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Metas IV

jeigu gi pamatys to negalinti, tą
syk jos Avaldinįkai, ant iszsiteisi- 
nimo priesz tautą,pats karės pano
rės. Iszpanija apart Kubos nieko 
žudyti ne gal. Jeigu ir butu ji A; 
merikos pergalėta, tai užimti 
jos krasztą ne duos kitos Euro
pos Avieszpatystės. Amerikai 
daugiaus reiktu žudyti, nes ka
rei užstojus, Avisa užrubežinė 
prekyba apsistotu; Iszpanijai ne 
reiks tiek nukęsti, kadangi jos 
uzjurinė prekyba menka.-

Atkako į Kaliforniją p. Henry

-------- --------------------------------- T— 
sutikimai terp maisztinįkų. Neg
rai provincijoj Pinar dėl Rio ne 
nor pripažinti Ruizo, į vietą už- 
muszto Maceo. Jie nori isz&irink- 
ti Quintiną Bandėtą stovintį 
provincijoj Santjago de Cuba. 
Per tai maisztinįkų pajiegos tu 
retu iszsiskiretyti.

Italija nepalaikys savo valdybų, 
tiri turi nors Massovą ir Kassalę 
sugražinti Egiptui, nes tie krasz- 
♦ai Egiptui pirmiau* prigulėjo.

Kada ezįnuu.-ų iaiKruszczio nu 
merį skaitys musų broliai, bus 
jau Kalėdų szvėniė, linksma die
na užgimimo musų Iszganytojaus,! 
Mokytojaus ir Platintojaus meilės ; 
terp žmonių. Tf dienj Aniolea,' Coo|)er (a.nerikonia) užrubežinių 
M ik T A1 k d U m aa liiitzusmn nimiano ! > « . • • • • « vapreikazdamas linksmą naujieną, 
isztarė: ,pataika žmonėms gero 
noro”! Tos sataikos, tos meilės ir 
brolystės mums labiausiai sto- 
kuoja, taigi atmindami žodžius pa- 
raginimoisztartusAniolo,stengki- kįtajp

dalykų ministeris republikos Ka
vai. Atkako jis į Ameriką praszy- 
ti rando, kad tasai su visu paim
tu po savo waldžia wi«ą Havai re 
publiką kaipo atskiru sztelą, nes 

, užimsę ją japoniecziai.
Ant Kavai salų jau dabar y re

Turki-

skaitlius 
provincijų 
pakėlė ka- 
gyven tojai 

Tuora

mės ją terp mus iszplatinti, te 
gul ir pas mus pražydės sykį daugiausiai japonieczių ir jų czia 
sątaika, meilė ir brolystė, teip alkai)|<a 
kaip prie to ragino mus ir Die- 
viszk.is musų Iszg&nytojas ir Mo
kintojas, kurio gimimo dieną ap- praįpg czja wiSij Amerikos

I įtekmė ir japoniecziama be krau
jo praliejimo pateks tos salos.

avis dauginus. Reika 
lauja jie sau tiesų balsuoti; jeigu 
tik tas bus jiems pripsžinta, tą

vaikszcziojame.
Su sziuorn numeriu laikraszczio 

užsibaigia ir metai. Praslinko jie 
greitai. Ant ateinanezių metų Iszpailija 1F JOS Valdybos, 
siuneziame mes «saAVO skaityto
jams kuo geriausius linkėjmus. 
VVelyjame mes kuo geriausios 
kloties musų broliams. *egul 
ateinaneziuose metuose spin dūlys 
szAviesos pagriebia ir per musų 
langą, kad galėtume supranti 
geriaus suavo paežių reikalus. 
Tegul pražus užvydėjimai viens 
kitam ir Avisi nesutikimai!

Besibaigianti metai suteikė 
mut-ų broliams sunkius bedarbės 
laikus—taigi tegul ateinanti bus 
geresni, tegul nė vienam lietu- 
AViui ne štokuos darbo, o 
gal daugiaus ir lietuvystė savo 
vaikams naudos atgabęs, bet 
kad ją pakelti, reikia visiems 
prie jos glaustiesi, rupintiesi apie 
jos htbą. Be aukų nieks nieko 
gero ne šutvei ė. 'Taigi aukaukime 
kiek galėdami, o per aukas teip 
pamatas lietuAvy stės sndęutinsime 
kad kiekviename reikale galė
sime drąsiai ant josremtiesi. Kru 
Avoje busime drūti; nė joks prie- 
szas neįstengs mus skriausti, jei
gu mes tAvirtai krūvos laikvsi- 
mes. Tegul ant ateinanezių metų 
užgįjj/s ir terp mus geidžiama 
vienybė!

to-
Ku- 
tos 
Isz-

Randas republikos 
atplaukusį i uostą 
su ginklais kubic- 
ir ginklus atėmė.

Politiszkos žinios.
—o—

Suvienytos Uieszpatys- 
.tes Sziaurines Ameri

kos.
18 d. Gruodžio, VVashingtone 

susirinko, po pirmsėdyste minis
terio užrubežinių dalykų, p.— 
ney, senato užrubežiniems reika- 

' lanis paskirta komisija. Sąnariai 
komisijos nusprendė pripažinti 
neprigultnyste Kubai. Tasai nus
prendimas dar labiaus įerzįs isz- 
panijonis. Kas isz tų eržinimų 
iszpuls, sunku žinoti.Tuom tarpu, 
po visus Amerikos sztetus ren
kasi liuosnoriai norinti traukti 
ant pagelbos kubiecziams. Pulkai 
tie ne skaitlingi, bet kad apie 
mažiausią tokį pulkelį garsina 
tuojaus laikraszcziai—tai ir toki 
be vertės atsitikimai erzina isz 
panijonis. Matomai Amerikoj yra 
partija, kuri norėtu įtraukti 
vieszpatystę į karę su Lzpanija, 
arba pasitikinti vien savo bal
sais ją įbaugyti. Iszpanijai vienok 
ne geistina kare kol ji pasitiki 
maisztus ant Kubos suvaldyti,

Turkija.
Pjovynės krikszczionių 

joj,jeigu nepasiliovė, tai nors pa
simažino. Užtatai 
maisztų apimtų 
pa-ididino. Maisztą 
talikai miriditai,
albanisžkos kilmės.
vien ežia skiriasi nuo kitų pro
vincijų, kad Albanijoj ne maho- 
metonys užpuola ant krikszczio
nių miriditų, tik atbulai.

Besitarianczios terp savęs Eu
ropos Avieszpatystės iki sziol nie
ko dar ne nutarė, kaip apstabdy- 
ti maisztus Turkijoj. Isztikro sun
ku ten sutarti, kur Aviena Masko- 
lija stengiasi -priversti ki
tas Europos tautas jos įsakymų 
klausyti. Maskolijos pasiuntinys 
NelydoAv buAvo iszkeliavęs į Mas- 
koliją pasirodavyti ir paklausti 
įsakymo ciecoriaus. Dabar jis 
\vel sugiįžo ir atsigabeno Masko
lijos užrubežinių dalykų ministe- 
fio apdirbtą projektą reikalingų 
krikszczionėms tiesų., Prigulėtu 
Prancūzijai užmokėti Maskolijar 
tuom paežiu ir atmesti Maskolisz- 
ką užmanymą. VVienok prancū
zai, arba kitaip sakant jos minis 
teriai, neiszdrys tą padaryti. Mas 
kolija pasitiki, kad kitos Aviesz
patystės rems jos užmanymą.

Turkijos sostapilėj likosi su
sektas sukalbis priesz šaitaną, 
prie kurio prigulėjo aiigsztesni 
urėdnįkai ir sargai sultaųo mote
rų namų ir jų tarnaits ir tūlos 
moterys. 90 augsztų urėdnįkų, 
45 czerke^ės harem^ tarnaitės li
kosi suaresztuotos. Mat susitarę 
norėjo, laike atsilankymo sultano 
pas suavo moteris, jį nužudyti.

SzAveicarijoj, 17 d. Gruodžio, 
atsibuAvo rinkimai; prezidentu 
likom iszrinktas Deutscher isz 
Turgairr' tvice prezidentu gi 
Rauffy isz Lausanos. Szveicarijn 
yra tai - vienaitinė respublika ne 
tik Europoj, kur rinkimai teisin
giausiai atsibuAva. Nėra ten pir
kinėjimo balsų arba prieAvartos, 
kaip tai yra Amerikoj arba Pran
cūzijoj. Czia Avisos partijos su- 
tikmėj dirlia ant lalio visų tėvy
nės. SzAveicarijoj gyvena vo- 
kiecziai, prancūzai ir italjjoų^s 
(yra - dar apie 5000 kalbanczių 
romaniszkai), bet negirdėt apie 
prispaudimus Avienos tautos ant 
I?itos naudos: kiekviena tauta turi 
saAvo rėdą, mokslaines ir kitokias 
instituc j s. Nuo bZAveicai ijos ga
lėtu pasimokyti teisingumo ir ki
tos tautos ir vie.-zpatystės.

gas”, 11 n-ryje, pranesza isz Tel 
szių pavieczio, jog czia trys tval- 
szcziai atsiliepė su reikalavimu 
sugrąžinimo lietuAviams atimtos 
spaudos: Avienas prąpzymaą buwo 
iszsiųstas ant tvardo A^durių 
ministerio, kitas, po kuriupm pa- 
siraszė 71 žemaitis, ant Avardo 
ciecoriaus. Isz treczio gi valsz- 
cziaus iszėjo pasveikinimas cie- 
coriui, po jo apAvainikatvimui, po 
tuom rasztu pasirąszė 66 žemai- 
cziai. Sveikintojai prie pasvei
kinimo pridėjojr reikalavimą su
grąžinimo mums spaudos. Jeigu 
teip butumedarę isz pats pradžių, 
kaip tik mums MuravjeAv 
uždraudė kHįgas spaudiuti, bufu 
mums spaudą jau seniai sugrąžinę 
ir ne reiktu teip bijotieŠl krafų.

myli- 
ncjaueziame 
gi mes daro- 
sawitarpinės 
man tėmyti ‘

Isz Lietuvos. -
Didelės kiaulių pjowiny

Žinote jau, kad Prūsų randas 
uždarė wisai 
isz Lietuwos. Per tai LietUwos u- 
kiuįkai n? dang žudys. Du angli- 
jonys: Mifrrjot ir Seligman įrengė 
Liepojuj*( Latvijoj, prie Baltiszkų 
jūrių) dideles kiaulių pjoviny- 
czias, ant paveikslo Chicagos; 
kiaules ten pjauja, mė*ą sūdo ir 
tokią jau siunczia į Angliją. Pjo- 
winyczia ta reikalauji ant mėne
sio po 20. J00 gerai nupenėtų 
kiaulių; mažų su Avisu ne perka. 
NnrVpjovinyczia iszsiuntinėjo į 
visus 
bet ir 
12000

rubežių kiliulėms

skaito 
pradžių 
ginklų,

Manillę. Isz 
1004)00 žmo 
truko maisz- 
dabar gi jau

isz kur. Maisz- 
apstoje Manillę. 

geležinkelius

Užmanytos naujos tiesos 
apie pabėgėlius.

Maskolijos Avieszpatystės rodą 
dar szį metą rengiasi iszduoti 
naujas tiesas kaslink paliuo- 
saAvimo nuo ukėsystės masko- 
liszkų pavaldinių ir priėmimo 
sAvetimų pavaldinių. Pagal nau- 
j ii užmanytas tiesas: visi masko- 
liszki iszeiviai, prasiszalinę nuo 
kareiAviszkos tarnystes, nors par
grįžtu vėliaus kaipo sAvetimų 
krnsztų' pavaldiniai, jeigu pa
bėgimas atsitiko sandaros laike, 
bus pasodyli į kalinį ir žudys 
tūlas isz ypatiszkų tiesų; jeigu 
gi pabėgtų laike karės—nužudo 
visas tiesas ir paskui bus isz- 
varyti į tolimas Maskolijos gu
bernijas ant gyvenimo. Dabar 
dar Avisi pabėgėliai, iki Gegužio 
ateinanezių metų, gal grįžti, tie 
ne bus baudžiami, tik, žinoma, pa
bėgėliai nuo kariumenės turės tar- 
nystą atlikti.

būt, mažiausiai
ymo szirdies

sa-
rodosi,

at-
Avaisius. Antai VVo- 
per Kalėdas da Avinėj a

Ant ministerių susirinkimo 
Madride (Iszpanijos sostaifilė) 
buAvo parkratinėti užmanymai 
apie tiesas, kokias reiktu suteik
ti gyventojams salos Porto Rico 
(netoli Kubos), idant, užganėdi
nus gyventojus, nedaleisti pa
kilti ir czia maisztams. Girdėt, 
buk suteiks gyventojams tokias 
tiesas,isz kokių naudojasi anglisz- 
kos Avaldvl>os. Jeigu seniaus v O
kias tiesas butų pripažinę 
bai ir Filipinų saloms, gal ir 
ne butų maisztų pakėlusios.
panijonis ramina tas, kad, apart 
SuAvienytų VVieszpatysczių Sziau- 
rinės Amerikos, daugiaus nedrau- 
gų ne turi, 
llayti sulaikė 
San Domingo 
ežiams laivą
Teiposgi apsigyvenę republikoj 
Urugvay (Pietinėj Amerikoj) isz 
panijonys sudėjo pinįgus ant į- 
taisymo Japonijai vieno karisz- 
ko laivo. • .

Maisztai ant Filipinų auga ir 
platinasi; į urną laiką beAveik su
silygino su pajiegomis kubieczių 
jeigu jas nepralenkė. Maisztinįkų 
pulkai po 1000 iki 4000 žmonių 
yra ne tik provincijoj Cavite, bet 
ir kitose 
viso jų 
nių. Isz 
tinįkams
juos turi nožinia 
tiiųkai laiiko :
Telegrafus, geležinkelius vi
sur iszardė. Isz Iszpanijos siun
czia ant Filipinų 15,000 naujos 
liariaunos. Maisztai kyla ir ant 
salos Mindanao. Ant kareivių 
isz Avietinių gyAventojų iszpanijo- 
nys ne gal remtiesi. Provincijoj 
Buflceano viena dalis tokių ka
reivių su ginklais perėjo į maisz
tinįkų puse.

