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Metas IV»

Isz Užmarės.
Politiszkos žinios.

Wokietija.
Susijungus galutinai Maskoli- 

jai ir Prancūzijai, Wokietija pasi
lieka vvien kruvvoje su Austrija, 
nes atsitikus karei, Italija ne ką 
galėtu jiemdviem padėti. Nors 
Maskolijos ciecorius, besilankyda
mas po Wokietiją, stengėsi jos 
ciecorių pertikrinti, kad nė Pran
cūzija, ne Maskolija nesirengia 
ant Wokietijos užpulti, bet, ma
tomai, Wokietija ne labai tam ti
ki, nes jos ciecorius stengiasi su
rasti naujus draugus. Dabar isz- 
siuntė jis savvo brolį Henriku at
silankyti su kariszka laivvyne pas 
Szvvedijos karalių, kurį nori į sa
vvo kruwą patraukti. Kalba, buk 
pats ciecorius seiliaus jau su 
Szwedijos karaliumi apkalbėjo 
tokį susiriszimą. Atsitikus karei 
su Maskolija, VVokietija žada 
Szvvedijai, jeigu Maskolija taptų 
s.umuszta, sugražinti pavveržtą 
pradžioje pereito amžiaus Finlan- 
diją. Ar Szvvedija norės risztiesi 
su ^Vokietija, ne žinia.

Korėja.
Korėjoj vvėl kyla maisztai gy- 

wentojų priesz kraszto karalių, 
kuriems ne patinka, kad tas sle
piasi pas Maskolijos pasiuntinį 
ir todėl su savvo reikalais jie be 
terpinįkystės maskolių prie jo 
prieiti ne gal. Siuntė jie kelis 
syk deputacijas reikalaudami, 
kad karalius grįžtu į savvo rūmą 
ir nesislapstytu už peczių swe- 
timtauczių—tas wienok, ar tai 
maskolių prikalbėtas, ar gal isz 
baimės, iki sziol to ne padarė. 
Todėl jo pavvaldiniai rengiasi jį 
nuo sosto praszalinti, o kraszto 
waldonu apgarsinti dabartinį sos
to įpėdinį. Žinoma, jeigu teip at
sitiktu, Maskolija rems dabartinį 
pas jos pasiuntinį besislapstantį 
karalių ir tokiu budu atras progą 
įsikiszti į Korėjos widurinius rei
kalus. Ką gi tašyk Japonija dary
tu? Jeigu ir ji panorėtu įsikiszti, 
tąsyk turėtu užgimti nesutikimai 
su Maskolija.

Maskolija ir Prancūzija.
Angliszkas laikrasztis “Daily 

Nevvs” apgarsino žinias apie isz- 
lygas, ant kokių paremtas yra 
susiriszimas Prancūzijos ir Masko
lijos. Pagal tą sutartį, Maskolija 
ne žada pagelbos ant pradėjimo 
karės su ^Vokietija, jeigu ją Pran
cūzija norėtu jųąidėti ant atėmi
mo atgal pavvdtžtų nuo Prancūzi
jos 1871 m, prowincijų, bet tik 
apginti Prancūziją, jeigu ant jos 
užpultų susidraugawusios su Wo- 
kietija widurinės Europos vvieszpa- 
tystes. Sutartis Maskolijos pada
ryta yra ant teip ilgo laiko, kol 
tesis ir susiriszimas vvidurinės 
Europos vvieszpatysczių. Taigi 
tokia sutartis Prancūzijai ne su
teikia nė jokios naudos, apsaugo
ja vvien Maskoliją nuo užpuolimo 
widurinės Europos vvieszpatys- 
czių; todėl ne galima abejoti, kad 
pasibaigus laikui, ant kurio pada
ryta yra sutartis vvidurinės Eu
ropos vvieszpatysczių, taigi 1902 
m. iszirs ir susidraugawimas 
Prancūzijos su Maskolija: per tą 
laikot galės Prancūzija gerai ap- 
swarstyti naudą isz dabartinio 
susiriszimo. Gal būt, kad dabar
tinėse sawo kelionėse, besilanky

damas Prancūzijoj, ciecorius Mi
kalojus sutarė ir ką dau- 
giaus. Kalba, buk terp Prancūzi
jos ir Maskolijos tapo apkalbėti 
ir Turkijos padalinimo dalykai: 
Maskolija paimtu vvisą Armėniją, 
Prancūzija gi Siriją ir Palesti
ną; kad Anglija tam nesiprieszin- 
tu, pažada tai atiduota Egiptu. 
Teip vvienok galėtu atsitikti vvien 
tąsyk, jeigu ne pasisektu maisztų 
Turkijoj apmalszinti, nes Masko
lija ne nori atiduoti Sirijos Pran
cūzijai.

^Viduriniuose Maskolijos rei
kaluose, sugrįžus ciecoriui, ren
giasi teiposgi atmainos, bet ir jo
se ne matyt nieko swarbesnio. Wie- 
ta užrubežinių reikalų ministerio 
tapo, po pasimirusiam Lobanovvui 
Rostovvskiui, pasiulinta masko- 
liszkam pasiuntiniui Konstanti 
nopoliuje, Nelydowui, bet tasai 
nenorėjęs priimti to urėdo. Kal
ba teiposgi, kad Warszawos ge- 
neral gubernatorius, Szuvvalovv, 
pasitrauks galutinai isz VVarsza- 
wos, į jo gi wietą busęs paskirtas 
Goremikin, arba wiens isz kunį- 
gaikszczių ciecoriszkos giminės.

Turkija.
Anglija, kurią kaltina, buk ji 

pasitikėdama ką nors pelnyti, 
sukėlė maisztus Turkijoj, isz pa- 
lengvvo, ar tai isz geros walios, 
ar priwersta kitų vvieszpatysczių, 
traukiasi dabar atgal. Pagal pas
kutines isz Turkijos pareinanczias 
žinias, Anglija rengiasi wisai pa
sitraukti nuo salos Kipro, kurią 
sultanas po karei buvvo jai sutei
kęs, bet užtai ji pažadėjo ginti 
czielybę pasilikusių prie Turkijos 
krasztų. Jeigu dabar pasitraukia, 
tai turbut atsirado vvieszpatystės 
norinczias sultanui kokį nors 
szmotą jo vvaldybų pavveržti, 
Tiems norams mat Anglija ne nor 
prieszintiesi.

Susirinkę Konstantinopoliuje 
didžiųjų Europos wieszpatyszczių 
pasiuntiniai tariasi dabar apie į- 
vvedimą, ant apstabdymo maisztų, 
reikalingų reformų. Žinomą, jei
gu terp besitarianczių atsiras ge
ras noras isz tikro Turkiją sudru- 
tinti, lengvvai suras vvaistą ant 
apstapdymo maisztų, bet papras
tai to gero noro trūksta ir susi
rinkę prie lowos žmogaus gydy
tojai wien dairosi, ką sau geriau
sio isz mirsztanczio palaikų 
pagriebti. Turkiją gi jau nuo 
seniai sergaucziu žmogumi 
praminė. Turkijos pasiuntinys Pa
ryžiuje apreiszkė Prancūzijos už 
rubežinių dalykų miuisteriui, 
kad sultanas tuom tarpu jau įwe- 
da savvo kraszte sz i tokius page
rinimus: Wisi kaliniai, kurių 
nieks už žmogžudystę ne skun
džią, tampa isz kalinių paliuo- 
suoti. Policijai uždrausta užpul
dinėti ant armenieczių. Armenie- 
cziai gal iszsirinkti sau savvo tikė
jimo patrijarchą. Prowincijų gu
bernatoriai atsakys asabiszkai už 
wisas jų provvincijose atsitikusias 
pjovvynes. laznaikinti krikszczio- 
uiszki kliosztoriai taps rando 
kasztais pastatyti isz naujo. Gy- 
vventojams, kurių turtai likosi 
isznaikinti, taps iszmokėta pini
gais. Wiskas butu labai gražu, 
bet kur Turkija gaus ant to rei
kalingus pinįgus? Jai sžiądieu 
trūksta pinigų ant iszmokejuuo 
algos urėdnįkams ir karei- 
wiams, kurie privversti gyvventi 
wien isz plėszimų.

Tuom tarpu, kada didžiųjų 
wieszpatysczių pasiuntiniai taria
si apie apstabdymą pjowy- 
nių, maisztinįkai parodė, kad jie 
nesirūpina apie tarybas: wel tapo 
100 armenieczių iszpjautų apie 
Kaisericą.

Isz pa n jj a ir jos waldybos.
Terp Iszpanijos ir Suvvienytų 

VVieszpatysczių Sziaurinės Ame
rikos iszdygo didesni nesutiki
mai. Randas Amerikos įsakė sa
vvo konsuliui ant Kubos, p. Lee, 
atsitraukti isz ežia ir grįžti į 
VVashingtoną. Laikraszcziai pa
duoda. buk p. Lee bauginęs jenc- 
rolą Weylerj sugrįžti atgal su A- 
merikos kariszka laivvyne. Tam 
wienok Amerikos laikraszczių 
praneszimui tikėti ne galima, nes 
karė ne nuo konsulių noro paei
na; Amerikos gi pasiuntinys isz 
Iszpanijos sostapilės ne pasitrau
kė. Jenerolas Weyler skundėsi 
savvo randui, kad Amerikos kon- 
sulius tyczia elgiasi teip, kad už
gimtu nesutikimai terp Amerikos 
ir Iszpanijos. Gal būt, kad ant 
Iszpanijos reikalavvimo ir likosi 
paszauktas atgal dabartinis Ame
rikos konsulius. Kaip ten vvienok 
ne butu, Iszpanija stengiasi užsi
pelnyti ant pagelbos kokios nors 
isz Europos vvieszpatyszczių, jeigu 
reiktu pradėti kare su Amerika, 
dabar ji gerinasi Prancūzijai. 
Terp Prancūzijos irMoroko buvvo 
iszdygę nesutikimai; Iszpanija vvi 
sai ne kvviesta tuojaus iszsiuntė 
savvo laivvynę^į Morokko pakran
tes pritarti prancūzams. Ar bus 
kas isz to gerinimosi, negalima 
dabar žinoti.

Ant salos Kubos mažesni susi
rėmimai gana tankiai atsitinka; 
svvarbesniu vvienok už tuos susirė
mimus yra tas, kad, kaip sako, 
vvadas Macceo likosi iszpanijonų 
apstotas. Traukia jis dabar į pie
tinius provvincijos Pinar dėl Rio 
krasztus, tikėdamas ežia per isz
panijonų tvvirtynes prasimuszti. 
Iszpanijonų pajtegos likosi ežia 
sudrutintos apkasais ir nauja 
kariauną. VVeyier pasitiki, kad jam 
pasiseks iszvvaikyti vvisai Maceo 
pajiegas. Jeigu tas isz tikro pa
sisektu, tai butu didelė kubieczių 
nelaimė, nes Maceo turi twir- 
cziausią ir skaitlingiausią pulką.

Ant Filipinų salų teiposgi nie
ko svvarbesnio ne atsitiko, apart 
mažų susirėmimų. Iszpanijos ran
das persitikrino, kad dabartinis 
salų gubernatorius, Blanco, ne 
tinka ant pergalėjimo maiszto, to
dėl jis grįžta atgal į Iszpaniją, o 
į jo vvietą ant Filipinų likosi pas
kirtas jenerolas Palavieja. Su 
juom isz Iszpanijos plaukia ir 
1600 naujos kariaunos.

Isz Lietu wos.
Maskoliszko ciecoriaus ap- 

dovanoti.
Penki metai atgal, isz Rygos 

likosi iszsiųsti administratyvvisz- 
kai: Jokūbas Kurz, Wiliam 
Schneiders ir Julius Garklavv už 
prigaudinėjimą žmonių: jie mat 
prigaudinėjo žmonis pardavvinė- 
dami jiems vvąrines druožles už 
auksinę pieską. Iszbuvvę kiek 
Olonecko gub., pasinaudodami isz 
ciecoriszkos malouės suteiktos 
nusikaltėliams dienoje apvvaini- 
kawimo, pargrįžo jie atgal į Ry
gą ir griebėsi vvėl seno savvo biz
nio. Iszsiraszė isz kalendorių 
daug adresų ir siuntinėjo laiszkus 
į vvisus krasztus, siūlydami auksi
nę p ries ką už pigią prekę. Turėjo 
jie ir daug savvo agentų. Susivva- 
žiavvimas su norineziais pirkti at- 
likdavvo: Wilniuje, Kaune, War- 
szavvoj ir kituose areziaus rube- 
žiaus miestuose. Agentu tų pri- 
gavvėjų Wilniuje buvvo koksai 
Roloff. Kad policija neužuostu jų 
užsiėmimo, uždėjo jie Rygoj ne- 

I vva malkų ir medžių krautuvvę.

