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tų. . Kunįgaiksz|is Sergiejus 
norėjo juos wiiis be sndo, 
teip vadinamu administraty- 
viszku budu iszvaikti į Sibetiję, 
tam vienok pasipiieszino cieso
rius A.ikalojus ir pu baudė juos 
daug lengviau*. Kę padarys su 
49 vadovais tos iemontracijoe, 
dar nežinia. Kaltę672 studentų 
peržiurėjouni versitato sudus. Juos 
padalino į tris skyrius: 1) visus 
studentai, kurie jas seniausxėmė 
dalyvumę deruontrscijose, nus
prendė pavaryti isz universiteto, 
bet palikti jiems tiesę įstoti 
nuo ateinanezių mokslo metų į 
kitus universitetus; 2) 185 stu
dentus ėmusius dalyvumę antru 
kartu susirinkimuose, teipjau nu-
bausti, kaip ir pirmutinius; 3) 
461 studentų, ėmusių dalyvumę 
de monstrą t i jose pirmę kartę, isz 
varyti dabar isz universiteto, 
bet palikti jięms tiesę atgal pašto 
ti nuo ateinanezių mokslo metų.

Ar sulauksime ir mes kokių nors 
paliuosavimų valdant Mikalojui 
II, sunku žinoti. Kol areziausi 
tarnai bus tie pats Pobiedonosce- 
vai, Durnovos arba Delianovai, 
kol Wilnių tersz lenkiszki per- 
kriksztai Orzevskiai, atsižymėję 
idiotiszkai fanatiszka neužkanta 
musų tikėjimo, musų kalbos, mu
sų skirtybės—sunku patikėti, kad 
galėtu mums ciecorius Mikalojus 
suteikti geresnę ateitį.

Wokietija.
Svarbiausiu atsilikimu Wokie- 

tijoj yra dabar prowa virszinįkų 
paslėptos Wokielijos golitiazkos 
policijos. Wirszinįka» 
joe dalies, p. Tauach, likosi suim
tas. Pasirodė, kad jisai papirkinėjo 
visokius Wokiet»joe laikraszczius 
ir suteikdamas jiems visokias ran
do paslaptis, erzino ciecorių priesz 
augszcziausius vieszpatystės 
urėdnįkus Jis su kitais savo pagel- 
binįkais, skųsdamas ciecoriui, pri
vertė pasitraukti nuo vietos bu
vusį Wokietijo8 kanclerį, Capri- 
vi jis siundė ciecorių priesz len
kus, paduodamas tyczia neva sa
vo susektus melagingus 
pyaneszimus. Savo melagin
gomis denuncijacijomis privertė 
nuo vietos pasitraukti Wokieti- 
jos karės ir vidurių ministerius. 
Kada vienok pradėjo kurstyti 
ciecorių priesz dabartinį užrube- 
žinių dalykų ministerį, p. Mar- 
st-halę, papuolė pats į kilpas. 
Marszal atėjęs į sudę, kaipo liudi- 
nįkas, pradėjo teip szveluiai už 
davinėti klausymus sąnariams 
paslėptos policijos, kad Tauscho 
pagelbinįkai ne iszturėjo ir prisi
pažino; atidavė sudui ir popie- 
raa, isz kurių pasirodė visa kaltė 
virszinįko paslėptos politiszkos 
policijos, Tauscho. Taigi ant galo 
ir tas pateko į kalinį. Paslapta 
policija, arba kitaip sakant, szni- 
pukų draugystė, yra po virszinį- 
kyste užrubežinių dalykų minis- 
terio, tuom tarpu jos virszinįkas 
n uola ta i ciecoriui siuntinėja me
lagingas denuncijacijas ant savo 
virszinįko, užrubežinių dalykų 
ministerio.

Turkija.
Stovis dalykų Turkijoj neper

simainė. Jeigu kitos vieszpatys
tės pasiganėdina pildymu Masko
lijos įsakymų, ant to nesutinka 
vien Anglija, kuri dykai nemis- 
lyja kitų remti, kaip tai antai 
daro Prancūzija. Jeigu ne Pran
cūzijos parėmimas,Maskolijos bal
sas neturėtu tokios svarbos: 
rėmėja nė jokios sau nau
dos ne turi. Apstabdyti pjo- 
vynes Turkijoj ne galima be 
pritarimo visų Europos viesz- 
patysezių. Apie jų apstabdymę 
Maskolija pe labai rupytusi, bet 
kad už tas pjovynes ję labiausiai 
kaltina Europo. laikraszcziai, tu
me net ir Prancūzijos, taigi ji 
teiposgi priversta szį tę daryti.

Politiszkos žinios.

Maskolija,
Berlyno laikraszcziai pagarsi

no, kad maskoliszkas randas 
stengiasi wėl Prancūzijoj pasi
skolinti 800,000,000 frankų pinį 
gų (iki sziol jau nuo prancūzų 
gavo 1,000.000,000 frankų), ir 
tai ant sudrutinimo kariaunos ir 
ant įvedimo auksinių pinįgų. 
Isz pradžių derėjo apie sugriebi 
mą wėl vieno milijardo, bet 
prancuziszki bankieriai ne sutiko 
tiek pinįgų suteikti, kadangi da
bar Prancūzijoj ir teip per daug 
yra maskoliszkų bondų, koki ne 
seniai, su pagelba prancuzfczkų 
bankierių, tapo ežia paleisti. Fo
tam athisaky m ui prancūzų, Masko
lija stengėsi sugriebti reikalingus 
pinįgų8 pas Berlyno bankieriue 
ir pas Franhfurto Rotszildę, J^t 
tie teiposgi ne sutiko tiek pinįgų 
Maskolijai pavesti. Todėl noroms 
ne noroms Maskolijos iždo minis 
t e ris vėl turėjo kreiptiesi prie 
prancuziszkų bankierių ir truputį 
.sumažinti geidžia mę sumę.

Isz vidurinės Maskolijos poli 
tikos, užrubežiniai laikraszcziai 
pranesza apie stengimasi cieco- 
riaus Mikalojaus 11 įvesti į Mas 
koliję tūlas liberaliszkas refor
mas, ypacz gi kaslink didesnės 
liuosybės rasztuose ir kalbose. 
Kaipo ženklu tokio hberaliszku- 
mo Mikalojaus, pagal praneszi- 
mę tų laikraszczių, yra: drąsesni 
atsiliepimai laikraszczio “Novo
je Wremia” apie susitaikymu su 
lenkais ir visur matomas paliuo- 
savimas sziek tiek panezių ant 
svetimų tikėjimų uždėtų. Teipos
gi tie laikraszcziai nurodo ant 
mažo nubaudimo Maskvos studen
tų. Maskvos studentai mat užpir
ko Dievmaldystę ant kapinių, ant 
paminėjimo nelaimingo atsitiki
mo, laike apvainikavimo cieco 
riaus Mikalojaus, ant Chodiniszko 
lauko. Ant to jie iszsipraszė dalei- 
dimę Maskvos policijos vir
szinįko—tas vienok ne patiko 
Maskvos jeneral-gubernatoriui, 
dedei dabartinio ciecoriaus, ku- 
nįgaikszcziui Sergiejui. Kada stu
dentai susirinko ant kapų sumy
niotų ant Chodiniszko lauko, ant 
paliepimo kunįgaikszczio Sergie- 
jaus atkako žandarai ir liepė isz* 
siskyr styti, bet studentai ne pa
klausė. Už pasiprieszinimę val
džioms 711 studentų likosi suim

Dalyti dabar jau Turki ję ir sau 
paimti geriausią jos krasztę, butu 
per anksti, nes tuom nuo savęs 
galėtu nugrasinti ir Prancuziję; 
taigi “Szventa” Maskolija turi 
steng tiesi apie susitaikymę su ki
tais. Anglija reikalauja Turkijai to 
kių reformų, kad ji galėtu savis
tovia pasilikti, Maskolija gi norė 
tu palikti maisztams progę, ku
rie galėtu pakilti ant kiekvieno 
Maskolijos pareikalavimo. Ant į- 
gavimo Anglijos pritarimo Mas
kolija stabdo Prancuziję, kuri no
riai pareikalautu nuo Anglijoj 
pasitraukti isz Egipto. Tuom tar
pu svetimų vieszpatysczių pa
siuntiniai Konstantinopoliu) su 
atrinkdami dirba projektus w i so
kių reikalingų reformų, bet ar 
tos užgirtos reformos isz tikro 
sudrutys pamatus Turkijos, nega
lima dabar spręsti: ežia viskas 
paeis nuo Anglijos. Jeigu paliks 
ji Turkija Maskolijai už pripaži- 
nimę sau tiesos palaikyti kokį 
krasztę ir platintiesi kitur, nėra 
abėjonės, kad apdirbtos reformos 
ue suteiks Turkijai tvirtesnių 
pamatų. Maskolija tęsyk tykos 
vien progos paimti kuo geriau
sius Turkijos krasztus; kada pri
reiks, pakelti vėl maisztai progę 
tokię suteiks.

t
Iszpanija ir jos waldybos.

Stovis dalykų ant pasikėlusių 
iszpaniszkų valdybų niekuom 
nepersimainė. Nė didesni per. 
galėjimai musziuose maisztinįkų 
negal permainyti urnai daly
kų. Wiskas ežia remiasi ant

AnFtif&nimo visų pltflų valdy
bų, teip kad maisztinįkams ne 
liktu liuoso ruimo, reikia daug 
kariaunos,užlaikymas kurios daug 
kasztuoja, o ežia Iszpanijos iždas 
greitai dugnę pasieks. Jeigu 
maisztinįkų įtieks ne remtu, žino
ma, ir jiems'ant galo pritruktu 
svarbiausios ant palaikymo 
maisztų medegos, kadangi vie
nok jie kariauju už liuosybę, isz 
kurios norėtu pasinaudoti kaimy
nai, taigi tie ir suszelpia, už ję 
kariaujanezius; Iszpanija gi juo 
tolyn, juo labiaus turi įpulti į 
skolas, pakol ant galo, ne tekus 
kredito, turės atsisakyti nuo to
lesnės karės.
/Jau dabar, rodosi, ant palaiky

mo karės Iszpanijai pradeda truk
ti pinįgų. Antai kariaunos virszi
nįkas aut Filipinų salų gavo įsa- 
kymę pasiskolinti pas bankierių* 
Manilles ir Hong Kongo keletę 
milijonų doliarų. Kęgi vienok da
rys, jeigu tie bankieriai skolinti ne 
panorės? Ant Filipinų pajiegos 
maisztinįkų nuolatai kyla, skait
lius jų dauginasi. Czia n uola ta i at
sitinka susirėmimai. Ant pulkaunį 
ku Marina,visai netoli Filip. salų 
sostapiiės, užpuolė maisztinįkai 
bet jam pasisekė juos nuvyti. Po 
Balinary teiposgi atsitiko diktas 
muszis; czia ir maisztinįkai liko
si isz savo stovyklų iszvyti. Po 
Buiocan atsitiko didelis muszis. 
Iszpanijonys pranesza, kad czia 
pavuržė maisztinįkams 7 ka- 
nuoles. Muazyje krito maisztinį
kų apie 3000 žmonių. Netoli 
Manilles, maisztiuįkai buvo už
ėmę uostę, bet juos su pagelba 
laivynėd isz czia iszvijo.

Ant Kubos teiposgi atsitiko 
keletas mažesnių susirėmimų. 
Netoli Rio Hundo, pulkaunįkaa 
Alsina iszvaikė mažę kubieczių 
pulkelį. Teip< sgi provincijoj Ma- 
tanzas, prie Valladoras, pulkau 
nįkas Pavia susirėmė su ne
skaitlingu pulkeliu ir teipos
gi tę pergalėjo. lAilkaiiiiį- 
kas Cirujedo, po Cayo Rosa, 
turėjo mažę su kubiecziais susi- 
rėmimę. Tuom tarpu Kubieczių 
vadas Gomez renka iszsiskirsz- 
cziusias pajiegas ir artinasi prie 
Havanos. Todėl galima czia lauk-

ti didelio muszio. Kaslink myrio 
kubieczio vado Mateo, iszeinantis 
Paryžiuje laikraszt’s “New York 
Herald” gawo žiuię, kad Maceo 
yra gyvas ir stengiami auseiti su 
Gomezu.

Kaslink nesutikimų Iszpanijos 
su Suvienytomis Wieszpatys- 
tėmis Sstaurinės Amerikos, pran- 
cuziszki laikrasaėsiai prane- 
»za, kad Maskolija ir Prancūzija 
pasistengs nedalelsti užsidegti 
karei terp Iszpanijos ir Ame
rikos; tiedvi vieszpatystes žada 
paremti ir Wokietija.

Widurin6 Amerika.
Pereit ę nedėlię, prezidentas 

Clevelaud oficijalirzkai pripažino
nauję susitvėrusię didelę viduri
nės Amerikos republikę. Dabarti
nė republika susitvėrė isz trijų 
pirma buvusių: Hondūras, Nica 
ragua, ir San Salvador. Dabarti
nė didėjį Widurinės Amerikos 
republika turės isz viso apie 5 
milijonus gyventojų, daugumoj 
indijonieczių. Prezidentas Cleve- 
land, priimdamas pasiuntinį nau
jos republikos,iszsilarė, kad geis
tina butų, idant dvi pasilikusios 
vidurinės Amerikos republikos: 
Guatemala ir CostsM ca teiposgi 
susilietų su dabar |utwėruslę ir 
tokiu budu ji susidrutintu dar la
biaus. Daugelis isz pietinės Ame
rikos vieszpatyszcižų buvo se- 
niaus didesnės, bet .toliai^ terp 
jų nesiliovė nesutikimai ir nami
nės karės teip, kad ^nt galo jos 
turėję pasidalyti į Atskiras ma
žesnes vieszpatysuA Toks jau 
oteiiginisiž h*
dabar yra terp Brazihjoa provin
cijų. Taigi neužtenka,' kad trys 
buvusios vidurio Amerikos 
vieszpatystės susiliejo į viešę, 
bet'reikia, kad jos vienybėj ir už
silaikytu.

Isz Lietuvos.

Musų spauda.
“Vienybė” pranesza, kad pa

gal žinias gautas isz maskoliszkos 
vidurių ministerijos, daleidimas 
lietuvi8zkos spaudos dar pėra 
paskandytas. Sziomis dienomis 
bus perstatyti ministeriui tolesni 
užmanymai kommisijos prie atsi
likusios 1894 parodos spaudos 
dalykų. Nurodymai apie lietu- 
viszkę spaudę dalinasi į 4 sky
rius; du isz tų jau ministerija 
peržiurėjo, dabar eina perkra 
tinėjimas treczio skyriaus, 
kuriame yra pp. Baltramaiczio ir 
Smilgos nurodymai. Jeigu mi
nisterija supras reikalingumę su
grąžinimo lietuviams spaudos, 
tai ji paduos tę klausymę ant 
nusprendimo vieszpatystės ro
dos.