Kaip stovi dalykai ant.Kubos, 
sunku žinoti: nuo kubieczių da
bar ne ateina žinios. Apie dides
nius susirėmimus naeko ne girdėt, 
matomai didesni pulkai wėį pa
sidalino į mažus. Jeigu nuo ku
bieczių neateina nė jokios žinios, 
tai turbūt arba iszpanijonys ap- 
Avaldė visus krasztus jūrių pa 
krantėse, arba kubieczini neturi 
kuom pasigirti. Iszpanijonys pra- 
neaza, buk po užmuszimui Ma
ceo, kurisai geriausiai mokėjo su
valdyti savo žmonis, užgimė ne.

ApsiAvedus Italijos sosto įpe 
diniui su Montenegro kunį- 
gaikszczio duktere, reikėjo pasi- 
inpinti ir apie paskyrimą pinįgų 
ant jo užlaikymo. Reikalavimas 
tapo įnesztas ant apsvarstymo į 
pasiuntinių butą. Nutarė jam pas
kirti Avieną milijoną lyrų (200, 
000 (Jol), bet ant to nereikia 
žmonių apsunkinti naujais mokesz- 
cziaisj tik alga karaliaus bus ant 
tiek numažinta, kiek algos pasky
rė sosto įpėdiniui. Laike perkra- 
tinėjimo to klausymo, pasiunti
nys Andtea atsiliepė, kad kara 
liūs nėprivalo imti algą isz su
rinktų nuo žmonių pinįgų, ka
dangi pati karalystė yra tik ne 
reikalinga sunkenybė krasztui.

Ką darys Italija su suavo val
dybomis Afrikoj, tikrai ne žinia. 
Tuom tarpu jas nori apversti ant
žen darbių kolionijų, o kariauna [ 
butų isz jų sugražinta į Europą. 
Žemdarbiszkos italijonų kolioni 
jos galėtu naudą atgabe ti AVisam 
krasztui į pietus nuo Egipto, nes 
nuo italijonų pramoktu žemdar- 
bystės ir ab'siniecziai. Jos už 
silaikytų teip ilgai, kol Italija 
sutikmėj gyvęi su Abisinija; 
kitaip lengAvai jas ta paveržti 
galėtu. Taigi, perkratynėda 
mi tą klausymą parlamente, 
tūli pasiuntiniai padavė shavo 
nuomone, kad geriaus jas isz- 
syk atiduoti Abi.-imjai. Angli

I jonys vėl reikalauja,

krasztus suavo agentus, 
tie nesuwaro daugiaus 

kiaulių: piovinyczia
po Avieną kiaulę ne perka,
bet po daug. Taigi musų ukinįkai 
galėtu sutverti draugyste ir *su 
sitarę su savinįkais pjovinyczių, 
tiesiog jiems >havo gyAvulius ga
benti. Tokiu budu, ką sziądien 
perkupeziai uždirba, tie pinįgai 
pasiliktu mu.-ų ukinįltų rankose. 
Reikia czia tik darbo, isžmanymo 
ir teisingumo.

laikrasziį sykį 
iszleisti ir palai- 
teip, tai kamgi

Krata Mosėdžiuose.
- “Tėvynės Sargas”- paduoda, 
kad parubežiniai sargai, dienoje 
Szvento Pranciszkaus, atkako į 
Mosėdį. Isz bažnyczios pargrį
žusiam, iszAvadintam kamondo- 
riui,'kn. Juozapui Tumui, sargų 
ofieieras pasakė, jog 2 d. Spalių, 
at Priekulio vakzaliaus suėmė 
tikrą jo brolį, pijp kurio rado 
daug visokių lietuv'iszkų knįgų 
ir laikraszcz ų. Kadangi tas 1 ir 
2 d. to mėnesio vieszėjo pas 
kunįgą, taigi muitinyczios už- 
veizda nusprendė, kad jį su 
knįgomis siųsti turėjo kunįgas. 
Kunįgas gynėsi, bet sargai, tam 
netikėdami, padarė kratą. Isz- 
kratę Avi^ur kunįgo namuose, 
nieko Avienok nerado. Suimtą 
kunįgo brolį, Juozą Tumą, isz 
Priekulio pristatė į Liepojų, o 
isz ten nugabeito į V ilkmergės 
kalinį. Kuom tas viskas pasibaigs, 
dar ne žinia.

gal ir 
tų nėra

Lietuvių praszymai.
Pasirodo, kad ne tik ukinįkai 

Karklinių vaityslos, Suvalkų 
rėdybos, bet ir žemaieziai pra-i 
deda rupintiesi apie amų spaudą 

kai jeigu Maskolijoj. Sztai “Tėvynės Sar,

t Li utį ims garsas apie 
u Varpą”.

P. Parplya, raszte patilpusiame 
“Karde” pranąsza, buk L:etuAvos 
inteligentai paliauja iszleidinėję 
‘•Varpą, arba toliaus iszleidinės 
tik sykį ant bertainio metų. Mes 
apie tą nieko ne girdėjome ir 
todėl sunkų tai žiniai įtikėti. 
Argi terp LietuAvos apszviestunų 
jau nėra nė tiek pajiegų, kad 
galėtu saAAro o 
ant mėnesio 
kyti? Jeigu
reikėjo pradėti? ar kad pasirodyti 
bankrotais' ne galineziais nieko 
gero atlikti? Amerikoj 
deszimtos dalies inteliger 
—tai^i kodėl czia gal iszeidinėli
tiek laikraszczių, o Lietuvos ap- 
szAviestunai neįstengia iszleisti nė 
vieno? Mes tikime vienok, kad 
LietuAvos apszAviestunai dar teip 
žemai ne nupuolė.

Liųdna Naujiena.
“Kardas” pranesz t apie nelai

mę pažįstamo Tilžėj lietuviszkų 
knį^ų platintojaus, Bieliako, yp- 
szAviesto žmogaus. Likosi jis Til
žės policijos suimtas ir iszduolas 
maskoliams. Ryg<^ sudus nu
sprendė, ož platinimą lietuviszkų 
knįgų, ant isztrėoiimo į Siberiją. 
bet kad paliko jam paežiam ten nu
kakti, taigi žmogus isz to pasi 
naud< jo ir atkako į Ameriką. Ke 
Lionėj vienok apsirgo teip, kad 
AAro8 isz laivo iszlipo, pateko į li- 
gonbutį, kur daktarai nupjovė 
koją ir žinoma, kaipo netinkantį 
prie darbo, Amerikos valdžias 
sugrąžino ntga^ į tų paežių 
maskolių nasrus, nuo kurių tikėjosi 
jau ^.pabėgęs. Ar isz tikro nėra 
tarp piusų brolių nė jokių szir-

dies jausmų, jeigu niekė neužstojo 
už žmogų, kurisai platindamas 
knįgas terp žmonių, szAviusą terp 
jų platino? Arisztikro musų szir- 
dys teip atauszo, kad brolio ne
laimės nesuprantame ir kas skau
džiausia, kad tie musų szirdies jaus
mai, vieton kilti, nuolatai puola. 
Ką gi gal atgabenti kalbos apie 
tėvynės meilę, jeigu mes 
me wien pats save, 
brolių nelaimės? Ką 
me ant pakėlymo 
meilės? Nieko. Teko
iszeivius visokių tautų Bremene. 
VVokietys arba žydas, jeigu jam 
pritruko ant kelionės piiiįgų, drą
siai sėmė isz kiszeniaus- drauge 
važiuojanczių arba ir nuo pada
linio wientauczio—lietuvys labai 
retai savo brolį pagelbėjo, lenkų 
gi geibi nczių kitą nė vieną kar
ią ne macziau. Teisybė, suszelptas 
vokietys paprastai atsiuntė szėl- 
pėjui pinįgus, lietuAvio asz ne ma- 
czian teip daranczio. Kodėl teip? 
Todėl kad mes, tu 
dirbame ant pak'
jausmų ir teisingumo terp 
v o brolių, nors ežia, 
ir mažas . darbas svarbius 
gabena vaisius. Antai 
kietijoj, 
tvaikams dovvanas, taigi tie suau
gę atmena, kad buvo apdovanoti 
ir ne pavydi dovanų kitiems sa
vo Avientaucziams. Pas mus Aviš
kas darosi ant pakėlymo egoiz
mo. Musų paproeziuose, apeigose 
nieko nėra tokio, kas mus į krū
vą risztų. Antai Lietuvoj Be
niaus buvusios talkos isznyko 
beveik, jaunimų Susirinkimai ir 
pražuvo. Sutvalkų gubernijoj kai
mai iszsikilnojo ant teip^ vadina
mų kolionijų, kur seniaus buvo 
kaimai, sziądieir yra Avieusėdžiai. 
Iszsi kilnoję užmirko apie kaimy
ną, kiek Avienas ruf
saAvo paties Vargus ir lobį, nelai
mės brolių ne j iuczia.-! Jeigu, pa- 
veikslan, ne reikalaudami ifezleis-r 
ti pinįgų ant dovanų per Kalė-w 
das ką daro Avokiecziai ir kitos 
nuo jų perėmusios tą paprotį 
tautos, užezėdyjame pinįgus, gy
venimas .-Viensėdžiais dau- 
giaus atgabena naudas, tai užta
tai atszaldo musų szirdis, brolis 
stojasi mums su tvisu svetimu. 
Teisybė, antai Amerikoj stengė
mės! susiartinti tAverdami viso- 
kias draugystes, bet ir musų 
draugystėse tankiai žydi nesuti
kimai ir Avaidai. Mes, wieton gel
bėti viens kitą, >visur stengemėsi 
užkenkti.

si vien apie

Kaimas Joveisziai. Seinų 
pavietyj, SuAvalkų gubernijoj, į 
Avieną nedelią likosi triskartus 
padegtas: 29 d. Spalių padegė 
kluoną Avieuo ukinįko, ant rytojaus 
klėtis; 12 gi d. Lapkriczio tvar
tus ir nuo to užsidegė visa u- 
kė. Apart triobų, sudegė sukrauti 
sziųhietiniai javai ir 60 karezių 
nuo seniaus užezėdytų grudų.

Szalcziausia szį metą diena 
Lietuvoj buvo 1 dieną Gruodžio: 
\Vilniuje termometras rodė 20 
laipsnių szalczio pagal Celciaus 
termometrą; Kaune buvo’ 15 
laipsnių. Nemunas užszalo.

r/ Tarp avaiku.
— Girdi, Antanai, kodėl vė

jas žiemą šaltesnis negu vasarą?
— Matai, Onute, wasarą įlei

džia jį kaip kada ir į butą, taigi 
gal pasisz ldyti, žiemą įgi durys 
visada uždarytos, taigijtur būt 
vis ant lauko. <
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Isz Amerikos

4*. • * •taps užtvirtintu. Taigi norinti 
isz Lietuvos į Ameriką keliauti 
tegul mokinasi raszyti ir skaity
ti, nes kitaip jų neįleis, gyve
nanti gi Amerikoj ir,dar netu
rinti ukėsystės popierų, o nemo
kanti raszyti ir skaityti, tegul 
isz czia ne važuoja, nes sykį isz- 
važiavę ne bus atgal įleisti.

Liuosnoriai ant Kubos.
Isz Port Angelo®, VVash. Agen

tas kubieczių (kubaniszkos jun 
tos) surinko czia 85 liuosnorius 
nori n ežius keliauti ant Kubos 
musztiesi su iszpanijonais. Ke
liauja jie į St. Louis, kur gaus 
ginklus. Kokiu keliu prisigriebs 
jie Kubos, nežinia. Jeigu maiszti- 
nįkams pasiseks iszvyti iszpani- 
jonis, kiekvienas liuosnoris gaus 
po 80 akrų iszdirbtos žemės ir 
visus reikalingus žemdarbiui į- 
nagius, Jeigu maisztinįkui perga
lės, visos iszpanijonų plantacijos 
bus nuo jų atTintris ir iszdalintos 
terp kubieczių kareivių. Trau
kianti ant Kubos amerikoniszki 
liuosnoriai tiki, kad Suvienytos 
VVieszpatystės Sziaurinės Ameri
kos įsikisz į Kubos reikalus ir 
padės kubiecziams iszvyti iszpa- 
nijonis. Tąsyk vienok, taigi jei
gu Amerika įsikisztu, Iszpanijai 
galėtu padėti ir Europos viesz- 
patyslės. Jeigu tos pagelbos A- 
merika nebijotu, jau ji būt ir įsi 
kiszusi.

Lynczuoti.
Busselville, Ky.24]d. Lapkriczio, 

broliai Proctor užmuszė czia Doe 
ir Aaronę Crsftonus. Užmuszėjai 
likosi suimti, ir nedėlią atgal bu
vo jų prowa; sūdąs*visus tris 
brolius Proctorius paliuosavo 
isz kalinio, nes kaip teisino savo 
nusprendimą, nežinia katras isz 
brolių yra užmuszėjas ir koks bu
vo dalyvumas kitų brolių toje 
žmogžudystėj. VVisus tris\ ant jų 
apsaugojimo nuo įpykuy»w.. gy- 
ventojų, laikė kalinyj. Tas vie
nok jų ne apsaugojo. 18 d. Gruo
džio į kalinį įsiveržė pulkas 
miesto ir aplinkinės gyventojų, 
Billių Proctorą užmuszė cziajau 

i kalinyj, du kitu broliu iszvilko 
į isz kalinio, iszsi ved ė isz miesto ir 
pakorė. T

Geras užmanymas.
Žemdarbystės komisorius szte- 

to Michigan 
palengvinti būvį svetimų atei
vių norinezių užsiimti žemdar- 
byste. Pagal tą užmanymą, plotai 
liuosos Michigane žemės butų 
pardavinėjami ateiviams ir dar
biu įkams po 50c. už akrą 
Isz virszirus----reiktų
tik po 10 centų už 
likusius gi irzmokėti 
tolesnius metus. Jeigu tas 
nymas liks priimtu, norinti už
siimti žemdarbyste darbinįkai 
galės lengvai sau farmą n usi- 
pirkti ir tai už labai menkus pi
nįgus. Musų darbinįkai, vieton 
grustiesi po dirbtuves ir anglių 
kastynes ir tankiai ilgai be darbo 
sėdėti, užsiimti galėtu žemdar- 
byste.