Pereito Wasariau8,wirszinįkai tos 
prigavvėjų draugystės, Kurz ir 
Schneiders, tapo suimti vviename 
VVarszavvos hotelyj; pas juos ra
do vvarines druožles, keletą szmo- 
telių tikro aukso, svvarszczius ir 
kitokius jų biznio įnagius. Sude 
Schneiders teisinosi, kad prigau
dinėti norinezius lengvvai pralob
ti, tai ne nusidėjimas. Rygos 
apielinkės sūdąs vvienok kitaip 
ant to pažiurėjo ir nusprendė: 
Kurzą Schneidersą, Garklavvą ir 
kitus jų pagelbinįkus, ant atėmi
mo tiesų ir ant paskyrimo į teip 
vvadinamas aresztantų rotas ant 
2 metų, Tumszevviczą ant 1 metų 
ir giusminįką Rygos teatro, Rei- 
bersą, ant 8 mėnesių.

Elektriszki wežimai.
Laike paskutinių Kauno twir- 

tynės kariaunos manevvrų szį me
tą, ant apžiūrėjimo muszio lauko 
na ktyj, tapo pirmą kartą pritai
kyti vvežirnai su elektriszka szvvie- 
sa. Wežimai tie turi augsztai įsi
keltas prietaisas elektriszkos 
szvviesos. Uždegus žiburį ant to
kio vvežiimo, galima apszvviesti 
plotą ant 7 vviorstų ir tai teip 
aiszkiai, kad galima matyti ant 
žemės ir mažiausią daiktelį. Mas
kolija rengiasi vvisoms parubežių 
tvvirtynėms suteikti tokius vveži- 
mus. Taigi dabar, atsitikus karei, 
nors būt ir tamsiausia naktis, ne 
galės slapta prisiartinti prie tvvir- 
tynės nė joks prieszas. Nereiks 
jau nė žydeliam esantiems kariau
noj bijotiesi, kad atsitikus susi- 
muszimui naktyj prieszas ne pa
taikytu į akį, ne> su pagelba to 
kių vvežimų su elektriszka szvvie 
sa galės narsiems žydeliams, 
vvieton taikyti į akį, paleisti kul
ką į peczius.

Nuo Wokietijos rube- 
žiaus.

Wokietija vvisai uždarė 
savvo rubežių kiaulėms isz 
Lietuvvoa. Dabar jų vvisai negali
ma gabenti į Wokietiją. Teisina
si ji tuom, kad aždarė rubežių 
kiaulėms isz Lietuvvos vvien to
dėl, kad neužsikrėstu ligoms kiau
lės vvietinių augintojų vvokie- 
czių. To dar ne gana: Wokie- 
czių Dvvarponių draugystė isz Ry
tinių Prūsų provvincijų reikalauja, 
kad randas uždraustu gabenimą 
isz Maskolijos ir žąsų. Lietuvvos 
ukinįkai, ne galėdami į svvetimus 
krasztus gabenti savvo javvus dėl 
didelių parubežinių muitų, pra
dėjo juos sunaudoti ant penėjimo 
kiaulių ir žąsų. Tuom tarpu prū
sų randas ir tą uždarbį nori jiems 
atimti, uždarydamas vvisai savvo 
rubežių. Ar Maskolija įstengs 
perkalbėti ^Vokietiją, kad nuimtu 
tą apsunkinimą, dabar žinoti ne 
galima,

Caro malonė.
Isz Lietuvvos pareina žinios,kad 

pasirėmęs ant caro manifesto, 
sūdąs paliuosavvo nuo tolesnių ti- 
rinėjimų ir nuo policijos priežiū
ros apkaltintus seniaus už pri
laikymą lietuvviszkų rasztų; to
kiu budu, terp kitų, pasibaigė ir 
Dro Kudirkos byla. Žinoma, su
imti jau po iszleidimui manifesto, 
po tą caro malonę ne papuola. 
Kratos ir gaudymai lietuvviszkų 
rasztų Lietuvvoj dabar truputį 
apsistojo, bet ar ant ilgo, negali
ma žinoti.

Iszplėszimai.
Pradžioje Spalių, ne pagauti 

vvagiliai naktyj įsivveržė ant Ku- 
piszkių (Kauno gub.) paczto sta
cijos, iszlaužė kasos duris ir pa
griebė, apart pioįgų ir laiszkų su

pinįgais, du paczto peczėcziu ir 
324 markes užezėdyjimo kasos, 
isz wiso ant 2577 rub. 25 kap.

“Vienybė” paskutiniame savvo 
numeryje pranesza, kad ne pa 
pagauti vvagiliąi iszplėszė Szuns- 
kų gminos ( Wilkavviszkio pavv., 
Suvvalkų gub.) kasą. Szunskų 
gmina yra vviena isz turtingiau
sių vvisoj Suvvalkų rėdylioj ir joje 
tankiai budavvo po kelis ir kaip 
kada po kelioliką tukstanezių ru
blių, kada vvienok į ją įsivveržė 
vvagiliai, ant laimės, pinįgų buvvo 
ne daug, nes wos 700 rublių. Da- 
žinoje apie vvagystą atkako tuo 
jaus žandarai, bet vvagilių vvisgi 
no surado.

VVilniaus pardavvinyczių 
tarnai.

Mažai yra ant svvieto tokių 
miestų, kur pardavvinyczių tarnai 
butų teip apsunkinti darbu, kaip 
VVilniuje; pardavvinyczių pagel- 
binįkai žydai turi dieną savvo at- 
silsio, savvo szabą, bet pagelbinį- 
kai krikszczioniszkų pardavviny
czių, apart dienos Naujų Metų, 
pirmos dienos Kalėdų ir Welykų, 
ne turi per isztisus metus liuosos 
dienos, — turi .sėdėti pardavvi- 
nyczioj po 16—18 vv.dandų ant 
dienos, Taigi pastoja jie vvisai 
pardavvinyczių savvinįkų vvergais, 
nors už savvo darbą tiek uždirba, 
kad vvos iszmisti gal. Jausdami, 
kad juos skriaudžia Wilniaus 
prekėjai, pagelbinįkai kelis kar
tus kreipėsi į Wilniaus miesto 
rodą praszydami palengvvinti jų 
sunkų buwį. Praszymai vvienok 
ne buvvo iszklausytais: miesto ro- 
dinįkai pripažino, kad jie ne turį 
tiesos privversti prekėjus nedė- 
lioms uždaryti pardavvinyczias. 
Tuom tarpu, pagal ėsanezias tie
sas, jie turi tokią tiesą. Pagelbinį
kai, pasiremdami ant tiesų, vvėl 
atsiszaukė į miesto rodą ir gal 
būt, kad ant galo reikalavvimas 
jų ne bus atmestas. Dabar jau be- 
weik vvisuose dideliuose Maskoli
jos miestuose tapo iszduoti pada- 
vvadyjimai kaslink paliuosavvimo 
nuo darbo pardavvinyczių pagel- 
binįkų nedėlioms Taigi irWilniaus 
miesto rodą turės anų pėdomis 
sekti nors ir ne norėtu.

Nepaklausė aukautojo.
Neseniai praneszėme “Lietu

vos” skaitytojams, kad maskoliai 
norėjo įrengti ^.cerkvvę Palangos 
progimnazijoj, bet tam prieszino- 
8i grafas Tiszkevvyczia, savvinįkas 
namų, kuriuose telpa ta progimna
zija; Tiszkevvyczius žadėjo atim
ti atgal pavvestus namus, jeigu 
ežia butu įrengta cerkvvė. Masko- 
liszki caro nupenėtpilvviai vvienok 
ne paklausė protesto Tyszkevvy- 
cziaus ir tyczia parengė progim
nazijoj cerkvvę, paskyrė popą ir 
įrengė, dėl apsistojusių ežia rube
žinių sargų parapiją. Ar Tiszke
vvyczia turės tiek drąsos savvo 
pirmutinį pažadėjimą iszpildyti? 
Jeigu toliaus drąsos ne teks, tai 
genaus butu buvvę vvisai ne pro
testuoti. Juk reikia maskolisz- 
kiems paszlemėkams parodyti, 
kad jie ne turi tiesos svvetimą sa- 
vvastį vvartoti ant to, ant ko sa
vvinįkas ne sutinka. Nieks masko
liams ne draudžia statyti cerk- 
vves, kur jie nor, bet tegul tą da
ro savvo turtais, isz svetimos gi 
savvasties nieks juk naudotiesi ne 
turi tiesos. Argi to maskoliszki 
urėdnįkai ne supranta? Ar jie 
nežino, kad toks elgimąsi, kaip jie 
elgiasi musų kraszte, yra papras
tas plėszimas, o toks negal atsi
tikti niekur civvilizuotame krasz
te. Mes ne privvalome juk neszti 
savvo dovvanų maskoliams, jeigu 
jie mums nieko nedovvanoja.

Iszdege kaimas Godisz- 
kiai.

15 d. pereito mėnesio, apie 10 
vvalandą wakare,*nuo nežinomos 
priežastės, kaime Godiszkiuose, 
Dubiczo vvolostes, Lydos pavv. 
Wilniaus gub. užgimė ugnelė, 
kuri į urną laiką isznaikino be- 
vveik wisą kaimą. Isz vviso ežia 
gymeno 19 ukinįkų; ugnelė isz 
naikino 13 ūkių, taigi tik szeszios 
iszliko. Blėdį ugnies padarytą 
skaito į 12725 rublių. Isz vviso 
skaitliaus padegėlių, szeszios 
szeimynos ne tik ne teko pasto
gės, bet ir duonos, nes ugnelė 
isznaikino vvisas jų triobas su 
vviskuom, kas tik jose buvvo. Pa
degėliai atsiszaukė per laikrasz- 
czius į vvisuomenę melsdami pa
gelbos, kurią praszo jiems siųsti 
į Dubiczo vvolostes konceliariją, 
per Szczucziną, VVilniaus gub.

Kaip Lietuvoj gywenasL
Moskoliszki laikraszcziai, o 

kaip dabar ir tūli musų broliai 
pradeda siuntinėti laiszkus isz 
Lietuvvos į Ameriką, kuriuose isz- 
giria Maskoliją, sakydami, kad 
Lietuvvoj po maskoliumi žmones 
dabar gal gyvventi kaip bajorai 
pilvvą iszpute. Ar isz tikro gi ten 
teip lengvvas uždarbis? Tam ro
dosi užgina ir Lietuvvoj iszeinan- 
ti maskoliszki laikraszcziai. Lie
tuvvoj, kaip žinome, pardavvinėji- 
mą degtinės, besibaigiant sziems 
metams, randas paima į savvo ran
kas. Ant vvisos VVilniaus guber
nijos reiks 300 isz vviso tokių 
nuo rando degtinės pardawinėto- 
jų. Tuom tarpu, kaip paduoda 
••VV'ilenskyj Wiestnik”, pra- 
szanezių tokių mažai apmokamų 
wietų atsirado 4000, taigi de- 
szimt syk daugiaus negu reikia. 
Jeigu teip gerai būt, kaip apie 
tą raszo maskoliai, kurie nuolatai 
giriasi, kad jie, per savvo vvaldžias, 
mums tik laimę suteikia, ne butu 
juk tiek daug besivvaržanczių 
mažai apmokamų vvietų! Jeigu 
ežia atsirado net 4000 žmonių, tai 
turbut jiems trūksta duonos ir jie 
norėtują kur nors sugriebti. Ži
noma, galėtu Lietuvvoj butgeriaus 
jeigu ežia ne maskoliai vvaldytu: 
tie vvien stengiasi paskutinį duo
nos kąsnį mums pavveržti, mus į 
prapultį įstumti.

Padegėjai.
Nežinia isz kur Lietuvvoj privvi

so daugybė padegėjų. Tik dėl 
to ir atsitinka tokia daugybėgaia- 
rų: miestelių žydai, neturėdami 
užtektinai uždarbio isz prekystos, 
nes ji Lietuvvoj vvisur sumažėjo 
apėmus musų krasztą maskoliams 
globėjams, stengiasi kitaip savvo 
uždarbį padidinti: tai prekiauja 
merginoms, tai traukia žmonis į 
girtuoklystę; yra ir toki, kurie 
nųri pralobti isz ugnelės. Jeigu 
žydelis turi griuvvanczius namus 
ir jeigu jie gerai užasekuruoti, 
tai pirm sugriuvvimo juos padega, 
kad ugnapinįgius iszgauti; jų pa- 
vveikslą seka ir kiti piktadariai: 
tie pcclega svvetimus namus norė
dami už ką nors atkerszyti. Mies
telį Svvislocz, Garteno gub. szį 
metą ugnelė jau keturissyk naiki
no ir kiekvvieną sykį užgimė ji 
nuo padegimo. Pirmiausiai už
sidegė laike Welykų ir kaip pa- 
tėmyjo, užsidegė isz syk dvviejoso 
vvietose; praslinkus vvienam mėne
siui, nesurasti piktadariai padegė 
vvėl tris ant syk kluonus, kuriuos 
vvienok jų savvinįkai užgesino ir 
rado net kruvvas pamestų briežiu- 
kų; treczias gaisras buvvo 6 d. 
Bpalių; ir ežia užsidegė trioboje, į 
kurią nieks su ugnele ne ėjo; 26 
Spalių užsidegė vvėl spirito krau- 
tuwė prekėjo Czlenowo.
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Isz Amerikos.
Geras atlyginimas.