Kaip czia viakas pasibaigs, da
bar ne galima žinoti. Maskolija 
vienok paprastai ne sugražina 
vtskę iszsykį atimtų tiesų. Antai 
rusinama teiposgi buvo uždrausta 
spaudinti kokias nors knįgas arba 
laikraszczius jų kalboj. Paskui 
(ne pamenu gerai kokiuose me
tuose, rodosi 1875 m.) tapo da
le iš ta spaudinti vien pasakaites, 
dramtttus, dainas, laikraszczių 
dar ir dabar nedaleista. Isz iszei 
nanezių Galicijoj daleista iszsi- 
nszyti vien “Nauka”, kurios 
kl iba artesnė maskoliszkai negu 
rusiniszkai. ■f

Tas pats gal būt ir su lietu- 
viszka spauda: gal sugražinti tieu 
sę spaudinti maldaknįges—-dai 
uas ir dabar lolyniszkomis litero
mis gal spaudinti Peterburgo 
Mokslo Akademija ir Geogrsf.sz- 
ka Draugystė. Ar sziaip, ar teip 
pasibaigs tas klausymas, Lietuva 
visgi negal apsieiti be užrubeži
nių iszleidimų: Tilžė visgi bus 
reikalinga.

Malonu kiauliai j 8wetlmą 
daržą.

Rygos miesto rodą vis f suside
da daugumoj isz vietinių gyven
tojų, vos vienas maskolių*; neži
nia kokiu budu, į ję įsprndo. Z - 
noma, vietiniai rodinįkai nesi: 
skubina su maskolinimu miesto. 
Tas labai ne patinka caro paszle- 
mėkams, kiauliszkiems biurokra
tams, kadangi vokiszki ir lat- 
viszki rodinįkai daboja gerai 
miesto pinįgų ir nesutinka jais 
kelių szimtų atsiradusių czia 
maskolpalaikių apdovanoti. Da
bar neužilgio bus vėl rodinįkų 
rinkimas. Taigi jau su savo purvi
nais nagais ir lenda carbernis 
gubernatorius. Iki sziol rodinįkus 
rinkdavo ant vieno susirinkimo, 
tuom tarpu gubernatorius įsakė 
rinkti kiekvienoj miesto da- 
lyj skyrium, tikėdamas, 
kad per tai daugiaus patilps 

suterszrankių maskolių biurokra
tų, tarnų pono gubernatoriaus. 
Miesto rodą vienok gubernato 
riaus įsakymę at metė, nes pagal 
miestui suteiktas tiesas, jis ir ne
turi tiesos kiszti czia savo purvi
nų nagų. Miesto rodos nuturimo 
vėl ne užtvirtino gubernatorius 
ir teip miestas, gindamas savo 
tiesas, turi tasytiesi su gubernato
riumi. Kuom tas pasibaigb ^abar 
žinoti ne galima. >

Nedellnfc mokslainfc Po* 
pelianuose.

Miestelyj Popelianuose, Kauno 
gub. likosi įrengta nedėlinė mok- 
slainė. Skaitlius norincz ų pusi 
mokyti Huwo gana didelis: iszsyk 
atsiazaukė 119 žmonių, tame: 55 
vyrisskiai ir 64 moteriszkės. 
Terp atsiszaukusių buvo tik 3 
staeziatikiai vyrai, 34 katalikai, 
liuteronų 1 vyriszkis ir 3 mo
terys, žydų 17 vyrų ir 53 mo
terys. Terp katalikų nė viena 
moteris nepanorėjo mokytiesi. 
Mokslainė visų priimti negalėjo; 
priėmė vos 60 žmonių. Terp at- 
siszaukuaių buvo 22 su visu ne 
mokanti nė skaityti nė raszyti. 
Lietuvoj randas nedaleidžia lie
tu visikų mosklainių, bet jeigu 
jis ne butų teip kvailas ir nau- 
dę jų suprastu, pats žmonės jas 
rengtu ir apszvietimus urnai pa 
kiltų. Bet kę"daryti, kad kvailiai 
to suprasti negal ir ne nori.

Elektriszki Htritkariai Lie
pojai.

Liepoj u s neužilgio sulauks e- 
lektriszkų sztritkarių. Miestas 
susitarė su Norimbergos (Wo- 
kiszka) elektriszka kompanija ir 
paveda jai parengti elektriszkus 
sztritkarius. Kompanija užmoka 
isz syk miestui 20.000 rublių ir 
sulinks per 40 metų mokėti po 
1|%—5% nuo metinio surinki
mo. Po 40 me*ų visos tos kom
panijos paiengtos linijos, vago
nai ir visos jos pastatytostriobos, 
pastoja miesto savaszczia. 
Darbiiiįkai ir mokintiniai mok- 
slainių galės važinėti už nu
mažini ę prekę.

Prapuolė waikai.
Kaime Ruszona, Dinanburgo 

pavietyj, Witeb-ko gub. prie 
stacijos Warszavos-Peterburgo 
geležiukelio, prapuolė ukinįko 
P. du jo sūnūs, viens 12, kits 8 
metų. Tėvas davė žinię į poliei- 
ję. Neužilgio potam vietinis u- 
riadnįkas surado prapuolėlius, 
bet ne užmusztus, kaip tikėjo, 
tik besi vaiki'įjanezius po aplinki
nius kaimus kaipo “ubngyežiai”. 
Pas juos rado kiszeniuose 27 rub 
liūs, cidabrinį laikrodėlį ir daug 
kitokių daiktų jųpavoglųpo ap 
linkinius kaimus. Kasgi tokius 
jaunus vaikysezius galėjo 
iszmokyti vogti? 8 metų vaikas, 
rodosi, negal nė žinoti kas rinka 
vogimui, o jie prisivogė sau pinį
gų, laikrodėlį ir kitokių daiktų.

Jawų prekes Liepojai.
Javų prekėrLiepojuje nupuo

lė dar labiaus. jUž rugius dabar 
moka po 58| kap. už purię. Avi-, 
žos vidui iniszkos po 56 ka))., ge
resnės lietuvisžkos po 62-65 kap. 
Wikiai 61—64 kap. Miežiai po 
60—61 kap. Grikai' po 70—71 
kap. Žirniai po 63—64 ksp. Pu
pos po 70—80 kap. Linų semens 
94—96 kap. Kvietinės klynės po 
51—57 kap. už pudę. Kanapių 
semens po 1 rub. 1 kap.1už pudę. 
Linų valaknų dar vis. nereika
lauja.

• j , • 
Kokiame laike daugiau

siai žmonių mirsztn?
Isztirimu to klausymo užsiėmė 

du augliszki gydytojai: Finnlei- 
sen ir West VValson. Jie iszsksilė, 
kad ant viso musų žemės pavir- 
sziaus mirszta kas metę 30.000, 
000 žmonių, taigi tiek kiek yra 
isz viso gyventojų Italijoj. 
Kiekvienę sekundę mirszta kur 
nors viens žmogus, taigi per die* 
nę apleidžia jų žemę 80.000. Isz 
surinktų tų gydytojų žinių isz- 
puola, kad daugiausiai ant svieto 
žmonių'mirszta terp 4—10 valan
dai isz ryto. Berlyno statistikas, 
Schneider, užsiėmęs tuom paežių 
klausymu, surinkęs 60,000 gydy
tojų paliudyjimų apie numirusius 
Berlyne, tę patį atrado. I«x jo su
rinktų žinių iszpuola, kad dau
giausiai myrių pasitaiko apie 
5 valandę isz ryto, o pagal 
suteiktas - žinias Phiiadelphioe 
statistiko, apie 7 valandę isz 
ryto. Taigi isz to viso matyt,kad 
daugiausiai žmonių persiskyrta 
su sziuom svietu laike terp 4 iki 
8 valandai isz ryto. Tas pasirodo 
ne tik vienoje kokioje jior, wieto 
je, bet ant viso svieto, Wisur li- 
gonbueziuose paprastai daugiau
siai ligonių mirszta rytmetyj; my
riai dienę retai atsitinka. Kokia 
czia priežastis, nežinia, to dar 
nieks nesusekė; iki sziol isztiita 
vien, kad teip yra. Tirinėdami 
toliaus—gal ir priežastis to su
seks.

Žemes gywentoiai, pagal 
jų tikėjimą.

Ant žemės žmonės iszpažįsta 
daugybę visokių tikėjimų. Isz- 
viso ant musų žemės gyvena 
apie 1448 milijonai žmonių; i se
ko ant Europos iszpuola 328 
milijonai, Azijoj gyvena 7^4 mi
lijonai, Afrikoj 206, A i»erikoj 
116 milijonų, Australijoj ir Po 
linezijoj 5 milijonai ir krasztuose 
tolimų sziaurių ir pietų, taigi 
kraszluoee prie žemės polių, apie 
82500 žmonių. Isz to wiso s kai t 
liaus žmonių gyvenanezių ant 
musų žemės—422900000 ifezpažį* 
sta krikszczioniszkę tikėjimu It>z 
to iszpuola krikszczionių: 349, 
300000 Europoj, 19500000 Azi
joj, 5100O00 Afrikoj, 101000000 
Amerikoj, 4000000 Australijoj. 
Terp krikszczionių daugiausiai 
yra katalikų, taigi 223600000, 
staeziatikių 98620000, evangeli
kų 149,900000, kitų krikszczio- 
niszkų tikėjimų, kaip antai: ar- 
meniszko, siriszko, koptiszko, 
abiainiszko, skaito 21330000 
žmonių. Mnhometonų yra isz 
viso 205800000, isz ko: Europoj 
gyvena jų 5750000, Azijoj 160 
000000, Afrikoj 40000000, Au 
stralijoj 25000. Žydų iszviso 7 
milijonai, isz kurių 6 milijonai 
gyvena Europoj, o isz to skait 
liaus 5 su virszum milijonai 
rubežiuose senovės Lietuvos 
ir Lenkijos, Azijoj jų yra 260 
000, Afrikoj 430000, Amerikoj 
300000 ir 15000 Australijoj. 
Daugiausiai iszpažint< jų turi 
buddistų ir braministų tikėjimas, 
nes 637000000. Stabmeldžių yra 
155600000 žmonių, isz kūnų 20 

000 gyvena Europoj, 15000000 
Azijoj, 125000000 Afrikoj, 14 
000000 Amerikoj ir 1500000 
Aust ralijoj.

Wisi tie musų žem^a^-gyven- 
tojai turi apie 1000 visokių 
kalbų ir apie 5000 visokių tar
mių arba dijalektų. Skaitlius vie
nok kalbų rnažinasi. Ypacz ne- 
apszviesti griebia kalbasapszvie
ptų tautų. Teip antai Amerikos 
juodiejie užmirszo savo kalbę ir 
priėmė angliszkę.

Uodeguoti žmones.
Apie uodeguotus žmonis ne 

kartę raszė laikraszcziai, bet kad 
žinios buvo pasemtosisz svetimų 
paša koj i m ų. į tuos gi krasztus eu ro- 
piecziai ne buvo prisigriebę, todėl 
jiems nieks netikėjo. Juo toliaus, 
juo didesnius nepažįstamų krasz- 
tų plotus užima europiecziai, 
paskui Europos vieszpatysczių 
kareivius eina mokslincziai tiri- 
nėtojai ir nekartę isz jų^ 
tirinėjimų pasirodo, kad dauge
lis isz svetimų pasakojimų, ku
riuos laikė už neteisybę, isz ti
kro yra teisingais.

Apie uodėguotus žmonis gy- 
venanezios sziauriniame Aname, 
parubežiuose nuo C'hinų viesžpa- 
tystės, europiecziai girdėjo ne 
kartę nuo chiniszkų prekėjų, bet 
jų pasakojimams ne tikėjb. A na
mas vienok pateko neperseniai 
po prancūzų valdžia—taigi su 
tuom ir atsirado galėjimas ge
rinus isztirti tę nepažįstamę 
krasztę. ______ ' 

Spęei jaliszkas moksliszkas laik- 
rasztis, “Anthropologie”, dabar 
patalpino korespondenciję vieno 
mokslincziaus keliaujanezio po 
Anamę ir Tonkinę. Raszėjas pa
duoda, kad isztikro sziauriniame 
Aname patįko žmonių veislę, 
kurių užpakalyj nusidriekęs lyg 
uodega ilgas iszaugimas; apart 
to dar jie turi prie kojų užaugu
sius pentinus, kaip tai yra prie 
gaidžio kojų. Ta žmonių veitlė, 
arba likucziai seniaus skaitlin- 
gesnės tautos, yra ne skaitlinga, 
ant labai žemo kulturiszko 
laipsnio ątovi. - Jie visų aplin
kinių tautų nekeneziami ir pas
kirti ant isznaikinimo. Gyvena 
jie kaip žvėrys, nuo kurių isz- 
minezia mažai kę tesiskiria. Gy
vena jie ant medžių, kur isz lapų 
dirba lizdus. Apie jų tikėjimę 
mažai kę galima pasakyti. Numi
rėlius jie degina ir pelenus laiko 
nąmieje ir tiki, kad jie apgina 
namus nuo visokių nelaimių. Tas 
rodytu, kad jie tiki ir į gy veni- 
mę dvasios po myriui. Wisur, 
kur tik susidiu'ia žmonių veislė 
ant žemo kulturiszko laipsnio 
stovinti su augszcziaus pakilusia, 
žemai stovinti isznyksta, taigi 
isznykli turės ir anie Įdabar 
atrasti uodeguoeziai, ypacz kad 
ųdsi jų kaimynai laiko juos 
už pusžvėris ir nors isz to 
ne turi nė jokios naudos, me

džioja kaip ant paprastų lauki 
nių žvėrių.

Jaokaj.
SodAuninktstes mokslainej:
Mok į to jas:—Kada reikia obuo

lius skyti?
Mokintinis:—Kada sodaunįkas 

kę kitę veikia ir ne mato ir kada 
ezunų nėra sode.

SzWENTO8 DIENOS DARBAS.
Kaimietis į malunįko gizelį:-— 

Sziędiėn nedėldienis, o jūsų malū
nas dirba?

Gizelis: malūnas ne dirba, tik 
malunįkienė szneka su kaiminka, 
todėl teip ūžia.

- Sode.
— Ar turi dar kę daugiaus ant 

iszsiteisinimo?
— Neturiu, pons audžia,nieko- 

paskutinį rublį atidaviau advo- 
kitui.



