
baisią “pavietrę”, kuri tukstanezius žmonių į 
kapus nuvarė. Iszrado vienok būdą, kaip nuo 
tos baisios ligos apsisaugoti ir jau ji nuo se
niai musų kraszte nepasirodo. Yra daugel ki
tokių ligų, kurios daug žmonių į kapus nu
varė. Sziądien iszmintingi žmonės žino, kaip 
apsisaugoti nuo daugelio isz jų, ir jeigu tik 
gerai pildo visus įsakymus, ne reikalauja bi- 
jotiesi daugelio ligų.

Daugelis ligų, kurių apraszymus atsitin
ka mums skaityti, sziądien yra jau pergalė
tos, nors daugelis jų dar mus kankina, bet 
ir su tų pergalėjimu esame ant gero kelio: 
ateis laikas, kada ir tos bus pergalėtos. Sten- 
giamėsi apsisaugoti nuo choleros ir rauplių ir 
jeigu tik musų kaimiecziai ir darbinįkai bu
tu atsargesni, galėtume ir tas ligas už perga
lėtas laikyti, jeigu tik musii žmonės geriaus 
suprastu reikalą pildyti sveikatos užijurėtojų 
prisakymus.

Paliksime tas baisias ligas, nuo kurių 
pats niekaip atsigyti negalime, atkreipsime 
geriaus savo atydą ant tos nesuskaitomos 
daugybės paprastų kentėjimų, kurioms retai 
stengiamėsi užkirsti kelią, o kurie vienok 
daugeliui žmonių atėmė gyvastį arba paver
tė juos į netikanezius prie darbo.------ —

Kaip tai daug žmoniii serga nuo persza- 
limo,kiek jų kenezia nuo galvos skaudėjimų, 
kiek yra iszblyszkusių ir silpnų! Neskaitysi
me tų atsitikimų toliaus, nes tai paprasti 
daiktai, kokius kasdieną matome. Tikimėsi 
vienok, kad daug sveikesni butume, daug il- 
giaus ant svieto iszgyventume, jeigu žinotu
me, kaip nuo tų mažų kentėjimų apsisaugo
ti, nes nuo mažų įprastai užgema didelės li
gos.

Mes sziądien daugiaus tuose dalykuose 
turime supratimo negu musų praboeziai, to
dėl sziądien žmonės sveikesni, drutesni ir il- 
giaus ant svieto pagyvena negu anie, bet 
visgi dar daugiaus jų mirszta, 
negu tai prigulėtu, mirszta ir tie, kuriems 
dar, teip sakant, prigulėtu gyventi ir per
daug patinkame silpnų, netinkancziiį prie 
darbo, kurie galėtu būt drūtais darbinįkais.

Daugelis žymių, iszmintingų vyrų pra
leido savo gyvenimą ant tyrinėjimo visokių 
ligų ir jieszkojimo budo, kokiais galima žmo
niją Auo jų apsaugoti. Taigi jiems ir kalti 
esame, kad sziądien, jeigu dar ne su visoms, 
tai nors su tūloms isz jų pasekmingai galime 
kariauti. .

Bet grįžkime prie to, apie ką pasirengė
me kalbėti. Norime kalbėti apie sveikatą. 
Taigi kas yra reikalingas ant užlaikymo gy
vybės ir sveikatos?

Gal jums rodosi, kad ant to reikalingas 
vien valgis ir apsirėdymas! Jeigu teip misli- 
jate, tai klystate. Nesidyviju tam, nes ne 
vien jus esate tos nuomonės ir tai didžiausia 
priežastis teip tankiai mus kankinanezių ken
tėjimų ir silpnybių.

Isz wisur.
Mieste Londone 4000 dorožka- 

rių pakėlė sztraikę, norėdami isz- 
siderėti didesnį užmokesnj už wa- 
žinėjimę žmonių po miestę.

U Didelis oceaninis garlaiwys, 
nežinomo wardo, susidaužė ant 
jūrių, netoli Van Horn. 27 žmo
nes su juom nuskendo.

krowime) darbinįkai, nes Turkijos 
randas, neturėdamas pinigų, ne' 
galėjo iszmokėti jiems uždarbio.

|| Ties miestu Sevilla, Iszpani- 
joj,siautė smarki wėsula. Wėtra 
uunesziojo namų stogus, iszgrio- 
wė kaminus. Daugybė žmonių yra 
mirtinai sužeistų. Wisi aplinki
niai telegrafų dratai Ii kosi J nu
traukyti.

U Ant salos Sicilijos yra dabar 
dideli twanai. Wisos aplinkinės 
miesto Palermo užtwinusios; iki- 
sziol paduoda apie 3 prigėrusias 
žmogystas. Gal būt, kad jų yra 
ir daugiaus.

|| Atlantiko vilnys užliejo isz- 
paniszkę miestę Huelva, turintį 
12000 gyventojų, nuneszė dau
gybę namų, prie ko daug žmonių 
prigėrė. Smarkumas besiver- 
žianczių vilnių buvo teip dide
lis, kad jos sugriebė didelį gar
laivį “Carthagina”, metė jį į pa
krantės uolas ir sudaužė, 
jo jurinįkai prigėrė.

Wisi

ne-

at-
už-

Taigi kas reikalinga isztikro ant užlai
kymo gyvasties? Uždarykite lupas ir pridėję 
skepetą prie nosies, pasistengkite tą įspėti.

Kodėl to padaryti negalite? Kodėl kuo 
greieziausiai nustumėte skepetą nuo sznervių 
ir atidarėte bumą?

Negalite kvėpuoti, juk teip? Gerai, taigi 
kas isz to? Turite sziltą apsirėdymą, valgėte 
pusryczius, neužilgio gausite pietus, kogi dar 
daugiaus reikia?

Taigi dabar matote, kad ant to, idant 
gyvu būti, reikia daugiaus ko, o ne vien val
gio ir apsirėdymo, bet kad tas, ko iki sziol ne
paminėjome, yra svarbiausias, todėl jį stato
me ant pirmos vietos. Tas reikalingiausias I || Konstantinopoliuje paliowė 
daiktas, be ko mes gyventi negalime nė tmm-Įdirbę wisi arsenalo (ginklų su
pą laiką—yra tai szviežias oras. Toliaus ei
na kaipo neatbūtinas ant užlaikymo gyvas
ties: VALGIS IR GERYMAS.