Pažįstama ir Chicagoj kompa
nija “Siegel, Cooper & . Co”, pa
sibaigus rinkimams, norėdama 
nuszluostyti aszaras demokratisz- 
kam ant prezidento kandidatui, 
Bryanui, pasiūlė jam vvietą advvo- 
kato savvo krautuvių New Yorke 
Algą žadėjo mokėti po 25000 
dol. ant metų, taigi pusę algos 
Amerikos prezidento. Priėmus 
vvietą, Bryan turėtu dar gana liue
so laiko sugriebti, kaipo advvoka- 
tas, ir likusią dalį Amerikos pre
zidento algos. Bryan vvienok 
vvietos tos ne priėmė: kaip sakė, 
dabar turįs rengti dirvvą ateinan
tiems rinkimams.

Susidaužė laiwas.
Laiwas “Waukesha” susidaužė 

netoli Muskegan, Mich. Nelaimė 
atsitiko prieszais uostą, į kurią 
reikėjo tik įplaukti, bet vvilnys 
užmetė laivvą ant uolų, Isz szeszių 
laivvinįkų vviens tik iszsigelbėjo, 
penki gi prigėrė drauge su laivvu 
ir su wisais tavvorais.

Sztukorius.
Netoli Muncie, Ind. likosi su- 

aresztuotas koksai walkiozas, 
kurisai, atsistojęs ant geležinke
lio relių, mosavvo su raudona ske
peta ir tokiu budu sustabdė bė
gantį pasažierinį trūkį. Paklaus
tas kodėl jis trūkį sustabdė, drą
siai atsakė, kad norėjo wien pra- 
szyti maszinisto, idant tas suteik
tu jam szmotelį degąnczios an
glies pypkę užsidegti.

Wagys miesto urėdu inkai.
Isz Cripple Creek, Col. Miesto 

rodą atstatė nuo vvietos policijos 
wirszinįką, Marshallą ir jo pagel- 
binįką Clarką. Abudu miesto gy- 
wentojų apginėjai buvvo sąnariais 
plėszikų draugystės. Policijos 
wirszinįkas pažinojo vvisus miesto 
plėszikus, kurie, norėdami sau 
plėszimus palengwinti, buvvo jau 
kelis kartus miestą padegę, per 
ką trys ketwirtos dalys miestelio 
iszdegė, bet jų ne suėmė todėl, 
kad vvagiliai jam nuo pavvogtų 
daiktų mokėjo deszimtine. Jo pa- 
gelbinįkas, Clark, sakiojo pėdo
mis savvo perdėtinio: jis atėmė ir 
prislsavvino pinįgus, kuriuos wie- 
na mergina besiglamonėdama pa- 
vvogė vvienam vvyriszkiui. Kada 
apvvogtasis pasiskundė į policiją, 
Clark, teisybė, nuo merginos pi
nįgus atėmė, bet juos sau pasilai
kė.

t Pasibaigus rinkimams, ame- 
rikoniszki bondai ir akcijos pasi
kėlė Paryžiuj, Londone, VVindo- 
bonoj ir Berlyne.

t Mieste Carbon, Ind. sudegė 
didelės krautu vvės: Richero & 
Co., ir Eureca Company”, teipos- 
gi operos rūmas ir saliunas Box- 
tero. Blėdį ugnelės padarytą 
skaito ant 150000 dol.

Isz darbo lauko.
1 Hazelton, Md. Panczekų 

dirbtuvvė likosi po rinkimų vvėl 
atidaryta.

T Canton, Ohio. Geležies dirb
tuvvė Tonawanda pradėjo darbą. 
Czia rado vvietą 3000 darbinįkų.

•f Geležies liejinyczia Manmee, 
netoli Toledo, Ohio, priėmė 200 
naujų darbinįkų.

5 Dvvideszimts didesnių E- 
vansvilles, Ind. dirbtuvvių prade
da darbą. 3000 darbinįkų turės 
jose ilgai darbo.

5 Wyoming Valey, Pa. Pradė
jo darbą mezginių dirbtuwėj, prie 
kurio patilpo diktas skaitlius 
m ergi nųdarbi n į k i ų.

Carson, Neb. Cidabro kasty- 
nės Carter Limited, kurios ilgai 
buvvo uždarytos, tapo vvėl atida
rytos. Tuom tarpu gaus darbą 
200 darbinįkų.

Peoria, III. American GIūco- 
se Co. praneszė darbinįkams, kad 
nuo 16 d. Lapkriczio susirinktų 
wisi, nes prasidės darbas pagal 
seną už darbą mokestį.

Plateriuių iszdirbimų dirb
tu wė Manhattane, N. J. pradeda 
dirbti per dieną ir naktį. Tei- 
posgi dirbtuvvėj New Havene ir 
A. H. Tovvnei & Co. ir puodų 
dirbtuvvėj Fishero pradėjo vvėl 
darbą.

•? Tapo atidarytos dirbtuvvės: 
Hąrrisburge, Pa. Bellefonte, Pa. 
Woonsockel, R. J. Plymouth, 
Mass. Wilmington, Del. East 
Douglas, Mass. Connersville, Ind. 
Elwood, Ind. Johnstovvn, Brea- 
kers Fall ir Hollidaysburg, Pa. 
Dirbtuvvės tos stovvėjo gana ilgai.

Cincinnatyje, Oh. atidaro 
vvel dirbtuvvės: Russel ir Morgan 
Printing Works; vvežimų dirbtu- 
vve Soyers & Scovilles, Lodge & 
Shipley Machine Tool Co., tei- 
posgi degtinės vvarinyczias: Day- 
tone, Harrisone, Ashlande, An
dersone, Ind., Mariettoj, Oh. Le- 
xington, Ky. Findley ir Shelby, 
Ohio.

5 Jackson, O. Wisi aplinki
niai kalnakasiai paliovvė dirbę, 
nes gaudami po 45c, už toną isz- 
kastų anglių, neuždirba tiek, kiek 
reikia ant pragyvvenimo. Reika
lauja jie po 60c. už toną. Bijosi, 
kad nesutikimai darbinįkų su kas- 
tynių savvinįkais nepagimdytu 
sztraiką kastynėse vviso Ohio 
sztėto.

C ■

5 Jeigu daugelyj dirbtuvvių 
pradeda vvel darbą, tai- atsiranda 
ir toki savvinįkai, kurie po rinki
mų pradeda mažinti darbą ir už
darbį darbinįkų. Mažinimu dar
binįkų uždarbio isz amerikonisz- 
kų milijonierių nuo seniaus jau 
gana pagarsėjo Pulmanu. Pasi
baigus rinkimams, dabar wėl pa
norėjo apsigarsinti garsus vvago- 
nų dirbėjas: praszalino jis -200 
darbinįkų; tapicieriams gi numa
žino uždarbį ant 15c. ant dienos.

Medinių pakų dirbtuvvėj, prie 
didelės medžių -krautuvvės ant 
Indiana str. Chicagoj, kurioje dir
ba daugiausiai lenkai ir lietuvviai, 
likosi teiposgi numažintas darbi
nįkų uždarbis.

ISZ
Lietuvviszku dirwu

AMERIKO.
—o—

Musų atsakymas “Rytui”.
“Rytas” nenustoja dar wis gi 

baręs mus už kritiką savvo iszleis- 
tos “Geografijos” rankwedžio. Isz 
pradžių, atsiliepdamas ant musų 
kritikos, ne tik nepripažino musų 
nurodytų klaidų, bet aiškinda
mas apleido jas ir užgriebęs kitus 
klausymus, įklimpo wėl į nežinios 
dumblyną (sumaiszė Antilių salas 
su Australazija; buvvo teisinime ir 
dauginus klaidų) — mes už tų 
ne norėjome griebtiesi ir wel 
svvietui parodyti, nes musų už- 
duotė buvvo parodyti žmonėms, ką 

vverta yra ta “Geografija”, o ne 
autoriaus teisinimai. Ant galo, 
nors to nereikia minėti ant teisi- 
nimosi, nes mes nesiteisiname, ją 
ne mes vvieni nupeikėme, bet nu
peikė teiposgi: “Garsas”ir“Kar
das”,taigi lietuvviszki laikrascziai 
vvisokių pakraipų, pagyrė gi tik 
wienas “Rytas”. “Rytas pirma
me savvo atsiliepime dryso užmes
ti mums melagystę, atsiliepda
mas, kad knįgutėj niekur Holan- 
dija pėra padalinta į dwi vviesz- 
patysti ir apie salas, kam jos 
prigulinezios, ęsa tikrai parodyta. 
VVietou užmėtinėti mums mela
gystę, Geografijos autorius grei
tai būt atradęs, kad Holandija yra 
padalinta į dwi dali: Holandiją ir 
Niderlandus, jeigu būt panorėjęs 
pažiųrėti į priedą su miestų sura- 
szu. Kaslink gi iszreiszkimo kam 
kokia sala priguli, ne tame klai
da, kad szale jos parodyta kam ji 
priguli, tik tame, kad tie parody
mai klaidus. Czia autorius vvar- 
tojo angliszką medegą, bet jos 
prideraneziai pervversti ne mokė
jo, nes žodį “Dutch” jisai per- 
vvertė į danietį ir todėl daugumą 
holandiszkų vvaldybų padovvano- 
jo daniecziams. Toliaus pasinau
dodamas ir dvvejopos medegos, 
sumaiszė Australiją teip, kad to
liaus, pagal angliszką sistemą 
miestus Azijos perkėlė į Australi
ją, nors pradžia, t. y. tekstas ge
ografijos raszytas pagal vvokisz- 
ką sistemą, priedai gi pagal pran- 
cuziszką ir angliszką. Ant ap
kaltinimo mus, mes vvisai neatsi
liepėme ne norėdami dar labiaus 
žemyti tą darbą, autorius jo wie- 
nok nesuprato musų pasielgimo 
ir naujais savvo užmėtinėjimais 
privvertė mus wėl atsiliepti ir dar 
kartą isrodyti knįgutės netiku- 
mą. Apie Putiatickio Katechiz- 
mą mes kritikos nertaszėme, tik 
priminėme, apie jo mokinimo for
mą ir pasakėme, kad Lenkijos 
mokslainėse, dėl kurių jis buvvo 
raszytas, jaudabar vvisur jį tikėji
mo mokintojai atmetė todėl, kad 
pripažino už netinkantį (taigi 
mat tai ne vvienos “Lietuvos” 
nuomenė). Ar Žemaitijos kunį- 
gai ant jo mokina lietuvvių wai- 
kus, apie tai “Rytas” geriaus gal 
žinoti. Ne musų priderystė at
kalbinėti aukautoją, kad 100 dol. 
nepaskirtų Geografijos raazėjui, 
nes pri vvatiszkas aukautojas gal 
savvo pinįgus paskirti ant to, kas 
jam patinka; czia mes “Rytui” 
kelio neužstojame. Musų vvie- 
nok priderystė informuoti teisin
gai žmonis apie jiems paskirtus 
rasztus ant pasimokinimo. Jei
gu darbas, turintis tokį mierį, ant 
to netinka, mes privvalome tą ap- 
reikszti, nors tas autoriams ir ne
patiktų. Tokia juk yra užduotė 
kritikos. Ar “Rytui” tas kitaip 
rodosi? Mes isz savvo pusės vvien 
geistume, kad ant galo terp mus 
pasibaigtų nenaudingi ginezai, 
ypacz toki, kur oponentai panie
kina musų nurodymus ir vvieton 
tų, vvisaip savvę girdami, peikia ne- 
gatyvviazkai jų klaidas nurodan- 
czius. Toki ginezai niekada nau
dos neatgabęs, nes nieks dar nie
kada nepertikrino tą, kuris savvo 
klaidų pripažinti nenor ir kas 
pyksta už jų parodymą. Musų 
ginezai su “Rytu” panaszus į vvai- 
kų gužinėjimą, mes gi jau suaugę, 
todėl vvaikų darbais užsiiminėti 
ne norėtume.