Betlehein

Isz darbo lauko.

i

buvo 
apsis-

t Netoli Nev Haven, 67 my
lios nuo San Louis, iszszoko isz 
relių tavorinis geležinkelio trū
kis ir nusirito į upę. Trys gele
žinkelio tarnai likosi užmuszti.

pasažierinis 
butu susi- 
atsitiko su 

pasažierių

t Buffaloj miesto sveikatos už- 
veizda paskyria keturis fabrikų 
užveizėtojus, kurių užduotė yra 
daboti, kad fabrikuose ne dirbtu 
vaikai iki 16 metų amžiaus-trys 

per 
įlu-

W18p 
pusę 
bus. 
dar-

5 Collinsville, 1(1. Dirbtuvė 
iszdirbimų isz cinko, Meskero, su
degė. Dirbę jose darbinįkai 
ne tenka darbo. Blėdį ugnies pa
darytu skaito ant 100,000 dol.

>is 500
ų. Ne-

■ / ■

Isz Amerikos.
znsztynee salime.

GrandRapids, Mich., raszo: 
attiko czia smarkios musztynės 
licijos su girtuokliais, kurie už

stojo už peržengusius tiesas 
karezemnykus. Du policistai: Vier- 
giver ir Harrington, pamatė ati- 

*> darytas užpakalines duris saliuuo 
Sommero ir Freadvellia Kaip 

‘ tik užėjo į saliunę, susirinkę czia 
^girtuokliai patiko juos su kumsz- 

cziomia, ir tuszcziomis stiklinėmis/ 
Pdlicistas Viergivir gawo smūgi 
su kuciumi į galvę, bet kol puo 
lė ant žemės, paleido szuvį į 
kruvę užpuolikų. Tie iszsitrau- 
kė teiposgi revolverius ir pradė
jo szaudyti į policijantus. Tas 
privertė kitę policijantę* iszsi- 
traukti revolverį ir gintiesi szu- 
viais nuo szinkoriaus Freadvel- 
lio, kurisai su stikline per kars .- 
tai darbavosi apie jo galvę. Isz- 
lauko tuom tarpu susirinko daug 
žmonių.* Ant galo isz policijos 
stacijos atkako 8 policistai su į- 
sakymu aresztuoti visus, kę tik 
salune patiks, bet daugumas czia 
susirinkusių buvo iszbėgioję. Eo- 
1 i eis ta i Viergiver ir Harrington 
yra baisiai sumuszti, szinkorius 
gi Freadvell gavo kulkę į deszi- 
nę plauczių szalį, nuo ko gal tu
rės mirti.

Prasti metai,
Pereiti metai Amerikoj 

negeri: darbai ir prekyba 
tojo. Nusibankrutinimų buvo dau- 
giaus negu kada nors, iszė
mus tik 1893 m. Pereitę metę 
buvo isz viso nusibankrutimų 
14890, už pereitę gi metę tik 
13197.' Wisa suma tų nusiban
krutinimų pasiekė 225,000,000 
dol.; už pereitę gi metę jie šie 
kė 183,196,060 dol. Daugiausiai 
nusibankrutinimų iszpuolė Rug- 
pjuczio ir Rugsėjo mėnesiuose, tai
gi priesz rinkimus. Pabaigoj me
tų teiposgi pakilo jų skaitlius.

rNelaimingas atsitikimas sta- 
. ta n t bažnyczię.

Milvaukee, statant Szvento 
Juozapo bažnyczię, likosi už
musztas darbinįkas, lenkas An
tanas!Kasprzyk. Kėlė mat su len
ciūgais apriszę nuo vežimo dide 
lį, 3} tonos svarbų, akmenį. Pa
kėlus kiek, vienas isz lenciūgų 
nusprudo nuo slidaus, įszalusio 
akmens pavirsziaus ir tasai tiesiog 
ant Kasprzyko ir nupuolė ir suvi- 
su sutrynė visę apatinę kūno da
lį. Jis czia jau ant lauko ir pasi
mirė, ne spėjo nė į iigonbutį nu
gabenti. Paliko jis paczię su 
mažais vaikais.

Sukta wagysta.
Buffaloj nusibankrutino “Bank 

of Cohimerce.” Pasirodė, kad ban
ko buchhalteris,Smith,padirbo vi
sokių szelmystų ’ ani kelių tuks- 
tariezių doliarų. Smith vienok nė 
pats prie pinį^ų neprieidavo, ne 
turėjo ir pagelbinįkų, o vienok 
wogė. Iszraszydavo jis banko 
vardu czekus ir juos parduodavo 
kitur ir paskui atėjus czekui į 
bankę, užraszydavo į knįgas isz- 
mokėtus pinįgus ant kitų . turin- 
czių czia' padėtus pinįgus vardo. 
Paskui ateidavo ant rytojaus ir 
iszvogdavo, niekam ne matant, 
savo iszraszytus czekus, Tokiu 
budu vagystes ilgai ne galima 
buvo susekti.

Inhižo ant upes.
Netoli Nanticocke,t Pa. 

lenkai norėjo ledu pereiti 
upę. Ant upės vidurio ledas 
žo ir visi atsirado sz&ltatne vau- 
denyj. Pavojui atsiradusius pa
matė ant. upės kranto susirinkę 
ir tie skęstantienas pasiskubino 
su pagelba; isz tikro visus isz 
vandens isztraukė. W ienas 
isz iszgelbėtų, Mikola Piesniski, ' 
turėjo ant rankų mažę waikėlį. 
Įlužus ledui, ta^ai vandenyj teip 
perszalo, kad nors ir jį dar gy vę 
isz vandens isztraukė,bet,turbut, , 
nuo perszalimo czia jau ant lauko 
ir pasimirė,

Mnszis su Italijonais. K 
Clevelande, Oh.. golicijautai 

Sriiueider ir Lacy suaresztavo ' 
.^ieBę girtę italijbnį ir norėjo jį 
^nuvesti ant policijos stacijos. Be- i 
sitasant su suimtu, bum- j 
rinko apie T00 jo vientauezių ir 
tie netik kad norėjo suimtoj; ps- 
vnHti, bet lynezuoti suėmusius jį 
pplicijantua. Gal būt tę ir padarę, ! 
bet policijantai suszvilpė sau pa- 
gelbę kitų policijantų ir su tų pą- 
gelba atsivarė ant policijos staci- i 
jos netiktai anę suimtę girtę : 

, italijonį, bet dar tris jo gelbėtojus. ]

Lenku musztynes bažnyesioj.
1 Mieste Bay City, Mich. jau nuo 

seniai tęsiasi nesutikimai parapi- 
jonų lenkiškos parapijos Sz. Sta
nislovo su savo prabaszcziumi, 
kn. Bogackiu. Jau pereitę metę 
atsitiko czia keletas musztynių 
bažnyczioj. Prie nesutikimų para
pijom) reikia menkos priežasties 
ant pagimdymo maiszto. Pereitę 
nedėlię pasimirė vienas isz para- 
pijonų priešingos prabaszcziui 
partijos, už tatai nenorėjo kunį 
gas jo palaidoti ant parapijos ka
pinių. Toliaus, atėjus parapijos 
komitetui peržiūrėti bažnyczios 
knįgas ir kasę, kunįgas netik jo 
ne priėmė, bet iszvaikė. To už
teko ant pagimdymo maisztų. Su
sirinko apie 1000 lenkų abiejų 
partijų ir prasidėjo musztynės ir 
szaudymai. Apie 20 žmonių likosi 
paszautų. Maisrtinįkai įsiveržė 
į kletoniję ir viskę czia isznaiki- 
no. Kunįgaa pabėgo. Policijai su 
didelių vargu pasisekė įdu 
kusius nuvaikyti. Bažnyczię 
saugoja dabar policijantai. A- 
sekuracijos draugystės, kuriose 
yra užasekuruota bažnyczia ant 
100,000 dol. bijodamos, kad įer- 
žinti pa ra p i jo ny 8 jos nepadegtu, 
atsisako asekuruoti ant toliaus. 
Policijos virszinįkas iszsitarė, 
kad geriausias būdas ant apstab- 
dymo czia nuolatinių maisztų, 
butu paimti kunįgę ir iszvežli jį 
su visų isz miesto, uždraudus 
jam czia kada nors dauginus at
kakti.

Lenku mussis. *
Brocktono lenkai dailiai link

sminosi per Kalėdas. Ant kuczios 
kiekvienas pasirūpino svaigi- 
nanezių gėrymų. Nuo kuczios 
girtuokliavimas traukėsi per tris 
dienas. Kaip visada būva, be ge
riant geriausi draugai susivaidy- 
ja, tos pats atsėjo ir terpBrocktono 
lenkų. Ant stabdymo musztynių 
po namus reikėjo szaukti policiję. 
Ant Montello ui. užgimė smar
kios musztynės teip, kad aplin
kiniai tikėjo, kad užgimė karė 
ir jau iszpanijonys musų miestę 
užėmė. Saviuįkas namų ir super
intendentas netolimos dirbtuvės 
atbėgo su szaudyklėmie. Besipe
šanti teišbuvo įdūkę, kad isz- 
sitraukę peilius, pradėjo viens 
kitę badyti. Pakol atbėgo policija, 
namuose neliko nė vieno sveiko- 
laugo, durys buwo suskaldytos.

Twanal.
Missouryje neiszpasakyti tva

nai. St. Louis vanduo nuneszė 
125,000 pėdų sukrautų medžių; 
užliejo ir pagadino sukrautę ma
gazinuose medvilnę. Wanduo 
užliejo didelius prairijų plotus. 
200 žmonių pasislėpė ant medžių 
ir ant triobų stogų Iszsiuntė 
garlaivį “Pike” ir valtis gelbėti 
tuos nelaimingus. Ar prigėrė 
kiek žmonių,''"iki sziol nežinia. 
Bet ir be to tvanai neiszpasaky- 
tai daug pridirbo blėdies. Gele
žinkelio linijos vandens apsem
tos, vanduo nuneszė keletę tiltų. 
Laukuose ir ant fannų teiposgi 
daug imuninis pikto vanduo at
gabeno. Prigėrė daug gyvulių.

Užpuolimas ant trūkio.
Raleigh, N. C. Nesurasti iki 

sziol piktadariai iszėmė vienę 
szėnį isz geležinkelio linijos ir 
pertai atėjęs tavorinis trūkis, su
sidedantis isz 10 vagonų, isz- 
sprudo isz szėnių ir susidaužė. 
Peczkurys Okerby likosi ant 
vietos užmusztas, masziuista gi 
John Roberteon sunkiai apsikulė. 
Piktadariai mat norėjo iszvaryti 
isz rėlių pasažierinį truk; bėgantį 
isz Atlantos. Trūkis tas vienok 
pasivėlino ir todėl vieton to, pa
leido tavorinį. Jeigu 
specijaliszkas trūkis 
daužęs, teip kaip tai 
tavoriniu, daugybė 
butu turėjusi likti užmusztų. Su 
pagelba szunų jieszko dabar pik
tadarių.

Wetroa,
Pietiniuose krasztuose Arkan- 

zo ir sziauriniameTexase siautė, 2 
d. Sausio szių metų, smarkios 
vėtros. Isz Little Rock ne galėjo 
ateiti nė jokios žinios per tai, kad 
telegrafų d ra ta i likosi sutraukyti. 
Isz Iron Mountain atėjo žinios, 
kad vėtra atgal nustūmė pasa
žierinį geležinkelio truk; ir rei
kėjo jį sustabdyti, pakol vėtra ne 
pereis; Bsntoue vėtra iszvartė 
apie 20 namų. Camerone viena 
žmogysta likosi užmuszto. Wėtra 
perbėgo per Texarbona, iszilgai

Kansas City, Pittsburg geležin
kelio. Mieste Moorisport, Louisia- 
noj, visi namai, iszėmus tik du 
užsilikuaiu, likosi iszgriauti, prie 
ko daug žmonių tapo užmusztų, 
o dar dauginus apkultų. Wėlesnės 
žinios, pareinanezios isz Mooris
port, paduoda, kad visasseimyna 
Goodmano, susidedanti isz 5 
žmogystų, likosi ant vietos ūž
iu u sz ta po užgriuvusias namais, 
3, namuose Morgano yra mirtinai 
sužeistos, dar 5 žmogystos, kurių 
pravardžių negalima dažinoti, 
teiposgi pražūva Sužeistų yra 
apie 20 žmonių.

Weatuwes žmogdž i n karaliaus.
Nev Yorke iszkilmingai alsi 

liko vestuvės pulkaunįko Hobis 
su mergina Ella Colliers. Szliubę 
ėmė evangeliszkoj bažnyczioj. 
John Hobis 10 metų atgal buvo 
reporteriumi vieno laikraszczio 
iszeinanczio mieste Sydney, pie
tinėj Australijoj. Laikrasztis isz- 
siuntė jį į kolioniję Queensland/ 
sziaurinėj Australijoj. Bekeliau
jant vienok laivas susidaužė ir 
jis pateko į nagus žmogėdžių gy
ventojų salos Klinika. Jie vie
nok ne suvalgė Hoblso ir jis už
tatai tarnavo to kraszto kara
liui. Pasimirus senam karaliui, 
gyventojai valdonu kraszto ap
rinko atėjunę Hoblsę. Dabar jau, 
szitam vieszpataujaut, gyventojai 
paliovė žmonis valgę ir užsiima 
daugiausiai gaudymu žemeziugų, 
kuriuos parduoda prancūzams 
ir anglijonėms. Isz viso ant salos 
Klinika yra 40000 gyventojų 
(truputį mažiaus negu Kaune, 
tiek kiek Tilžėj su jos prie- 
mieszcziais).» Taigi to kraszto 
karalius atkako dabar į Nev 
Yorkę, kur ir apsivedė. Po vestu
vių keliauja jis su jauna karalie
ne atgal į savo vieszpatystę. 
Turi jis savo locnę garlaivį, ant 
kurio tarnauja 60 jurinįkų; tie ju- 
rinįkai yra podraug ir sargais 
karalius ypatos. Kaip ten vienok 
ne butų su ta maža vieazpatyste ir 
jos valdonu, nuopelnai jo vienok 
ne maži, jeigu jam pasisekė ant 
tiek pakelti savo pavaldinius, 
kad jie paliovė žmonių mėsę 
valgę.