Pakol perkratinėti pradėsime apsirėdymą, 
paklauskime pirma, kam jis mums yra reika
lingas? (Žinoma ant tiek, ant kiek tas jun
giasi su musų sveikata). Juk yra ant svieto 
vietos, kur žmonės (tik laukiniai) visai apsei- 
na be apsirėdymo. Kokiuose krasztuose teip 
yra? Isz tikro tur būt ten karszta. Taigi ma
tote, kad apsirėdymas reikalingas ant apsi
saugojimo nuo szalczio. Negalima gyventi 
be atsakanezios daugumos szilumos, ir jus ži
note, kad apart apsirėdymo, yra ir kitoki bu
dai ant pasiszildymo, kaip antai: triobos isz 
storų sienų, ugnis; taigi apsirėdymas, butas 
ir ugnis suteikia mums sziluma, kuri reika
linga teiposgi ant palaikymo gyvybės.

Yra ir daugiaus daiktų reikalingų ant 
užlaikymo gyvasties ir sveikatos ir tai tokių, 
koki jums ir ant mislies neužeina. Norint 
dasižinoti koki tie daiktai, pažiūrėkime ant 
paveikslo į musų vaikus. Waikai yra tai 
smulkus, silpni sutvėrimėliai, negalinti pada
ryti to, ką suaugę laiko už paprastą darbą.

Bet kas yra neatbūtinai reikalingas ma
žam vaikui, tą galime už neatbūtinai reika
lingą ir mums laikyti.

Taigi kas yra neatbūtinai reikalingas 
ant palaikymo sveikatos mažų vaikų?

Mažiausiai besirupinanezios, mažiausiai 
suprantanezios apie vaikų auginimą motinos, 
kokias tiktai pažinojome, maudė savo vaikus 
kasdieną. Ir kvailiausia, suskretusi mote- 
riszkė žino, kad mažo vaikuczio kūnas turi 
būt užlaikomas czystai, nes kitaip vaikas 
augs.

Nesakau, kad visos motinos gerai ir 
sakaneziai ty darbą atlieka ir ne visus jų
laikymo czystumo savo vaikų budus galima 
už paveikslingus skaityti, bet negalime už
ginti, kad kiekviena tą stengiasi, pagal savo 
supratimą, daryti.

Taigi negal vaikai augti, jeigu motinos 
nesirupįs apie czystumą savo vaikų.

Teiposgi ir suaugę negal tikėtiesi su
laukti ilgo amžiaus, jeigu visada vaikszczios 
suskretę, jeigu nesirupįs apie užlaikymą szys- 
tumo kūno.

Taigi ant užlaikymo sveikatos ir gyvy
bės, reikalingas yra czystumas.

Yra dar vienas daiktas, kurį vaikai mėgs
ta, teip jau kaip ir mes, nors ir nejau- 
cziame. Kągi vaikas pirmiausiai užgimęs 
pemato, ankszcziaus negu pradeda pažinti 
savo motiną? Jeigu mėgstate tėmyti vaikus, 
galite greitai matyti, kad jie tankiai savo 
pirszteliu rodo į langą, į ugnį arba žibanezią 
žvakę, kreipiasi į szviesą. Ir tai daro teisin
gai, nors ir nesupranta kodėl: nes be szvie- 
sos nieks negal gyventi. Augmens pasodyti 
tamsioje vietoje ne tarpsta ir jų lapeliai vi
sada kreipiasi į szviesą, taigi į tą pusę, isz 
kur ateina nors mažiausia szvieselė, lyg rodo
si, norėdami tuom parodyti, kad ta szviesą 
augmeniui neatbūtinai reikalinga ant užlai
kymo jo gyvybės. Žmonės gyvenanti tam
siuose ruimuose iszrodo iszblyszkę, iszbalę, 
ne sveiki. Taigi ant užlaikymo gyvysbė ne
atbūtinai reikalinga yra szviest.

Kalbant apie vaikus, ne galime nė paro
dyti apie neatbūtiną reikalą ant užlaikymo 
jų sveikatos. Jeigu kas isz skaitytojų turė
jo ant rankų mažą vaikelį, tai užtektinai su 
juom turėjo vargo; — dėl kokios tai priežas
ties? Todėl, kad vaikelis nuolatai kruta, nė 
valandą nenor ramiai ant vietos sėdėti, ir juo 
katras sveikesnis, juo smarkiaus be paliovos 
kruta ir sukinėjasi. Tasai vienok sukinėji- 
masi ir krutėjimas yra jiems labai naudingas 
ir reikalingas: per tai jų rankos ir kojos igy- 
ja tvirtumą. Ir mes pats, jeigu atsakaneziai 
nesunaudotume musų vieko, jeigu nieko ne
dirbtume, neužilgio pastotume teip silpnais, 
kad ne tiktume prie jokio sunkaus darbo; 
musų gi veislė taptų dar silpnesnė.

Pažinojau vieną vaiką, kurisai visada tu
rėjo sėdėti ant vienos vietos, nes dėl silpno 
nugarkaulio sunku jam buvo pasikrutyti. 
Ant pažiūros iszrodė jis sveiku,bet jeigu bū
tumėte pažiūrėję į jo kojukes, tai net būtu
mėte nusigandę: iszrodė jos kaip dvi laibos 
lazdutės, be mėsų. Po kokiam laikui nugar
kaulis susidrutino, daleido vaikui vaikszczio- 
ti, bet isz pradžių negalėjo pastovėti ant sa
vo laibų kojukių, kurios nepripratusios ne
galėjo besistengianezio vaikszczioti vaiko pa
kelti. Isz palengvo prie to priprato ir į trumpą 
laiką sudrutėjo ir iszrodė teip dailios ir svei
kos, kaip ir kojukės kitų vaikų.