Pawog«* 100.00 ).
Boston, Mass. Frau k 

nuo pats užsidėjirno czia 
“Boston Safe Deposit & 
Co” taigi nuo 1887 m. 
jo kasieriumi ir turėjo didžiausią 
užsitikėjimę banko uždėtojų. 
Tuom tarpu dabar pasirodė, kad 
per tą laiką jis prisisavino sau 
100,000 dol. banko pinįgų. Jo va
gystes iki sziol nepasirodė todėl, 
kad jis perdirbdiuėjo banko 
gas.

Iszalkusio darbas.
Apsigyvenęs Detroite 

Grand River avė, Ernest Chase, 
neturėdamas ilgai darbo, panorė
jo mat užbaigti savo amžį. Jo 
moteris pasiskolino pas kaimynus 
doliarę ant nusipirkimo maisto, 
vyras pamatęs pinįgus praszė, 
kad juos j im duotu, liet mote- 
riszkė ne davė. Chase nusprendė 
pabaigti ir su motere. Moteris 
sėdėjo ant kėdės, taigi vyras 
paėmė britwę, užėjęs isz užpaka-

Naujas biznis.
Po vakarinius ir pietvakari

nius sztetus nesugauti piktada
riai paleido daugybę cidabrinių, 
jų padirbtų, doliarų. Dirbtuvės 
pinįsrų turbut yra svetimuose 
krasztuose, kaip antai: Britiszkoj 
Kolumbijoj, Chinijoj, Japonijoj, 
ant salų Havai arba Meksike. Pla- 
tinimasi tų svetur padirbtų Ameri
kos doliarų traukiasi per isztisus 
metus, bet detektyvams nė dirbė
jų, nė platintojų pėdsaką surasti 
nepasiseka. Pinįgai tie turi tiekjau, 
jeigu ne daugiau, cidabro, kaip ir 
tikri Amerikos rando iszmuszti 
doliarai, padirbti teip gerai, kad. 
beveik negalima jų nuo tikrųjų 
atskirti. YVertė cidabro Amerikos 
pinįguose yra 50c. Taigi dirbėjai, 
nors savo padirbtiems daugiaus 
jo suteikia negu yra tikruose, vis
gi turi didelį pelnę. Sziaip isz to 
p?lno Amerikos iždas.

Apsunkinimas ateivvystes.
17 d. Gruodžio, Wa&hingtono 

senate buvo perkratinėjamas už
manymas pono Lodge, apsunky- 
ti ateivyste isz svetimų 
krasztų per neįleidimą su visu 
ateivių ne mokanezių skaityti 
ir raszyti. Užmanymas tas likosi 
senato priimtas 52 senatorių bal
sais priesz 10. Iszemimas tapo 
priimtu vien dėl kubieezių, kol 
ant Kubos maisztai nepasibaigs. 
Pagal naujai užgirtę bilių ne da- 
leista su visu iszlipti ant Ameri
kos krantų visiems ateiviems 16 
melų, kurie ne mbkės raszyti ir 
skaityti savo prigimtoj kalboj. 
Mokantis raszyti, skaityti, jeigu 
atsigabena su savim paezią ir 
vaikus arba tėvus, gal pa
reikalauti, tad tie būt su juom į- 
leisti, nors ir nemokėtų raszto. 
A lt persitikrinimo apie tą mokslą, 
randas iszsiuntinės į ateivių ko
misijas kopijas konstitujos Suvie
nytų Wieszpatysczių Sziaurinės 
Amerikos, atspaudintas visokio 
se kalbose ant storos popieros 
szmotelių, ant kiekvieno szmote- 
Iio bus 5 eilės; visi szmoteliai 
tvers drauge visą konstituciją ir 
dėl kiekvienos kalbos bus atsky
ri skrynutė, kurioje bus visi 
szmoteliai konstitucijos sudėti. 
Jeigu atkakęs ateivys pasirodys 
lietuviu esąs, bus jis privestas prie 
skrynutės kur patalpinta konstitu
cija liietuviszkoje kalboje/. Turės 
isztraukti vieną isz szmdtelių su 
5 eilėms atspaustos konstituci
jos ir ją turės perskaityti ir pas
kui perraszyti cziajau prie exa- 
minuojanezio urėdnįko. Kas ne 
galės isztrauktos dalies perskaity
ti ir perraszyti, bus tuojaus atgal 
gražinamas tuom paežiu laivu,ant 
kurio atkako. Bilius tas dar nė pre
zidento nė kongresoue užtvirtin- «ez. šii
tas, bet nėra abejonės, kad jis 1 lioužvertė nieko pikto nejauczian-

ežią moterisakę ir pradėjo su brit- 
va pjauti gerklę. Paskui norėjo 
ir pats su sawim teip padaryti, 
bet subėgo kaimynai ir ne davė.. 
Su perpjauta gerkle moteriszkę 
nugabeno į ligonbutį. Daktaras 
vienok pasitiki ją nuo myrio isz- 
gelliėti.

Smarki dargana.
Iszilgai rytinių Amerikos 

krantų siautė smarki vėtra ir 
dargana. Daugelis laivų likosi 
pagadytų. VVisi pasivėlino ateiti 
į New Yorką. Middletovne, Con. 
teip daug sniego supustė, kad 
kaip kur pusnys i siekia 15 pėdų 
augszczio. Ant lygumų 
pėdų. Į Bostono uostą 
įplaukti nė vienas

sniegas 2 
ne dryso 

laivas. 
Garlaivyis “St. Bonano”, isz Lon
dono, pasivėlino, nes vėtra siautė 
ir ant oceano. Telegrafas nuo 
kranto prie žiburių ant Highland 
tapo vėtros sutraukytas. Phila- 
delphioj snigo keletę dienų, su
pustė dideles krūvas ant sztrit- 
karių linijų ir karai turėjo pa
liauti keliavę į priemieszczius. 
Suszalo ir keletas žmonių.

Prapuolė.
Kalamazoo, Mich. Prapuolė 

ežia nežinia kur Evans, kurisai 
turėjo su savim 1700 dol. Polici
ja surado jo kepurę ir žiedą krau
jais aptaszkytus. Taigi nieks ne 
abejoja, kad jis plėszikų likosi 
užmuštas, kurie turėjo kokiu 
nors budu užuosti pinįgus pas jį 
ėsanezius. Kūno iki sziol surasti 
ne pasisekė.

Už geni geru užmokėjo.
Isz Detroito, Mich. Pereitu 

petnyczią, iszeinant isz Detroito 
geležinkelio trūkiui, koksai vai- 
kiozas, papratęs dykai keliauti, 
įsikraustė į frachtinį trūkio wa 
gonę, bet jį užtėmyjo kondukto
rius ir liepė nuo bėganczio trūkio 
nulipti, valkiozas vienok nepa
klausė, atsisėdo į tarpę vvagoųi^. 
Iszėjus trūkiui, kada tasai atbėgo į 
Dęįtay, konduktorius norėjo ne
užmokėjusį už kelionę pasažierių 
isz tarpo vagonų nustumti, taigi 
kaip tai paprastai daro, užlipo 
ant vagonų virszaus ir tuom ke
liu norėjo priėjo prieiti, bet pas-

padavė užmanymą | Prud<> jam koja ir nupuolė į tar-

žemės, 
mokėti 

akrą, 
per 5 
užma-

Milės, 
banko 
Trust 
buvo

knį-

ant

pą vagonų. Butų jį trūkis per- 
važevęs, jeigu sėdintis tarpe 
vagonų valkiozas puolantį ne bu
tų sugriebęs ir ne sulaikęs. Trū
kį sulaikė, o konduktorius, už isz- 
gelbčjimę nuo suvažinėjimo, ne 
tik kad valkįpzo ne varėr-nuo 
trūkio, bet pavedė jam savo 
va vagone

lo-

Bjaurus darbas.
Mieste Syracuse, N. Y. 

užnuodintos kavos pasimirė trys 
vaikai Novako. Tėvai vaikų ir 
dar vienas jų sūnūs teiposgi bu
vo apsirgę, bet pasitaisė. Stanis- 
lovas VVisloski ir jo moteris li
kosi suaresztuoti, nes kaip sako, 
jie į kavą nuodų pribėrė. Wislos- 
ki mat norėjo nunuodinti Nowa- 
kų wi®ę szeimynę, idant jiems 
pasimirus pagriebti nuo anų ban- 
kos knįgą ir pinįgus paimti. Tą 
isz tikro atliko ir pinįgus paėmė, 
bet per tai į kalinį pateko. Jeigu 
ne būt pavogę knįgos, gal būt 
jų darbo ne būt susekę.

nuo

t Nev Yorke, 20 dienę Gruo
džio, gyvenime Arono Goldsmith, 
po nr. 514 E. 58 ui. atsitiko 
ex|)Iiozija liampos ir nuo to už 
sidegė namai. Wisa Goldsmitho 
szeimyna, susidedanti isz jo pties, 
jo paezios ir 4rejatos vaikų 
degė. Tarnaitė, Mary Rosa, 
sigelbėjo vien tuom, kad 
langę iszszoke ant ulyczios 
deganezių namų.

su- 
isz- 
per 
isz

| Pereitą nedėlię buvo Suvie
nytose Wieszpatystėse Sziaurinės 
Amerikos 367 nusibankrutinimai, 
Kanadoj gi 47, taigi isz wiso 424. 
Pereituose metuose, į tą patį lai
ką, buvo jų tik 409.

t Hamburgo garlaivys “Thu- 
ringia”, kurisai 17 d. Lapkriczio 
iszplaukė iss Havro (Prancūzijos 
pakrantėse) į vakarines Indijas 
(vidurinėj Amerikoj), susidaužė 
netoli VVenezuelės pakraszczių. 
Kiek žmonių prigėrė, dar nežinia.

t Netoli Monticello, UI. ve
žantis darbiiiįkus trūkis Louis-, 
ville Ch cagos geležinkelio isz 
szokoisz rėlių, prie ko vienas 
darbinįkas likosi užmusztas, trys 
gi mirtinai sudaužyti.

t Kastynėse Curay, Col., besi
leidžiant darbinįkamsį szafię, nu
puolė nusileidimo prietaisa; 5 
darbinįkai, kurie toje prietaisoje 
sėdėjo, likosi ant vietos užmusz- 
ti.

| Netoli Lot-’h is,’ ’ La. susi
ni uszė du Tex.is & Pacific ge
ležinkelio trukiai; prie to susi- 
muszimo 3 žmonės likosi užmusz* 
ti, 9 gi yra sunkiai sužeisti.

Isz darbo lauko.
Rengiasi isz Detroito, Mich. 

dirbdinti liauju elektriszkę gele
žinkelį į Port Huron. Kalba, buk 
kapitalistas John Dyer gavo jau 
ir koncesiją. Naujts geležinkelis 
trauktųsi nuo Jefferson ui. De 
troite, per Ml. Clemens, Nev 
Baltimore, Butine City, St. Clair 
į Port Huron. Durbę neužilgio ža
da ežia pradėti.

* Detroite, Mich. Carshapose 
yra prilipinti apgarsinimai, kad 
jos moka norintiems gauti darbą 
suaugusiems po 50c., vaikams gi 
po 15c. ant dienos, taigi tiek, 
kiek uždirba Maskolijoj po mies
tus darbinįkai. Apie krasztus va
karinės Europos nėra jau nė kal

bios; ten darbinįkai uždirba dau- 
giaus.

Tacoma, Wash. Rengia ežia 
didelę drapanų dirbtuvę, kurioje 
isž pradžių dirbs 125 siuvėjai. 
Dirbtuvė padirbs po 150 garnitu- 
rų kas dieną.

ISZ
Lietinviszhu dirvų’
* AMERIKO.

Isz Broad Brock, Conn.
50 “Lietuvos” numeryje patė- 

myjau užklausymę apie mierius 
naujai užsidėjusios musų f.irme- 
rių Szvento Izdoriaus Draugys
tės, taigi asz pasiriežiau ap- 
reikszti tuos mierius lietuviszkai 
visuomenei.

Draugystė Szvento Izidoriaus 
turi mierius tokius jau, kaip ir 
visos pagelbinės draugystės: lai
ke ligos moka po 5 dol. apsirgu- 
ftiems sąnariams; mėnesinis mo 
kestis sąnarių yra po 50c. Taigi 
ežia nėra reikaloplacziausraszyti, 
kadangi kiekvienas žino mierius 

musų pagelbinių draugysezių.
Ką tikėjosi “Rytas” atsiekti 

per savo iszsitarimą, kad ,.jeigu 
susirinks geras sąnarių pulkelis, 
tai apie kitę pavasarį draugystė 
galės prisidėti ir pasirodyti su 
savo tautiszkais darbais,”—asz 
nežinau, kodėl teip paraszė: ar 
|>er apsirikimą, ar nesuprasdamas

jas apsiriko, tai rodosi “Ryto” 
rėdytojui prigulėjo pataisyti, nes 
jo rėdytojas gerai tuos mierius 
žinojo. Dėl to klaidaus iszsitari- 
mo kiti musų broliai galėjo pa- 
mislyti, kad mes isz tikro sutvė
rėme ežia draugystę paskirtą atli
kimui tautiszkų reikalų. Czia pas 
mus dar nieks nesirūpina apie 
tautiszkus darbus, apie visuome- 
niszkę labą. Wos musų sanariai 
drebanezia ranka iszkrapsztė, po 
doliarę, tikėdami kad tie pinįgai 
pražus, o jau apie lietuvystės la
bą nieks pas mus nesirūpina.