Puolė po trūkio ratais.
New Haven, Con. Ella Eager, 

moteris maszinisto S bore linijos 
geležinkelio, susipyko au savo 
vyru, bet pažinusi savo klaidę, 
atėjo ant geležinkelio stacijos 
perpraszyti įpykus; vyrę, Tas 
vienok ję labai szaltai priėmė ir 
ne norėjo kalbėti. Moteriszkė tę 
teip paėmė į szirdį, kad paty
kojo, kada jos vyras užlipo ant 
maszinoe, užėjo ji toliaus nuo sta
cijos ir kaip tik pamatė atbėgan
tį trūkį, kurį vedė jos vyras, 
atsigulė ant szėnių ir trūkis per ję 
perbėgo. Ratai įsibėgusio trūkio 
vilko dar sumaltę kunę apie 
tūkstantį žingsnių ir paskui isz- 
metė į szalį. Wyras nieko ne
žinojo, kad jis pats savo moterį 
pervažiava Atradus kunę, nieks 
negalėjo ant syk pažinti, kas yra 
suvažinėtoji, teip labai ji buvo 
sumalta, kaulai sulaužyti, žarnos 
uždribusios—tik vėliaus drabužių 
kiszeniuose rado ženklus, isz ku
rių galėjo ję pažinti.

Nelaime kastynėse.
Cidabro kastynėse Santa Ger

trūda, netoli Pachuca, Meksike, 
atsiliko dideli nelaimė. Kauty
nėse užsikrėtė nežinia kokiu 
budu ugnis ir teip greitai pla
tinosi, kad dirbę jose darbinįkai 
ne spėjo iszsigelbėti. 13 mexi- 
koniszkų kalnakasių sudegė. A- 
part to anglijonis, ižinierius Ned 
Richard, kurisai stengėsi ėsanezius 
olose darbinįkus gelbėti, teiposgi 
durnuose užtroszko.
Westuwes naujo Illinąjaua 

gubernatoriaus.
30 d.Gruodžio,Springfielde,III., 

anglikoniszkoj bažnyczioj atsibu
vo vestuvės naujo lllinojaus gu
bernatoriaus, p. Tannero, užrink
to vieton p. Aitgeldo, su mergi 4 
na English. Ant vestuvių susi
rinko į 1500 sveczių ir giminių 
jaunavedžiųWakare jaunavedžiai 
iszkeliavo į kelionę po visokius 
Sziaurinėa Amerikos krasztus.

Explozljoa anglių kastyneae.
Monitor anglių kastynėse, 6 

mylios nuo Bay City, Mich, atsi
tiko smarki gazų expliozija. Dar
binįkas Fred Casper likosi už
musztas, o trys kiti yra sunkiai 
sužeisti. Nežiūrint ant uždraudi
mo, jie susėjo į nauję olę su ne už
dengtomis Įtampomis, nuo ko ir 
užsidegė ežia susirinkę gazai.

Negerk, nereiks nukęsti!
Isz St. Louis, Mo. Gyventojai 

miesto: buchhalteris Carpenter ir 
jo draugas Meyrick, persigėrę 
parėjo į Planter kotelį, kur iaz- 
gėrė vaistų ant iazaipagiriojimo, 
kokius kelis kartus su pasekme 
vartojd. Waistai tie vienok bu
vo sutaisyti su nuodais, kaip ir 
daugelis kitokių vaistų. Girtuo
kliai vienok dabar tų vaistų isz- 
gėrė per daug, taigi nuo jų ir 
nusinuodino. Kada po valandai 
kotelio tarnas užėjo į jų kambarį, 
jau abudu buvo ne gywi. Paszau- 
kė dar gydytoję, bet ir tas iaz 
negyvų gyvus padaryti neį
stengė.
įsa džiaugsmo nustojo proto.

Ant kalėjimo nuspręstas Fred 
Wood, sėdintis kalinyj San Quen 
tin, Co!., gavo žinię, kad tėvas 
jo pasimirė ir paliko jam 30,000 
dol. palaikų. Ta žinia teip atsilie
pė, kad Wood, niekada savo am- 
žyj ne matęs tokios daugybės pi- 
nįgų, isz džiaugsmo gavo proto su- 
maiszymę. Pradėjo jis viskę dau
žyti, teip kad besidžiaugiantį pa 
laikėję 30,000 dol. reikėjo gaben
ti į beproezių namus.

Apsirgo nuo nuodu.
hz Columbus, Oh. Apsirgo 

czia szeszetas žmonių, giminių, 
draugų ir sąnarių szeimynos W. 
Bence; apsirgo jie visi nuo nuodų 
ursenijaus (žiurkžolių), kuriuos isz 
gėrė arba su arbata, arba jie buvo 
priberti į pupas. Wisue vienok isz- 
gelbėjo. Nuodų į valgius pribėrė 
ne tyczia virėja, kuri aneuiję 
vartojo kaipo vaistę dėl savęs. 
Wirėję pavarė, kuri atkako į Chi- 
cagę.

t LouisvilLB, Ky. A ako czia 
į m i estę teatras. Pasibaigus paro
dymui, kada teatro direktorius, 
Walter Green, skaitė surinktus 
pinįgus, užėjo czia koksai nepa
žįstamas, drožė Greenui su laz
da į galwę, nuo ko tas apsvaigęs 
puolė ant žemės; vagilius gi, pa
griebęs visę teatro surinkimę, isz 
viso. aipie 200 dol., pabė
go. Per tai atkakę aktoriai ne 
gavo savo algos ir atsirado sun
kiame padėjime, kadangi retas 

h turėjo kiekpiuįgų.
■ į-” 

t Dienose didelių szvenezių 
turbūt ne wien lietuviai linksmi
nasi po saliunus girtuokliaudami; 
girtuokliauja ir vaikai kitų tautų 
tik žinoma, juo katra isz jų 
augszcriaue pasikėlė, juo mažiaus 
girtuoklystėse linksmybės suran
da. Pirmę Kalėdų dienę Clevelan- 
de, Oh. policija suaresztsvo 90 
pasigėrusių žmonių. Terp lietu
vių gal kaip kur atsitiko ir pesz- 
tynės.

t Montanos kastynėse pereitę 
metę isz kasė: vario už 22400000 
dol, cidabro už 10725000 dol., 
aukso už 4500000 dol., szvino už 
675000 dol.. Taigi iszviso už 
88,300,000 dol.

*
t Garlaivyr “Commodare”, 

kurisai isz Jacksonville iszplaukė 
su ginklais ant Kubos, paskendo. 
Isz 28 ant jo buvusių , jurinįkų 
tik 12 iszsigelbėjo; kiti gi prigė 
rė.

D San Diego, Cal. Atėjo czia 
žinios, kad laivas “Jamaica”, 
laike smarkios vėtros, netoli 
Campela Bay,su visais ant jo bu
vusiais jurinįkais ir 12 pasažiarių, 
paskendo.

t Dės Moines, la. Terp stacijų 
Sidney & Uarson iszszoko isz 
rėlių pasažierinis trūkis. Trys 
geležinkelio tarnai ir vienas pa- 
sažierius yra mirtinai apkulti.

t Hartschorne, I. T. Anglių 
kastynėse Aldeison atsitiko 
smarki expliozija. 2 balti ir 3 
juodi darbinįkai likosi ant vietos 
užmuszti. 20 gi užgriuvo, bet 
tuos dar gyvus atkasė ir isztrau- 
kė ant virszaus.

♦ Geležinkelio trukiai South 
Dakotoj likosi sniego užberti ir 
turėjo ant kelio apsistoti.

t Roberyal, Kanadoj, užsidegė 
katalikiszkas moteriszkas kliosz- 
torius. 7 minyazkos sudegė.

1 Dirbtuvės Hllinois Steel Co. 
apgarsino, kad nuo 1 Waaariaus 
numažina darbinįkų uždarbį.

5 Dideli drabužių dirbtuvė 
Roaenbergo, Philadelphioj, nusi- 
bankrutino ir likosi uždaryta.

5 Johnstovn, Pa. 3000 dar
binįkų gavo darbę dirbtuvėj 
“Cambria”, kurios iki sziol ne 
dirbo.

5 Boston, Mass. Dirbtuvės 
“Standard Cordage Co.”, kūri<* 
per tris metus stovėjo, pradeda 
vėl dirbti.

5 Philadelphioj, darbinįkai

1 Wheeling inijos Baltimore 
& Ohio geležinkelio angljų kasė
jai pskėlė sztiaikę tod^l, kad 
kompanija ne pidė savo pažadė
jimo kaslink mokėjimo 60c.už to- 
nę anglių. Apia 1200 darbinįkų 
ima daly vumę ame eztraike.

5 Wahham, Mas. Geležies 
liejinyczinj Daria & Fatnum li
kosi numažintas uždari* 
dirbanezių czti darbinį! 
visiems vvienot lygiai numažino; 
vieniems tik nukirto 2%, yra 
vienok' toki, kuriems Numažino 
jų uždarbį ant netvirtos dalies.

Anglių kistynėae Mercer pa 
vieczio, Floridoj, kalnakasiai pa
kėlė sztraikę. Priežastis szratko 
yra ta, kad lavinįaai kastynių 
numažino darbinįkų užmokesnį 
po 5 centus art kiekvienos isz 
kastos anglių tonos.

Yonkers, N. Y. Tuojaus po 
naujų metų tapo czia vėl atidary 
ta didžiausia Amerikoj divonų 
dirbtuvė Aleksandro Smilko & 
Sūnų, kuri beveik du mėnesiu 
iszbuvo be darbo. Isz pradžių 
dirba ne visos staklės, bet iszpaF 
lengvo dauginasi darbas. Patilę 
czia apie 7000 darbinįkų.

5 Betlehem, Pa.
Iron Co. apgarsino, kad visose 
savo dirbtuvėse pradės vėl dar
bę, kur patilps keli tukstaneziai 
darbinįkų. Wiena dalis Blooming 
dirbtuvių pradėjo darbę; kitos 
gi dalys pradės dirbti teiposgi 
dar szię nedėlię. Ginklų dirbtu
vė dirba czia dabar per dienę ir 
per naktį. I

| Maszinistai aut laivų miesto 
Melbourne uostoj, Pietinėj Aus
tralijoj, pakėlė sztraikę todėl, kad 
laivų savinįkai ne norėjo pripa- .gi jam priderėtu ir 
žinti jų organizacijos. Sztraikuo- 
janti atsisaaukė į visus Australi
jos miestus, praazydami ir kitų 
pritarti jiems. Taigi galima lauk
ti, kad visuose Australijos poe
tuose laivų maszinistai paliaus 
dirbę. Žinoma, jeigu kitų portų 
darbinįkai pritars Meltourno 
sztraikieriams, jie be abejonės 
privers laivų savinįkus pripa
žinti maszinistų organizaciję.

reikalauja pageltos. Emigrantų 
užveizdos komisorins ne szauks 
lietuvius, kad gelbėtu savo pa
galbos reikalaujantį vientautį, 
bet jeigu jo nieks ne geibi, graži- \ 
na atgal. Taigi ežia ne galime 
mes teisintiesi, kad nežinojome, 
bet reikia rupintiesi, kad visada 
galėtume žinoti apie musų atei
vius. Apie sugražinimę Bieliako 
mes dažiuojome, bet kiek atka
kusių į Nev Yorkę arba į Balti- 
moię gražina visai be musų ži
nios? Nėra beveik nedėlios, kad 
gi įžtaati į Bremę garlaiviai ne par
gabentų kokį nors nepriimtą į A- 
merikę lietuvį; važiuojancziųper 
Hamburgę gražina dar daųgiaue. 
Žmogus iazleidęs ant kelionės pa
skutinį skatikę, neturi kuom ir 
grįžti atgal.Bremos kompanija dar 
nors pargražintam iszperka gele
žinkelio bilietę iki rubežiui, Ham
burgo gi agentai ir to ne daro.

Nuo tų nelaimių galėtu iszgel- 
bėti musų ateivius tik uždėjimas 
emigrantų namo, kurio užžiurė- 
tojais butu gerai iszbandyto tei
singumo žmonės. Kaip ant to rei
kalo pinįgus surinkti? Bandy
mai teatrų ne pasisekė, atsiszauIri
mai po laikraszczius tėlposgi pa
siliko ne vaisingais. Kasgi lie
kasi toliaus daryti? Kaip ant į- 
steigimo emigrantų namo surink
ti reikalingus pinįgus? Macziau 
asz Bremene emigrantų kontū
ruose, teiposgi ant geležinkelio, 
dėžės rinkimui aukų ant suszel- 
pimo beturezių iszeivių: tokios 
dėžės yra žydų sinagogose visuose 
didesniuose VVokietijos miestuose. 
Galima būt ir to budo pabandyti. 
Czia vienok neužtenka pakabyti 
dėžės, bet reikia, kad į jas aukos 
plauktu. Su uždėjimu emigrantų 
namo pradžię padarė Susivienyp- 
mas Lietuvių Amerikoj,paskirda
mas ant to reikalo 100 dol.ę~tai» 

stumti 
toliaus pradėtę darbę. Kitaip 
su juom gal būt tas pats kaip su 
konkursu ant paraszymo Geogra
fijos. Tuom tarpu, kol dar emi
grantų namo nėra, reiktu nors 
padaboti atėjimę Bremos, Ham
burgo ir Sietino laivų. Geistina 
butu,kad ir kiti musų laikraszcziai 
iszreiksztnesavo nuomonę.

T. ■

t Trūkis Keokut <4 Western 
geležinkelio, per Naujus Metus, 
nupuolė nuo kelio pylimo, kurį 
vanduo paplovė. Du geležinkelio 
tarnai likosi mirtinai sugrumdyti, 
^keletas gi pasažierių, daugiausiai 
mokintojų vieszų mokslainių, 
grįžtanczių isz susirinkimo na
mon, likosi lengviaus apkultų.

lauja sutrumpinimo laiko*darbo 
iki 8 valandų ant dienos.

Loveli, Mas, Divonų dirb
tuvė “Loveli Manufacturing 
Co”. tampa wėl atidaryta. 600 
darbinįkų gauna joje darbę.

5 Zanesville, Oh. Dirbtuvės 
Baltimore & Ohio geležinkelio 
likosi, dėl nežinomų priežasczių, 
uždarytos; per tai 400 darbinįkų 
neteko darbo. Žida nuo atei
ti anczi o panedėlio vėl pradėti 
darbę.

t Buffaloj, darbinįkas Patrie 
Roche, grįždamas nuo darbo, li
kosi atbėgusio trūkio per
važiuotas ir užmusztas ant vie
tos. Ėjo mat jis nuoszalczio užsi
vertęs apikaklę, todėl ne girdėjo 
atbėganczio trūkio. Paliko jis pa* 
czię ir 7 mažų vaikų.

t Buffalloy, N. Y. buvo dide
lis gaisras; sudegė krautuvės 
Malbridge ir Jevet. Ugnelė pa
darė blėdies ant 100,000 su vir- 
szum doliarų. Krautuvės savinį- 
kai nieko ne žudo, nes visk? už
dengia asekuracija.

|| Pranouzisakas laivas “Pa
lais” plaukiantis isz Marsilijos ir 
Neapoliaus, atgabeno į Nev 
Yorkę511 italisakų ateivių,isz to 
skaitliai!* ateivių užžiuros komi
sija 200 sulaikė ir tuos gražina 
atgal į Europę.

t Hania, Oh. Parako krautu
vė,ėsanti 5 mylios nuo Hania,isz- 
lėkė j padanges. Jokūbas Kreizer 
likosi expliozijos sudraskytas; 
Juozas gi Happing mirtinai su
žeistas.