Lietusiai Albany, N. J.
Musų mieste lietuvvių nedaug, 

bet ir terp to musų skaitlaus, jeigu 
katras pramoko tiek lenkiszkai kad 
su vvargu su lenku gal susikalbėti, 
paliauja savvę už lietuvvį laikęs, 
toks persikeiezia į “rodaką”. Ži
noma, kad lenkai isz tokio tik 
juokus sau daro, neslietuvvys nie
kada lenku nebus, o tą ir lenkai 
žino, kad kas iszsižada savvo tau
tystės, gal teip greitai iszsižadėti 
ir lenkystės, jeigu tik isz kito
kios tautystės didesnę sau. naudą 
turės. Toki iszsižadėjėliai niekeno 
guodonėe neužsipelnys. I

Alba sietis. >

Netikėta - mirtis.
Waukegane, III. 5 d. Lapkri

czio szių metų, apie 6 vvalandą 
vvakare, grįždamas nuo darbo, ant 
rėlių Chicago Northvvestern ge
ležinkelio likosi bėganezio trūkio 
suvvažinėtas ir ant vvietos užmusz- 
taa Mikalojus Mikloszewiczia. A. 
a. Mikloszevviczia paėjo isz Su- 
vvalkų rėd. Lazdijų miestelio, 
buwo 29 metų amžiaus; paliko 
paezią ir dvvejetą vvaikuczių. Pri
gulėjo jis į vvietinę Szvvento Bal 
tramiejaus draugystę; jos kasz- 
tais tapo nulydėtas į bažnyczią ir 
dailiai palaidotas. Wisų giminių 
ir pažįstamų praszau atsidusti už 
jo duszią. Wenckus.

Isz Cincinnatl, Ohio.
Musų miesto lietuvviai apsigra- 

vvo su savvo vvadovvu: už vvadovvą 
jie sau iszsirinko lenkų kunįgą. 
Pažadėjo jis į mėuesį pasirūpinti 
kitą bažnyczią, kur galėtume lai
kyti mitingus ir parsitraukti lie
tuvvį kunįgą, kada tik panorėsime; 
tuom tarpu praslinko ir metai, o 
mes vvisgi neturime savvo bažny- 
czios ir turėjome iszsisklaidyti po 
kitas, svvetimas. Terp musų bro. 
lių žydi czia girtuoklystė ir pa
leistu vvystės: yra czia gana tokių 
lietuvvių, kurie, turėdami senoje 
tėvvyuėjė paezią ir vvaikus, czia 
paleistuvviauja su mergoms. Ma
žai yra lietuvvių norinezių apsi- 
szvviesti skaitydami knįgas ir lai- 
kraszczius, bet vvieton to, girtuo 
kliaudami nupeni saliuninįkus.

Isz Mahanoy Plane, Pa.
t Lošt Creek kastynėse atsitiko 
nelaimė: trys kalnakasiai likosi 
ant vvietos užinuszti, o terp tų ir 
musų brolis, 21 m. Juozas Sena- 
vvaitis paeinantis isz Mikalinos kai
mo, Prienų parapjos, trys gi, nors 
iszliko gywi, bet ir tuos reikėjo 
gabenti į ligonbutį ir nežinia ar 
juos nuo myrio iszgelbės ar ne Prie
žastis nelaimingo atsitikimo yra 
ta: iszgręžė mat dvvi skyles ir jas 
užprovvyje padegė. Bebėgant 
nuo czia lampa užgeso ir tamsoje 
darbinįkas padegęs skyles 
įkiszo koją į plysz į ir negalėdamas 
jos isztraukti, szaukėsi p ag e i bos; 
ant to ir subėgo kiti darbinįkai, 
kurie apie padegimą užprovvytų 
skylių nieko nežinojo, norėdami 
jį iszliuosuoti. Tuom tarpu abi 
skylės szovvė ir ėsanezius czia dar- 
binįkus užbėrė dideliais anglių 
szmotais; lietuvvį bevveik vvisai 
sukapojo.

Nusinuodino.
Shamokine, Pa. nusinuodino 

dudorius (vvargamistra) lietu- 
vviszkos bažnyczios. Jonas Stan- 
kevvyczia. Neseniai, nežinia ko
dėl, apleido jį jo moteris ir atsi
traukusi apsigyvveno kituose na
muose. Stankevvyczius, pereitą 
panedelį, nuėjo pas savvo moterį, 
bet kad ta ne norėjo jo įleisti į 
savvo namus, iszgėrė diktai nuodų 
ir pabaigė gyvvenimą prieszais 
namus savvo paezios. Ta buvvo 
teip kietos szirdies, kad ir kūno 
pasimirusio wyro neįleido į savvo 
gyvvenimą.

Reikaluose musų žmonių.
Matėme priesz paskutinius rin

kimus, kada daugelis dirbtuvvių 
buvvo sustoję, daugybę lietuvvių 
ne turinezių darbo, yra jų dar ga
na ir dabar. Ar gi ne galima būt, 
jeigu jau ne praszalinti tą bedar
bę, tai nors truputį ją sumažinti? 
Jeigu tik kiek Amerikos iszdirbystė 
pakrypsta, daugiausiai turi nukęsti 
musiszkiai, nes retas isz jų numano 
kitokį darbą, kaip tokį kur vvien 
žmogaus wieko te reikia; labai 
mažai terp lietuvvių yra kam nors 
tikusių amatnįkų. Retas isz mu- 
eiszkių rūpinasi, kad savvo vval
kams geresnę ateitę suteikti isz 
mokinus juos kokio nors amato. 
Atkeliavvę isz Lietuvvos nevva a- 
matnįkai pasirodo daugumoj ne
tinkanti su savvo darbu Ameri-1 
koj, nes czia reikalauja dailesnio 
ir geresnio darbo negu Lietuvvoj 
po kaimus. Jeigu suaugusiam 

žmogui sunku yra gerai amatą 
iszmokti, tai kodėl lietuvviai nelei
džia savvo vvaikų, kol dar jiejauni, 
mokintiesi pas geriausią amatnį- 
ką, bet vvelyja, kad jie, kol maži, 
vvalkiotus po ulyczias, paaugę gi 
eina uždarbiauti ir ima tokį jan 
darbą, kur teiposgi vvien vvieko 
reikia. Kodėl pavveikslan wokie- 
ežius mažiaus kankina bedarbė? 
Todėl, kad jų kur kas mažiaus 
tinkanezių vvien prie gyvvulio 
darbo, o daugiaus iszmokusių 
specijaliszką kokį nors amatą. 
Taigi kodėl musų broliai turinti 
vvaikus ne pasistengia jų pri
deraneziai iszmokti amatų, bet el
giasi teip, kad vvaikai seka 
tikai* tėvvų, mergaitė* gi lau
kia vvien jaunikio, kuris norėtu 
ją vvesti. Jeigu terp lietuvvių bu
tu dangiaus gerų amatnįkų, juk 
galima būt įrengti kooperaty- 
vviszka* dirbtuvvės: vvaikai isz- 
mokę Amerikoj amatų duotų 
czia savvo mokslą, suaugę gi, bet 
nemokanti to, duotu pinįgus ant 
įrengimo dirbtuvvės. Tokios dirb
tuvės butu toliaus ir mokslai- 
nėmis kitiems lietuvvių vvaikams. 
Jeigu diktai tokių kooperaty- 
vviszkų dirktuvvių lietuvviai su
jungtoms spėkoms turėtų įrengę 
ir jeigu daugiaus terp jų butų ge
rų amatnįkų, jose rastu sau dar
bą daug lietuvvių sunkiuose be
darbės laikuose. Užlaikytojai jų 
ne tik turėtu sau pelną, bet ir at
liktu gerą tautiszką darbą ant 
naudos vvisų lietuvvių. Czia ne 
daug reikia: reikia tik gero noro 
ir supratimo, o pirmiausiai—reikia 
vvaikus amatų mokinti; tas ir ne 
brangiausiai atseitu. Įrengti ge
rą dirbtuvve neįstengs vvienas ar 
du, bet kodėl czia ne gal susidė
ti szimtas? Pavveikslus, kokios tu
ri būt kooperatyvviszkos dirbtu- 
vvėf, kurių savvinįkais yra vvisi 
dirbanti dirbtuvvėj darbi
nįkai, duoda Prancūzijos darbinį
kai. Czia skaitlius kooperaty- 
vviszkų didelių dirbtuvvių darbi
nįkų uždėtų, be jokio prisidėjimo 
kapitalistų, dauginasi kas metas. 
Pinįgai, kokius lietuvviai iszlei- 
džia po saliunus, jeigu ant to būt 
apvvercziami, kiek tai gero atga
bentu! Svvarbiaąsiu vvienok būt 
tas, kad vvieton sziądieninės neuž- 
kantos užsipelnytume paguodone 
svvetimtauczių, kurie godoja tik 
tuos, kurie su nauda vvisuomenei 
gyvventi moka.

Tewynčs mylėtojų drau
gystes reikaluose.

45 nr. “Vienybės” p. Kazake- 
vvyczius patalpino atsiszaukimą 
su užklausymu: ar naujai užsidė
jusi “Tevvynės mylėtojų Draugys
tė” yra prieszinga “Susivvienyji- 
mui Lietuvvių Amerikoj” ar ne? 
Idant antto k lausymo atsakyti, rei
kia vvisada atminti, kad nė meilė, 
nė neužkanta niekada ne eina isz 
vvienos tik pusės: meilė papras
tai meilę gimdo, neužkanta gi 
panaszų į savvę vvaisių iszduoda. 
Jeigu terp tų dvviejų musų tau- 
tiszkų draūgyszczių žydės brolisz- 
ka meilė, tąsyk ir naujai užgimu
si neužstos kelio Susivvienyjimui 
ir atbulai. Kaslink gi lietuvvystės, 
tai isz atsiradimo kitos draugys
tės turinezios už mierį žmonių 
apszvvietimą galima vvien džiaug- 
tiesi; jeigu toliaus draugystės gy- 
węs sutikmej, gal pasidalinti 
darbu: vviena iszleidžia apszvvie- 
ezianezias žmonių protą knįgas, 
kita gi gal savvo spėkas apvversti 
ant pagerinimo mokslainių. Nors 
butu irprieszingai, tai ir konku
rencija terp draugysezių naudą 
lietuvvystei galėtu atgabenti, nes 
vviena kitą privverstu labiaus dar- 
buotiesi aut lietuvvystės labo, vvie
na kitai nenorėtu apsileisti ir tos 
butu vvirszus, kuri daugiaus naudos 
atgabentų. Mums dar per anksti 
centralizuoti vvisus tautiszkus 
reikalus ir jų užžiura pavvesti 
vvienai tik vvaldžiai, nes mes dar 
ne pratę dirbti be pailsio: dirba
me mes, jeigu prite to aplinkybės 
privverczia, kitaip galėtume vvisai 
apsistoti ir užmigti. Ką gi isz to 

lietuwyatė pelnytu? Ant cen
tralizacijos ne tinka ir nesutai- 
kus musų būdas, nesupratimas 
vviens kito mierių, neužkanta nuo
monių. Kada tie asztrumai sziek 
tiek nusigalas, tąsyk galima bus 
pakelti kalbą apie sucentralizavvi- 
mą musų tautiszkos vvaldžios. 
Sziądien galime vvien rinkti į i 
vvieną kruvvą vvienaip tinkinezius, 
vvienokias turinezius nuomones 
ir ant to pasirėmę dirbti teip, 
kad darbas nors sziek tiek butu 
lietuvvystei naudingas. Ne reikia 
isz syk kėsintiesi dirbti teip kaip 
norėtume, bet jeigu tai ne gali
ma, reikia dirbti teip kaip gali
ma, bet ant naudos lietuvvystės. 
Musų žmonių būdas, nuomonės jų 
vvadžiotojų juk ne persimainys 
urnai, nors to ir kasžin kaip no
rėtume. Todėl mes privvalome tai- 
ky tiesi prie tųiszlygų, kokios yra 
ir jas ant vvisų labo pakreipti, jeigu 
idealiszką wienybęsutwerti nega
lime. Sutvverti geresnes iszlygas, 
teisingai sakant mes ir nesistengia
me; teisybė, szaukiame į vvienybę 
į brolyste, bet vvisgi reikalauja
me, kad. ant jų naudos kiti dalį 
savvo nuomonių aukautų, bet kad 
nuo mus nieks aukų reikalauti ne 
drystu. Ant tokių iszlygų juk 
mes niekada į idealiszką wienybę 
nesueisime. Tegul todėl dirba 
kiekvvienas teip, kaip jam jo nuo
mones liepia.