6 dieną ežio mėnesioj atsibuvo" 
pirmas susirinkimas, ant kurio 
vos ne vos prisiraszė 22 sanariai. 
Tapo iszrinkta vyriausybė į ku
rią pateko: prezidentas—Mikola 
Paltanavyczia; vice-prezidentas 
—Karolius Palazija; sekretorius 
— J. Damijonaitis;- kasierius 
—Petras Sabanis; kasos apieku- 
nai: St. Mažeika ir Jonas Stru- 
vas. Wienas isz Komiteto.

LietinviNzkas bicyklistas.
Ant terptautiszkų bicyklistų 

lenktynių Nev Yorke ėmė daly- 
"’umą, kaip apie tai paduoda lai- 
kraszcziai, ir lietu vys Bra- 
šzkis isz VVilkes Barre, tik nežinia 
kodėl jis savo pravardę permainė 
ant Joe Rice, ir su svetima pra
varde į lenktynes stojo. Braszkis 
gawo antrą prizą,' taigi 8060 dol. 
Pirmą prizą gawo Feddy Hale isz 
Airijos (Irlandijos). Braszkis 
į 72 valandas atliko keliai 1882 
mylių. Teisyne, lenktynėmis ant 
bicyklių mes lietuvystės ne pa
kelsime, bet visgi geriaus ant jų 
atsižymėti, negu pagarsėti isz 
pesztynių ir girtuoklyszczių.

Pagirtinas nusprendimas.
“Darbinįkas”’1 paduoda, kad 

Shenandoryj, pereitos nedėlios 
dienai, ant susirinkimo jaunuome
nės, salėje Liet. Kepubl. Kliubo, 
buvo apsvarstymai ‘ apie įrengi
mu vakarinės mokslainės. Nutar
ta pirmą mėnesį užsimokėti po 
2 dol., o paskui po $125. Mok- 
slainėj mokys: lietuviszkai raszy* 
ti, skaityti, lietuviszką ir visuo- 
meniszkę istoriją, geografiją, ro- 
kundas. Kad tik nieks to jau
nuomenės stengimosi ne griautų, 
kad uždėtai mokslainei ne pri
reiktu isznykti, kaip isznyko antai 
lenkų pramintas žmonių universi
tetas, priesz kurį stojo lenkiszki 
klerikaiiszki laikraszcziai.

Naudingas už manymas.
Nr. 51 “Vienybes”, p. Zemken- 

tis patalpino užmanymą įsteigti 
Tiįžej^ lietuviszkę spaustuve ir 
kiųgų pardavinyczię, ant ko 
reiktu apie 10—15000 dol. Isz 
spaudinimo knįgų sz’ędien vo- 
kiecziai lobsta, jiems lietuviai 
savo pinįgus gabena. Teisybė, 
buvo Tilžėj lietuvių įsteigtos 
spaustuvės, kaip antai: Jankaus, 
Mikszo, Weyerio, YVoskos, bet 
jiems ne pasisekė. Weyeriui ir 
Mikszui nepasisekė todėl, kad 
pinįgus, kokius spaustuvė už
dirbdavo, palikdavo jie karezia- 
mose, o ant jos užlaikymo ne pa
aukaudavo nieko. YVoskai truko 
turtų iszsyk, ne? jis uždėjo spaustu
vę ir dol. neturėdamas. Jankus 
nugrimzdo todėl, kad norėjo, idant 
spaustuvė pati jam pelnę 
atgabentų, bet iszmintingo 
truso ir teisingumo prie jos 
nepridėjo. YVokiecziams vienok, 
kurie kitaip elgiasi, spaudymas 
lietuviszkų knįgų didelį atgabena 
pelnę,. Ar mes ne galėtume 
į savo nagus ,paimti, uždėdami 
ant kooperatyviszkų pamatų lie 
tuviszkę spaustuvę? Ant tokių 
patiktų yra juk gana daug 
lenkiszkų spaustuvių Amerikoj, 
teisybė, ne pergeriausiai joms se
kasi, bet tai todėl, kad jų yra per
daug, o lenkų norinezių skaityti 
per mažai. Ne tik kad uždėta 
Tilžėj spaustuvė atgębentų pel
nę jos įsteigtojams, bet joje rastų 
darbę keletas lietuvių. Antai 
kompanijos Cripple Creek aukso 
kastynių turi' akcijas net po 5 
centus. Ant tokio pat pamato, 
mums rodosi, galima įrengti ir 
lietutviszką spaustuvę ir knįgų 
pardavinyczię Tilžėj. Pinįgų gal 
kiekvienas ti^k ant to apvers
ti, kiek gali, o paskui pelnas da
lytųsi pagal daugumą inąszimo, 
kaip tai paprastai visur yra.

Swetimi Balsai.
Pakilus klausimui apie 

gimę, lietuviszkose 
žemiszkų įrėdnių, Wilniaus jene
ral gubernatoriaus laikraszlis, 
“Wilenskyr VViestnik”, apreiszkė 
savo nuomones apie iszlygas, ant 

zkokiųtos įrėdnės privalo remtiesi 
musų kraszte. Isz viso sanpro
tavimo “VVilensko Wiestniko”, 
matyt, kad Wilniaus. jeneral 
gubernatorius žemiszkas įrėdnes 
nori pastatyti 
taigi teip jas 
butų naudingos ne vietiniems 
gyventojams, taigi lietuviams 
įtrba lenkams, bet maskolių ma-

įstei- 
rėdybose,

Wilniaus ; jeneral

ant tokių pamatų, 
perdirbti, kad jos

masko-

žumai. Jeigu ežia pripažinti liuo- 
sybe, sako “WiL Wiest.” tai Lie
tuvos žemiszkose įrėdnėse iszsi- 
kerotu vien lenkystė, taigi jos rū
pintųsi vien apie lenkų dvarponių 
reikalus Nors lenkiszkę įtekmęga- 
lėtu sz ek tiek mažinti iszrinkti lie
tuvių ukinįkų reprezentantai, tai, 
sako “NVilėnsky Wiestnik”, prie 
sziędieninių iszlygų, tie žmonių 
reprezentantai turčių būt vien 
tarnais lenkų dvarponių. Antras 
klausymas yru, kad sziędien 
lietuviai ir abelnai katalikai 
Lietuvoj ne gal būti urėdnįkais. 
Taigi-kaip būt su žemiazkoms . 
įrėdnėms? Ar jose vietas žemiszkų 
gydytojų, rasztinįkų galėtu už
imti ir katalikai? Nors savo 
straipsnyje raszėjas “VVilensko 
VViestniko”, matomai
liszkas urėdnįkas, ne iszsitaria 
ant kokių pamatų turi būt pas
tatytos žemiszkos įrėdnės Lietu
voj, bet galima numanyti, 
kad jisai nenorėtu remti jų ant 
lidoso žmonių rinkimo, ne norėtu 
ir įleidimo į jas katalikų urėdnį- 
kų. Žinoma, ką nedrąsiai iszsitaria 
raszėjas “VVilensko VV iestniko”, 
apie tą drąsiai pareikalavo 
Orzevsky nuo Peterburgo vidų- . 
rių ministei i jos. Mes jau sykį ra- 
szėrne, kad nuolemiszkų įrėdnių 
mes ne laukiame nieko gero 
lietuviams. Sanprotavimas “VVi
lensko VVie.>tni ko” musų nuomonę 
vien paremia. Tokios, kokiomis 
norėtu jas padaryti augszcziausi 
Lietuvos maskoliszki urėdnįkai, 
jos butų vien musų dabotojoms, 
per jas lietuviai butu dar smar- 
kiaus suveržti, ir tai už savo 
pinįgus, nes ant zemstvų randas - 
nieko ne duoda. '

f

sutikimus lenkų su maskoliais, 
i prispaudimą lenkų, sako, kad 

tą prispaudimą pagimdė katali- 
. kystė ir Rymo kurija (popiežiaus 
• valdžia). Laikrasztis sako, kad 

maskoliszka valdžia iszsyk, Ryma 
prigauta, nesuprato savo reikalų 
ir vieton griebtiesi katalikystės, 
griebėsi lenkystės, pradėjo nai
kinti lenkiszkę kalbą, lenkiszkus 
paproczhrs, nors tie esą nepavo
jingi Maskolijai, jai pavojinga 
esanti vien kunįgija. Taigi 
Peterburgo laikrasztis kvieczia 
Maskolijos vaklž:ą persekioti vien 
katalikystę ir jo^ tarnus.

Raginimas “Skieto” gal atga. 
benti vien tokius vaisius, kad 
maskoliszkos valdžios paklausys 
jo kaslink didesnio dar prispau
dimo katalikystės, nes nuo tokių 
raginimų laikraszczių prasidėjo 
v:sada visi prispaudimai. Mas- 
kolija vienok spausdama katali
kystę, nepaUuosuos raiszczių ant 
lenkystės uždėtų, jų paliuosuoti 
nė negal. Sunku atskirti tikybą 
nuo tautystės, kadangi nežinia 
kur viena baigiasi, o kita prasi
deda. Teip tautystė kaip ir tikyba 
skiria lenkus nuo maskolių, ne 
galima nekęsti vienos jų ypaty
bes, o pamylėti kitą. Taigi visa
ta kalba p^Svieto” yra vien 
svajonė, arba tiesiog sakant 
melagystė, paskirta ant isztei- 
sinimo maskoliszkų valdžių ne
teisybės. Maskoliszkos valdžios 
juk neapsistojo niekur ant pri
spaudimo vien tautystės, bet 
visur spaudžia ir spaudė 
katalikus: Lietuvoj, paveikslan, 
lygiai prispausti katalikiszki ku- 
nįgai, kaip ir lietuviai, prispau
stas jų tikėjimas ir tautystė. 
Katalikams uždrausta užimti ir 
mažiausiai apmokamas vietas 
urėduose, apsunkinta pirkinėti 
žemę net • ukinįkams, o drauge 
su tuom, uždrausta spaudinti ir 
knįgas, kurios jau isžtolo tik su 
katalikyste riszasi.7' Taigi tas 
rodo, kad Maskolija ne kenezia 
ne tik katalikystės, bet visokios 
tautiszkos skirtybės terp savo 
pavaldinių: stengiasi.^isznaikinti 
pritinkaneziais ir uepritinkan- 
cziais budais kaip vieną, teip ir 
kitą.A lietuviai n$~«g^l patikėti 
“Svieto ’ iszvadžiojimams. Mas 
kolija paliaus vien tąsyk spaudusi .. 
lietuvius, kada jų spausti ne galės, r 
kada dabartinis spaudimas pasi
rodys pavojingu..

4

9



H V GI E N H •J
-------- arba---------

Mokslas apie iižlaikyma sveikatos, 
pagal Berners’į.

Iszsirinkdami drabužius žiūrime, kad jie 
būt gražus ir naudingi Gerai yra rupintiesi 
apie gražumu, bet elgtimėmės neiszmintingai, 
jeigu žiūrėtume vien aht gražumo musų apsi- 
rėdymo, o apleistume su visu jo naudingu
mu

Pažinojau vienų merginų, kuri rėdėsi la
bai prastai, ant gerų in gražių drabužių tru
ko jai pinigų. Vienų kaįrtų sugriebė kiek pinį- 
gų ant geresnio apsireflymo. Kaip jums rodo- 

* si, ka ji sau nusipirko? Gal szilta apsiavimų? 
Ne, ji pirko,sau žiedų. Tuom parodė, kad jai 
rūpėjo vien gražumas, o ne naudingumas ap- 
sirėdymo. Žiedas jos ne saugojo nuo szalczio, 
o seni, nusitrynę drabužiai dar ne dailiaus 
iszrodė; taigi neiszmintinga mergina ne tik 
nepastojo per savo pirkinį gražesne, bet rodė
si dar labiaus nuskurusi.

-Bet ne ji vieną teip neiszmintingai el
giasi. Pažinojau dailgei merginų, kuriom^, jei
gu kas duotu išsirinkti: gražių skrybė
laitę su plunksnoje ir dailius czeverykus, 
griebtu skrybėlę, nors seni iszklypę czevery- 
kai vos ant kojų laikosi.

Man neiszrodo puikiai, jeigu moteriszkė 
turi dailiai sustulpuotų szlebę, o suplyszu- 
sias ant kojų panczekas, arba jeigu jų su vi
su neturi. x

Prasidedant pavasariui daugelis stengia
si užmesti sziltus žiemos drabužius, o įsitai
syti naujus pa vasarinius, Žinote vienok, kad 
pavasary j oras tankiai mainosi, kaip tankiai 
po trumpai sziluinai užstoja vėl szaltis ir vėjai, 
todėl niekada neprivalote skubintiesi užmes
ti sziltus žiemos drabužius. Geriaus ]>er szil- 
tai rėdytiesi, negu permaltai. Tankiai, nors 
tas neširisza jau su sziluma, kenkiame musų 
sveikatai nesziodami per anksztus drabužius; 
neiszmintingai daro musų moterys ir mergi
nos besivaržanczios gorsetais, Teisybė, ta da
ro moterys ir kitų tautų, bet argi musisz- 
kės neatbūtinai privalo megždžioti kaimynus 
vien tame, kas yra piktas? tegul pasisavina 
nuo jų vien pagirtinų! Daugelis musų ^mergi
nu, varžydamosi, nori į szirszę pavirsti, tfet ne- 
pamislyja, kokių tuom sau skriaudų daro; 
jeigu jos žinotu, kaip stebuklingai, kaip dai
liai musų kūnų gamta surėdė, kaip jį papuo- 
szia. jeigu žinotu, kad kiekviena musų kūno 
dalis turi savo užduotų ir kaip tokiu varžimo- 
si gadina surėdymų viso musų organizmo, isz 
tikro paliautu besivariusios.

Plaucziai, szirdis, pilvas ir 1.1, turi vien 
tiek vietos, kiek reikia ant atlikimo jiems 
paskirto darbo, jeigu todėl besivaržydami su- 
mažysime tų ruimų, tik apsunkinsime tų mu
sų organizmo dalių darbų ir per tai galime 
sutverti sunkių ligų, kurių jau paskui sunku 
bus iszgydyti.