Bu ff ALOS, N. Y. darbinį kai, 
dirbanti prie iszkrovimo atgaben
tu javų isz atkakusių laivų, or- 
ganizuojuosi, idant susidrutinę, 
iszderėti geresnes iszlygas ir di
desnį už savo darbę užmokėsiu

1 Cleveland,* Oh. Dirbtuvė 
Plate & Sheet Mill, Clevelan- 
de, kuri stovėjo nuo 1893 m., 
pradeda neužilgio ' wėl dirbti. 
Apie 300 darbinįkų ra« joje dar- 
bę.

5 Nelsonville, Qh. Sudegė czia 
dirbtuvė “Nelsonville Semer 
Pipe Co”. Blėdį ugnies padarytę 
skaito mažiausiai ant 100,000 
dol. Pertai 150 darbinįkų antžie- 
mos likosi be darbo.

T Scranton, Pa. Szitę mėnesį 
darbai anglių kastynėse su 
apsistojo: dabar dirba vos 
laiko. Nežinia ar ilgai teip 
Pirmiaus per tris mėnesius 
bai czia labai gerai ėjo.

T Anglių kastynėse pavieežių 
Duray ir San Miguel, Colorado, 
darbinįkai pakėlė sztrajkę. 
Sztraikieriai reikalauja prastali- 
nimo nuo darbo neprigulincsųų 
uniję missourieczių darbinįkri.

Nuo lauko kowos kapitalo 
ir darbo.

kolroje savo
Yeikaius, turi /iki sziol vi^naitinį 
ginklę—sztraikus, bet terp 
paežių darbinįkų nėra vienybės, 

 

pakėlus vieniems sztraikę,\kiti 
kapitalistui siūlo savo* darbę, 
per tai vis ant galo pasirodo, 
kad darbinįkai daugiausiai žudo. 
VVokiszkas laikrasztis, “Taegli- 
che Rundschau” paduoda žinias 
apie sztraiUus . atsitikusius Wo- 
kietijoj per keletę paskutinių 
metų ir sztai kas isz to pasirodo. 
1894 m. 7328 darbinįkų ėmė da- 
lyvuinę sztraikuose, per kę nus
tojo uždarbio isz viso 354297 
markių; 1895 skaitlius sztraika 
vusių pasiekė 14032 darbinįkų ir 
pertai jie! nužudė 424231 mar
kių. PeręStę metę sztraikuojan- 
uzių buvp 120,000 darbinįkų— 
kasztų ežia negalima tikrai sp
rok uoti, bet jie siekė milijonų 
markių ir per tę wisę laikę dar
binįkai ne per vienę straikę nie
ko nepelnė. Kodėl taigi su teip 
didelėms jaukoms darbinįkams 
nepasisekė nieko iszderėti? Sztai 
atsakymas. Isz viso Berlyne, pa
veikslai!, yra 395195 darbinįkų 
ir tame tik 37622 priguli prie 
darbihįkiszkų organizacijų; j isz 
1277Ž9 moterų—tik 1410 priguli 
į organizacijas. Kituose miestuose 
dar niekinus. Kas yra Wokieti- 
joj. ta=> yra ir visuose krasztuose: 
darbi nįkų pajiegos galėtu susidru- 
tinti vien per susidraugavimę 
wi^ų darbinįkų į vienę t virtę su- 
siriszimę. Jeigu tęsyk ir atsirastu 

ir keli tukstaneziai “seab- 
darbinįkiszkos organizacijos,

užstojimęsau kelio, galės to- 
į tokias iszlygas įstumti, 

ir tiems atsinorės toliaus 
krų darbinįkų kelius gadinti.

ISZ 
Lietuwiszku dirwu 

AMER1K0.

Reikaluose musų emi
grantų.

Neseniai mes pasėmėtne isz 
“Kardo” žinię, apie sugražinimę 
su nupjauta koja atgal į masko
lių nagus, lietuviszkų knįzų pla
tintojo Bieliako. Teisybė, jeigu 
teip atsitiko, ne*galima ežia kal
tinti nė vienos kokios nors musų 
partijos, het visus lietuvius A- 
merikoj. Ne galima kaltinti už
tatai, kad nieks ne gelbėjo atka
kusio ežia Bieliako, kadangi 
nieks nežinojo, kad jis ežia atka
ko, bet tame musų kaltė, kad 
mes nesirūpiname dažinoti apie 
tai, kas atkako ir ar atkakęs ne-

Isz Albany, N. Y.
Nuo seniai žinome, kad lenkai 

tęsyk musų draugais pasirodo, 
kada jiems reikalingi lietuvių pi
nigai. Tę matome ant kiekvieno 
žingsnio. Czia lenkai su liettrvrt|įhrMl 
pagelba įrengė sau bažnyczię; 
prisidėti lietuvius prikalbėjo ku
nigas B. Malfikailis. Bet kas 
mums do nauda isz to prisidėjimo? 
Sztai lenkai parengė fairę. Iszda- 
vė pirma tikietus ant fairo po 
doliarę ir dar kunigas pasakė, 
kad prisižiūrėti viskam bus va
le įeiti įliek vienam už dykę. Atė
ję lietuviai rado prie durų sto
vintį lenkelį, kurisai nė vieno 
lietuvio neįleido. To n’e gana, 
atėjo keli su nupirktais tikietais, 
bet ir tų neįleido pasakę, kad lie
tuvių tikietai negeri. Geriausiai 
musų broliai darytu nesusidėda- 
mi niekur su lenkais.

Isz llrockton, Mass.
Antię Kalėdų dienę atsibuvo 

balius Lietuviszko Politiszko 
Kliubo, ant kurio labai dailiai su
sirinkę linksminosi. Sveczių susi
rinko diktai, bet apie kokius 
nors nesutikimus ne buvo nė kal
bos. Kad teip lietuviai visada, 
elgtųsi

4Susitvėręs czia, ant užkirtimą 
lietuviams kelio, “Polsko Litev- 
ski Klub” jau numirė. Kada jis 
apsirgo, virszinįkai jo ne galė
jo surasti vaistų ant iszgydymo 
ligos. Tasai “Polsko litevski 
Klub” parėngė balių, ant jo atėjo 
vienok policistai.suaresztavoalų 
ir paežius kliubo vir&zinįkus. Rei
kėjo dar užmokėti 50 doh Taigi 
nuo to ir isznyko lenkbernių K1 lu
bas..
Szwento Kazimiero Drau

gyste Glen Lyon, Pa.
Musų Draugystė, 27 d. Gruo

džio, atlaikė mitingę, ant kurio 
nutarė ant 1897 m. paeziuotiems 
sąnariams,pasimirus jų moterims, 
mokėti po 36 dol. ant palaidoji
mo.

Pereituose metuose musų Dr-tė 
turėjo surinkimų 611 ddt.< 25c.; 
iszleidogi 400 dol. 38c. Taigi liko 
211 dol. 87c. Senų pinįgų kasoje 
buvo 785 dol. 2 c. Isz viso gi 
kasoje yra 996 dol. 80c.

Welyjame visiems artymiems 
prigulėti prie musų Draugystės.

Sąnarys Komiteto, 
Kumavyczius.

• f Nuo Draugystės Szvento 
Juozapo Philadelphijoj gavome} 
stsiszaukimę, kad ne Szvento 
Juozapo, bet Szvento Jurgio 
Draugystė Philadelphioj likosi 
Susivienyjime Lietuvių Amerikoj 
suspenduotfa; Szvento Juozapo 
Draugystė priguli prie Susivie- 
nyjimo. Taigi sziuomi pataisome 
patilpusię klaidę



arba

Mokslas apie užlaikymą sveikatos,
špagai Berners’ą.

[T%sa].

Uždengti senus suskretusius daiktus 
naujais, CzystaisnegaLbut Mvarumu vadintas, 
bet tas vien ant to užsipelno, kas ne tik rū
pinasi Mvariat.iszrodyti, bet kas isz tikro yra 
Mvariu, ne kavoja suskretimų ir purvų, bet 
jų nekenezia it stengiasi juos praszalinti; kas 
rūpinasi, kad jo namuose niekur suskreti- 
mo ne butų. Užkavodami neMvarumą, juk 
mes stengiamėsi vien kitus prigauti, nor 
tikro Mvariais ne .esame.

IM

Sz vieša.
Wisi žinome, kaip reikalinga yra mums 

szviesa ir kaip ji ant mus atsiliepia. Rodosi 
kad linksmumas jungiasi visada su Mviesa! 
tamsiuose ruimuose retai jis lankosi.

Bet kaip jlriszasi su musų sveikata?
Linksmumas gydo ir jaunina žmogų.
Reikia jums žinoti, kad kųnas ir dvasia 

visada turi didelę įtekmę ant viens kito.
Ir teip: jeigu kūnas serga, dvasia tei

posgi skursti, esame jautresni, ne kantrus; 
prieszingai yra, jeigu esame sveikesni—tąsyk 
viską neriai darome,’ daugiaus pakeneziame, 
(Ne nbriu &sz tuom iMteisinti nekantrumą 
serganorių, jų piktumą: ir jie turi stengtiesi 
tapti geresniais, bet jiems jų piktumą grei- 
cziaus atleidžiame).

Musų dvasia ir protas atsiliepia ir ant 
kuao. Kam lengva ant dvasios, tai linksmu
mas neduoda jam jausti mažų skaudėjimų.

Negaliu czia jums gerai iszaiMkinti, ko
kiu budu atsilieka tas jungimąsi kūno su 
dvasia, bet kad teip yra isztikro, kiekvienas 
gal pats ne kartą patėmyjo.

Taigi grįždamas prie to, apie ką pradė
jau kalbėti, paantrinu czia dar vieną kartą, 
kad Mviesa yra musų sveikatai, lygiai musų 
kunui kaip ir dvasiai, neatbūtinai reikalin
ga: ji mus linksmina ir gaivina.

Gal kas tsz lietuvių, jeigu patįs neturėjo, 
tai nors matė laikomą kanariszką geltoną pauk- 
tsztelį; auginanti jį geriausiai žino, kaip jį 
nutildyti, ką daryti, kad jis paliautu savo 
gies mių ant to užtenka uždengti klėtką su 
ąkepetą. Pauksztelis paliauja cziulbėjęs tam
soje, taigi nustoja linksmybės.

Tas pats yra ir su mums, jeigu gyvena
me tamsiuose kambariuose. Tamsoje stoja-

juos dar uždengia roletomis, aj>t*tato kvietko

Krutėjimas.
Jeigu jus turite, paveikslam naują siu

vamą maMiną, tai jeigu jos ne vartosite, bet 
dabosite, kad ji būt sausoje vietoje pastatyta 
ir laikas nuo laiko iMtepsite su alyva, tai ir 
po keletai metų ji vis bus teip gera, kaip Jr 
pirma.

Su musų kunu, kurį teiposgi galima ma- 
Mina pavadinti, yra visai kitaip. Nors jį ir 
geriausiai dabotume, valgydytume, rėdytu
me, greitai vienok jis susilpnės, kaip tik jam 
pritruks vieno reikalingo ant užlaikymo 
sveikatos daikto; daiktu tuom yra krutėji
mas.

Im tikro, jeigu tik vieną dieną iMbuvo- 
me be darbo, be jokio krutėjimo, jaueziame 
tuojaus, kad esame silpnesni negu buvome 
seniaus. Wisi mes. be jokio iMskyrimo, kruta
me. Vieni vienok kruta per mažai, kiti vėl 
per daug, kiti dar ne atsakaueziu budu.

Visokeropas yra krutėjimas, kaip viso-

lyg kad pavydėtu vietos kada nekada czia 
įsigriebianeziam saulės spinduliui; tankiai 
dar gyventojai tokių kambarių užmirata, 
ar gal tingi, mazgoti suteratus langus.

Velybziau, kad jie elgtųsi viąai prieszin- 
gai. Jeigu jau ne galima padidinti langų, tai 
reikia nors sienas iszbaltyti arba iMklijuoti 
Mviežiais tapetais, Užlaikyti czystas grindis 
ir lubas, nes per tai kambarys bus kur kas 
szviesesnis; langus reikia teiposgi tanktai 
mazgoti.

Gal jums rodosi,kad iszbaltytos arba isž- 
klijuotos sžviesiais tapetais sienos greieziaus 
suskrenta?

Ne, tas ne tiesa, ant jų tik greieziaus 
dulkes galima pamatyti, bet isz to turėsite 
naudą, žinodami, kaip suskretusios sienos 
gadina orą, taigi pamatę, pasistengsite tan
kiai sienas nuo dulkių ir suskretimų nuvaly
ti.

Dar vieną turėsite naudą gyvendami szvie- 
siuose kambariuose: mažiaus kasztuos žibu
rys, kadangi Mviesiuose ruimuose vėliaus 
reikia žiburį degti. Saulės uviesa daug svei
kesnė akims,negu sziesa liampos arba žvakės, 
o kas svarbiausia—ji ne gadina oro. Gal at
simenate, ką pasakojau apie gadinimą oro 
degant žvakei, kuri degdema griebia im oro 
reikalingą mums ant kvėpavimo oxygeną, o 
apdalina ji anglerugszczia.

x Dar sykį czia priduriu, kad samdant gy
venimą visada žiūrėkite, kad Įaugai kam
barių butų kuo didžiausi, ne uždengti me
džių Meszeliais. Medžiai ir kvietkos kamba
ryj gerai jeigu auga, bet jos gal stovėti že
miau®, ne ant lango; Mviesa reikalingesnė ne
gu kvietka.