(Toliau bus).

|| Tūlos gub. Maskolijoj, gy- 
wena kokia tai Barbora Leono- 
wa, kuri turi dabar 126 m. Gimė 
ji 1770 m. wieezpataujant Mas
kolijoj Katarinai II. Isztekėjus, 
su sawo wyru, kurį paėmė j ka- 
riumenę, isztraukė j Kaunę, kur 
ir gy weno pakol jos wyras nepa- 
simirė — paskui pargrįžo į sawo 
gimtinę, kur ir dabar gy wena.

ĮĮ Pietinėj Maskolijoj yra da
bar sziltas ir gražus oras. Giriose 
prasidėjo pasirodyti antrų kartų 
szį metę wuogos. Į Cbarkową 
wuogų rinkėjos atgabena girio
se surinktas žemwuoges ir awie- 
tes, kurias parduoda po 25—30 
kop. už bliudelį. Daugelyj wie- 
tų Iziumo pawietyj wysznios per
eitu mėnesyj antru kartu žy
dėjo ir daug jų užsimezgė.

|| Ant salų Naujos Zelandijos, 
Oceanijoj (priguli jos Anglijai), 
tapo užgirtos naujos tiesos apsun- 
kinanezios chinieczių ateiwystę. 
Pagal tas tiesas, kiekvienas atke- 
liavvęs czi< chinietis turi tuojaus 
užmokėti pagalwę po $500. Kas 
tiek užmokėti negalės, ne bus vi
sai priimtas. Tokios jau tiesos 
yra užgirtos ir kitose Austra
lijos angliszkose kolionijose.

|| Po wisę pietinę Francuziję 
ilgai traukėsi smarkus lytus, ir 
nuo to užgimė neiszpasakyti 
twanai; upė Rona užliejo didelius 
žemės plotus. Rognemaure, Bea- 
caire ir Valabreųue wandens ap
semti. Gyventojai persikėlė nuo 
apatinių ant wirszutinių lubų. 
Apsemots teiposgi wisos žemes
nės ulyczios miesto Avignono. 
Maietę twano apsemtų kaimų 
gyventojams reikia ant walczių 
važioti.

|| Isz maskoliszko rando aukso 
kastynių VVakarinėj Siberijoj li
kosi iszsiųsta į Peterburgu 7300 
swarų aukso.Rytiniuose Siberijos 
krasztuose yra daug daugiaus 
kastynių, taigi isz tų daugiaus ir 
aukso randas gauna. Kasimas at* 
seina brangiai, nes nors darbinį- 
kui moka mažai: daugelyje kas 
tynių dirba kaltinjkai į Siberiję 
iszsiųsti, kuriems už darbę be- 
weik nieko ne moka; bet užtatai 
darbo prižiūrėtojai lobsta apwog- 
dami ir randę ir darbinįkę.

|| Ant susirinkimo sąnarių Gy
dytojų Draugystes Peterburge bu
vo perkratinėjamas klausymas, 
ar godojancziam savę gydytojui 

save rekliamuoti? Ar 
ant patraukimo žmo

pritinka 
gydytojas

nių gal savo m o kalę iszgirti? 
Susirinkę nusprendė, kad re- 
kliamawojimas pažemina moks
lu ir gydytojo paszaukimę, kurį 
stato j vienę eilę su visokiais per- 
kupcziais. Ant to susirinkimo ta
po užgirta, kad savo apgarsini-1 
muose, apart valandų priėmimo 
ir specijalystės, nieko daugiaus 
gydytojas garsinti ne gal. Kas 
tę peržengtu, taps isz Gydytojų 
Draugystės praszalintas kaipo že
minantis savo paszaukimę ir 
mokslę. Panaszų klausymę ne per 
seniai buvo pakėlę ir Prancūzi
jos gydytojai, ir nors visi nu
peikė amerikoniszkę budę reklia- 
mavojimo savo iszminties, bet 
nieko ne užgyrė.

|| Japoniszki darbinįkai, atėję 
ant darbų į Siberiję, apszvieczia 
sziek tiek ir maskoliszkus darbi- 
nįkus, su kuriais paprastai darb
daviai apsėina kaip su gyvu
liais. Japoniecziai ant te nesu
tinka ir savo paveikslu tę pada
ro, kad ir maskoliszki darbinįkai 
nenor, kad ir juos nupenėtas 
žmonių pinįgais virszinįkas 
iszdrystu neteisingai skriausti. 
Nesutikimai terp japoniszkų dar
binįkų dirbanezių prie didžiojo 
Siberijos geležinkielio atsitinka 
beveik kas dienę.Neseniai atkako 
įSiberijęlOOOjaponiszkų darbinįkų 
ir paėmė darbę ant Siberijos 
geležinkelio. Turbut vienok 
darbo prižiūrėtojas ne pildė 
prideraneziai sutarties: japonie
cziai skundėsi ant negero maisto 
ir mažo užmokesnio; darbo vie
nok prižiūrėtojas nepasistengė 
užganėdinti darbinįkų reikalavy- 
mo—-todėl jie pakėlė maisztę, su
degino užveizėtojaus kontorę. 
Ant apstabdymo maiszto reikėjo 
siųsti kariaunę, kuri suėmė apie 
90 japonieczių, isz kurių 81 isz- 
siuntė į Wladivostoko ir perda
vė japoniszkam agentui, kuris ir 
sugražino juos atgal į Japoniję; 
kitus palaikė iki provai.

Siberijos aukso kastynes.
Juo daugiaus žmonių pradeda 

ataiti į Siberiję, juo geriaus ję 
pažįsta, juo daugiaus atsiranda 
ant didelių jos plotų naujų aukso 
kastynių. Yra ežia ir tokios kas- 
tynės, apie kurias randas nieko 
nežino, nors jis į savo monopolių 
paėmė visas to brangaus meta- 
liaus kastynes—valdo jas kaipo 
savo locnastį visi dirbanti jose 
darbinįkai.