Neiszmintingas toksai neva dabinimasi ne 
tik nepadailina jaunos merginos,bet prieszin- 
gai, dar negražesne jų padaro. Jeigu gamta 
jai suteikė laibų liemenį, labai gražu, bet jei
gu ne, visokį iszmislai ne padarys jos gražes
ne. Besivaržanczios viename daikte, per tai 
iszsipus, sustorės kitame ir per tai iszrodys 
dar bjauriaus ir szlykszcziaus negu butu isz 
tikro paliekant padailinimų vien gamtos dar
bui. /

Kų kalbėjome apie laibų liemenį, tas 
pats yra ir su kojoms. Wisi nesziojanti 
anksztų kojų apsiavinių, norėdami tuom kojų 
sumažinti, užsipelno vien užtrinas ir vieton 
to, nieko gero ne apturi, nes ko iszmintinges- 
nė gamta Tie suteikė, to nė joks sziauczius 
neperdirbs.

Kada szaltis yra pavojingiausias? Atsi
minkite, kų kalbėjau apie vodingumų szalczio 
seneliams, silpniems, ligoniams ir vaikams.

Iki sziol kalbėjome apie blėdį, kokių 
i mums szaltis atgabena, bet negalime užtylėti 
ne paminėję jo naudos, kokių mums suteikia.

Vidutiniszkas szaltis mus gudruti na, su
teikia norų dirbti.

Jeigu rytmetyj atsikėlę iszsimaudysite 
|szaltame vandenyj, bus jums szilcziaus negu 
pirma. Iszsyk szaltis mums ne malonus, bet 
užtatai j>o jo įtekme kraujas greicziaus pra
deda tekėti, veidas jūsų paraudonuoja.
, Turiu dar pridurti apie .reikalingumų 

szalczip ir žiemos augmenims ir musų lau
kams. •

Isz wisur.
l,-------- «

U Fiesdarių butas angliszkos 
kolionijos Pietinės Australijos už- 
gyrėnaujas tiesasapsunkinanczias 
svetimą ateivyslę.

f Du prancuziszki laiwai .•“Ma
rio Fanny” su 14 žmonių ir 
“Commeutry” su 20 žmonių, ant 
jūrių paskendo. Žmonės visi pri
gėrė.

Kodėl žemdarbiai kasa ir aria žemę, ant 
kurios nori augmenis auginti? 1 
z Daro tų, idant sutrupinti žemę, padaryti 
jų minkszta.tinkanczių jiasetoms javų sėkloms 
arba persodytai pasodai. Szaltis isz dalies už
stoja žagrę ir špatų. Ar patėmyjote, kaip dir
va pasidaro minkszta po didelių szalczių? Pa
žiūrėkime dabar, kodėl teip būva. Daugelis 
daiktų szildami iszsiskeczia,i)asididina, o szal- 
dami raukiasi,'susitraukia, mažinasi.

Su vandeniu yra tas pats: ir jis j>o įtek
me szalczio susitraukia, bettik iki paskirtam 
rubežiui, toliaus'gi pradeda skėstiesi: van
duo nuo szalczio susitraukia iki 4 laipsnių 
sz ii urnos Celciaus termometro; jeigu szaltis 
dar didesnis, tai jis toliaus jau nesusitrau- 
kia, bet prieszingai, pradeda skėstiesi. Todėl 
nuo szalczio trūksta indai su užszalusiu van
deniu. Gal jums rodosi, kad indai tie trūks
ta betirpstant ledui?

Ne. Vanduo esantis inde, szaldamas pra
deda skėstiesi ir reikalauja didesnio ruimo, 
skeczia sienas, bet kad nuo szalczio pavirto 
į kietų ledų, ne gal jau per indo pįyszius isz- 
tekėti laukan; tas atsitiks vėl tųsyk, kada le
das nuo szilumos sutirps.

Taigi vanduo esantis žemės skylutėse, 
szaldamas skecziasi ir tokiu budu trupina že
mę teip kaip žagres noragai.

Matome, kad szaltis užstoja augmenims 
žemdarbio darbų, bet ant to dar nepasibaigia 
jo nuopelnai: jis yra ir musų mokintojumi, 
jis priverczia mus labiaus darbuotiesi ir ant 
visuomeniszko labo.

Tam ne norite tikėli, pa lauk k i te vienok 
ir persitikrinsite, kad teip yra isz tikro,

Karsztuose turtinguose krasztuose užten
ka žmogui isztiesti rankų, o pati gamta sutei
kia viskų, ko jis reikalauja. Tcslėl ir karsztų 
krasztų gyventojai paprastai tinginiai. Szal- 
tuose krasztuose ant sugriebimo to, kas ant 
gyvenimo reikalingas, reikia (liktai prakaito 
iszlieti, (liktai darbuotiesi ir per tai žmogus 
pastoja darbsztesniu. Norėdami turėti rei
kalingų maistų priversti ežia arti žemę ir sėti 
grūdus, laužti galvų, kur geriaus tokių ar 
kitokių grudų veislę pasėti ir tokiu budu turi 
priprasti prie svarbesnių mislių, stojasi 

darbszcziais, reikalas priverczia tapti isz ra t 

dėjais ant palengvinimo sau darbo ir ant su
rinkimo (langiaus vaisių nuo savo darbo.

Karsztuose krasztuose žmogus ne reika
lauja rupintiesi apie statymų tvirtu triobų— 
jeib budele isz sziaudų su kr i auta ten užten
ka. Prieszingai yra szaltuose krasztuose: ežia 
reikia statyti d nitus, su storoms sienoms ant 
tvirtų pamatų iiAmus ir tas priverczia žmonis 
pažinti ypatybes visokių akmenų, medžių; 
szaltis pagimdė mokslų statymo puikių, gra
žių triobų. Szaltuose krasztuose reikia szildy- 
ti peczių namieje. todėl žmpnės kasa anglis 
ir tirinėja žemės vidurius, idant juose suras
ti sau reikalingus daiktus.

Vienok per szaltas oras, kaip antai toli
muose sziauriuose, teii>osgi negeras. Galima 
jį prilyginti prie pikto inokintojaus, kurisai 
ne iszmano kitaip mokinti, kaip nuolatai 
bausdamas ir bardamas ^mokintinius —toks 
būdas neduoda vaikams pamylėti mokslų, 
atima norų p^ižinti naudų iszgero,teip kad pra
deda vaikai jo nekęsti. Taigi vieton gero, 
atgabena piktų vaisių. Tas ]>ats yra ir siųier- 
szaltu oru.

|| Ant Baltųjų jūrių szį met^ 
neiszpasakytai daug* silkių pri- j 
gaudė, taigi jos ežia su wisu atpi
go. Už pudgi silkių moka 20 kap., 
o už kupinu wežtm^ k^ tik pa
gautų 2—3 rublių.

|| Kastynėse Rosica, Wengrijoj, 
atsitiko Tsmarki gazų explipzija. 
Prie to 40 kalnakasių likosi už- 
niusztų/o trūksta dar 27, taigi 
tiki, ka'd ir tie likosi užinuszti ir 
tunai jų |ur būt dar užgriovu
siose kastynių olose.

• "i
|| Ant stacijos Bachmaez, Kije- 

wogub. geležinkelio trūkis we 
žantis kareivvius užbėgo ant trū
kio vvežinezio kp tik paimtus į 
kariauną akrutus. Trys wagonai 
likosi sudaužyti. Keturi akrutai. 
tapo užinuszti, sunkiai sužeistų 
yra 9, o leugwiaus apkultų 30.

|| Mieste Zuerivhe, Szvveicarijoj, 
pradėjo iszeidinėli laikrasztis 
••Russische • Zuotaende, unpartei- 
sche Monats Revue”. Mieris to 
laikraszczioyra: kaip tik galima, 
dirbti ant sugriowimo despo
tizmo Maskolijos ciecorių ir jo 
tarnų. Diewe padėk!

|| Mieste Cassino, Italijoj, ap- 
tiekorius Belaro dirbdino slapta 
bombas ir turėjo jų diklai padir
bęs. Sukrautos gatawos- bombos 
expliodawo ir sugriowė namus. 
Prie to keturios žmogystos likosi 
užmusztos arba mirtinai sužeis
tos.

|| Pawielrė Indijose nešima ži
ną. Mieste Bombay iki dabar ap
sirgo 1511 žmonių, o isz to skait
lines 1094 pasimirė. Turtingesni 
gyventojai, isz baimės, kraustosi 
isz užkrėsto liga miesto. Iki 
sziol iszsikraustė 200,000 žmo
nių. Per tai padėjimas beturezių 
dar labiaus pasiniekino, nes -Msz- 

^ikrausezius turtingiems, betur- 
cziai niekur ne gauna d|rl>o; 
nedateklius maisto ligą dar la
biaus platina. I

|| Kamence Podolskam (Podo- 
liaus gub. Maskolijoj) ką tik pa 
»ibaigė provva 14 metų gimnazi 
jos mokintinio, sūnaus inaskolisz- 
ko urėdnįko Boguczackio. Tasai 
mat prikalbėjo sawo draugą Kai 
mokovvskį pavogti nuo tėvo 
kuo daugiausiai pinįsrų ir bėgti 
abiem į Ameriką Kalmokovt«ki 
isztikro paszlavė tėvui 250 ru
blių. Taigi draugai isztraukė ne
va į tolimą kehoi?e, bet vos atsi
rado urwe, Boguczacki užmuszė 
savo draugą,- pinįgua isztraukė 
isz kiszeniaus, kūną gi užkasė į 
žeme ir pargrįžo namon. Už tokį 
darbą nusudyjo jauną užmuszėją 
ant 7 metų į katorgą (prie sunkių 
darbų),

Taigi juo labiaus į tu^s busite pauasziais. 
taigi jeigu busite pailsę, ne valgę, reikia sau- 
gotiesi nuo perszalimo. Jeigu sugrįsjite pail
sę. suszilę nuo sunkMUS darbo, ne nusirėdy- 
kite urnai, ne sėdėkite szaltaine kambaryj, 
nes tašyk lengviausiai galitęverszalti

Isz kitos vėl pusės,per diaeli saluma yra 
teiposgi pa vėjinga .3 >ras musų kraszto yra vi
dutiniszkas, bet atsitinka i>er isztių vasarų 
teip karsztos dienos, kuriose paveriingu yra 
iszeiti į laukų ant saulės, iszėmus ryta ir va
karų, nes karšyti saulės spinduliai puęlanti 
ant galvos gal jums užkenkti. Tokiose dieno
se, jeigu tik nėra neatbūtino reikalo, ne rei
kia eiti isz kambario laike didelių dienos 
karszcziu. nes kaip sakiau, lengva yra su
griebti galvos skaudėjimų, o k^ip kada ir 
sunkesnę ligų. Tankiai matyt mažus vaiku- 
czius laike (lidfciųusių dienos karszcziu vatio- 
jamus vežimėliuose: nesuprantu, kaip tokiame 
karsztyje gal juos motinos isz namų iszleisti! 
Turbut nesziotė papratusi žiemų vidurdienyj 
važioti, nesuprasdama kad tai pavojinga, da
ro tų ir vasaros karsztyje; gal juk tų atlikti 
vakarais, kada karsztis mažesnis. VViliuosi, 
kad jus niekada teip nedarysite, bet visada 
taisykitės prie reikalo.

Nesakau, kad szaltis tų viskų pats atlik
tu, apie kų kalbėjau: žmonės ir prie to turi 
prisidėti, bet tų kiekvienas žino, kad juo kas 
lengviaus gal kų sugriebti, juo mažiaus apie 
tų rūpinasi. Žmonių apszvietimas, darbsztu- 
mas, iszdirbystė ir abelnai kultūra augsz- 
ežiaus stovi pas gyventojus krasztų su vidu- 
tiniszku oru, negu karsztuose arba labai szal
tuose krasztuose. ,

Czystumas.
Viliuose, kad atsimenate apie tų, apie 

kų pirmiaus kalbėjau: tai yra. kad viskas, 
kas atsiskiria isz musų kūno, turi būt tuo- 
jaus praszalintu. .

Žinote gal, kad kūnas visokiais budais 
gal praazalinti sunaudotas, nereikalingas, su
gedusias daleles. Vienu isz tokių būdų yra 
musų kvėpavimas, kitu gi praszalinimas tų 
nereikalingų dalių j>er odų; apie tų paskuti
nį būda ]>akall)ėsiine placziaus.

(Toliau bus).

t Raszėme mes “Lietuwoj”, 
kad 7 d. Sėjo? szių metų, laikė 
procesijos per Devintines, mieste 
Barcelonoj, Iszpanijoj, aimrcKstai 
metė dinamito bombas į pulką 
trankenczių su procesija žmonių. 
Expliozijos likosi sudraskyti 6 
žmonės, o 50 buwo mirtinai su
žeistų. Tapo po tam suimtų 100 
žmonių, kurie už tą bjaurų darbą 
ir pateko po šulu. 16 dieną 
Gruodžio szių metų, tapo apgar
sintas sūdo: nusprendimas: 28 
anarchistai likosi ant nužudymo 
nuspręsti, o 59 jų pagelbinįkai 
ant ilgo kalėjimo. Kiti isz su
imtų pasirodė ne kaltais.

|| Laikrasztis “Samarskija 
VViedomosti” pranesza apie szi- 
tokį atsitikimą: ukinįkrfs kaimo 
Gusicki, Bielichov, iszgirdęs ko
kį ten riksmą ant kaimo ulyczios, 
iazbėgo isz buto ir pamalė, kad 
ant kaimo pliaciaus bėgioja 
kaip akis iszdegę, karvės, wer- 
sziai ir awys, kurias kandžiojo 
atsivilkęs į kaimą vilkas. Ant

pagelbos gyvuliams atbėgo uki- 
nįkas Sergiejev, kurisai netikė
damas patikti vilką, nieko į na
gus ne 'paėmė. Wilkas, pamatęs 
žmogų, szoko prie Sergiejevo ir 
parmuszęs jį^ pradėjo graužti gal
vą teip, kad net perkandžiojo 
kaukalį. Tuom tarpu atbėgo ir 
Bielichov ir pamatęs vilką grau- 
žentį galvą Sergiejevo, nors tei
posgi nieko rankoje ne turėjo, 
szoko prie žvėries, sugriebė už 
ausų^r traukė szalyn. Wilkas no
rėjo sugriebti ir gelbėtoją, bet 
tas paspėja jį su viena ranka pa
griebti už gerklės, o kitą įkiszo 
į snukį ir szaukė , pagelbos. Su- 
budę^ikinįkai subėgo su szakėmis 
ir vilką nudurė. Wilkas pasirodė 
pasiutusiu. Sukandžiojo jis rankąir 
Bielichovui SukandžiotiejiepageL 
bos isz niekur neturėjo, gydė juos 
saviszkai koksai burtinįkas, bet 
tie vaistai ne gelbėjo. Įr4 dieną 
padūko Sergiejev,*nes jam padū
kimo nuodai pateko tiesiog į 
smegenis ir jis neužilgio pasimirė. 
Talįmirus tam, Bielichovą nuga
beno į Samaros Jigonbutį, kur y- 
ra-įrengta dalis gydymui pady
kėlių. Isz aprietų gyvulių 10 
padūko ir pastipo.