TUOS: sunkiais, nesinori mums juoktiesi ‘u’’';j\keropofiyra dalys sudeda nelipę viiaą musu or-
toks nusiminimą® yra labai ne svei

ku.
Bet jeigu apleisime jau įtekmę szviesos 

ant musų dvasios, tai atsiliepia ji ir ant mu
sų kūno. ’ >

Tame mes labai esame panaMus į augme
nis. Jeigu kas isz jus augina kvietkas, tai ge
rai žino, kad pastatyta ant kambario lango 
kvietka, nukreipia lango link, szakeles lapus 
irlyg rodosi iMten laukia pageidaujamos 
Mviesos. Krūmai laikomi žemai kambaryj, 
teip kad saulė vos jų virszunę užgriebia, 
isztysta, iszauga augsztai, norėdami sugriebti < 
kuo daugiausiai Mviesos, laikomi gi atdaroj 
vietoj, m viešoj jie niekada teip augsztai ne- 
iszauga. '

Žinote gal, kad bulvė (roputė), pasiliku
si rusyj, iMleidžia teip ilgus diegus, kad jie 
per rusies skylę prisigriebia szviesoa. Pasa
kojau jau, kad augmenys įtraukia anglis ir 
jos tai yra svarbiausiu augmenų maistu, ko
kį traukia isz oro, tam sumoj vienok augmenys 
negal isz to pasinaudoti. Apart to, augan
ti tamsoj visada iszrodo, balzgani, nuskurę.

Ar jus žinote, ką daro sodaunįkai norė
dami užaugyti geltonas salotas? Suriaza gal
vutes paprastų žalių salotų teip, kad szviesa 
į galvutės vįdurį ne gal prisigriebti. Im tik
ro, po kokiam laikui, perpjovus galvutę teip 
augytu salotų persitikriname, kad viduri
niai jos lapeliai szviesiai geltoni, beveik balz-

'g Tas pats yra ir su žmonims. Gyvenanti 
tamsiuose ruimuose iszrodo iMblyMkę, ligūs
ti, tankiai įpuola į lygas lygiai kūno kaip ir 
dvasios ir proto.

Jie ne būva augszto ūgio, tankiai ne gra
žus, menko proto ir jie paprastai greieziaus 
mirazta negu kitaip gyvenanti.

Senas priežodis sako: "kur szviesa neįsi- 
griebia, ten tankiai turi lankytiesi gydyto
jas”. Gydytojas vienok niekada ne užstos ge- 
radėjingo Mviesos spindulio, kokiu žmonis 
apdovanoja gamta. Girdėjau apie vieną mer- 
gaiezių mokslainę, kurioje besimokinanezios 
merginos buvo ligūstos,, ir silpnos ir tai tik 
todėl, kad prieszais langus augo tankiai iM- 
sįkeroję medžiai, Iturių szakos uždengė kelią 
Mviesos spinduliams. Kaip tik tą priežastį 
nesveikatos mergai ežių suprato, nukirto me
džius, tuojauair mergaitės pasitaisė: veide
liai jų paraudonavo, jos linksmiaus ir no- 
riaus griebėsi prie darbo szviesiuose kamba
riuose.

Gailestis ima žiūrint į varguolius gyve- 
nanezius tamsiose, žemose pirkeziose, kokių 
daug yra dideliuose miestuose arba ant siau
rų ulyczaiczių, kur beveik saulės spindulys 
neįsigriebia.

Tankiai vienok žmones ir negyvenanti 
tokiuose tamsiuose ruimuose, apie kokius 
kalbėjau, per nesupratimą, pats tamsiais pa- ežių, nė nagų ir 1.1, 
daro savo kambarius. Senose triobose langai

’ gan i žiną; kiekviena i hz tų dalių atlieka pas
kirtą ir reikalingą ant jų sudmtinimodarbą.

i Žinote, kaip kieto® ir tvirtos yra kalvio ran- 
■ ka, o tai todėl, kad jis jas atsakaneziai prie 

darbo vartoja. Tas yra ir su kitais musų ku-
. no sąnariais. Kas teip suvartoja savo akis 

kaip pridera, turi gerą matymą ir mato tą, ko
, kiti užmatyti ne gal. Nuožmi kitų krasztų 

gyventojai, isz baimės kad ant jų netikėtai 
į neužpultų kaimynai, turi nuolatai sergėti esi, 

klausyti ir žiūrėti ausis ir akis isztempę; per 
tai jie pakėlė girdėjimą ir matymą teip, kad 

J(girdi isz tolo visokius balsus ir mato teip, 
kaip nė vienas isz apszviestų civilizuotų tau- 
sų matyti ne gal. Besimokinanti muzikos ir 
tepliorystos atskiria tokius tonus ir net tokias 
parvas, kokių kiti negirdi ir ne mato.

Retai vartojami musų kūno sanariai žu
do savo pajiegą ir kaip kada ir su visu musų 
noro ne klauso. ,

Czia nereikia užmirszti, kad visi musų 
kūno sanariai jungiasi viens su kitu. Todėl 
tai bėgiojimas, vaikszcziojimas, szokinėjimas 
ir 1.1, ne tik kad drutina kūno sąnarius, bet 
ir priverezia kraują gyslose greieziaus tekė
ti, plauczius kvėpuoti, palengvina per pra
kaitavimą iszsiveržti isz kūno pagedusioms 
medegoms, palengvina sunaudojimą maisto, 
vienu žodžiu—naudingai atsiliepia ant visų 
musų kūno dalių.

Matote todėl, kad bėgiojimas neatbūti
nai rekaliugas lygiai suaugusiems, kaip ir 
vaikams, merginoms ir vyrams. ,

Vaikai tiesiog bėgioja, suaugę eina pa- 
sivaikszczioti. Beniaus Lietuvoj jaunuome
nė Mventomis dienomis muszdavo ritinį, nors 
tas pasilinksminimo būdas labai naudingas, 
musų sveikatai, bet pražuvo jis pas mus drau
ge su kitais gerais senovės paproeziais.

Kalbėjau jau apie susiriszimą terp kūno 
ir duszios. Taigi iszskaitę visą naudą nuo 
krutėjimo, kokią apturi kūnas, ne galiu už
tylėti ir apie naudą, kokią iM to apturi iszmin- 
tis arba dvasia. Žinome, kad Szventame Rasz- 
te pasakyta: "prakaite kaktos valgysi aav6 
duoną”.

Isztikro žmogus turi labai darbuotiesi ant 
užlaikymo gyvybės ir sveikatos. Ar jums nie
kada ne atėjo ant mislies, kad kiti sutvėri
mai turi jiems gamtos suteiktą Miltą apsirė- 
dymą, kaip antai: Merius, plunksnas, vilnas; 
gamta žmogui tokios dovanos ne suteikė.

Tas vienok ant gero jam iszeina. Pir
miausiai, gali jis prisitaikyti prie visokių 
klimatų arba oro: karatuose krasztuose ne- 
Mioja jis lengvą, ploną apsirėdymą, szaltuo- 
tuose gi sunkų ir storą. Reikalas rūpinimo
si apie drabužį pakėlė iszdirbystę.

Toliaus, gamta ne* apdovanojo žmogaus 
nė jokiu ginklų ant atsigynimo nuo prieMų; 
juk jis neturi nė ragų, nė ilgų ir smailių ii-

(Toliau bus).

| Argentinos provincijoj San
ta Fe, Pietinėj Amerikoj, užgimė 
bidas; javai ant laukų su wisu 
pražuvo.

II Maskolijoj pereitu metę su- 
rinko kvieczių ant 28,000,000 
buszelių mažiaus negu kitais 
metais.

Į Kelnorėj Berlyno Charite Ii* 
gonbuczio] explodavo didelė sti
klinė su eteru, prie ko szeszios 
žmogystos likosi užmuši tos.

| Londono laikraaztitls, "Daily 
Neva", pranesza, kad Dras Nie- 
mann iazrado nauję vatstę nuo 
džiovos. Wsietas tas yra criepy- 
jimas teip kaip ir cziepyjimas 
rauplių. '

F. | Ia« Jekateri uosta vo, pie
tinėj Maskolijoj, raszo, kad gar- 
I ai vys kilnojantis žmones per 
upę Dneperę, ant upės vidurio 
susidaužė; prie to daugybė žmo
nių prigėrė.

'‘Deux Freres”, be plaukiant isz 
jFcoamp į Calais, susidaužė ant 
Britissko kanalo, terp Anglijos ir 
Prancūzijos. 15 ant jo huvu^ų 
jurinįkų prigėrė.

| Labu uostoj, vakarinėj 
Afrikoj, vienas jurinįkaa, tu rėdą- 
maa piktumę ant kapitono, tyczia 
padegė ant laivo parako krau- 
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lytas,
tuvę. Smarkios expliozr 
laivas likosi suvisu is 
bet ir 20 jurinįkų tapo į »zmo- 
tolius sudraskytų ir tik keturi 
iszliko. Laivas buvo prancūziš
ka*. Piktadarys pabėgo. [.

| ^Vengrijoj, policijos likosi 
surasta žydų pinįgų dirbėjų drau
gystė. Dirbo jie įrengtoj 
Wengrijoj, parubežiuose nuo 
Galicijos, dirbtuvėj 16 guldeni- 
nius popierinius pinigus ir juos 
platino paskui Galicijoj., Galicijoj 
yra suimtų 16 žydų, kurie czia 
platino tuos padirbtu^ pinįgus, 
Wengrijoj gi suėmė 8 dirbėjus ir 
paėmė visas prietaisas.

| Pacztinis Orlovo geležinke
lio trūkis, ant 39 viorsto nuo 
miesto Orlovo, nupuolė nuo sug
esto (3 sieksnių) keliopylimo ir 4 
vagonai visai susidaužė, 4 gi pas 
siliko ant kelio. Isz gelžinkelio 
tarnų labai pavojingai nupliko 
nuo garo maszinista ir jo pagel- 
binįkas ir apart tų, konduktorių 
Grinevę drucziai suspaudė už
vijęs vagonas. Sunkiai sužeistas 
yra dar paeito urėdnįkas ir vie
na moteriszkė. Lengviaus sužeis
tų pasažierių yra 18 žmonių.

| Isz Antverpeno, gijoj, 
raszo, kad ežia nuo tūlo laiko 
beveik kas dienę suranda ant 
ulyczių papjautas ir iszdarinėtas 
jaunas merginas. Žmogžudžių 
vienok, iszdarinėjanczių mergi
nas, surasti iki szipl negalėjo.

| Netoli Biskajiszkos jūrių 
kojos, ssiaurinės laiptai jos pa
krantėse, susidaužė iszpaniszkas 
garlaivys ‘Corapza”, kurisai 
plaukė isz Roterdamo. Ant jo 
buvę 22 jurinįkai, isz kurių 5 iss- 
galbėjo, kiti gi prigėrė. Susidau
žęs laivas buvo geležinis, galėjo 
jis paimti 1452 tonas visokių 
ta v orų. < k

| Po Warszavę buvo iszsipla- 
tinęs paskalas, kad czia turtin
ga grafienė, Helena Polocką, tapo 
gyva palaidota. Potooka pasi
mirė pirmę Kalėdų dienę ir jau 
ant rytojaus tapo palaidota. Wisi 
vienA užtėmyjo, kad jos kūnas 
visai nepersimainė, veidas buvo 
paraudonavęs. Kad nutildyti kal
bas, giminės liepė kunę atkasti, 
1 d. Sausio ir kad ant kūno tei
posgi nė jokių permainų ne
buvo matyt, taigi jis tapo nuo 
kapinių atgal į namus pargaben-

| War8sawos maskolisskaB 
laikrasatiB,"Warasawsky Dniev- 
nik”, paduoda, kad ne toli War- 
8zawo8, ant lauko, ne per toli 
nuo kelio į Radziminę, rado ne
gyvėlio kunę pa virtusį į anglis. 
Turbut imogiudiiai pirma užmu
šė, o paskui, norėdami paslėpti 
žmogžudystę, kunę-apliejo su ke 
rosi n u, prapjovė pilvę ir į vidu
rius pripylę teiposgi kemsino ir 
padegė. Kas yra negyvėlis, tę 
susekė: yra tai viens dienos dar
bi n į kas gyvenęs Warszavoj. 
Žmogžudžių iki sziol ne susekė.

| Per Naujus metus ne tik A- 
merikoj, bet ir Europoj, oras 
buvo saikas. Anglijoj ir Prancū
zijoj oras buvo teip sziltas kaip 
pavasaryj; Berlyne tę dienę lijo. 
Užtatai krasztuoee, kur žiemos 
visada būdavo sziltos, oras lai
kėsi ne paprastai saaltas. Al- 
gerijoj, Rivieroj, Monte Carlo ter
mometras nupuolė ir rodė tik 40 
laipsnių.

| S siaurinėj Grekijoj didelis 
tvanas. Upė Salumbria užtvino 
ir užliejo daugybę jos pakrantėse 
kaimų. Prie to prigėrė daug 
žmonių. Sicilijoj (pietinėj Ita
lijoj), dėl smarkių lytų, vanduo 
užliejo klonį upės Simeta; 8 žmo
gystos ežia prigėrė—Ivanas pa
darė daug blėdies. Kunįgaiksztys- 
tėj Montenegro buvo teiposgi di
deli tvanai, kurie isznaikino ja
vus ant laukų. Czia gyventojai 
dabar jau badę kenezia.

U Prancūzijoj susitvėrė vėl 
kapitalistų draugystė, kuri sudė
jo jau 60,000,000 frankų ir nori 
toliau* varyti pradėtu, bet ne 
užbaigt? kasim? Panamos kana
lo. Gal tai genaus pasiseks už
baigti negu pradėjusiai darbę, ku
rios virazinįkai, už visokias pri- 
ga vystės ir parsidavimus, pateko 
po sudu ir likosi jo nubausti.

| Ant VVarszavos berzes kas 
ten paleido paekalę, buk Masko- 
lija pradėjo karę su Turkija. 
Kaipo vaisius to paskalo buvo 
urnas nupuolimas maskoliszkų 
pinįgų ir visokų akcijų ir bondų. 
Kaip be matant 100 rublines po* 
pierae pardavinėjo už 50 rublių. 
Kada vėliaus atėjo telegramai isz 
Peterbugo, kad tai neteisybė ir 
tad? nieks nenorėjo pirkti ma
skoliszkų popierų.

(| Ant Kaukazo neiszpasaky- 
tai daug priviso visokių plėszi- 
kų, te i p kad maskoliskos sal
džios nežino, kę su jais daryti. 
Laikrasztis "Sviet” rodyja ran
dui praszalinti visus dar tarnau- 
janczius ant Kaukazo armenie- 
czius urėdnįkus, o plėszimai ap
sistoję; tuom tarpu terp pagautų 
kaip kur pasitaiko gana ir ma 
skolių. Dabar plėszikai pradeda 
užpuldinėti jau ir ant maskolisz- 
ko rando magazynų. Kaip pra- 
nesza isz Kaukazo, dabar iszplėszė 
keletę rando ginklų magazynų ir 
paėmė daug visokių ginklų.

|| ApieNovorosyskę, Maskoli- 
joe nuo Turkijos paruįježyj, per 
rubežių perėjo į Ma^koliję trys 
turkai su kirviais aut peęzių. 
Maskoliszki parubežiniai sargai 
juos ir suėmė ir du abjezdezi- 
kai varė ant kordono. Beeinant 
užpakalinis kareivis paklupo. Isz 
to pasinaudojo tuojaus viens tur- 
kas, užgulė parpuolusį maskolių 
ir pradėjo jį muszti; kiti turkai 
ūmai užpuolė>nt kito ir tę parmu- 
aaėir sunktai sumuszė, potam atėmę 
nuo abjezdezikų ginklus, pabėgo 
atgal į Turkiję. Sumusztuosius 
rado kiti jų draugai ir nugabeno 
į ligonbutį.