Isz Brooklyn, N. ¥.
Musų sena Sz. Jurgio parapija 

numirė, o jos prab., kun. Juodi- 
szius, iszvvažiavvo ant farmų; isz- 
nyko ir korespondentai, kurie 
terszė musų naująją parapiją. Da
bar musų naujoji parapija stowi 
gana gerai: nuo 1 d. Sausio 1896 
m. iki 1 d. Spalių 1896 įplaukė 
į parap. iždą $35,91,36

Iszdavvimų turėjome 16,75,77
Pasilieka ižde 1915,59 

Wyskupo bankojo yra
sudėtų 2937,40

Turime vviso labo $4852,99 
Tai yra stovvis musų naujos pa

rapijos. Nevveizint ant užpuolikų 
ir naikintojų, darbai gerų žmonių 
gerus vvaisius atnesza.

J. Skinkaitis, parap. sekr.

Isz Dr-tes Sim. Daukanto.
Ant paskutinio mitingo Dr-tės 

S. Daukanto, nauja vvyriausybė 
užėmė savvo vvietas. Tapo paro
dyta, kad Dr-tė turi 120 sąnarių, 
o kasoje pinįgų $418,37. Kiek 
knįgyne egzempliorių kuįgų, nėra 
pasakyta. Perskaityta per metą 
814 egzempliorių. Isz skaitymo 
įplaukė į kasą $2.95. Nutarimai 
szie: įtaisyti sąnariams szarpas 
teip kaip kitų draugyszczių, už
pirkti už mirusį a. a. K. Saluczką 
miszias ir pabaigoje Sausio at- 
grajįti teatrą.

Pereitą nedėlią, ta pati Dr-tė 
turėjo savvo 3 ežią metinį apvvaik- 
szcziujimą, kuris buvvo atlik
tas su kalboms, deklamacijoms, 
dainoms ir muzika: 1) Kalba J. 
Aleksandravvicziaus, seno prezi
dento, 2) Deki. R. Majauckiu- 
tės, 3) Daina su muzika: “Kur 
banguoja Nemunėlis”, 4) Kalba 
A. Olszevvskio, 5) Deki. K. To- 
leikiutės, 6) Muzika, 7) Deki, ir 
dainos vvaikų isz Lietuvviszkos 
mokslainės, 8) Kalba J. Dichavvi- 
cziaus, 9) Daina “Motinėlė ma
no”, 18) Kalba D-ro Stupnicko,
11) Deki. Chas. Majauskuczio,
12) Kalba A. Žemaiczio, 13) 
Deki. J. Budgino, 14) Kalba kun. 
M. Krauczuno, prab. liet, parap., 
ant užbaigos lietuwiszkas mar- 
8zas.

Wisas apvvaikszcziojimas atsi
laikę labai gražiai, tiktai užpaka
lyje radosi keletas tamsunų, kurie 
netiktai kad patys ne klausė, 
bet dar ir kitiems nedavvė savvo 
rėkavvimais, pamėkszcziodami 
kalbėtojus. Žmonės sako, kad tai 
buvvę koki demokratai, kurie teip 
darė. k. Pocius, sekr.

UŽSIRASZYKIT “LIETUVA”,
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Mokslas apie užlaikyma sieikatos,
pagal Berners’ą.

Ir jis randasi mus apskriejaneziame ore, 
bet ežia nėr jo teip daug, kaip tame, ką mes 
isz plauczių iszpucziame. Su kvėpavimu isz- 
pucziame ir kitą medegą: labai smulkias dul
kei musų kūno, bet jau su visu pagedusias ir 
nereikalingas. Negalime jų matyti, nes jos 
labai smulkios, bet lengvai jas galime užuosti. 
Ten kur daug žmonių kvėpuoja, kvapas ne 
geras, tokio kvapo czystame ore nėra.

Isz wisur.
U Wengrijos sostapilėj, Peszte, 

lapo nuo wietos atstatytas Ame 
rikos konsulius Hammond. Jis li
kosi apskųstas už girtuoklia vi- 
mę.

[Tąsa].
Taigi matote, kad ant užlaikymo sveika

tos reikalingas yra ir krutėjimas.
Ant galo potam viskam, apie ką kalbė

jome iki sziol, ką darys musų vaikas? Ko mes 
visi ant galo reikalaujame dirbę per isztisą 
dieną? Reikalaujame pasilsio. Negalėtume 
pradėti ant rytojaus nė jokio darbo, jeigu ne- 
susidrutintume miegu. Taigi po krutėjimui, 
po darbui, reikalingas yra p atilsy s.

Bet kad apie kiekvieną isz tų reikalingi} 
ant palaikymo sveikatos, taigi ir musų gyvy
bės daiktų kalbėsime toliaus placziaus sky
rium, todėl paantrinam juos ežia, kad ge- 
riaus galėtumėte viską palaikyti atminty j.

Ant užlaikymo sveikatos, taigi tvirtybės 
ir gyvybės, mes neatbūtinai reikalaujame szi- 
tų septynių daiktų: 1, szviežio oro, 2, valgio 
ir gėrymo, 3, sziluinos, 4, czystumo, 5, szvie- 
sos, 6, krutėjimo ir 7 pasilsio

Szwiežias oras.
Žinote labai. gerai, kad be kvėpavimo 

gyventi negalima ir bereikalo tik laiką pra
leistume apie tą mąstydami ilgiaus.

Yra vienok žmonės, kuriems reikia paro
dyti labai aiszkius paveikslus, idant juos gali
ma butu pertikrinti. Matėme žmogų, kurisai 
kiszo pauksztelį po stikliniu dangeziu ir su 
papagelba atsakanezios prietaisos isz po to 
dangezio isztraukė orą, pakol pauksztelis ne
puolė pusiau užtroszkęs; tada vėl įleido oro 
ir tuojaus nelaimingas pauksztelis vėl atgijo; 
ne norėjau ant to žiūrėti ir tikiuosi, kad ir 
jus nenorėtumėte žiūrėti ant tokio kankini
mo gyvo sutvėrimo: visi juk žinome, kad be 
oro.nieks gyvu pasilikti ilgai ne gal ir todėl 
nėra reikalo kankyti nelaimingo pauksztelio 
ant persitikrinimo apie tai.

Bet yra daiktas, apie kurį ne kiekvienas 
žino, arba apie ką ne visi rūpinasi, tai yra, 
kad neatbūtinai reikia, kad oras butu ęzys- 
tas ir szviežias. Argi tai sveika kvėpuoti ne- 
czystu, pagedusiu oru? Bet ne visi apie tai 
rūpinasi, kad jį visada czystą užlaikyti. Tas 
vienok yra neatbūtinai reikalingas, nes jeigu 
jau apleisime kitas priežastis’, (kurių yra labai

Dabar reikia dar szį tą pasakyti apie mu
sų nosį. Jums gal rodosi, kad nosis žmogui 
visai nereikalinga. Girdėjimas, regėjimas, 
dasilytėjimas rodosi jums neatbūtinai reika
lingas, bet kas link nosies, jums rodosi gal, 
kad be jos galėtmėte lengvai apseiti, vien ta- 
bokiams jos pagailėtų.

Malonu yra vuostyti kvepianezią rožę 
arba kitokią kvietką, malonus yra ir kvapas 
duonos iszalkusiam žmogui, bet apart to, 
jums gal rodosi, kad nosis visai nereikalin
ga.

Dabar pasakysiu, kodėl nosis teip mažai 
mums naudos atgabena. Dėlto, kad retai isz 
jos pagelbos ir persergėjimo pasinaudojame. 
Isz visų jausmų vuostimo mažiausiai reika
laujame, jį niekiname teip, kad daugelis 
žmonių visai ne jauezia bjaurių dūkų, nes jei
gu tą jaustų, neiszkętų bjauraus oro, ku- 
riuom tankiai kvėpuoja.

Vuostymas yra labai naudingas ir reika
lingas daiktas, reikia tik isz jo tankiai nau- 
dotiesi, o busime daug sveikesni negu esa
me, nosis apsaugos mus nuo daugelio ligų, ir 
tai tokių, nuo kurių, sykį joms pas mus at
silankius, sunku jau iszsiliuosuoti. Nosis per- 
sergsti mus, kad oras, kuriuomi kvėpuojame, 
yra neezystas ir pavojingas musų sveikatai. 
Žmogystos, kurios tankiai naudojasi isz pa
gelbos savo nosies, negal isztrivot pagedusiame 
ore ir stengiasi visaip jį atnaujinti, į vietą 
pagedusio įleisti szviežio, prieszingai vėl tie,
kurie paniekino tą savo persergėtoją, gal kvė
puoti ir visai pagedusiu, nors tas naikina jų 
sveikatą, o jie to isz syk nejauezia, tik tas at
siliepia vėliaus.

Jeigu isz lauko, kur yra szviežias oras, 
įeisite į mažą kambarį, kuriame yra daug 
žmonių, jaueziate sunkų orą kambario, užuo
džiate negardu jo kvapą, ko vienok kamba
ryj esanti visai nejauezia. Ir jus teiposgi, 
iszbuvę valandą tame kambaryj, priprasite 
kvėpuoti pagedusiu oru ir nejausite jau to, 
ką jautėte isz pradžių, kada ežia isz lauko įė
jote, o vienok oras ežia nei>ersimainė ir jis 
gal užkenkti jūsų sveikatai, kaip ir visų kam-

|| Angliškose Indijose, mieste 
Skolapus, išbadėję gyventojai 
užpuolė ant jawų krautuvių, iš
mušė duris ir paėmė 1500 maišų 
su javais. Policija, negalėdama 
kitaip išskirstyti baduolių, pra
dėjo į juo šaudyti: užmuszė 4 ir 
paszovė 5 žmonis.

|| Pradžioj pereito mėnesio isz- 
degė priemiestis miesto Kantnn, 
Chinieczių kraszte (yra tai dide
lis, turintis apie 1| milijono gy- 
wentojų miestas). Ugnelė pasi
rodė apie 8 valandę wakare ir 
traukėsi iki pusiauna rtų. Į teip 
umę laikę iszdegė su virszum 
2000 namų.

|| Netoli stacijos Taganrog, 12 
d. Spalių, susidaužė pasažierinis 
geležinkelio trūkis. Priežastis su- 
sidaužymo yra ta: beleidžiant 
trūkį į atsakanezias rėlies, nulužo 
prietaisa iškleipianti szenis, to
dėl dalis trūkio įėjo į vienas rė- 
ies, kitę gi į kitas. Trūkis įbėgęs 
į neatsakanezias rėles užbėgo ant 
sustatytų wagonų ir su jais susi- 
muszė- Wienas pasažierius visai
likosi ant vietos užmusztas, kits 

Iturėjo mirtinai sudaužytę galvę; 
apart tų, dar keletas pasažierių 
snukiai yra apkultų. Susidaužė ir 
keletas wagonų.

|| Terp ostijakų ir tunguzų (gy
ventojai Siberijos) siauezia dabar 
rauplės, kurios jau nuo pernai 
naikina tuos likuczius tautiszkų 
gaivalų; szįmet smarkumas li
gos nei sz pasakytas. Cktijakai 
noriai duotu raples cziepyti ant

daug, kaip tai toliaus pamatysite) mes patys 
gadiname orą nuolatai kvėpuodami ir tai teip, 
kad jeigu viename kambaryj atsirastu daug 
žmonių, o pagedęs oras ne turėtu per kur isz- 
eiti, kad į jo vietą galėtu ateiti szviežias, be 
abejonės visi ežia susirinkę turėtu apsirgti ir 
jeigu tokiame ore turėtu dar ilgiaus pasilikti, 
iszmirtu visi viens po kitam.

Gal skaitėte apie tai pasakose. Apsa
kysiu asz jums vieną atsitikimą apie kurį 
pats skaieziau. Wiena szeimyna, norėdama 
linksmai praleisti kalėdas, užsiprasze dau
gel pažįstamų ir parengė szokius. Bet kad 
buvo gana szalta, o szeimynįkas norėdamas, 
kad svecziai szalczio ne jaustu, užkamszė san
dariai duris ir langus ir prasidėjo szokiai. 
Kambarys buvo mažas, žemas, o szoko jame 
per visą naktį apie 30 žmonių. Rytmetyj bu
vo oras teip pagedęs, kad nuo jo 16 szokėjų 
apsirgo, o du isz jų ir pasimirė.

Kokia to atsitikimo priežastis?
Priežastis to, ir jam panaszių liūdnų at

sitikimų yra ta, kad oras, kurį kvėpuodami 
mes į savo plauczius įtraukiame, skiriasi nuo 
to, kokį iszpucziame laukan. Sudėtiniai isz- 
pusto isz musų plauczių oro ne visi yra tame 
kokį kvėpuodami į plauczius įtraukiame. Ir 
teip:

Tokiu sudėtiniu- oro iszeinanczio isz mu
sų plauczių yra vanduo. Galite tą patys patė- 
myti. Žinote, kad szaltoje dienoje galima ma
tyti garą iszeinantį isz musų burnos. Garastas 
susideda isz labai smulkių vandens dalelių 
ir jeigu tąsyk uždengėte burną, tai ant to už- 
sidengimo užsilaiko tie garai paveiksle smul
kių vandens laszelių.