H Kaime Bolsze Kosulsk, Tūlos 
gub. kalvis Templiakov, pargrį- 
že-i isz karezemoa girtas, netuęė 
damas tą dieną kalvėj ką dirbti, 
nusprendė pakaustyti savo pa- 
czią. Nuvilko ją į kalvę, pririszb 
prie stulpo ir pradėjo kaustyti. 
Pradegino paduose 8 skyles. Kal
vė yra apie 200 žingsnių nuo 
kaimo, taigi kol kaustytos mote- 
riszkės sunu§ spėjo nubėgti į kai
mą ir suszaukti pagelbą, kalvis 
spėjo nelaimingą moteriszkę par- 
sivilkti isz kalvės į butą, ir ežia 
dar jai įdūrė kelis kartus su 
peiliu i peczius. ; Mat ne tik* 
maskoliazki urėdnįkai be miela- 
szirdystės, bet ir paprasti ukinį- 
kai ir darbinįkai.

------------- Ill„l III ,11 ll.lill I
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IĮ Kaime Bralimove, Prūsuose, 
provincijoj Silezijoj, karezemoj 
sutibarė du darbinįkai; prie besi
bara nezių, kaip tai paprastai 
būva, prisidėjo ir kiti ežia su
sirinkę. Darbinįkas Falner iszsi- 
trailkė peilį, szoko į darbinįkų 
krūvą ir pradėjo visus badyti. 
Užpultiejie tokiu budu, neno
rėdami kelti musztynių, iszbė- 
giojo isz karezemos, Falner vie
nok tuom nepasiganėdino, bet 
iszbėges paskui, pjaustė su pei
liu kiekvieną patiktą žmogų. 
Laukė jau dūrė darbinįkui Sau- 
erui tiesiog į akį teip, kad tą 
reikėjo tuojaus gabenti į ligon- 
butį. Falner sužeidė iszviso 7 
žmogystas. Subėgus policistams 
su dideliu vargu pasisekė įdu- 
ku>į Fui nerį suimti.

■ ♦

i, *VVarszavoj likosi suimti du 
žydai žmogžudžiai: Kleinjuda ir 
Szczypiuski; žydeliai mat susitarė 
su kitu sawo vientauezių, Adolfu 
Feigelesu dirbaneziu kantore 
vienos Warszavos bankos. Fei- 
geles, su pagelba Kleinjudo ir 
Szczypinskio pavogė savo darb
daviui 14000 rublių. Padėtojai 
vienok ne norėjo tais pinįgais 
pasidalinti su Feigelesu, nes 
jiems pasirodė pelningesnių visus 
pinįgus sau pasilaikyti. ’ Atėjus 
Feigelėsui su pavogtais pinįgais 
ant pasidalinimo, jie jį užmuszė, 
pinįgus visus sau pasilaikė, už- 
musztojo gi kūną sukrovė į 
skrynę ir geležinkeliu iszsiuntė 
į Odesą. Policija vienok viską 
kokiu ten budu su v uodė, isz 
siustą su negyvėliu siuntinį už- 
gražino atgal į VVarszavą ir su- 
muszėjus suaresztavo. Sūdąs dar 
tirinėja tą dalyką, bet jau nieks 
ne abejoja, kad suimtiejie Fie 
gelso prie vagystes pagelbinįkai, 
yra jo užmuszėjais.

|] Anglijoj, ant viso ploto nuo 
Durham iki Surry ir nuo Londo 
no iki M’alijos traukėsi gana 
smarkus žemės drebėjimai, nors 
ežia jų nebūdavo. Wietose Chel

tenhani ir Dean Foreat girdėt 
buvo ir smarkus požeminis 
griausmas, f Triobos szokinėjo. 
duris paezios atsidarė, langai su
truko ir iszbarszkėjo. Persigandę 
gyventojai iszbėgiojo isz namų. 
Birminghame ir Worcestere že
mės szokinėjimai buvo teip smar
kus, kad žmonės ant ulyczių ne 
galėjo pastovėti, namuose gi 
mieganti jszpuolė isz lovų. Mies
te Heiforde suskilo bažnyczia, 
fabrikų kaiminai sugriuvo. Li- 
verpoolij priesz žemės drebėjimą 
siautė smarki audra. Bridgeporte, 
priesz sudrebėjimąžemės, ant syk 
suszvito teip, kad žmonės mis- 
lyj°» J°© wisas miestas užsidegė. 
Ebestame szviesa . pasirodė ant 
debesų, lyg kad pė bu|ų užsi
degę. Darbinįkai anglių kastynių 
esanti szaftose girdėjo smarkų 
griausmą teip, kad jie mislyjo, 
jog užsidegė dinamitas, arba l^ad 
ežia atsitiko smarkiausia gazų 
expliozija. Daugelyj vietų trio- 
bos likosi sugadytos. Londone, 
sulyginant, tasai žemės drebėji
mas ne daug atgabeno bledies.

Apskriczio sude Woroneže kątik 
pasibaigė pro va, kuri geriausiai 
parodo maskolių tamsumą. Ap
skirti buvo ukinįkai Bezmilov 
irj Monajev už užmuszimą 12 
metų waUto; Lavrenienkovo. 
Užmuszę Lavrenienkovą apskų- 
stiejie prapjovė jam trijose 
vietose pilvą, idant per tuos 
prapjovimus iszimti taukus, 
kurie jiems reikalingi buwo ant 
nuliejimo žvakės, kurią padegę, 
uiekeno ne matomi, galėtų vogti. 
Zulina, kad tam tiki vien 
tamsuoliai. Ant sūdo žmog
žudžiai prisipažino. Likosi jie 
nuspręsti ant 8 metų į katorgą 
(sunkus darbai kastynėse)

Į skaitytojus.
Nuo Naujo Meto “Lietuva” 

iszszeis padidintame formate; 
sziądien jos puslapis susideda isz 
6- kolumnų, o po Naujų Metų bus 
7mų kolumnų, tai yra: kiekvie
nas puslapis bus viena kolumna 
platesnis ir ilgesnis; tokiu budu 
turėsime daugiaus vietos ant pa
talpinimo visokių žinių ir kitokių 
straipsnių. Prekė liks ta pati kaip 
ir dabar—$2 ant metų.

Dėltogi tie visi skaitytojai, ku
rie užsipiaszė “LIETUVĄ” ant 
pažiūros ir teiposgi seni skaity
tojai, jkurie jau yra skolingi, teik
sis pasiskubinti su užmokeszcziu, 
nes ant padidinimo laikraszczio 
yra pinįgai reikalingi.

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. Kas neturi kataliogo, 
tegul atsiszaukia, o prisiusime. 
Teiposgi visi, kurie užsimokės, 
gaus po gražų sieninį kalendoriu
ką artt ateinanczių 1897 metų.

Raszydami į mus ir pinįgus 
prisiųsdami visada uždėkite szi- 
tokį adresa:

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

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

Į saiurrius Dr-tčs S. Dau
kanto, Chicagoje.

Kaip jau žinoma, kad nuo Nau
jų Metų “Lietuva” perstoją būti 
organu Dr-tės Simano Daukanto, 
taigi tie visi sąnariui, kurie pri- 
vatiszkai nori užsiraszyti “Lie
tuvą”/ teiksis duot mums žinią 
priesz Naujus Metus, idant žino
tume kam siųsti, o kam sulaikyti. 
Kurie neduos jokios žinios iki 
Naujų Metų, tiems nuo pirmo nu
merio 1897 “Lietuva” bus sulai
kyta. Red.

Extra Mitingus.
Nedėlioj, 27 Gruodžio, tuo

jaus po sumai, bažnytinėj salėj, 
Dr-tė Sim. Daukanto laikys ne
tikėtą mitingą, reikale sutaisymo 
salės ant teatro. Užtai visi sąna
riai yra užpraszomi pribūti.

K. Pocius, sekr.
3301 Auburn avė.



Wietines Žinios.
-----0-----

• : Ant kertės Chicago Avė. 
ir Frederick str. panedėlio rytę 
rado negyvėlį, gerai apsitaisiusį. 
Iszrodo jis lyg kad Itutų szvvedne, 
apie 28 metų amžiaus. Jo kisze 
niuose rado vienę doliarį pinįgų 
Kunę nugabeno į morgę. • Kas 
yra negyvėlis, iki sziol nesurado.

— Apsigyvenęs po n r, 7257 S 
___ Pcoria ui. Fritz Ziegler, važiavvo 

isz miesto ant savo faimos, ko 
kia tuiįi netoli miesto. Lžvvažia* 
vus ant gelžinkelio rėlių ant i9 
ui. atbėgo trūkis ir sudnvvū į 
vežimėlį. Ziegler iszpuolė lau
kan, bet teip nelaimngai, kad už 
simuszė ant vvietos.

t — Kętik paliuosuotas isz ka
linio, Andrius Eltei*, atėjo pas 
pol cijos wir>zinįkę ir aljidavėjam 
savvo revolverį, kaip sakėsi, idant 
neužeitu jam noras wėl užsiimti 

-- vagvstomis ir piėszimais, prie ko 
galėtn jį priversti nedateklius 
maistp. Paleisdami isz kalinio 
Jolliete, davė jam 10 dol—tuos 
pinįgus vienok jau pravalgė, o 
užpa-kutinį doliara pirko sau re- 
wolweiį Likosi jis uždarytu ant

4 policijos stacijos prie Harrisonul.
Ar nuo ateinanczių metų galė- 

sime pirkti 4 bilietus važinėjimui 
bZtii (kariais, nežinia —kompa 
nijosliun prieszinasi: jos aprei- 
szkė, Kad jeigu miesto rodos nu- 
sprendimastaptu įvvestas,tai visos 
kompanijos numažina algas kon
duktorių, maszinistų, motornia 
nų ir kitų urėdnįkų tarnaujanezių 
ant szritkarių. Tarnaujanti ant 
sztritkarių iszsiuntė komitetę isz 
sawo tarpo iszrinktę pas miesto 
bulmistrę, kad tasai ant nuspren
dimo miesto rodos nedėtu savvo 
paraszo.

— Chicago sveikatos užvveiz- 
da nusprendė, ant užkirtimo 
kelio platinimosi visokių limpan- 
czių ligų, iszduoti atsakantį pa
du vadyjimę, pag’d kurį neda- 
leista bus spjaudyti wieszose 
vietose, kaip antai: koncertų 
salėse, teatruose, ant geležikelio 
dypų, hoteliuose, geležinkelių 
ir sztrikarių vagonuose, ant tro- 
tuorų ir tt. Sveikatos užvveizda 
tiki, kad nuo spjaudalų ligos 
apimtų žmonių ta liga užsikre- 
czia ir sveiki. Už peržengimę isz- 
duoto padavvadyjimo,kaip tik bus 
apie jį apgarsinta, bus uždėta 
bausmė, mažiausiai 5 dol. arba
5 mėnesiai kalinio.

nė mergina, nė apsivedusi. Į 
Chicagos policij'ą kasdienę atsi- 

i szaukia po keletas tokių apleistų 
jaunamarezių, bet paprastai ap
leidusių vyrų nieks surasti ne- 
gal, kadangi jie iszkeleve į kitę 
miestę, po kitokia pravarde 
jau biznį vvaro.

tokį

Grand Opening!
Pėtnyczicj ir subatoj, 1 ir 2 d. 

Sausio 1897, bus balius atidarymo 
mano naujo saliuno, po nr. 117 
Divisiou St. ant “North Side”, 
ant kurio grajys puiki muzika, 
bus daugelis jaunimo, szokiai ir

Mažas aukso altorius grąžėme szagrlno apda
re...................    50c-

Mažts aukso Altorius krysztolineme apdare 75c. 
Garbe Dl*wui ant augsztybes, skuroje. ap

kaustyta ir su kabe ’’ I 1-50
(szganingi dūmojimai ape sopulius szw.

Marijos Pauos ” SOc
M*do sz*. Marijos'Panos • 3Oc
Ražanczus amžinas ir su stacijoms “ 10c
Stebuklai Diewo szw. bakramente ” ♦c 
Tajemnyczios Gywojo Ražaucziaus -15c
Kanticzkos................................  75c.
160 psalmu Dovvido kar liaus ant paweiksio 

zanticzku ,, „ 76c

Knygos Dtvasiszkos.
» plaukimas SS. Sakramento „
Ewantrelijos,^rauge lletuwiszkos ir lenkisa- 

kos aut kožnos utdelos ir szwtūles 
Filoteaarba kelias in maldinga gyvenimą 
Garsas ape baisybių suco Diewo ’* ■ 
Gydyklos n«» baimes omenies s 
Gywenimai szw. Dievo ir III zokonas SS.