B Susidaužius vienam laivui 
salųSatomono pakrantėse, Oceani- 
joj, į cziabuvių gyventojų nagus 
pateko i szsi gelbėję nuo susidaužu- 
sio laivo 6 angli jonysir 5 australie- 
cziai. Cziabuviai juos gerai mai
tino pu r keletę nedėlių, bet kaip 
lik nupenėjo—suvalgė visus ant 
baliaus, ant kurio susirinko wy- 
riszkiai salos gyventojai. Wie- 
nus suvalgė tiesiog papjovę, ki
tus gi gyvus sudėjo į geležinę 
skrynę ir ję užvertę ant ugnies, 
iszkepė jose uždarytus. Į

Įl Amerikietė isz Detroito, isz- 
tekėjusi Paryžiuj už kunįgaiksz- 
czio Chimay, įsimylėjo į czigonę 
muzikantę atkakusi į Paryžių, 
apleido sawo wyrę tr iazbėgo au 
numylėtiniu į Wengriję. Neilgai 
wienok džiaugėsi, kadangi pinį- 
gai, kokius bu aa^rim paėmė,, pa
sibaigė, taigi dĄli amerikietė 
turėjo uždarbiauti. Dabar ji 
padarė kontraktę su sawiniku 
wienos Wengrijoe aoetapilės 
alaus pardawinyczioa, kur pasi
rodo kaipo giesminįkė. Į par- 
davrinyczię sueina daugelis ven
grų pažiūrėti teip pagarsėjusi? w , _ _
kunįgsiksztienę. Europiecziai gal apleistę sawo krasztę. Mat kas 
pradės baidytiesi westi ameriko- *” ‘ ’
nes.

U Peterburge (Maskolijoj), ant 
iszėjusio isz kelių ministerijos 
biuro, prezidento užveizdos 
vieszpatystės geležinkelių, p. 
Wasilevskio, užpuolė pasislėpęs 
prie trepu armenietis Avet Za* 
charov ir paleido du szuviu į 
kuprę. Wasilevski puolė ir tre 
pais nusirito žemyn. Užpuolikas 
paleido sau szuvį į gatvę. Abu
du nugabeno tuojaus į Obuchovo 
ligonbutį. Czia pasirodė, kad A- 
vet Zacharov jau ne gyvas, Wa- 
silevskio gi paszovimai nors pa
vojingi, bet ne neatbūtinai mirti
ni. Zacharov buvo urėdnįku ant 
vieno geležinkelio, jį Wasi
le vski kokiu ten budu turėjo nu
skriausti.

R Ant Kaukazo atkako keletas 
mažrusių szeimynų isz Charkovo 
gub., norėdami ten nusipirkti že- 
mės_^klypelį. Atkakę ant 
pradžios nusisamdė žemę—vieni 
apie Mozdokę, Tereko apękrityj, 
kiti gi Kubaniszkų Kazokų Žemėj, 
bet kaimynų vis praszė prirodyti 
jiems turintį daug žemės, kuris 
dalį jos sutikiu su visu jiems 
parduoti. Po kokiam laikui atsi- 
vilko pas juos koksai maskolpa- 
laikis ir pasiūlė pirkti gėrę že
mės szmotę, bet pravardės jos 
ssvinįko ne norėjo pasakyti, kol 
jam už prirodyjimę ne užmokės. 
Ukinįkai davėjam 200 rublių kai
po rankpinigius ir potam drauge 
visi nukako ant apžiūrėjimo tos 
žemės, kurię galės nusipirkti; ji 
labai mažrusi&ms pati k o. Buvo 3 70 
desintinų, kurię savinįkas sutiko 
parduoti už 11250 rublių. Nuėjo 
pas rejenfę ir czih surasti sutar
tį; žemės savinįkas gavo kaipo 
nnkpinįgius nuo ukinįkų 1800 
rublių, o prirodytojas dar 100 
rublių. Kada reikėjo, pagal sutar
tį, ateiti pas rejentę ant suraszy- 
mo pardavimo akto, žemės savi
nįkas ne atėjo, tik su rankpinį- 
giais pražuvo. Ant žemės buwo 
daugiaus skolų negu ji verta ir 
jau vietinio banko buvo ji ant 
pardavimo paskirta. Nelaimingi 

'm až rusi ai ne teko nė pinįgų, nė 
Žemės.

| Ant paveikslo užrubežių kaip 
kur didesniuose Maskolijos mies
tuose įrengė sistematiszkus mok- 
sliszkus skaitymus žmonėms vi
sokių mokslų ir jie netikėtai 
terp mažai apszviestų žmonių 
pagimdė norę toliaus apsiszviesti 
Odesos gamtos tirinėtojų drau
gystė įrengė tokius kursus-dėl 
darhinįkų 1895 m. I»z syk ant jų 
prisiraszė 690 klausytojų (460 
moterų ir 230 vyriszkių); 2me 
pusmetyj jų buvo jau 723. Czia 
pasirodė didesnis apsiszvietimo 
geismas terp moterų negu terp 
vyriszkių. Toliaus toki kursai 
tapo įrengti: Kazaniuj, Charko
ve ir Kijeve, taigi miestuose kur 
yra >universitetai. Wilniaus rea- 
liszka mokslainė rengiasi nuo 
Naujų Metų panaszius kursus į- 
rengti Wilniuje. Ant to miestas 
paskyrė 300 rublių. '.

Musų ginezai.
* "Kardas”, straipsnyje "Despo

tizmas ar Liuosybė”, sziieip atsi
liepia: "Kiti isz mus sako, kad 
kas tik sz:ędien yra nuveikta, ir 
padaryta gero žmonijai, tai vis
kas yra darbu Centralizacijos ir 
despotizmo. Tas yra galimas dai
ktas, nes centralizacija ir 
despotizmą? buvo ir yra apglė
bęs visę žemės skritulį, taigi jei
gu kas gero įvykrf terp žmonių, 
turėjo įvykti rubežiuose despo
tizmo, nes už rybų jo ne buvo 
žmonių, o be žmonių ne galima 
laukti jų darbų. Nuo pat pradžios 
szeimyniszkai piemeniszko gy
venimo iki laikui szios dienos 
viskas yra vedama ranka despo
tizmo.”

0 Astrachaniaus gub. gyvena 
apie 10,000 kalmukų. Jie {atpa
žįsta buddistų tikėjimę. Tikėji- 
miszkuose dalykuose jie rėdosi 
savo tiesomis. Už kiekvienę nu- 
sidėjimę, dvasiszkiejie jų būva 
sunkiai baudžiami. Jeigu jie per
žengs sawo pažadėjimus, teip an
tai—jeigu kokį isz jųužtėmysgir- 
tuokliaujant, tai nuo jo nuvelka 
dvasiszkus rūbus ir nubaudžia 
suteikdami 80 rykszczių. Jeigu 
koksai dvasiazkasis gertų degti
nę ant įsakymo gydytojaus, arba 
kitų priverstas, tas per tris Žmonijos gyvenimai ne
dienas turi szliioti bažnyczię ir 
valyti kitokius neszvarumas. 
Potam dar turi ant persipra^zy- 
mo atlikti 1000 paklanų. Jeigu 
kas isz jų apkalbėtų kę nors, tai 
tasai gauna pirma 30 ryksz- 
czių ir turi atlikti 1000 paklanų. 
Jeigu dvasiszkiejie terp savęs 
susibara, tai kiekvienas isz nesu- 
tfhkanczių gauna po 30 ryksz- 
czių; jeigu pagadytų, nors nety- 
czia, kokį nors bažnytinį daiktę, 
gauna 20 rykszczių ir savo kasz- 
taisturi pagadytędaiktę pataisyti. 
Už dasilytėjimę moteries būva 
ant visada nuo dvasiszkystės 
praszalinti. Sūdai ir baudimai 
nusidėjusių atsibuvo akyse visų, 
ant ko tampa sukviesti susirinkti 
į maldos namus. ,

0 13 Gruodžio dienę Paryžiuje 
susirinko mokslincziai ir tėvynę 
mylinti prancūzai ant kongreso, 
dėl iszriszimo klausymo, "kaip 
padauginti skaitlių gyventojų 
vieszpatystėj”. Kongresas trau
kėsi iki Naujų Metų. Ėmė jame 
dalyvumę ir prancuziszka dalis 
"Susiriszimo moksliączių ir filan
tropų (žmonių mylėtojų) visų 
svieto krasztų”. Pirmose dienose 
buvo perkratinėjamas klausymas 
apie /padauginimę vedanezių 
moteris ir apie padauginimę vai
kų gimimų. Toliaus buvo per
kratinėjamas klausymas apie ap- 
saugojimę moterų. Apie apsau- 
gojimę vaikų, apie apsaugojimę 
suaugusių. Nusprendimai kon
greso bus ineezti į parlamentę; 
pakviesti bus laikraszcziai pa
remti tuos nusprendimus. Galima 
tikėti, kad stengimaisi mokslin- 
czių jeigu ir ne atgabęs visų, ko
kių nuo jų laikia vaisių, tai 
visgi jie sziek tiek palengvįs bu 
vi beturezių szeimynų.

Į Stavropoliaus guberniję at
kako apie 600 mažrusių szeimy
nų iszevių isz Poltavos gub., 
tikėdami gauti žemę nuo rando. 
Susijieszkojo kur ten praszymų 
raszėję ir tas už 45 rubl. raszė 
kiekvienam praszymę, bet kad 
randas czia ne mislyjo niekam 
dalyti žemės, taigi ir teip bran
gus praszymai nuėio per niek. 
Reikėjo nelaimingiems iszeiviams 
grįžti nuo Kaukazo vėl atgal į

' x ’

tik gal,, visi surbia maskoliszkę 
ukinika.

deda ntio laikų piemeniszkai pat-’ 
triarchaliszkų, bet pirm jų buwo 
vokiszkų tirinėtojų praminti 
laikai "motinos tiesų”, • kuriu
ose vaikų tėvas buvo vien 
praeivys,' kurio nė vaikai, nė 
motina ne pažinojo; tuose lai
kuose dar szeimyniazko surėdy
mo ne buwo, taigi ne galėjo būt 
ir kalbos apie centralizaciję. Tie 
laikai vienok niekuom žmoniję 
teiposgi ne apdovanojo. Toliaus 
pasirodė, kad toksai surėdymas 
ne užtenka, jis žmonijai ne su
teikia reikalingų pajiegų nė ka
rėje su žvėrinius, nė su gamta; 
taigi czia turėjo užgimti 
centralizacija. Teisybė, tę- 
syk žmogus ne turėjo dar isz- 
minties sziędienimų žemės gy
ventojų, truko jam ir laiko ru- 
pi n tiesi apie visų gerovę, ka
dangi visas pajiegas reikėjo ap
versti ant sujieszkojimo sau 
maisto, ant atsigynimo nuo 
žvėrių.

Toliaus "Kardas” sako: "Bet 
argi isz to iszeina, kad mes amži
nai turime vergais pasilikti? Ar 
tas parodo, kad mes būdami liuo> 
sais nieko gero nepajiegsime at
likti? Pirmiaus mes kovojome 
su žvėrimis, po tam su visokio
mis nuogandomis prigimimu, 
dabar kovojame su savimi, o to
liaus ar mes ne gulime kovot su 
pažinimu gamtos augsztesnėse 
jos skyrt^se? Norėkime tik 'bu* 
ti liuoeais ir duokime tai, kę no
rime gauti patys, o įgysime nau*. 
J? gyvenimę daug malonesnį už" 
szitę*.

Teisybė, būdami Uuosais, turė
tume daug malonesnį gyvenimę 
negu dabar. Apie darbus ant pa
kėlimo mokslo sziędien gal rupin- 
tiesi vien turintis sziek tiek tur
to, taigi tie darbąi turtingų mono
polizuoti, kada visa dauguma, 
gal ir geriaus prie to tinkanti, 
priversta vien dirbti ant savo 
pilvo reikalų, savęjszmint į irdar- 
bętufi apversti ant maisto reikalų. 
Liuosybės tie,kurie sziędien viskę 
į savo rankas paėmė.mums ne su
teiks dykai, bet reikia ję Užka
riauti; kaip gi mes ję iszkariausi- 
me iszsiskirslę, ne dirbdami isz 
vien? Tverdami Amerikos uniję 
gal tikėjosi ję pryszakin pastumti

(Užbaiga ant 4to puslapio).



ir musų laikraszcziai ję vadina 
Ii uosy bėa>žeme, bet ežia darbinį 
kas dar Jtibiaus kapitalo prispaus
tas negu Europoj. Europoj, 
nors labai retai,, dar randas kokios 

z nors viedzpatystės per užmiraztį 
užstoja ui darl.in įkų reikalus; 
Amerikoj gi turbut viesz 
petystės pajiegas apverezia 
vien ant suvaldymo darbinįkų, 
bet sykį suvaldžius, jau nesikisza 
į tarpę darbdavio ir darbinįko. 
Kaip gi darbinįkas iszkariąus ^e 
resnes iszlygas nesivienydamas 
(vis tiek kaip tę vienyjimasi pa- 
vadysime: kooperacija ar cen
tralizacija, kadangi ue pratęs prie 
centralizacijos, ne tiks ir prie ko
operacijos). Sziędien kapitalistus 
sziek tiek stabdo Amerikoj vien 
darbinįki^zkos organizacijos, ku
rių lietuviai, turbut bjauryda- 
miesi visokios centralizacijos, 
teip bauginasi ir pakėlus sztrai 
kę organizaciją darbinįkams, 
stengiasi anų darbę sugriebti.