Sziltoj vasaros dienoj ne matome tokio 
garo, bet visgi jį isz plauczių iszpucziame; ga
lite apie tai persitikrinti prikiszę ties lupoms 
veidrodį (zerkolą), kuris tuojaus pradės raso
ti. Teisybė, musų ore visada yra yandens 
garai, bet jų yra ežia kur kas mažiaus?neng
tame, ką mes kvėpuodami iszpucziame.

Dar yra viens daiktas, kurį mes iszpu- 
cziame kvėpuodami, bet to negalime matyti, 
nes tai gazas be parvos teip kaip ir oras. Ga
lima vienok apie tai persitikrinti: užtenka 
paimti stiklinaitę ir treczdalį jos pripilti kal
kių vandeniu; jeigu paskui per kaklą stikli
naitės pustumėte isz burnos į tąkalkinį van
denį stiklinaitėj, pamatytumėte, kad tasai 
vanduo persimainė, susidrumstė.

Jeigu krtr&jame drueziai tą stiklinaitę, 
vanduo nepersimaino, nesusidrumsezia, bet 
kaip tik prie jo prisigriebia musų^ kvapas, 
vanduo tuojaus susidrumszczia. Garas ku
ris yra priežaszczia to vandens susidrumsti- 
mo, kurį ines isz musų plauczių iszpucziame 
kvėpuodami, vadinasi anglerugsztis.

baryj susirinkusių. apsisaugojimo nuo ligos, tik nėra
Szviežias oras, yra tai sumaiszymas dvie

jų gazų. < v
Pirmutinis isz jų, pramintas oxygenu, y- 

ra gazas, kuriame gal degti visokia medega, 
kaip antai: medis, anglys, siera, kerosinas 
ir t. t.

Antras, tai yra azotas, neturi tokių ypa
tybių.

Negalėtume mes kvėpuoti vienu tik oxy- 
genu, bet oxygenas sumaiszytas su azotu tin-■ 
ka tam tikslui, visai teip, kaip, paveikslan, 
spiritą galime gerti, jeigu jį sumaiszysimesu 
vandeniu, bet vieno spirito be vandens gerti 
negalima.

Mums kvėpuojant, oras įeina į musų 
plauczius, kurie iszrodo lyg jūrių pintys 
(spungė). Juose tai yra smulkus burbuliu
kai oro pripusti ir laibytės dūdelės su krau
ju; dūdelės tos tęsiasi szale tų burbulėlų teip, 
kad jas nuo jų atskiria tik plona pievu
tė. Pertą tai pievutę atsiskiria isz kraujo ne
reikalingos, sunaudotos jau dalelės medegos 
susirinkusios isz visų kūno dalių (vanduo, 
anglerugsztis ir nereikalinga jau gyvo kūno 
medega, kaip jau jums pirmiaus sakiau) ir 
per ją įeiną szviežias oxygenas, teip musų or
ganizmui reikalingas.

Gal ne kartą girdėjote prilyginimą žmo
gaus gyvasties prie deganezios žvakės?

Parodysiu ežia keletą paveikslų kaipo 
darodymą, kad tasai prilyginimas yra teisin
gu.

Jeigu deganezią žvakę pastatysime teip‘ 
kad prie liepsnos negalėtų prisigriebti daug 
oro, tąsyk ji greitai sunaudos atsiradusi ten 
oxygeną ir užges. Lengvai tą galima iszban- 
dyti uždengus deganezią ant stalo žvakę stik
linių klioszu, kurio krasztai prie stalo pavir- 
sziaus pritiktų teip, kad ne liktų nė jokio 
plyszio.

Teip jau ir mes, jeigu netektume szvie
žio oro, tuojaus numirtume; jus tą gal žinote 
ir be musų pamokinimo.

Jeigu deganezią žvakę pastatytume vie
toj, kur yra oras sugedęs, liepsna jos bus ma
ža, silpna — žvakė silpnai žibės. Ir mes, jei
gu kvėpuosime tokiu oru, iszrodysime ligūs
tais.

Žvakė degdama iszduoda nedegantį gazą, 
o mes kvėpuodami iszpucziame tokį jau gazą 
(anglerugsztį), kuriuom kvėpuoti negalime.

Taigi turime tame svarbiausią priežastį, 
kodėl oras pagenda: tuomgi yra musų |>aczių 
kvėpavimas.

Dabar noriu jums suteikti gerą rodą, 
jeigu norite sveikais pasilikti.

_  (Toliau bus).

kam tuom užsiimti: nėra nė gy
dytojų nė felezerų, ne gal jie nė 
cziepų gauti. Mat tokia visur 
prakeikta maskolių rėdą! Tuom 
tarpu juo toliaus, juo .liga eina 
smarkyn. Yra szeimynos isz ku
rių likosi vos maži vaikeliai, ku
rie be tėvų teiposgi badu turės 
mirti; yra namai, kuriuose visi 
iszmirė—nieks ne užsiliko; isz 
tūlų apskriezių isznyko visai gy
ventojai.

U Neseniai praneszėme musų 
skaitytojams, kad Londone Ii 
kosi suimta moteris amerikonisz- 
ko milijonieriaus isz San Frau 
cisco, Castle’o, už paprastę va
gystę: Amerikos didžturezio mo
teris vogė visokius taworus Lon
dono pardavinycziose. Sūdąs 
vyrę, teisybė, iszteisino, bet jo 
moterį rado kalta ir nusudyjo 
ant 3 mėnesių į kalėjimę. Ne žin- 
geidu, jeigu vagia alkanas žmo
gus, bet kę gi jau sakyti apie 
vagystas turinezių milijonus 
tūrių! Ž'ngeidu butų žinoti isz 
kur ir kokiu budu tie milijonai 
susirinko.

Į) Kaip ne naudi yra žydai ir 
kokius iszduoda vaisius susiarti
nimas jų su krikszczionėms, apra
šo vienę atsitikimę VVarszavvos 
laikrasztia “Wiek”: Neseniai 
vienoje Warszavos mokslainėje 
patėmyjo, kad mokintiniai parda
vinėja knįgas ir dalis apsirėdy- 
mo, kokias paima isz namų. Mok- 
slainės užveizėtojas pradėjo klau
sinėti ir sztai kas pasirodė: vai- 
kyszcziai 12-14 metų isz tikro 
prekiavo knįgomis ir drabužiais, 
darė tę ant prikalbėjimo wieno 
sędraugo, 13 metų žyduko. Žy
dukas skolindavo vaikams pinį- 
gus ir imdavo po 5 kap. palukų 
nuo 20 kap. paskolintų už kiek- 
vienę nedėlię, taigi po 306% ant 
metų. Isz pradžių žydukas noriai 
skolino, bet kada atėjo laikas už- 
mokesnio, vaikai nedrįso tėvams 
pasakyti teisybę ir todėl 
prikalbėti žyduko, nešdavo 
savo daiktus ir knįgas parduoti

į žydų kromus. Žinoma, kada tas 
apsireiszkė, mokslainės užveizda 
praszalino teip iszmislų žydelį.

|] Piryžiuje, Prancūzijoj, iszei- 
eina isz wiso 2291 laikrasztis; 
pereituose metuose buwo jų dau
ginus, nes 2401. Kokių laikraszczių 
skaitlius sumažėjo, galima matyti 
isz szitų skaitlinių. Laikraszczių su 
vienais tik apgarsinimais iszeina 
dabar 25, buvo gi jų pereituose 
metuose 31; laikraszczių paskir
tų dailės mokslams iszeina 44, 
buvo gi jų pereituose metuose 
49; finansų reikalams paskirtų 
181, wieton 193 pereituose me
tuose. Žymiausiai sumažėjo skait
lius katalikiszkų laikraszczių, 
nes nupuolė nuo 82 iki 69; lite
ratūros laikraszcziai nuo 54 aiįt 
46; sporto laikraszcziai nuo 48 
ant 46; magnetizmo nuo 17 ant 
10; mediciniszki nuo 191 ant 
175; muzikos nuo 31 ant 24 ir 
kitokių moksliszkų laikraszczių 
nuo 82 iki 75. Politiszkų kasdie
ninių laikraszczių iszeina Pary
žiuje 163. Provincijose skaitlius 
laikraszczių pasididino, bet ne 
politiszkų; skaitlius politiszkų 
kasdieninių laikraszczių iszei- 
nanezių visokiuose provincifona- 
liszkuose miestuose siekia 1060 ; 
ne politiszkų gi laikraszczių isz
eina 3556. Taigi isz wiso Prancū
zijoj iszeina 7644 laikraszczių.

|| Į Brazilijos parlamentę, se
natorius Coelho Rodriguez, pada
vė savo apdirbtę projektą tiesų, 
kas link svetimų ateiwių į Bra- 
zilįjęJ Pagal tę projektę: nuo a 
teinanezių metų nebus kasztais 
wieszpatystės, sztėto arba miestų 
gabenami nė joki swetimi atei- 
wiai. Nuo to laiko galės atkeliau
ti į Braziliję pasažieriai III kliasos 
jeigu jie darodys, kad atkeliavvo 
sawo kasztu, kad moka raszyti, 
skaityti ir rokundų, kad turi už
tektinai turto ant pradžios, arba 
kad moka kokį nors amatę, kuri
sai suteiktų jiems užtenkantį ant 
gywenimo reikalų uždarbį. Dar- 
binįkai kontraktuoti kompanijų 
arba žemės sawinįkų gal atkakti, I 
bet tęsyk darbdawiai turi gwa- j 
rantuoti atėjusiems • užlaikymę. 
Nežinia ar tasai p. Rodriguezo už
manymas taps parlamento priim
tas. Jeigu jis taptų priimtu, tai 
per tai daugiausiai nukęsti turėtų 
lenkiszki ateiwiai, kurių dabar 
daugiausiai atkanka Brazilijos ar
ba atskirų jos sztėtų kasztais ;terp 
lenkų teiposgi beweik didžiausias 
yra nuoszimtie nemokanezių rasz- 
to ir rokundų;amatnįkai isz Len
kijos labai retai keliauja į kitus 
tolimus krasztus, o jau traukti į 
Braziliję vvisai nenor. Ant galo 
Lenkija, kaip ir Lietuvya, gerų a- 
matinįkų ir namieje neturi per 
vvirsz. Tiesos tos užkerta kelię 
ir lietuwiams, jeigu ir terp jų at
sirastų daugiaus norinezių Brazi
lijoj laimės jieszkoti,

Pasažierinis trūkis Warszawos 
Wilniaus geležinkelio, bėgantis 
isz VVarszavvos į Wilnių, netoli 
Sokolkos, Garteno gub, susimu- 
szė sutavvoriniu. 6 keleivviai liko
si užmuszti, 13 gi yra sunkiai, 
o’terp tų keletas mirtinai, sužeis
tų.

Svvetimi balsai.
Wokiszkas moksliszkas laikra

sztis: “Dr. Pettermanns, Geogr. 
Mittheilungen” paskutiniame sawo 
numeryje patalpino trumpę žinu
tę: Apie Kuroniszkos žemės 
sriuogos (Kurische Nehrung) gy- 
wentojus. Raszėjas to stripsnelio, 
Jos. Dahmann, skaito gyvventojus 
dvviejų walszczių tos žemės skly
pelio už latvvius, tuom tarpu pa
duoti pavveikslai jų kalbos pa
rodo, kad ta artesnė lietuvviszkai 
negu latwiszkai, nors gyvventojai 
vvartoja ir daug latvviszkų žodžių. 
Žodžiai: esu, ėsi, yra, tews, 
motė—yra tai grynai lietuwiszki 
Gywentojų isz wiso ant tos sriuo
gos, walszcziuose Niddeu ir 
Schwarzort, yra 1600 žmonių; jie

beweik wisi žvvejai: wokiecziai į 
tę newaisingę žemę nesiwržia.