Franciszkaus
Gywenimas szwento Benedikto 
Gy wenimas szwencz. Marijos Panos .. 
Gyvvenimas VV'ieszpaties Jėzaus 
Gy wenimai wisu SŽwentu aut kožnoa dienos 

5 dideles knygos, kožna po
Tie patys gyweniinai Szarentuju drūtai ap

daryti, wi.os 5 dalys w ienoje knygoje, ant nu
garos užwardinimai‘ atspausti aukso Ataro
mis T 14 25.

10c.
„I 15c.

iku Bažnyczios *1.00
ir naujo istatimo su abrozeleis 15c 

no

kitos gražios žabo vos; už tai -GriesznyĮ^^^
vvisus lietuvvius ir pažįstamus 
szirdiugai užkvviecziu atsilankyti.

- Su guodone
(2-1) Juozas Žukauskas.

Paduok sawo adresa.
Miela prietelka mano K. S. 

ne bijok manęs asz tau viskę 
dovanoju, atleidžiu isz tikros 
savvo szirdies ir nė mažiausios tau 
skriados daryti nemislyju nepykstu 
ant tavęs. Tavogromatas gawau. 
Nesibijok paduoti savvo adresą, 
o galėsime placziaus pasikalbėti, 
nes per laikraszczius negalima 
tedaryti. J. Segiavvicze, 
7 76 Bank St., VVaterbury, Conn.

Pajieszkojimai.
Pajieszkau savvo pažįstsamos, Justinos 

Jeraszunukės, paeinanezios isz Kauno 
rėd., Panevėžio pav., Medikonių kaimo. 
Ji pati, ar kas laitas, teiksis duoti žinią 
ant adreso szito: Ch. Tamoszaitis, 

Box 949, Torrington, Conn.

1601 
1603 
1618 
1620 
1623 
1624 
1648 
1040 
1665 
1666 
1678 
1708 
1713 
1731 
1740 
1765 
1766

17S0 
1791 
1800 
1803 
1804 
1811 
1838 
18304 
1851 
1858 
1860 
1861 
1883 
1806 
1809 
1904 
1905 
1908

Gromatos ant paczto
Agin Marija 
Aniziewski Jan 
Broschinsky J.' 
Bridekath Apolonija 
Broszeryk Martin 
Bragezovvska Teofilą 
Dulski Andrejus • 
Dybata Jakob 
Giaczas Kazimier 
Gieryna Michal z
Grigonis Juzef 
Jocius M i kol 
Kamincke Juzef 
Krikszcziunas Jan 
Maziarka Maryanna 
Rozys Jozef 
Norbito M. 
Petkus Judge 
Pulata Teresa 
Randžioza Paul 
Repeika Jo. 
Rimas Jos. 
Rings R. Geo 
Saudargas Juzef 
Siemonis Joha'nn t 

\Sikanas Juozajais 
Staszkunas Lucia 
Strymaitis F. 
Sulas Jozep .. 
Stungur Anufri 
Wasko Juzef 
Wroblanckas P. 
Zacharevicz Boleslav 
Zelnus Piotr 
Zieba Franciszek 
Zitunas ^Vincentas

,6CI 
75c I 
5tk>j 
25c I 
25c

20c 
10c 
90c

65c

65c

Girtybe „
I-tori.1a Kataliku Bažn 
Istorija seno i. , 
Istorija ttwenta nno Ir naujo Įstatymo 

sutvveri no swieto iki emertl Kristaus 
Kas yra griekas? labai naudinga knygele 
Kalba ape Kataliku tikėjimą 
Kaip apspakajitie aumianiįa 
Kanczia VViesspaties Jėzaus arba Gavvenios 
--knygele 

KaeuieiiinesMaldos •* “ “
Lietuwiszkos miežio* su natomis 
Misija - ., .. „ .
Nekaltybe aug-ztybe ir grožybe tos dorybes 
Patmkslai ape guda Diewo 
Pamokslai ant didžiuli) metiniu szwencziu 

ir didžiosios nedelos „
Pamokslai ir Ganylojaus kalbos ., I 
Pekla arba amžinas pragaras 
Perspėjimas ape szwenta tikėjimą “ 
Prisigatawojimasant smerezio “ 
Wadowas in dangų “ 
Vartai dangaus “ 
Wadowasaplankancziu kanczia VVieszpaties

Jezusu Kristupo “

Knygos moksly^zkos.
Abecela geriause mokintuvve dėl tvaiku 
Akytei Apsireiszkiinai Stviete. aut kuriu

16c 
15c 
15c 
15c

20c 
5c

10c 
25c 
30c 
15c
50c 

*2 09 
76c
10c 
40c 
40c 
15c

l
15c.

30c.
__„ , __ _ . žino 

nes nuolatos žiuri, bet j u gerai nesupran
ta; su 7 abrozeliais. Naudmgiause kny
gele aut swieto dėl dasižinojimo isz ko 
darosi žaibai, griausmai, lietus ir suiegas; 
kas yra debesiai ir ant ko jie laikosi.

Preke.... .................................
Etnoliogisz.koa smulkmenos 
Istorija Europos su mapoms 
Istorija 8uwienytu VVaLtiju Sziaurines Ame

rikos. Auraszo Kaip Koliunibas atrado 
Amerika, Koki ežia tada žmones gyweno 
koki žmones pirmiausiai isz Europos pra
dėjo važiuoti in Amerika, kokios kares 
buwo. už ka karewo ir kokiuose metuose.; 
kiek prezidentu buwo. koki ir kiek kuris 
gero padare dėl užlos žemes. O ant pat 
galo talpinusi Konstitucija Suwi«u>ytu 
VV alstiju, kuri yra reikalingiausiu dalyku 
dėl perskaitymo kiekwienam žmogui 
szioie Amerikos žemeje gywenancziam. 
Turi puslapiu 364 Preke *1

Ta pati drucziai apdaryta..............................(1.25.
Ka darytie, kad butume sweiki ir ilgai gywentu- 

me..............................................................10c.
Lementorius Lietuwiszkas su poteriais, 

kotekizmais ir mistranturu. 10<-
Lietuwos Istorija, paraszyta 8. Daukanto (1.50 
Mokslas apie Žemi* ir Kitus swietus. ju bu- 

wy Ir pabaiga. Apraszo kas yra žeme, 
isz ko ji susidrda. ant ko JI laikosi ir 
kaip sukasi; kus yra saule. šwalgždes, • 
menulis: kaip toli In saulia ir in kitas 
ŽAaikždis-. kas yra planetos kometos ir 
kitos retai matomos žvaigždes. Yra tai 
naudingiausia knyga ir reikalingiause 
dėl perskaitjroo ir pasimoklnimo kiek- 
w lenam žmogui ant azius pa tau les gywe- 
nanczlam.......................................... 75c

Tapati druczini apdaryta............ ...................*1.00
Pilnas szimtmetinis kalendorius su piane-

> tomis I5c.
Pradiemokslie Rankos Raszto d-1 noriueziu 

iazmoktie gražiai rasrytie 10c.
Rankwedla Gromatu raižymui. Yra labai 

naudinga kns *• ).*, kuri mokina kaip reik 
raezylie gromatas in.pažystamus, priete- 
liua, giminias, mylimaisias ir mylimuo
sius priesz apsiwedima. in ponus, kuni
gus, wyskupus ir kitas augsztai pastaty
tas ypatus. l*aaweikiniiuai (pa<*incz.ewo- 
ues> ant Nauju Metu, dienoje war<nwiu, 
užgimimo tr kituose svarbiuose'atsitlki- 
mouese. Preke. 5Oc.

Trumpa senovyes Lietuwiu Istorija „ 10c
Praeite Vilniaus* * 10c.
Lengwas būdas paežiam per sawes pramok- 

tie iasz«tie. dėl nemokancziu 10c
Naujas lietuwiszkas Lementomis ,, 10c
Spasatias greito iszsimokiuimo angetskos kai 

boa ne apdarytas “ “ *1.00

»k- 
25c 
60c

00

Gazeta Handlowo-geograflczna,
organ Po Išklego Tovarzystna

Handlovo-geograflcziiego
• <prz«*<item stalv

<ioda te k “Przeglfdu Vszechpolskiego’") 
vychodzi 1. i 15 každego miesljca.

Prenumerata roezna wynosi 
w Airieryce pčlnocnej............$2.

1'61 roezna..............$1.
‘ i AZETA H AN DTA)WO-GE(M3EA FICZN A ” 

będzie podavrad dokhtdne spravvozdania 
o položeniu naszych rodakdv po zagra- 
nicami kraju. oraz W8Kaz6wki linfob- 
M.AGYE DOTYCZfCE EMIORACVI IKOEONIZA- 
cyi, oraz ekonomieznego stabu rdžnych 
krajdw, a zwlaszcza tych ziem, do ktd- 
rych ludno46 wychodcza nasza podąža. 
Celem gazety rdvvniež będzie popieranie 
przemyslu i handlu polskiego a zwlasz- 
cza wywozowego (eksportu) przez do- 
starezanie najAvviežszych vviadomosci u 
bandlovvych stosunkach zagranicy.— 
Oprdcz tego, “Gazeta Handlowo-geo- 
oraftczna” umieszczač bedzte wyczer- 
pujące sprawozdania z najnowszego ru- 
chu naukovvo geografieznego.

Retlakcya i Aflministracya: 
L wo w (Le m be rg - A11 str i a.) 

ubea Mochnackiego 1. 12.

— Geriause lietuviszkai—lenki- 
szka Aptieka Juozo Leszczynsko. 
po nr. 3315 Laurel st., kuri užlai
ko geriausias gydyklas czionyk-z- 
czias ir isz Europos ir teisingiau- 
sei iszpildo receptus, o prekes 
pigesnes kaip kitur. A pliekoje 
randasi kasdien noadynosll ry
to iki 2 po pietn D-ras M. F. 
Božyncz, o D ras M. F. Kosakaus- 
kas randasi Czetvvergais ir Neda
lioms no 10 iki 12 adyn. vidur* 
dienio ir daktaras W. Statkevvi 
ežius randasi kožname laike. Ant 
pareikalavimo gali paszauklie in 
aptieka per telefoną kiekviena 
daktaru, koky kas nori ir kožnoje 
valandoje. Teipogi ant pareikala- 
vvimo iszsiunczeme yvairias gy- 
diklas visur, atsakome laiszkus 
y įvairiose kalbose ir gydome Jy 
gas per laiszkus.

Telefonas Yard 709

Liet mviszkas Sa lininis.
Fel. Majausko 
3301 Laurel 
kerte 33czios ui.

Užlaikau awiežia 
bawar»ka Alų, ge- 
-iauaiaa - |
ir aeuiau 1 1
• ia» A- _AA 
rielkaa. 
Wyna.
Li k ierI u»T >
ir puikiauaiua Ciga- 
rua

Prie saliuno tu
riu puike didelia 
sale ant mitingu.

Iszsiuncziamc in vvisus miestus ir miestelius n-isos A« 
menkos vvtsokius daiktus, kaipo tai: Maszmas dėl sfuwi- 
mo, Maszinas dėl drukatvojimo groDiatu. Siutus. Overkc 
tus, AVargvnus, Armonikas, ,Orajyj<mat Dėžutes, Klarne
tas, Fleitas. Basctles, Skripkas, Gitaras, Triubas, Žiuro- 
nusj Britvvas, Peilius^"Widelcius, SzAulcsztus, Striclbas, 
Rcvvolvverius, Laikrodžius, Laikrodėlius, Lenciugelius, 
Kompasus, Žiedus, Auskarus, Abrozus ir visokius kilus 
daiktus. Teipogi padidiname fotografijas, difbdiname 
luksztusdei lancrodeliu jf t. t. Prisiuncziamekatalioga 
kožnam dylai. Adresavvokit teip! .

Kelpscli, N orei k o A Co., 
56 Fifth Avė., CHICAGO, ULL.

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

kertė 18-tos ir Loomis ui., CHICAGO.
"Užliko didžiausią krautuve

DRAPANŲ ir APAUTUWO
.1 elis sztoęas 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, dėžnitias (valizas).
kiti yra privažiuoti, oes streetkariai pri
eina isz viA^dalių miesto.

visokiu
Paran-

Lietuįvys Kazimieras lį^ąaĮiauskas, 
\ - feu,i ųzeant fotografijos matote, yra klef-.

ku toje krautuvėje ir lietuviams, tena 
perkantiems, patarnauja isz szirdies. Purodo tikrus tavorus ii 
paduoda teisingas prektas, per kę kiekvienas perkantis gali būt 
tikru, kad gaus teisingę tavorę ir nė ant vieno cento nebus ap
gautu.

— Policijantas Niederschmidt, 
isz stacijos Crigain,rado ant relių 
Chicago, Milvaukee & St. Paul 
geležinkelio, ties MtClair, be
gulintį Danielių Foley isz Min- 
nesotos... Foley turėjo abi kojas 
trūkio ratų nupjautas. Nugabeno 
nelaimingu ant geležinkelio sta
cijos ir davė žinigi ant policijos 
stacijos—kol atėjo ambulanso ve
žimas, perėjo pora valandų, nes 
tas ant kelio nuklympo į dumbly
nę. Tik apie pusiaunaktį nuga
beno suvvažinėtafį į ligonbutį. 
Turbut prireiks jam mirti ir tai 
tik todėl, kad teip ilgai turėjo 
iszbuti be jokios pagelbos ir per 
tai per daug kraujo isz nupjautų 
kojų isztekėjo.