Pabaigoj Gegužio mėnesio szį 
metę, keletas aukso jieszkotojų 
isz netyizių užtiko turtingas auk
so vietas apie Sivuszkinę. Apie 
radinį praneszėtuojaus draugams, 
kurie ežia ir atėjo. Į umę laikę 
suėjo ežia apie 2000 žmonių ir 
pradėjo kasti. Toj vietoj iszdygo 
kaip be matant miestelis su kre
mais, koteliais, kareziamoms ir 
loszimo namais. Terp darbinįkų 
apie pesztynes, vagystas negirdėt 
ir tai todėl, kad jeigu kas panorėtu 
tuom užsiimti, būva* skaudžiai 
vietinio darbinįkų sūdo plakamas 
ir nuo kasimo ir isz to kraszto 
praszalintas. Iszkasa ežia 
vidutiniszkai po 2 pūdu gry
no aukso ant dienos, kurį ir par
duoda perkupeziams. Walgis 
vienok neiszpasakytai brangus: 
už pudę miltų reikia mokėti 
12 rublių, tiek jau už pudę mė
sos; svaras sviesto kasztuoja 
rublį, tiek jau ir svaras druskos.

Maskolijoj žmonims auksa kas
ti yra uždrausta, bet nuo szitų 
paveržti valdžioms kastynę ne 
teip lengva: jie valdžios ir ne 
reikalauja, nes savo apskrityj su
tvėrė savo vien valdžię. Kasė
jai yra savinįkais viso ploto — te
gul ežia iszdrys ateiti koks mas- 
koliszkų valdžių atsiųstasis, dar
binįkai mokės teip jį pagal savo 
tiesas nubausti, kad jo nepama
tys daugiaus tie, kurie jį siuntė.

— Kodėl laszę nuo juodilo ant 
popieros žydu wadina?

— Nes jeigu sykį prilipo prie 
popieros, tai negalima jo nuo jos 
nulupti, teip kaip paprastu žydę, 
jeigu jis prie žmogaus prisikabino.

Musų raszlawos reikaluo
se.

Paskutiniame numeryje “Var
po” buvo patalpintas atsiszau- 
kimas, kad aut praplatinimo terp 
žmonių moksliszkų knigų reikia 
apgarsinti tankiai konkursus, kad • 
norinti užsiimti raszėjai moks
liszkų knįgų žinotų kam ir kokį 
darbę siųsti, Atsiszaukiantis pri
mena apie buvusius konkursus 
ant paraszymo rankvedžio geo
grafijos ir komedijos lietuviszkej 
kalboj, bet ar kas isz tų konkursų 
iszėjo, jau nežinia. Geografijos, 
teisybė, sulaukėme, bet ji turbut 
nepateko konkurso sudžioms, nes 
tie jos iszleidimo ne butų dalei- 
dę. Kaslink gi musų dramatiszkų 
veikalų, kokius parodo ant sce
nos Amerikoj, jie ir per konkursę 
pereiti negalėjo. Jie skiriasi pa
prastai nuo pasakojimo vien tu
om, kad padalinti į scenas, nors 
scenos ir nevisada prideraneziai 
riszasi viena su kita. Musų dra- 
matų raszėjai mynioja savo dar
bais teoriję ir istoriję dramatiszkų 
darbų, o į jų vietę stato vien ten- 
denciję. To vienok ne tik neuž- 1 
tenka, bet prieszingai, tendencija 
tokiuose darbuose vien gadina 
patį veikalę, nors jis ir geriaus 
butų apdirbtas negu jį apdirba 
musų dramaturgai. Todėl, mums 
rodosi, geriaus nesikėsinti padirb
ti originaliszkus, kurie pasirodo 
netikę, bet pasinąudoti isz sve
timų, bet geriausių. Musų žmonės 
dar nepratę prie teatro, todėl 
pradedant rodyti, reikia jiems su
teikti kogeriausius paveikslus ir 
prie tokių ir pratinti, saugoti nuo 
netikusių. Jeigu reikia jau ne at- 
butinai veikaluose tendencijos, 
tai ir tokių gana turi su visokio
mis tendencijoms Europos tautų 
raszlavos. Dramatę arba komedi- 
ję negalima nulipinti ant pareika
lavimo, teip kaip sziauczius pa
siuva czebatus! Mes vienok tu
om nemisliname drausti norintiems 
dramas raszyti, nes drausdami 
užkirstume kelię iszsidirbimui 
musų originaliszkų dramatiszkų 
darbų: ežia kalbame vien, kad 
ant scenos gal pasirodyti tik geri, 
o kad tokių neturime originali
szkų, geriaus pasinaudoti isz sve
timų neng rodyti netikusius. Mes 
knįgų turime ne daug ir isz to ma
žo skaikliaus dar ne visos --geros; 
trūksta mums ypacz gi visokių^ 
mokslo rankvedžių.Tame mažame 
skaitliuje musų pradinių moks 
liszkų rankvedžių, pavekslan, 
istorijos turime net du,nors negali
ma pasakyti, kad vėlesnysis dar
bas butų geresnis už pirmąjį. Ant 
iszleidimo antrojo tapo apverstas 
darbas ir kasztas, tuom tarpu tę 
viskę galima juk buvo apversti 
ant abdirbimo kitokio moksliszko 
rankvedžio; tuom tarpu būt ga
lėję užtekti vienos istorijos. Tas 
yra ir su kitokių mokslų rankve- 
džiais: musų darbinįkai ir iszleis- 
tojai, rodosi, slepiasi su tuom, kę į 
svietę rengiasi iszleisti ir per tai 
atsitinka, kad kę viens dirba, kits 
nieko nežinodama apie ano darbę, 
tokį jau iszleidimę parengia ir to
ki u bud u pasirodo a nt syk du grybai 
kopūstuose, nors galima buvo 
vienu pasiganėdinti, o laikę ir pi
nigus apversti ant iszleidimo ki
tokio. Jeigu mes viens kitam 
nepavydėtume, o dirbtume vien 
su noru patarnauti savo broliams, 
tęsyk pasistengtume pirma terp 
savęs susitarti ir pasidalintume 
darbu. Isz tokio susitarimo mu
sų raszlava daugiaus pelnytų, nes 
vieton duplikatų, turėtume dau
giaus moksliszkų rankvedžių.

Pas mus užvydėjimas viens 
kitam eina dar toliaus. Wisur ant 
svieto knįgų iszleistojai siunezia 
savo iszleidimus į visus laikrasz- 
czius, kad jų skaitytojai žino’ų, 
kas iszėjo ir kę vertas yra iszlei- 
dimas; pas mus laikraszcziai apie 
iszėjusias knįgas tankiausiai daži
no isz netyczių, arba vien isz rė- 
kliamų, kokias iszleistojas patal
pino savo laikrasztyj.