Kuroniszka žemės sriuoga yra 
siaura ir ilga, atskiria ji Nemuno 
įplaukę nuo Baltiko jūrių, pri
guli Klaipėdos pawiecziui, Kara- 
liaucziaus apskriezio, Prūsų Lie
tuvoj. Seniaus ir žemė ežia buvo 
vaisingesnė, taigi tada ir kaimų 
ir žmonių buvo ežia kur kas dau
giaus. Kada jūrių vilnys ir vėjas 
ųžneszė ję pieskomis, augusios 
pirma dar girios iszdžiuvo, ant 
nevaisingos žemės ir seniaus bu
vę kaimeliai isznyko, gyventojai 
parsikėlė kitur. Apie augszcziaus 
paminėtus kaimus yra dar plo
teliai, kaipo oazai, vaisingos že
mės, ant kurios gyventojai sėja 
po truputį jawų ir daržovių. 
Plotai tie vienok kas metas ma
ži naši: žmonės be pasekmės 
kariauja su naikinanezia jūrių Vil
nių ir vėtrų pajiega. Netoli jau 
laikas, kada isz žmonių rankų 
paverž ir tuos sklypelius didesnė 
gamtos pajiega: ir jie pavirs į 
nevaisingę pieskynę, kaip pa
virto ir kiti plotai; isznyW ir 
ežia musų brolių dar sziędien ap
gyventi kaimai, ir jie turės keltis 
kitur, kaip persikėlė ir anie pirma 
gyvenę isznykusiuose kaimuose.

•

Wilniuje maskoliai, 13 d. Spa
lių szių metų, apvaikszcziojo isz- 
kelmingai paminėjimę szimto me
tų nuo užgimimo Muravjevo 
,,koriko”. Mokslainės teiposgi tę 
dienęiszkelmingai apvaikszcziojo 
Į susirinkusius įcerkvę mokin
tinius ir mokintojus popas laikė 
kalba iszgirianczia Muravjevo 
darbus ant apszvietimo kraszto 
atliktus.

Toliaus,. rodosi, kvailinimas 
eiti negal. Galima Murvjevę iš
girti, kad jis suvaldė lenkų pa
sikėlimą, bet kaslink apszvietimo 
žmonių, Muravjev nieko nepa
darė, bet prieszingai, jį apstabdė 
ir tame pasinaudojo tokiais įna
giais, kokiais ne butų iszdrįsęs 
naudotiesi ne joks Tamerlanas 
arba žmogėdys. Ne kas kitas, kaip 
Muravjev pasirūpino, kad lietu
viams ir šiędien ne daleista tu
rėti knįgas ir laikraszczius savo 
kalboj.

Ekonomiszkai Muravjev tei
posgi Lietuvę nupuldė, įstūmė į 
tokį purvynę, kokiame ji niekada 
nebuvo: priesz lenkų maisztę, 
ypaezgi Žemaitija buvo viena isz- 
turtingiausių krasztų, sziędiengi 
po 30000 lietuvių kas metę isz jos 
priversti kraustytiesi į svetimus 
kraštus duonos jieszkoti.

Tegul mums atleidžia masko- 
liszki laikraszcziai, jeigu mes isz- 
tarsime, kad gėda yra tokius pa- 
szlemėkus garbinti, kokiu buvo 
Muravjev. Jeigu maskoliszki 
Wilniaus urėdnįkai turėtu kiek 

“gėdos, ne garbintu beproezio bu
vusio ežia satrapo, bet apie jį tilė
tu. Muravjevo darbai ir užrube- 
žiuose visur žinomi, todėl gar
binimu netikusio žmogaus jau 
nė užrubežių nieks ne apgaus, tik 
nužemins tas garbintojus.

Padekąwone.
Wardan Draugystės Simano 

Daukanto iszreiszkiu szirdingiau- 
się aezių visiems, kurie prisidėjo 
prie 3 czio metinio apvaikszczio- 
jimo tosgi draugystės, ypatingai 
aezių: kalbėtojams, Draugystei 
Dovydo Karaliaus, kuri po di
rekcija p. Kigo su puikiausia Chi- 
cagoje liėtuviBzka muzika ir 
gražiausioms lietuviszkoms dai
noms pris'dėjo prie to musų ap- 
vaikšeziojimo, mokintiniams 
Chicagos lietuviszkos mokslai- 
nės, kurie po direkcija mokinto- 
jaus, p. Daugelavycziaus, dekla
mavo, ir visiems Chicagos lietu
viams, kurie nepatingėjo ateiti 
ant to apvaikšeziojimo.

Dr. M. J. Stupnickas.

MITINGAS.
8 u bato j, 14 Lapkriczio, 8 w. wakare, 

salėje F. Majausko. 3301 Laurel St. 
Lietuwiszkas Politiszkas 8usiwieny- 
jimas laikys sawo mitingą, ant kurio 
delegatai isz wisų lietuwiszkų kliubų 
yra užpraszomi pribūti.

P. Jonaitis, prez.



■ Wįetines Žinios.
• — Agentas “American Vamish 

Co.” M orei, su savo draugu Nel
sonu, atsilankė į Szimanskio 
krautuvę, po n. 941 ant Robey ui. 
Czia Morel, sztukawodamas per
ėjo už liades ir norėjo paimti ci
garu; Szymanski gi, teiposgi 
sztukavodamas, paėmė rewol- 
werį ir suszukęs “szalyn nuo ci
garų,” patraukė ir įvarė Moreliui 
kulką į koją. Paszautajį nugabeno 
į ligonbutį, bet ant nelaimės, už- 
sinuadino kraujas ir jis pasimirė. 
Szymanski likosi suaresztuotas.

— Wieną tik pereitos pėtny- 
czios dieną antChicago Burlington 
ir Quincy geležinkelio, ant szėnių 
bėganczių per Chicagą, trys žmo
nės likosi trukių suvažinėti. Po. 
Lovndale tapo pervažiuotas 

. geležinkelio tarnasCannedy ir ant 
vietos užmusztas. Ties Paulina 
ui. likosi perwnžiuota Marya Pet
rei ir teiposgi ant vietos užmu- 
szta. Charles Glick, geležinkelio 
darbinįkas tapo pervažiuotas ant 
Loomis ui. ir nors ant wietos ne 
atliko, bet teiposgi turės mirti.

— Pereitos subatos rytą Chica- 
goj dawėsi aiszkiai matyti sziaurės 
szwiesa (Musų žmonės jos papras
tai bijosi ir laiko už ženklu karių 
ir kitokių žmoniją kankinanczių 
nelaimių; pas mus, kaip kada ji 
pasirodo kaipo szwiesus, tankiai 
raudoni stulpai ant dangaus; 
^žiauriuose wienok jie daug pui
kesni ir kaip pas mus saulė, ten 
ta sz vieša apszwieczia ilgas sziau- 
rines naktis). Dabar ne ilgai ji 
buwo matyt, nes vos apie 10 
minutų szwietė, paskui užklojo ją 
debesys.

— Pereitos nedėlios wakarą, ant 
kertės Wabush avė ir Van Buren, 
kokia tai moterriszkė norėjo isz- 
szokti isz dar bėganczio strit- 
kario, bet szoko teip nelaimingai, 
kad puolė ir galvą sudawė į stul
pą kybanczio geležinkelio ir tapo 
atgal atmesta po dar neprabėgusiu 
trukiu, kuris ją pervažiavo ir 
užmuszė ant vietos. Kūną nuvežė 
į Rolstono numirėlių sukrowimą. 
Atėjės czia sūnūs, uzmusztoją 
pažino. Buvo tai Mare Mueler, 
apsigyvenusi ant Commercial avė 
po n. 464.

— Isz Milvaukee į Chicagą at
plaukė P. Fritsch ant mažo, 40 pė
dų ilgio, laivelio, į kurį gal pa
tilpti 15 tonų sunkenybės. Ant to 
laivelio P. Fritsch rengiasi isz 
Chicago upe Mississippi priplauk
ti jūrių ir apkeliauti aplink wisą 
žeme. t. y. apiplaukti pietine 
Ameriką ir Afriką ir wėl prisi
griebęs Atlantiszko oceano sugrįž- 
ti į Ameriką. Kelione tą pasi
tiki atlikti į 3 metus. Fritsch ne
turi nė pagelbinįkų, keliaus tik 

• jis wienas.
— Kontraktorius Clark, isz El- 

gin, III. pereitos nedėlios vakarą, 
ant kertės Washington ir Dearborn 
ui. pamatė moteriszkę, matomai ne 
szlykszczią. Prisiartino ir paklau
sė ar negalėtu jai kuom patar
nauti; ta atsakė, kad prapuldė 
sawo wyrą. Kantraktonus pasiu- 

' lė savo pagelbą ir moteriszkė 
maloniai ją priėmė. Nusekė pas
kui ją į wieną tamsią priemenią, 
į kurią, kaip sakė įėjo jos įvyrąs. 
Czia vienok moteriszkė szoko 
ant savo gelbėtojaus, iszweržė 
masznelę su pinįgais, kurioje bu- 

- vo 125 dol. ir paskui iszstumė jį 
laukan. Ant laimės vienok isz- 
stumto, czia pasipynė policistas, 
kuriam ir pasipasakojo apie savo 
nelaimę. Moteriszkė dar nespėjo 
isz czia pasitraukti, todėl ji tapo 
suaresztuota; kada ją suėmė, lai
kė ji dar paweržtą Clarko masz- 
nele rankoj.

Pradžioje pereito' mėnesio pra
puolė isz sawo gyvenimo ant 32 
ui. po n. 1012, lenkas Juozas 
Komorowski ir niekur jo nega
lima buvo surasti; paskui isz 
gywenimo persikėlė pas gimines 
į South Chicagą ir pati prapuo- 
lusio. Wakar wienok, koksai 
Trosz, kurisai Beniaus pas Komo- 

rowskį giveno, atėjęs ant policijos 
stacijos, ant Deering ui., papasa
kojo, kad jis ir kits lenkas, Gos- 
tomski, rado, netoli La Grange, 
kūną prapuolusio Komorovskio. 
Policijos oficieras, Bonfield, su
laikė Troszą, nes pasakojimas ro
dėsi neaiszkus. Nurodytoj wietoj 
isztikro rado žmogaus kūną, bet 
jau supuvusį. Paskui tapo suim
tas ir Gostomskis, o dabar ren
giasi suimti ir Komorowskienę, 
nes policija nužiūri, kad jie visi 
susitarę nugalabino Komorowskį.

Apie myslę.
Dar sziądien tikros žinios nėra, 

kiek McKinley isz viso gavo e- 
lektoriszkų bakų, nes už keletą 
stetų provojasi: demokratai ap
vagino kelių stetų republiko- 
niszkus sudžius sakydami, kad 
tie suvogę jų balsus. Gal būt,per 
nedėlią pasirodys visa teisybė ir 
tada žinosime, kam priguli ta $25 
nagrados už atminimą. Kaip tik 
gausime tikras officijaliszkas ži
nias, tuojaus pinįgus prisiusime 
tam, kurs atminė.

Į skaitytojus.
Jau išzėjo isz po spaudos “Istorija Su

vienytų Walstijų Sziaurinės Ameri
kos“. Yra tai dideli knįga, turi pusla
pių 364. Apraszo kaip Kolumbas atrado 
Ameriką, kokius czionai žmonis rado, 
kiek prie to vargo paneszė; koki pir
miausiai žmones pradėjo važiuoti į A- 
meriką, kokios kares buvo, kiek buvo 
prezidentų nuo pat pradžių sulyg sziai 
dienai, koki ir ką kuris isz jų gero pada
re dėl szios žemes; koki pirmiausiai 
miestai užsidėjo; koki geležinkeliai pir
miausiai tapo iszbudavoti, ir ft. Ant 
pat galo talpinasi konstitucija Suvie
nytų Walstijų, kuri yra reikalingiau
siu dalyku dėl perskaitymo kiekvie
nam žmogui szioje Amerikos žemeje 
gyveuancziam, idant jis pažįtu savo 
tiesas, kokias jis turi pribuvęs į szią 
žeme—kas jam vale- o kas ne* vale ir 
t.t. Preke jos tik $|.OO.

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 adresu:

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

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

<r

Apsisaugokit apgaviko, 1, 
Franciszkus Szlederis, kuris Wilkes 

Barre, Pa. gyveno su svetima paezia, 
įsiskolyjo visiems sztornikams iki ka
klui ir pabėgo. Jis yra 34 metų senumo, 
geltonų plaukų, barzdą sykiais skuta, o 
sykiais augina; kalba plonai. Jeigu kur 
atsivilktu, meldžiu duot man žinią.

Frank A. Wirpsza
103 Grove St. Wilkes Barre, Pa.

— įJoliet, III. atvažiavo iszChicagos 
koks Juozas Norkeviczius; skundėsi 
kad jau 3 dienos kaip ne valgęs. Gaspa- 
dinė davė jam valgyt ir czystus mar- 
szkinius ir tuojaus czionai gavo darba. 
Užsidirbęs $15, atsiėmė savo užmokestį, 
sugriebė czystas drapanas ir nuo gaspa- 
dinės $9.50c. pinįgų ir iszdumė nežinia 
kur. Jeigu kur atsivilktu, duokite žinią 
ant adreso szito: 8. Lukoszeviczius

506 Jackson St. Joliet, 111.

Reikalauja žmogaus,
Su familija, už korespondentą 

(klerką) į South Ameriką. Gera 
alga ir visa kelionė bus apmokė
ta, tur mokėti gerai lenkiszkai ir 
lietuviszkai kalbėti ir raszyti ir 
tur nors mažai suprasti apie dru- 
kavimą, Teiksis atsiszaukti per 
laiszką į B. V. Land Co.