— Buvo laikai, kada Ame! 
rikoj buvo mažai moterų—ežia ir 
raudos stengėsi partraukti kuo 
dagiausiai isz svvetimų kraszlų 
merginų, idant vietinikma vy- 
riszkiams suteikti reikalingas 
motelis. Todėl tapo lazduotos 
tiesos, kurios ne visada žiuri 
teisybės kelio, bet taukiaus už
stoja ir už netikusiu moterį. 
Dabar vviskas persimainė: moteių 
yra per daug. Taigi merginos 
turi sau gaudyti vyrus j atsirado 
jau specijaliszki agentai, kurie už 
pinįgus merginoms jieszko vyrų. 
Tankiai toki agentai laiko drau- 
gystes su vvyriszkiais, ir nors 
agento suteiktas vyriszkis ir ap- 
sivveda, l>et iszvdiojęsnuo mergos 
vviskę, kę tik turi, ja apleidžia ir 
prapuola, o jaunamartė pasilieka

Gruo- 
ketverge 

Draugystė Gy

31
Balius!

Elizabethport, N. J- 
džio, 1896, tai yra 
priesz Naujus Metus,
Sz. Kazimiero turės savvo bulių, 
salėje “Grand Arini Hali”, ant 
E. Jersey St., prasidės 6 valandą 
vvakare. Grajys puiki muzika po 
direkcija J. A. Zdanavvycziaus. Į- 
ženga vvyro su inotere 25c. 
Wisus lietuvvius vvietinius ir ap
linkinius szirdingai užpraszo.

- Komitetas.

Apie myslę.
Dar sziędien tikros žinios nėra, 

kiek McKinley isz wiso gavo e- 
lektoriszkų balsų, nes kaip sakė
me pereitame numeryje, kad par
tija su partija provoj įsi už suvo- 
gimę balsų, o provva su, pora die
nu nepasibaigia, bet ima ilgę lai
kai. Wienok tie, kurie minė, te
gul nesibijo, kaip tik tikros ofi 
cijaliszkos žinios ateis,kiek tikrai 
elektoriszkų balsų McKinley ga
vo, tuojaus pažadėtus pinįgus 
iszmokėsime tam, kuris atminė. 
Tie visi laiszkai su minimais guli 
sudėti geriausioj tvarkoje, ir nė 
vvienas ne pražus. Kaip jau bus 
tikros žinios, tada-perskaitysime 
visų laiszkus ir kifrio bus atmy- 
ta, tas gaus pinįgus,

Knygos istoriszkos, swieti8z- 
kos, pasakų ir giesmių.

Anegdotal lizMtarimai ir patarles isz. gyw»-nlmo 
senowvs Grekonu bei R) rulonu •- •• 5e

ANDERSONO PASAKOS. VVienoje knyge
lėje 10 gražiu pasakaiczlu.......... ................... 15c
Aiuerika Pietyje Komedija dėl teatro 10c. 
Diewaii)6. apj.aka szius gadynes. Yra tai gra

žiausia pasaka, kurios lietusiai da niekad 
uegird<ji». Preke •• •• •- fl.oo

Daniu skrynele ,, 2Oc.
Graži waiku knygele ** “ ‘ lOc

ywenimas Genawaites (Genowefos). Yra 
tai laimi puiki ir pamokinanti pasaka, 
apie kuria lietuwiai jau daug kartu gir

dėja yra !
Gywenimas Stepo Rauduosio “ 
Istorija gražios Katrųkos M ••
Istorija isz laiko Fraucuzu wainos “ 
Istorija gražios Mageleaoe 
Istorija septynių Mokytoju • ••
Juokingas pasakojimas ape Szaltabuiaiis 
Kankles, iietuwia/kos dainos su natomis, šutai 
sytos ant 4 balsu. d»J wyru „ “
kaip igytie pinigus ir turtą ,,
Kas telsyta* tai nrmdas puikios apysakėlės 

asz lietuw4n gywenimo „
Kristijonas Duonelaitis „ „
Kas yra. o kas bus „ ,,
Krumpliu Jonas y 
Lietuwiszk<>s daWos isz wisur surinktos, 

ape keturi/mimtai ••
Lietuwiszkas sriupinis **
Lietuwiezkas Kalendorius ant metu 1896 
Lietuvos Kankles, nauju dainų knygele 

72 dainas. , ,.
Namelis pustelnyko **
Lietuwiszki Rasztai ir Rasztlnykai
NAUJAU8IS L1ETUVV ISŽKAS 8APNINYKAS, 

surinktas isz daugel tareUmtaatis-zku sapm- 
nvku ir surėdytas pagal tikra Persisakai 
Eglptiszka sapuiuyka.—»u 310 aiszkiu a bro
leliu,— su apraszyinu planetų ir paslapcziu 
kokias senow«-s žmonvs.wartojo dėl nuspeji- 

. moateites.—Geriausei į iszgukio wisoklus 
sapnus, koki tik žmogui pn»apnuot gali. 
Preke..........................................................50c
Apdarytas........................................................75c

Kražių Skėrdyne Apraszo ana baitu at
sitikima. kada 1893 m. maskoliai užpuolė 
ant bainyczios miestelyje Kražių, mu- 
sze, szaude ir pjowe nekaltus žmonis, isz- 
griome altorius Ir užpeezetijo bsžnyczia. 
Kuo aiszkiausiai apraszo ta wisa atsiti

kima. 15c.
Olltypa. apysaka isz laiko terpsawiazkos ka

res Indijonu Amerikos.
Pasakojimas Antano Tretininko ** "
Pirmutinis degtines warytojas. komedija 
Puikus aprnszymas tikru atsitikimu iszlai

ko lenkmeczio wainos 1863 m.
Palangos Jure “ ••
Petro Armino rasztai •• ••
Puiki istorija ape Kantria Alena, kuri per 22__

tus eraikszcziodama po swieta. daugybia be
du ir rrargu kantrei iszkentejo 90c

Rinalda Riualdina “ “ •• ||.M)
ROBINSONAS KRUZIUS, morallszka apysaka 

dėl jaunumenes. •• •• gfl,
Rutu Lapeliai naujausios dainos ** “ 1.5c
Talmudas žydu -• •• )0c
Trumpi Pamokinimai Ir Rodos iszimta iaz 

knygų kun K Antanewicztaue. 10c
Ziponas bei Zipone tfte

balių ir vesialiju.

Ateik broli pamatytie ir to viso 
pabandytie.

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

Ben. Hatowskis.
027 S.Cana <cte Jūdd, Cbica«n, II

Dirba, taiso ir parduoda: 
LAIKRODŽIUS, laiklodElius 
Lenciūgėlius, Žiedus. Špilkas, auskarus 

ir t ei Į) toliau.
K.I- nori g'iili iraut puikių l’iclled". 14-ko

K akmenų su tikrais Elgino w

1 t '' V c/.'... iii-N-darnas • k p- . .'.auNierv ;ii;t Ut-c?

.Kas tik ko relkalaujete' Ateikite pas mane, 
pirkaite wiską pigiau kaip kitur.
Ziegorela czistyimas 50c. Sprendzyna 50c. Styklas ir skazupkos 10< 

Szlubinej’ ziedaj 56 ir 72 prabos nog 13 iki |6. Sidabrini 
“Elgin” ziegorej 17.00. Wyska garantavoje ant metu.

PIGIAUSIAS KROMAS 

Czebatu ir Czeweryku 
pas . V 

M.W.Goodmana,593 W. Gay St.
BALTIMORE, Ml).

Per <zl*ia 30 dienu turiu tazpaduotie wuui 
mano w»aarlniua uworna, kaip tai: Czelmtua 
Czewervkua dol wyru. moterų, watku ir kudi- * — *  ................ * * ‘ Jaa. kadkiu. Užtai teip labai aura.žinau ju prekii 

* itc i wi»lca P** mane dabar gali pirkti ben-elk ut pu
1 se prekes -Dėlto atkreipiu atyda wi»u aplinki

niu ir pažystamu ir praszau ateit pamegyl, o 
persitikrysi’e kad tei pigiai niekur nerasite, kai p. 
pas mene SU GUODONE

M. VV. Goodman.

10c 
30c 
2<a- 
50c 
5c 
i- 

25c.
10c
15c 

15c. 
10c. 
10c.

*2.00 
ftc 

“ 15c 
turinti 

15c.
75c 

50c.

25c 
25C 
10c

40c. 
2Oc 
100 

me-

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

Ofisas: 84 La Šalie St., Ruimas 620. Gywenimas: 112 W. Dlvlsion St.
Atlieka provvas vvisuose suduose, iszdirba vvisokias popieras — 

dokumentus; o labjHUsei užsiima provvomis už sužeidimą ir užmu- 
szima geležinkeliu, fabrikuose ir 1.1. Kiekvvienas turintis koki 
reikalą, tegul pirmiau&pį pas jy rodos pasiklaupė.

Gali susiszneket lenkiszkai.

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

Arba ant 3252 Laurel St.,
Pigiausiai iszwažioja:

ANGLIUS ir^ MALKAS.
Teijtegi užsiima perkraustytnu (per- 

mufawimuj visokių da-rfctų, permainant 
wietąsawo gyvenimo.-Priima uzpraszy-' 
mus ir per gromatas isz tolymesnių 
dalių miesto, kas ko reikalaujate, tegul 
paraszo, o tuojaus pribus. Wiską atlieka 
pigiau kaip kiti.

W. SZYMftNSKI
624 Blue Island Avė:

užlaikau didžiausia

Krautuila Mebliu,
kaipo tai;

Stalų, Szėpų, Lowų, Peczių, Lem
pų, Divanų ir 1.1, o parduodu 
viskę pigiau kaip visi kiti szto- 
pfiTTBipogi parduodu ir ant mėne
sinių arba nedėlfilių iszniokesczių. 
Pamėginkit pas nUne, o pamaty
site, kad daug geriau ir pigiau 
pirksite vviskę, nė kaip kur pas 
kokius žydus.

Kataliogas knygų.
Knygos maldų.

Aukso AHoriua arba Szaltinia dangiszku 
•knrbu. apdaryta drūtoj ik u roję, /staty
tais kmsztaii, drucziai apkaustyta ir su 
kabėmis “ •• *• *1.60

Apdaryta szagrine ** •• *2 00
Senas ir naujas Aukso ĄHotrns, skuroje apkau

stytas ir su kebe *• gi.ao
Senas ir Nauja* Aukao Altorius, woktszkoms 

litaromie •• •• •• •• ‘ *] .60
Balsas Balandėlės arba Mažas Szaltmelis 75c
Balsas Balandėlės apkaustitas „ 86c.
Halsas Balandėlės su Offteium Parvum l.oo
Balsas Balandėlė* szagrine '* 1.60
Mažas atik»o altorius, mažyte maldaknyge, wi- 

gadna dėl wyru in kvszuniu apdaryta drūta 
me audeklinetne apdare......................40c

V/vrinflC parsigabendinti sau iioi III ILS Lenkija' Kningu 
visokios i n talpos, kaip antai: isto- 
riszku, mokaiiszku.pasakiszku, dai
nų, dainų su gaidomis, gyvenimu 
szventuju, maldakningiu, giesmių 
su gaidomis, kningu ant pasilinks
minimo, tegul praszo

Kningu Katalloga
kreipdamasi in GERIAUSIA

LENKISZKA
KNINGYNA AMERIKOJ,
VVL Dynievicziaus

532 Noble St., Chicago III.

Kiekvvienas, kuris siuncziant 
pinįgus arba perkant szifkorlętapo 

apgautas per žydą Koperly 
ant S. Canal ui., 

tegul atsiszadkia pus mane, į ma
no off i sę, po nr. 3121 Laurel ui., 
o asz jam padėsiu atjieszkoti pra
žudytų pinįgu.

Asz teipgi parduodu sz'fkortcs 
ant vi>ų linijų kuo |Mgiausiai ir 
siuncziu pinįgus į Europa.

Juliau Piotrowski, *
3121 Laurel St., ębicago, III.

Geriausius Saliunas
WIDURYJE MIESTO.

— pas —
A. J. KOWALSKI 

40 La Šalie Str.
Kuriame randasi geriausi gėriu ai, ir 

puikiausias užkandis, sziltas ir stnltas’, 
vvisada yra ant stalo. Bartenderis yra 
lietuwya; taigi lieluwini .turėdami kokį 
reikalu mieste, gali pas jį gaut rodą, 
nes snliunas randasi wisai arti korto 
(City Hali).

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

838 VV. 18si Place (H inman St.) 
Priima ligonius adynose: nuo 9 iki 12 priesz piet 

ir nuo 6 wakare. Telephonas: Canal 137.

HILLE’S FOTOGRAFAS,
3452 8. Halstrd ui.

Nujima puikias Fotografijai*, už tuziną tiktai
82.00

An wcaeliu ir kitoKiu reikalu nujima Fotogra 
rijas korulk susei.

E. ZANJEIVSKIS.
924 33rd Street, Ch’cago.
Lietinviszkas kriauezius.

Užlaiko puikiausiu kriauczi>zkę 
Sztorę ir geriausei padirba viso
kius vvyriszkus drabužius: siutas 
kinlnes, bruslotus ir tt. Siuwa 
drapanas kuo greieziausei, isz ge
riausių gelumbių, ir už pigesnę 
preke kaip perkant gatavas. Tei
pogi taiso ir czystyja visokius 
drabužius. Darbjt atlieka gerai, 
grašiai, greitai ir pigiai.

HELLO SENI PAŽYSTAMU
Kaip Jums einasi?

Asz misliju, kad Jus atmenate Jūsų sena pažystama

M. RUBIN.
dabar asz gyvenu po n r.

544 Blue Island Avė., kertė 18tos ui., Chicago.
The Golden Gate Wi ne & .Liquor čo.

Mes dabar turime didę daugybe visokiųWynų. Likierių ir Cigarų. Mes par
duodame geriausią taworą. o musų prekės yra pigiausk s ka/P wisų, ypacz per
kautiems ant szvventės duodame didelį rabotą. Nepirk kitur, pakol nepamatysi 
musų tavvorol Mes duodame prezentus sa.wo seniems pažįstamiems perkantiems 1 
pas mus gėrimus. Neužmirszkite adreso: 544 Bluelsland Avė., kertė 18tos ui.

Ihe Golden Gate, Wine & Liquor Co.
Su guodone M. RUBIN, iprez.

Mpi priimame orderius ir per gromsUs, ir pristatome teworus in wisas dslis miesto, už atwežima 
nieko nerokuojame. g— i

f
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