‘ UŽSIRASZYKIT “LIETUVA1



Wietines Žinios.
— Pereitos pėtnyczios rytą, 

Chicagoj likosi pakartas, ant to 
sūdo nuspręstas, Julius Mannov. 
Jis prisipažino,kad užmuszė kaste
riu Birchą. Atėjo priesz tai atsi
sveikinti jo motina ir sesuo.

— Garlaivys “Lycoming”, li
nijos Anchor, pereitą panedėlį su- 
simuszė. su stovineziu prieplau
koj St.Paul, ties Kinzie ui., gar- 
laiviu“China”.“China”likosi pra- 
musztas ir urnai paskendo. Ant 
jo buvo 1000 buszelių bulvių. 
Jurinįkai vos spėjo pats iszsigel- 
bėti; wisi jų daiktai, drauge su 
laivu, paskendo.

— Detektyvai Sullivan ir Ry 
an suėmė keletą lenkų plėszikų, 
kurie daug namų ir krautuvių 
iszplėszė apskrityj Rovson ui. 
Suimtiejie yra: Kowalski,Tillroy, 
Kr6l ir Lienkovski. Prie jų ra
do 4 revolverius, 15 dol. pinįgų 
ir keletu paveržtų nuo praeivių 
laikrodėlių.

— Politika paskutinių dienų 
net į beprotystę įvarė kaip kokį 
chicagietį.Konduktorius JohnMc. 
Ginnis, ant State ui., sustodamas 
kaip kur,visaip garbino Bryan’ą. 
Ant galo pradėjo bėgti, mėtyda 
mas ant ulyczios visokias dalis 
sawo apsirėdymo. Butų gal isz- 
sifėdęs visai ir pasirodęs kokiu 
ant svieto atkako, jeigu policija 
ne butų jo suaresztavusi.

— Evanstone, po nr. 1008 ant 
Florence avė. gyveno koksai 
Christian Menke su savo paezia. 
Norėjo juodu perstumti į kitę 
vietą gozolininį peczių, bet bestu- 
miant gazoliną expliodavo ir de
gantis skystimas apliejo Menkie- 
nę. Nelaiminga moteriszkė ant 
syk pavirto į ugnies stulpą. Isz- 
bėgo ji isz kambario ir nusileido 
trepais žemyn rfht kiemo, kur su
bėgę žmonės ugnį užgesino, bet 
Menkienė teip sunkiai apdegė,kad 
į porą valandų ir pasimirė.

— Lenkas Jokūbas Stoczek, 
apsigyvenęs po nr- 599 W. 20th j

Wakarinės mokslaines at
sidaro.

Panedelyj, 9 Lapkriczio, 9 
valandą vakare atsidaro vaka
rinės mokslainės. Szįmet visas 
mokslaines neatidarys dėlto, kad 
per maži fundufczai, atidarys 
tik 
rasis 
ties.
nantį panėdelį daugiausiai susi
rinks žmonių norinezių mokyties, 
tos taps atidarytos, o kuriose su
sirinks mažiau, tas uždarys ant 
wiso meto. Dėltogi lietuviai no
rinti naudoties isz mokslo, norinti 
iszmokti angliszką kalbą, pasirū
pinkit panedėlio vakare ant 9 
valandos visi susirinkti į tas 
paezias mokslaines, į kurias per
nai vaikszcziojote, o kad vy
riausybė mokslainių pamatys 
daug žmonių norinezių mokytis, 
tai mokslainę atidarys ir galėsite 
mokytis, o jeigu ant szio vakaro 
patingėsite ateiti, tai jūsų mok- 
slainė taps uždaryta ant viso me
to.

tas, kuriose; daugiausiai 
žmonių norinezių moky- 

Kurtose m o kalninėse atei-

Kas atmine myslę?
Kas atminė myslę—su kiek 

lektoriszkų balsų bus aprinktas 
Suv. Walstijų prezidentas,—dar 
nėra žinoma. Paskutinios žinios 
paduoda, kad McKinley turi tik
rų elektoriszkų balsu 260, bet 
dar tikrai nežino keno bus sztė- 
tai: Kentucky, South Dakota ir 
VVyoming, kuriuose yra 18 balsų. 
Tas pasirodys kelioms dienoms 
paskiaus, taigi tikras žinias ap- 
garsįsime ateinaneziame numery
je kiek viso elektoriszkų balsų 
gavo McKinley ir kas toks atmi
nė Tas kas atminė, gaus savo 
pinįgus tuojaus po apgars inimo.

Naujas lietuviszkas politiszkas 
kliubas/ Waukegan, III.

Waukegan, 111. gyvena apie 120 lie
tuvių ir pusė isz jų jau turi ameriko- 
niszkas popieras. Petnyczioj, 30 Spalių, 
turėjo jie savo politiszką mitingą, ant 
kurio atsilankė ir iszleistojas “Lietu
vos” A. Olszevskis ir uždėjo lietuvisz- 
kąpolitiszką republ. kliubą po vardu 
“Witauto”. Ant wirszinįkų tapo isz- 
rinkti sekanti ukėsai: Ig. Kunca, prez.; 
M. Miklaszeviczius wice prez. 

_ _ _ M. Walentukoins, sekr.; J. Waitieku-
ul., norėjo nuszveisti savo re-1 nas—kasierium. Ant dienos balsavimo 

už sargus tapo aprintais ir per majorą 
užtvirtintais: Ignacas Kunca, M. Wasi- 

;us. M. Wasilius yra

e

volverį ir ėmėsi prie darbo teip I 
neatsargiai, kad revolveris isz-1-------------
szovė ir kulka nelaimingam pa- liūs ir W. Žyį>k 
taikė į deszinę akį, iszlindo per darbsztus vaikinas ir jis labiausiai ru 
virs.ugalvvį ir užmuszė ant vie
tos. Pati Staczko gulėjo jau lo | 
voj ir ant szuvio paszokusi, pa
matė savo vyrą jau negyvą.