World Office, Ne v York.

Graud Opening!
Subatoj ir nedėlioj, 21 ir 22 

Lapkriczio, bus didelis balius ati
darymo naujo saliuno, pas Jurgį 
Petkų, 589 S. Jefferson str. Gra- 
jys puiki lietuviszka muzika, bus 
szokiai ir kitos zabovos. Prasi
dės 7 vai. subatos vakare. Wisus 
lietuvius szirdingai užgraszo at
silankyti. Su guod. J. Petkus, 

o-l n

Balius! Balius!
Subatoj ir Nedelioj, 14 ir 15 

Lapkriczio rengiu pasilinksmini
mo balių, po nr. 4612 Atlantic 
st., ant kurio grajįs puiki muzi
ka, bus szokiai, ir kitos zabovos. 
Užtai visus lietuvius szirdingai 
užkviecziu atsilankyti. Balius 
prasidės 7 vai. subatos vakare, 
o 6 nedėlios. Teipgp tie, kurie 
yra prisiraszę prie kliubo szokė- 
jų, teiksis visi pribūti.

Su guodone P. Kareckas.

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

— užlaiko —

Pirmos kliasos Lietuwiszka Saliuna.
------o —

Užlaiko puikiausias arielkas, vynus, likierius, szviežia alų ir 
kvepenczius cigarus.

Podraug yra agentu distiliarnes Sam. Schutz, isz kurios pri
stato puikiausias arielkas ir kitus gėrimus, kiekvienam reikalau- 
jancziam in namus: ant balių, vesiailiu ir kitokiu reikalu, pigiau 
kaip wisi kiti. Už atvežimą nieko nerokuoja. Kam yra per toli, 
gali apsisteliuot per gromata, o užpraszymas bus 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. 

Kažimiero rengia savo 24tą meti
nį balių ant subatos, 21 mos die
nos Lapkriczio, 1896m., salėje Nev 
Irving Hali, po nr. 214—220 
Broome st. Balius bus labai isz 
kilmingas. Įženga visiems už dy
ką. Dėltogi užpraszo visus lietu
vius ir lietuvaites, o labiausiai 
lietuwiszkas draugystes, kaip 
vietines teip ir isz 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, sek r

Didelis Balius!
Waterbury, Conn. Lietuvių 

Politiszkas Kliubas rengia didelį 
balių ant naudos lietuviszko knį- 
gyno, ant 25 d. Lapkriczio 1896, 
salėje “Turner Hali’* 16 Jeffer
son str. Ant baliaus pribus isz 
Nev Yorko Mildos Dr tė ir dai
nuos lietuviszkas dainas, o or
kestrą grajįs lietuviszkus szo- 
kius. Balius prasidės 7 valandą 
vakare. Įženga vyrams 25c. o 
moterims ir merginoms dykai. 
Wisus lietuvius ir lietuvaites 
szirdingai užpraszo at:ilunkyti.

f. Komitetas.

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.

M»ss., tenyksz\ė iie- 
r-tė D. L. JL IVitauto

Lietuwjfczkas Balius!
Boston, 

tuviszka J 
rengia didelį balių ant 25 dienos 
Lapkriczio, 1896 m., salėje po nr. 
45EliottSt. Prasidės8 wal. 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.

Pajieszkojimai.
Asz, Morta Klimavicziutė. pajieskau 

savo, brolio Antano Klimavicziaus, pa- 
einanezio isz Suvalkų rėd., Krokalau- 
kio pa r a p., Warnagirių kaimo. Teiksis 
atsiszaukti ant adreso szito:

Morta Klimavicziutė
21 Morton St.. Boston, Mass.

Pajieszkau savoszvogerio, Stanislovo 
Šamo, pačinanezio isz Kauno rėd., Resei- 
nių pav., Bacių kaimo. Pribuvo isz 
Lietuvos szį pavasarį į Chicagą. Jis 
pats, arkas kitas, teiksis man duot žinią 
ant adreso szito: August Sandukevicz 

Cochesett, M ašy., Cfo Geo Ross.

Pajieszkau sawo brolių: Mikolo ir 
Laono Dombrauckų, paeinanezių isz 
^Vilniaus gub., Trakų pav. Jeigu kas 
žinotu, kur jie yra, arba jis pats, tegul 
priduoda adresą;

Teofilą Dombrovska,
925 33rd St. Chicago, III.
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Gromatos ant paczto
Barnasz J. 
Baszar D. 
Brazzis J. 
Docis J. 
]>onielius J. 
Djanis J.
Golasen Didia 
Grican F.
Guderian A.
Jeriovs Pavil 
Kapata F.
Korpalska M.

I Lašėta Ms. Rose226 Warzejkis J.
I Majka K. 235 Zapinski W.

124 Masiliunukie A.
J28 Medis
137 Malata J.
142 Munjas R.
171 Romaszko F.
173 Ruigis St.
183 Schapausky M.
199 Simanovicz M.
201 Sishnausky J.
214 Szimkus F, 
216 Torviz M r. 
220 Weselka F.

Paaukavo A. Rėkliui.
Lietuviai isz Portland, Mo. prisiuntė 

nelaimingam Rėkliui $2.00 Rinkimu 
pinįgų užsiėmė Jonas Shlimas.

— Pirmas lietuviszkas galiūnas 
Chicagoje L. A Žuko, ponr. 3301 
Auburn avė. ir kerte 33czios 
arti lietuviszkos bažnyczios. 
Užlaiko viską czystai ir puikei. 
Wisada azaltas alus, puikus li
keriai ir kvepenti cigarai. Užlai
ko puikia salia dėl mitingų, wese- 
lijų irkitokių zobovų. Jeigu isz 
kito miesto atvažiuoja lietuviai, 
gali atsilankyt ir spakainiai per
nakvot, teipogi ir rodą gaut.

Brezentas ant Kalėdų!

Idant prapla- 
tinti mmu nau- 
ju» 15c Henry 
Clay Cigarus ir 

^*laikytlju fabriką begyje. mea 
per asia 00 dienu duosime dowa- 
nassu kožnu cigaru boxu. Pri
mušk mums iswo adresa Ir warda 
sawo arcriausio expreso, o mes 
iszsiu.ime tau 1 boxa H. C. Ciga
ru: 1 ant 5 szuwiu nikeliuota gu
mine rankenuke policmoniszka 
Rewolwery, 8. A W. 38 patronai, 
kurie yra wartojami wiaame swie- 
te; 1 tikra Mevrchaum pypkia: 
1 Puiku wyriszko dydiio ausuke 
užsukama puikiai iszmargyta 

Laikrodėly su 14 k. auksiniu ienciugeliu ir kom- 
pasu. Jo luksztai yra 14 k. aukso iaz wirszaus 
ir widurio, geriausio darbo, •♦‘i-u. »n..H«<ntas 
ir laikrodėlis yra panaszus / ■1 
in |50 laikrodėly. Ateik 1 I
ant expre«o ir apžiūrėk ge į w~ŽĄ; fcf / 
rai boxely su wįsais dsik- I I
tais. į» igu tau patint a, už *, -- Į
tnok.-k H.-pii-m tik s i ?<> 
ir o a
tiduostau tawo taborus
Viskas, ka mes praszonu- F Htfl 'r.^, 
kad nepatingėtum ateii®®®®“ 
antexpresoir pasiimt sawo Cigaru., kurie yra 
dikti ir turi atsauanezia wuga ir užtikrinam. 
kad Jie tau patiks. Nors mums kasztuoja szios 
dowanos, liet mes norime su tawim pradėti. 
Tu gali padaryt daugiau pinigu dirbdamas dėl 
mus nei kur kitur Pamegyk. Mes reikalauja
me agentu wisuose miestuose.

Insurance Merchandise Co.^ISSTll.
Naujas

Lietuwiszkas Saliuuas.
Fel. Majausko 
3301 Laurel 
kerte 33czios ui.

IKTvTC*' Užlaikau 
V , bawarska Alų, 

! rl«us»>s | ir seniau 1 ] 
\ ~j) sias A- _ Al 

J 1 rielkas, 
^riuaJM 

ir puikiausius Ciga- 
i/ r ru*Prie saliuno tu- 

riu puike didelia 
saje mitingu,

*wie±ia 
ge-

balių ir vesialiju.
Ateik broli pamatytie ir to viso 

pabandytie.
Felixas Majauskas, 

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

Augustas Kilewiczius 
3301 Auburn Avė., kertė 33-ios. 

Arba ant 3252 Laurel St., 
Pigiausiai iszvažioja:

ANGLIUS ir MALKAS.
Teipegi užsiima perkraustymu (per- 

mufavimu) visokių daiktų, permainant 
vietą savo gyvenimo. M iską atlieka 
pigiau kaip kiti.

GERAI 
ŽINOMA 

FIRMA

California Wioe & Lięnors Co.
384 Bloe Island avė. ir 476 Centre avė.

Padidino savo krautuvę gėry
nių, o sumažino visas prekes. 
Pristato į namus visokius gėry- 
mus reikalaujantiems ant balių, 
vesiailiu, piknykų ir kitokių za- 
bovų už pigesnią prekią 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)
Dr. Marija Doviatt, Lietuve.
Paeinanti isz Kauno Gubernijos.

817 W. 21st Place (Hinman St.) 
Priima ligoniu* adynose: nuo 9 iki 12 prie*z piet

ir nuo S wakare. Telepbonas: Canal 151,

HILLE’S FOTOGRAFAS,
3452 S. Halsted ui.

Nujima puikia* Fotografija*, ui tuziną tiktai 
82.00

▲n wu*eliu ir kitokiu rvikahi nujima Fotogra 
fija* koputk *u*eL

Nnri’nflO parsigabendinti sau
Oilmis Lenkiszku Kningu 

visokios 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.

Iszsiuncziame in visos miestus ir miestelius visos A» 
merikos visokius daiktus, kaipo tai: Maszinas dėl si'uvi- 
mo, Maszmaldei druktvojimo gromatu, Siutus, Overkc 
lūs, AVargonus, Armonikas, Orajyjamas Dėžutės, Klarne^ 
tas, Fleitas, Basetles, Skripkas, Gitaras, Triubas, Žiūro
nus, Britvas, Peilius, Widelcius, Szauksztus, Striclbas, 
Revolverius, Laikrodžius, Laikrodėlius, Lenciūge): u s. 
Kompasus, Žiedus, Auskarus, Abrozus ir visokius kitus 
daiktus. Teipogi padidiname fotografijas, dirbdiname 
luksztus dėl laikrodėliu jt t t. Prisiuncziame katalioga 
koinam-dykai. Adr«sawokit teip:

Kelpsch, Noreiko & Co.,
66 Fifth Avė., CHICAGO, ILL.

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

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

DRAPANŲ ir APAUTUWO
Didelis sztoras pilnai užverstas rietu 

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

visokiu
Paran-

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.

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

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

Karatų, ant 15 akmenų, su tikrais Elgino w 
■viduriais laikrodėlį nuo $17 iki 120 ant iszmokes 
ežiu, mokėdamas tik po vieną doliery ant nedi 
ios.

Kas tik ko reikalaujete ateikite pas mane,
pirkaite viską pigiau kaip kitur.
Ziegorela czistyimas 50c. Sprendzyna 50c. Styklas ir skazupkos 10c 

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

Ben. Hatowskis.
027 S.Cana karte Jadd, Ciiica^o, 11

N. L. PI0TR0WSKI,
Advokatas augsztesniu sudu Ir Notary Public.

Ofisas: 84 La Šalie St., Rntmas 620. Gyvenimas: 112 W. Dhlslon St
Atlieka prowas visuose suduose, iszdirba visokias popieras — 

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

Gali sueiszneket lenkiszkai.

W. SZYMANSKI
624 Blue Island Avė: 

užlaikau didžiausiaKrautuwia Kebliu, 
kaipo tai;

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

Geriausias Saliunas
^VIDURYJE 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. ZAN1EWSK1S.
924 33rd Street, Chicago.
Lietuwiszkas kriauezius.

Užlaiko puikiausią kriaucziszką 
Sztorą ir geriausei padirba viso
kius vyriszkus drabužius: siutas 
kinlnes, 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 teisiugiau- 
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- 
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 y vairias gy- 
diklas wisurv atsakome laiszkus 
ywairiose kalbose ir gydome ly
gas per laiszkus.

Telefonas Yard 709
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