— Koki tai iki sziol nesusekti 
Bryan’o szalinįkai, kas vakaras 
važinėjo priesz rinkimus po Chi- 
cagos ulyczias, susėdę į buggy ir 
jeigu tik kur lange pamatė paka 
bintus McKiuley’o ir Hobart’o 
paveikslus, szaudė isz vėji
nių karabinų. Tokiu budu tie 
nekenezianti republikonų vyru
kai is::daužė jau gana daug lan
gų. Turbut tokiu budu nori jie 
pertikrinti, kad Bryan suteiktų 
nors stiklioriams darbą.

— Laikai priesz rinkimus su
teikia prieszinįkams politiszkų 
partijų sunaudoti revolverį kai 
po geriausiai pertikrinantį argu
mentą. Pereitą nedėlią ant ker
tės Desplaines ir Van Buren ui. 
susėjo du draugai ir pradėjo kal
bą apie auksą ir cidabrą, bet kad 
viens kito pertikrinti negalėjo 
paprastais argumentais, abudu 
iszsitraukė revolverius ir pradė
jo viens į kitą szaudyti. Wiens 
kito nepertikriAo, bet užtatai per
tikrino didelį langą krautuvės 
po nr. 131 Van Buren ui., kad ant 
jo įtaisymo reiks auksu užmokėti. 
Policija ant szuvių subėgo, bet 
tąsyk, kada besiszaudanti pabė
go-
3-czias metinis apwaiksz-

czlojimas Draugystės 
Si m. Daukanto.

Chicago. III. Sim. Daukanto 
Dr-tė turės sawo 3-czią metinį 
apvaikszcziojimą jos užsidėjimo, 
nedėlioj 8 Lapkriczio, 4 valandą 
po pietų, virszutinėj senos baž- 
nyczios salėje. Salė bus gražiai 
iszrėdyta. Apvaikszcziojimas at
sibus su muzika, dainomis, kalbo
mis ir deklamacijomis. Ant szio 
iszkilmingo apvaikszcziojimo yra 
szirdingai užpraszotai wisi lietu
viai ir lietuvaitės,kaip iszChica- 
gos teip ir isz aplinkinių mieste
lių kuo skaitlingiausiai susirink
ti. Su guodone į■“

Dr-te S. Daukanto.

pinosi, idant Waukegane uždėti lietu- 
wiszką kliubą. Tenykszcziai Lietuviai 
wisigražiai elgiasi ir sutikmėje gyvena, 
taigi yra viltis kad ir jų kliubas su laiku 
pastos tvirtu.

Į skaitytojus.
Tiems visiems skaitytojams, 

kurie nedavė mums jokios ži
nios, ar nori ant tolinus “Lietu
vą” skaityti ar ne, laikraszt 
sulaikėme. Dėltogi,jeigu kas no 
retų ant tolinus likti skaitytojum 
“Lietuvos”, tai tegul pasiskubina 
atsiszaukti, idant ateinanezioje 
subatoje žinotume kiek egzem
pliorių turime drukuoti. Kas at- 
siszauks, kad nori skaityti, tai 
kad ir pinįgų tuom tarpu neturės, 
tai mes galėsime jų nekokį laiką 
palaukti.

Kas užsimoka už “Lietuvą” isz 
virszaus $2 ant viso meto, mes 
duodame tam puikią knįgelę 50c. 
vertės dovanų, kas užsimoka tik 
$1 ant pusės metų, tam duodame 
dovanų knįgelę už 25c. Knįgelę 
gali iszsirinkti sau isz musų kata 
liogo, kas kokią nori, kad tik ne 
brangesnę per 50c. o mes prisiu
sime dykai.

Raszydami į mus ir pinįgus 
prisiųsdami visada uždėkite szi- 
tokį adresai

A. Olszevskis
924 33-rd St. Chicago, III.

Pinįgus siųskite registruotose gro- 
matose, arba per “money order”, ar per 
czeka.

MITINGAS-
Subatoj, 7 Lapkriczio, 8 valandą 

kare, salėja F. Majausko, 3301 Laurel 
st. Lietuviszkas Politiszkas Bųsivieny- 
jimas laikys sawo mitinga, ant kurio 
delegatai isz visų lietuviszkų kliubų 
yra užpraszomi pribūti.

P. Jonaitis, prez.

wa-

Reikalauja žmogaus, *
Su familija, už korespondentu 

(klerku) į South Ameriką.' Gera 
alga ir vi*a kelionė bus apmokė
ta, tur mokėti gerai lenkiszkai ir 
lietuwiszkai kalbėti ir raszyti ir 
tur nors mažai suprasti apie dru- 
kavimą, Teiksis atsiszaukti per 
laiszką į B. V. Land Co.

World Office, Nev York.

JONAS JTJSZKA,
749 W. 22nd Street. Kerte Wood.

— užlaiko —

Pirmos kliasos Lietuwiszka Saliuna.
Užlaiko puikiausias arielkas, vynus, likierius, szviežia alų ir 

kvepenezius cigarus.
Podraug yra agentu distiliarnes Sam. Schutz, isz kurios pri

stato puikiausias arielkas ir kitus gėrimus, kiekvienam reikalau- 
janeziam in namus: ant balių, vesiailiu ir kitokiu reikslu, pigiau 
kaip wisi kiti. Už atvežimą nieko nerokuoja. Kam yra per toli, 
gali apsisteliuot per gromata, o užpraszymas hus tuojaus iszpildy- 
tas. Neikit pas žydus, geriaus pas lietuvy, o gausite geresni tavo- 
ra ir už pigesnius pinigus. ,

24as metinis Balius.
Nev York, N. Y. Dr-tė Sz- 

Kažin Jero rengia savo 24tą meti
nį balių ant subatos, t i mos die
nos Lapkriczio, 1896m., salėje Nev 
Irving Hali, po nr. 214—220 
Broome st. Balius bus labai isz 
kilmingas, (ženga visiems už dy
ką. Dėltogi užpraszo visus lietu
vius ir lietuvaites, o labiausiai 
lietuviszkas draugystes, kaip 
vietines teip ir hz telosnių 
miestelių, idant teiktųsi kuo 
skaitlingiausiai susirinkti. Pribu
kite biedni ir bagoti, kavalieriai 
ir ženoti; ženoti su bobelėms, ka
valieriai su panelėms, nes grajys 
puikiausia muzika po direkcija p. 
J. Žilinsko. Su guodone

Wm. Martinaitis, sekr

Iszsiuncziame in visos miestus ir miestelius visos A» 
tnerikos visokius daiktus, kaipo tai: Maszinas dėl si'uwi- 
mo, Maszinas dėl drirkavojimo gromatu, Siutus, Ovcrkc 
tus, Wargonus, Armonikas, Orajyjamas Dėžutės, Klarne; 
tas, Fleitas, Basetles, Skripkas, Gitaras, Triubas, Žiūro
nus, Britvas, Peilius, Widelcius, Szauksztus, Slriclbas, 
Revolverius, Laikrodžius, Laikrodėlius, Lenciugelius, 
Kompasus, Žiedus, Auskarus, Abrozus ir visokius kitus 
daiktus. Teipogi padidiname fotografijas, dirbdiname 
luksztus dėl laikrodėliu ir t. t. Prisiuncziame katalioga 
kožnam dykai. . Adresawokit teip:

Kelpsch, Noreiko & Co.,
56 Fifth Avė., CHICAGO, 1LL.

— Pirmas lietuwiazkas saliunas 
Chicagoje L. Ažuko, ponr. 3301 
Auburn avė. ir kerte 33czios 
arti lietuviszkos b až n y ežios. 
Užlaiko viską czystai ir puikei. 
Wisada szaltas alus, puikus li
keriai ir kwepenti cigarai. Užlai
ko puikia salia dėl mitingų, wese- 
lijų ir kitokių zobowų Jeigu isz 
kito miesto atvažiuoja lietuviai, 
gali atsilankyt ir spakainiai per
nakvot, teipogi ir rodą gaut.

Pirmas lietuwiszkas ba
lius.

St. Louis, Mo. naujai užsidėjus 
parapija, po vardu Sz. Marijos 
Panos, rengia pirmą lietuviszką 
balių ant naudos tos gi parapijos, 
kuris bus subatoj, 21 Lapkriczio, 
1896, salėje Rippers Hali, 1310 
North Broadvay st. Wyrams į- 
ženga 25c. o moterims ir mergi
noms dykai. Užtai visus lietu
vius ir lietuvaites užpraszo at
silankyti, Komitetas.

Daktaras M. J. Stupnickis 
geriausei ir pigiausei gydo viso 
kias ligas. Rodyjame visiems 
lietuviams savo reikaluose krei
ptis pas jį, busite užganedįti. 
Neturtingus lietuvius gydo už 
dyka kas panedėlis tarpe 9tos ir 
12to8 adynos vidurdienio. Adre
sas: 3121 Laurel st. Telefonas: 
Yards 695 _____________

Naujas
Lietuvviszkas Saliunas.

Fel. Majausko 
3301 Laurel 
kerte 33cžios ui.

Užlaikau iwiežia 
\ , bawart»ka Alų. ge- 

1 ri*u«ia« -f 
< < Ugniau II 
\ *'** nAA

/ v rtelkas, VgffSą
_Wvna,

Liktoriui *-* —‘
' ' ftf * ir puikiauiiuB Ciga-

rii rus-ui, Jįįy'>^9 Prie saliuno tu- 
flu puike didelis 
sale ant mitingu,

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

Užlaiko didžiausią krautuvę

DRAPANŲ ir AP AUTUVO
Dideli* sztoras pilnai užverstas rietu 

vems naujausių vasarinių paltų, žiponų, 
kelnių, kepurių, skrybėlių, marszkinių, 
czeverykų, ir t. t., o prekės pigiausios 
kaip visur. Prie to užlaiko 
kufarėlius, dėžiutias (valizas),
kiu yra privažiuoti, nes streetkariai pri
eina isz visų dalių miesto.

visokiu
Parau

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

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

Lietuwiszkas Balius!
Boston, Mass., tenyksz\ė lie- 

tuviszka Dr-tė D. L. J’. IVitauto 
rengia didelį balių ant 25 dienos 
Lapkriczio, 1896 m., salėje po nr. 
45 EliottSt. Prasidės 8 vai. vaka
re ir trauksis iki 5 vai. ryto. 
Bus puiki muzika, szokiai ir ki
tos gražios zabovos. Įženga vy
rams $1, o merginoms 50c. Wis- 
kas kitas už dyką. Užtai visus 
vietinius ir aplinkinius lietuvius 
užpraszO atsilankyti.

Komitetas.

balių ir vešiai i j u.
Ateik broli pamatytie ir to wiso 

pabandytie. '
Felixas Majauskas, 

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

PIGIAUSIAS KROMAS 
Czebatu ir Czeweryk 

pas 
M.W.Goodmana,593 W. Gay St. 

BALTIMORE, MD.
Per iziaia 30 dienu turiu iazpaduotie witu> 

mano vasarinius tavoms, kaip tai: Czebatus 
Czeverykus dol vyru, moterų, vaiku ir kūdi
kiu. Užtai teip labai sum-žinau ju prekias, kad 
viską pas mane dabar gali pirkti beveik už pu 
se prekes. Dėlto atkreipiu atyda visu aplinki
niu ir pažystamu ir praszau ateit pamegyt, o 
persitikrysUe kad tei pigiai niekur nerasite,Kaip 
pas mene SU GU0DONE

M. W. Goodman.

Ben. Hatowskis.
527 S.Cana <ifte Judd, Chicago, II

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

ir teip diliau.
Kas nori irali iraut puikių "liold Fielled". 1 4-ko 

aut 15 akmenų, su tikrais Elgino w 

czhi’ mokydamas p<> viena doliery n ėdė

Kas tik ko reikalaujete ateikite pas mane, 
pirkaite viską pigiau kaip kitur.
Ziegorelaczistyimas50c. Sprendzyna50c. Styklas ir skazupkos 10< 

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

ant pardawimo geras lietuPigiai 
wiszkas saliunas, geroje vietoje, terp 
lietuvių, geras biznis. Atsiszaukite pas 
Joną Szeputį 3325 Fisk St. Chicago III.

Pajieszkojimai.
Pajieszkau Juozapo Szveikausko, pa- 

einanezio isz Kauno red, Reseinių pav., 
Užlaikių kaimo; teiksis atsiszaukti ant 
adreso szito: J. Diglinskis

Box 194, Braceville, III.

1 Augustas Kileviczius 
3301 Auburn Avė., kertė 33-ios.

Arba ant 3252 Laurel St.,
Pigiausiai iszvažioja:

ANGLIUS ir MALKAS.
Teipegi užsiima perkraustymu (per- 

mufavimu) visokių daiktų, permainant 
vieta savo gyvenimo. Wiska atlieka 
pigiau kaip kiti.

Pajieszkau sawo brolio Petro Stankū
no, paeinanezioisz Kauno rėd., Panevė
žio pavieto, Jurgianų kaimo. Jisai buvo- 
patekęa į beproezių namus stete Wis- 
consine. Kas apie jo buvimą žinotu, 
teiksis man daneszti.

Jokūbas Gelažela
3336 Fisk st. Chicago, III.

Detroit, Mieh. Į knįgyną draugystės 
szw. Kazimiero czionyksęczioje lenkisz- 
koje seminarijoje redakcija laikraszczio 
“Lietuvos” paaukavo už keturis dolia- 
rus knįgų, apart to numažino prekę ant 
50% nuo knįgų pirktų į musų knįgyną. 
Užtatai draugystė szirdingiausiai dėka- 
woja “Lietuvos” redakcijai užduosnin- 
gumą. J Czepanonis, virsz. dr.

Gromatos ant paczto.
1362 Adamovicz W.1534 Mzaurkievic K
1373 Bondikas M.
1375 Birszas T.
1379 Bierszat J.
1392 Casparian J.
1481 Kietor S.
1482 Klekarni St.
1486 Kalbusz St.
1487 Kolbok J.
1502 Kubas J.
1509 Kus J.
1524 Lukoszunas J.
1526 Madvolle A.
1527 Makort J.

1540 Motiejutis J.
1553 Paculevicz D.
1559 Perletius F.
1560 Petrovicz L.
1562 Pietroszus K.
1605 Bkoska M.
1622 Tobus Kasper
1632 Urbon J.
1633 Urbon W.
1639 Walti Elisa
1653 Yaras J.
1656 Zokas W.
1657 Žukas J.

1647 Wieruszevski M.

NnrinflC! parsigabendinti sau 
liOriJllib Lenklszko Kninga 
wi šok i os i n talpos, kaip antai: isto- 
riszku, moksliszku.pasakiszku, dai
nų, dainų su gaidomis, gyvenimu 
szventuju, maldakningiu, giesmių 
su gaidomis, kningu ant pasilinks
minimo, tegul praszo

Kningu Katalioga 
kreipdamasi in GERIAUSIA

LENKISZKA
KNINGYNA AMERIKOJ, 
Wl. Dynievicziaus

532 Noble St., Chicago III.

GERAI 
ŽINOMA

FIRMA

Califoroia Wine & Lięuors Co.
384 Blne Island avė. ir 476 Centre avė.

Padidino savo krautuvę gėry
nių, o sumažino wisas prekes. 
Pristato į namus visokius gėry- 
mus reikalaujantiems ant balių, 
wesiailių, piknykų ir kitokių za- 
bovų už pigesniu prekių kaip ki
ti tokiems visiems atrokuojame 
gera procentą. ORDERIUS ISZ 
PILDO GERAI, GREITAI ir 
PIGIAI.

Ateikyte ir pabandykite, o bu
site užganėdinti.

Nepamirszkit adreso: 
384 Blue Islane Avė.

ir 475 Centre Avė. (13-12)

— Jeigu mielini pirkt lotą, 
tai pirk jį ant Bridgeporto, arti 
ietuviszkos bažnyczios, o nesi- 

graudysi. Wisur lotai atpinga, o 
ant Bridgeporto brangsta; kitur 
rentai tuszti stovi, o ant Bridge- 
jorto žmonės užtektinai jų ne
gauna; taigi,jeigu ežia pasistatysi 
namą, visada turėsi pilną randau- 
nįkų; apsimokės ne tik tawo 
tasztai, bet ir pelną turėsi. Ne 
miegok I

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

317 W. 21st Place (Hinman St.) 
Priima ligonius adynose: nuo 9 iki 12 priesz piet 

ir nuo S vakare. Telepbonas: Canal 151,

HILLE’S FOTOGRAFAS, 
3452 8. Halsted ui.

Nujima puikias Fotografijas, už tutina tiktai 
$2.00

Ant weaelia ir kitokiu reikalu n ujimą Fotogra 
fijas kopuik susei.

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

Ofisas: 84 La Šalie St, Ruimas 620. Gyvenimas: 112 W. Division St
Atlieka provas visuose suduose, iszdirba visokias popieras — 

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

Gali sueiszneket lenkiszkai.

W. SZYMANSKI
624 Blue Island Avė:

užlaikau didžiausiaKrautuwia Mebliu,
kaipo Ui;

Stalų, Szėpų, Lowų, Peczių, Lem
pų, Divanų ir t.t. o parduodu 
viską pigiau kaip visi kiti szto- 
rai. Teipogi parduodu ir antmėne- 
sinių arba nedėlinių iszmokesczių. 
Pamėginkit pas manę, o pamaty
site, kad daug geriau ir pigiau 
pirksite viską, nė kaip kur pas 
kokius žydus.

Geriausias Saliunas
VVIDURYJE MIESTO

— pas —
A. J. KOWALSKI 

40 La Šalie Str.
Kuriame randasi geriausi gėrimai, ir 

puikiausias užkandis, sziltas ir szaltas, 
visada yra ant stalo. Bartenderis yra 
lietuvys; taigi lietuviai .turėdami kokį 
reikalą mieste, gali pas jį gaut rodą, 
nes snliunas randasi visai arti korto 
(City Hali).

E. ZANIEWSK1S.
330 7 “Auburn avė, Chicago.
Lietuwiszkas kriauezius.

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

^AP TIEKA
— Geriause lietuviszkai-lenki- 

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

Telefonas Yard 709
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