Žinoma, daug naudingiaus žmo
nijai butu, jeigu mes, vieton ka
riauti su savim, kariautume to 
liaus su pažinimu gamtos,' kad 
prie to darbo kiekvienas prisidė 
ti galėtu. Bet kaip tę įvykdyti, 
kaip perdirbti egoistiszkę žmo
nių budę? Žmones paliaus terp 
savęs kariavę vien tę»yk, kada 
ne bus ant žemės nėįokių skirty
bių. kada iszuyks tautiszkos, ma- 
terijaliszkosir kitokios skirtybės. 
Iszuaikinus vienok vienę tautę, 
tankiai tveriasi vėl kita. Mums 
rodosi, kad kol tik bus ant žemės 
kokia nors skirtybė, ar tai nuo
monių, ar kitokia, žmones ne pa
liaus terp savęs kariavę ir nesi
rengs į karę su gamtos paslaptį 
mis, kol galės kariauti terp savęs. 
Amžių amžiai perbėgo žmonijos 
gyvenimo, bet ne matyt terp 
žmonių altruizmo, visur baisus e- 
gotzmas, visur duodasi pritaiky
ti senovės sentencija: homo ho- 
mini lupūs ėst. Mes vieni ne ga 
lime juk gyvenimo perkeisti, 
jeigu viaa žmonija traukia ego
izmo takais, atsiskyrę kuom nors 
nuo kitų, juk taptume anų visai 
sumynioti. Jeigu visos tautos ant 
užlaikymo savo tautiszkų ypaty
bių vienyjasi, ar mes galime 
k t taip elgtiesi? Kiti 
juk ne seks musų parodytais 
takais! Mes jau nuo seniai pa- 

. liovėme dirbę sujungtomis pajie- 
gomis, nors reikalę to supranta
me, pas mus nėra dabar vieny
bės, taigi mes einame takais de 
centralizacijos, bet kodėl pas mus 
tokia ne užkanta kitokių nuomonių 
kodėl mes savo raaztuose griebia- 
mėsi niekur apszviesto rasztinį- 
ko ne vartojamo koliojimo kito
kias turinezių nuomones? Kodėl 

.mes patys teip žemai stovi
me? Turbut ne perbėgę gerai 
centralizacijos laipsnio, ne tinka
me dar prie decentralizacijos! Nė 
viena tauta ne gal be blėdies dėl 
savęs isz: syk perszokti keletę 
virbalų ant savo evolucijos ke
lio, bet turi kokį laikę iszbuti 
ant kiekvieno tų kopeczių vir
balo. Taigi mes ne galime isz syk 
pralenkti kitų, augszcziaus dabar

• už mus stovinezių tautų, bet turi 
me pirma su joms susilyginti ir 
tik ausiligynę galėsime kalbėti 
apie pralenkimę.

PaĮieszkoJimai.
Pajieszkau Juozo Kalinausko, 

pirmiaus gyveno jis Pittsburge. 
Jis pats ar kas kits teiksis duot 
fine ant adreso szito: 
K. Klhnavyczius,

Glen Lyon, Pa.

- Wietines Žinios.

—s- Pereitos nedėlios vakaru, j 
aptiekę Johno Schmidto, po nr. 
1127 N. Clark uL užėjo koksai 
žmogus ir iszsitraukęs revolverį, 
prispeitė aptiekorių prie sienos, 
atėmė jam laikrodėlį ir 24 dol. 
pinįgų isz kasosi ir pabėgo.

— .Ant kertės Belmont Avė. r. 1 " •
ir Sacramento ui. elektriszkas 
sztrit karia pervažiavo 7 metų 
mergaitę, Elizę Zerfasz, ir su
mankė teip, kad kaukolio kaulai 
suskilo. Nugabeno suvažinėtu į 
ligonbutį, bet gydytojai nepasi 
tiki ję nuo myrio iszgelbėt*.

— Dvi nedėti atgal, isz namų 
savo dėdės, po nr. lldantMichi 
gan Avė., prapuolė 17 melų 
mergina, Eroma Dekaker. Apie 
prapuobmę buvo praneszta į po
liciją, bet niekur surasti pra- 
puolusios negalėjo. Panedelio 
rytę vienok, vienas darbinįkas 
Terra Cottos dirbtuvės, užtėmy 
jo jos kunę vandenyj Calumet 
ažero, ties 118 uliczia. Ar pa
skendusi buvo beprotė, ar ję 
koki piktadariai paskandino, 
dar nežinia.

czia ne 
nieks ne

kolekto-

Apie myslę.
Dar sziędien tikros žinios nėra, 

kiek McKtnley isz viso gavo e- 
lektoriazkų balsų, nes kaip sakė
me pereitame numeryje, kad par
tija su partija provopsi už suvo- 
gimę balsų, o prova su pora die
nu nepasibaigia, bet ima ilgę lai
kę. Wienok tie, kurie minė, te
gul nesibijo, kaip tik tikros ofi- 
cijaljszkos 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 
vienas ne pražus. Kaip jau bus 
tikros žinios, tada perskaitysime 
visų laiszkus ir kurio bus atmy- 
ta, tas gaus pinįgus.

luti u neriam e in visoe m ietim ir miestelius wisos A» 
merikoa visokius daiktus, kaipo Ui: Maszinas dėl, siuvi
mo, Maszinas dėl drukawojrmo gromatu, Siutus, Overkc 
tus. Wargonus, Armonikas, Orajyjamas Dėžutės, Klarne
tas, Fleitas. Baset les, 8kripkas, Gitaras, Triubas, Žiurth 
nūs, Britvas, Peilius, Wfdelcius, 9zauksztus, Slriclbas, 
Revolverius, Laikrodžius, Laikrodėlius, Lenciugelius. 
Kompasus, Žiedus, Auskarus, Abrozus Ir visokius kilus 
daiktus. , Teipogi padidiname fotografijas, dirbdiname 
lukrttus dėl laikrodėliu j t t. t. Prisiuncziame kalalioga 
kodnam dykai. , Adresavvokit teip:

Kelpscb, Noreiko & Co., ?
66 Fifth Are., CH1CAG0, 1JLL.

— Chicagoj paskutinį laikę 
daug bankų nusubankrutyjo. Pir
miausiai nusibankrutyjo National 
Bank of Illinois ir tas patraukė 
kitus. Du teisingiausi wokiszki 
bankieriai tuojaus nuaiszuvė, 
dabar gi užbaigė savo amiį ir 
kalcziausiasis, taigi vice pre
zidentas Nationol Banko,Hamond. 
Pereitę snbatę isznėjo jis isz namų 
ir ant rytojaus rado jo kunę 
ažere prie Church etr.Evanstone.

Antanas Zaba, dirbantis Toset- 
ti Breving Co., ant kertės 46 ir 
Wallace ui. neparėjo namon, tai
gi jo moteris atbėgo į tę alaus 
leidinyczię ir praūžė jieszkoti. Po 
ilgam jieszkojimui rado jį rezer- 
voare, bet jau su visų iszvirusį. 
Turbut peržiūrėdamasrezervoai ę, 
jis į jį įpuolė, bet kad daugiaus 
darbinįkų tuom tarpu 
buvo, taigi jo nelaimės 
matė ir gelbėti negalėjo.

— Chicagos miesto
rius persegsti gyventojus nuo 
prigavikų, kurie vakarinėj mies
to daly j prigaudinėja gyventojus 
neva rinkdami visokius prigulin- 
czius miestui mokeszczius, Ko 
lektorius sako, kad iki sziol jis 
nepaskyrė pagelbinįkų rinkimui 
mokeszczių ir nepaskirs iki 10 d. 
Sausio. Taigi įsako dabar atėju
siems nemokėti, bet atiduoti to
kius, į policijos rankas.

— Seržantas De Lang, isz sta 
iistiszko policijos biuro, apgarsino 
žinias apie elektriazkų stritkarių 
suvažinėtus per vienę tik Gruo
džio menesį pereitų metų. Isz- 
viso buvo per tę laikę 32 žmo 
gystos suvaž nėtos. Isz tų ketu
rios pasimirė tuojaus, trys pasi
mirė į trumpę laikę vėliaus, kiti 
gi arba pasitaisė, arba guli dar 
ligonbueziuose. Taigi iszpuola 
daugiaus negu kas dienę vienas 
suvažinėtas.

— 28 metų B. Kraus, apsigy
venęs po nr. L24 antCornelia ui., 
neturėdamas ilgai darbo, pano
rėjo pasiskandyti. Nuėjo todėl 
ant Diversey Avė. ir szoko į- 
ažerę. Wanduo vienok buvo 
szaltas, taigi pabandęs, pradėjo 
purtytiesi. Pamatė tę parko po 
licistas% Krueger, iszsitraukė re
volverį ir szuktelėjo: “iszeikie 
tuojaus ant kranto, jeigu ne, tai 
szauju”! Patžudys isz tikro topą 
bauginimo nusigando ir iszlipo 
ant kranto. Nuvedė jį ant poli
cijos stacijos.

— Pereitos subatos- vakarę, 
ant kertės Adams ir Dearborn ui. 
užgimė kruvinos terp darbinįkų 
muszlynės. Mat spaustuvėj 
Donahue & Henneberry sztrai- 
kuoja raszto statėjai. VVietę su- 
sztraikavusių užėmė neprigulinti 
į unijas darbinįkai, bet jie nie
kada ne gal be policijos uždangos 
iszeiti isz spaustuvės, nes tuo
jaus ant jų užpuola tykojanti 
sztraikieriai. Subatos va
karę isz spaustuvės iszėjo 8 sta- 
tėjai po uždanga trijų policijan- 
tų. Netoli “Fairo” pardaviny- 
czios užpuolė ant jų tykojanti 
sztraikieriai; draugia su tuom 
pasidarė sumiszimas ir ant Van 
Buren ir Harrison str. Isz pra
džių policija ne daug galėjo gel
bėti, bet paskui užpuolikus isz 
vaikė, tris isz jų suėmA. Isz dir
bau ežių spaustuvėj darbinįkų 
keletas vienok likosi sužeistų, 
o terp tų Mc Govan gal mir
tinai. Reikėjo jį gabenti į ligon
butį. Kiti lengviaus sužeisti.

Mitingas.
Subatoj, 9 Sausio, 8 valandę 

vakare, Lietuviszkas Repuhliko- 
‘niszkas Kliubas lOtos vardoe lai
kys savo mitingu, ant kurio 
visus lietuvius toe wardos 
dingai užpraszo pribūti. 

St. Jovaiszas, prez.

szir-

Grand 0 peni n g.
Subatoj, nedelioj, 9 ir 10 Sau

sio, darau bulių atd < rymo galiū
no, pn. 739 W. 22nd st, kertė 
Wood st. Gntjys puiki lietuviaz- 
ka muzika, bus daugel jaunimo, 
szokiai ir kitos zabovos, ant ku
rių visus lietuvius szirdingai už- 
praszau atsilankyti. Subatoj ba
lius prasidės pusiau septintę va 
landę vakare, o nedėiioj po pie
tų. Szirdingai užpraszau visus. 
Su guodone M. Kerulis

749 W. 22ud st. b-rtė Wood.

Paaukavo Rėkliui.
A. Keiuis isz Derby, Conn. 

prisiuntė nelaimingam Rėkliui 
$1,50.

Gromatos ant paczto
24^6 Biriu Tortini* 
2408 Bninlc Juxef 
2408 Bienin* P.
2414 Bagrl* P.
2415 B- sdecb J.
2421 Cblkin Jnkob M28 - ‘ ---- ----
2431 
3,34___ ___ _
2444 Gavelda lininy 28>4 Stiill • ytl 
2478 J ik-lite KoiUnlin 2819 Tew* Et* 
S477 Jnkubow*kl J. --------
2480 Jrncn Wlktoryi 
2483 Junki v c* Joni

Dabo* WIa*tekr 
Dygdon Jin "S. 
Kadre* Kaspar

2481 Kaiparavicsta A.
*607 Kudi* Andrey
»Z7 LukatJuaef
*561 M a galite C.
*568 Acbenduiske 8.
26*2 Piaknv-plerot J.
2586 Petro* Mete)
2573 Revkoreky w.
““ “ J---- ‘‘a Ewa

:la Barbora
___ ________ nma
2822 Una* B.
2826 Vadarie Iwan
S641 Vilma* Mike

Kataliogas knygų.
Knygos maldų.

Aak*c Altorių* arba Sultini* dangtaakn 
akarbu. apdaryta drūtoj įkuroje, latety- 
tai* kraaztala, drucxiat apkauatyta ir *u 
kabroi* - •• “ *1.80

Apdaryta itagrine M •< SS.00
tena* ir nauja. Ąukio Altoriui, akuroja apkau-

■ lytai Irta kabe “ *1.86
8«na* ir Nauja. Aukao Altoriui, wokuxkotn« 

literom!* •- “ •• •• *180
Baliai Batendelei arba Mala* Sultinei!* 78c
Balu* Balandėlė* apkau*tilai *6a.
Heliai Balandėlė* *u Offteluni Parvum l.eo
Balu* Balandėlės augrtne " 1.50
Maiaa aukio altoriai, matyt, maldaknyge, v>- 

gadna dėl wyru in kjrnenlu apdaryta drūta 
me audeklinėm* apdare... ................... 40c

M*2ii aukio Altoriui kryiitoliaem* apdare 75c. 
Garbe Dievui ant aagniyb**, įkuroj*. ap

kaityta tr *u kabe " S1 JO
liicaningl dūmojimai ap* *op*llai **w.

Marijui Panos M 80c
Mano •**. Marija* P* n o* Sta
Ratanozu* antinai ir iu itacljomi “ lOo
Stebuklai Dtevo iiw, 8*kram«at* ” Oo
Tajemnycsio* Gyvojo Ratanezlaui 16c
Kanliciko*..............................................................75c.
150 paalmu Dovido kauliai* ant pavelkato

aantlczku „ „ 75c

Knygos Dvasiszkoa.
4 plaukimai S8. Sakramento j „ 16c.
Bvannelijo*. draugi Itetuviiiko* ir lenk lan

ko, ant kotno* nedelo* ir ,xveate* 75c

Ganai ape bailybia iudo L>tewo "
Gydyklo* an baime* ,teertM*
Gyvenimai mw. Dievo ir III aokoaa* ■*.

Fra neįtikau*
Gyvenimai ir ve n to Benedikto “

Gyvenival visa 8*went* aat kodno. dteao* 
& didele* knygo*. kodna po Sfc

Tte poly* zyw«<Aimal 8*v*nt»Ju d r* tai ap
daryti. wteoa t daly* wi.no)a knygoj*, ant an
garo* *dw*rdlnlm*l itipauitl aak*o nuro
tu te S4J».
Griaainyka* lagradyta* ant garo kelio per 
. JazriaPona „ „ 10c.
GJrtyb* I6o.
1‘torUa Katalike Badayeiloa Si 00
Istorija uw»»i* »*oo irnaojo įstatymo no 

■atw*ri*no »wi*to iki *m«rti Kristau*
Ka« yra rri-ka«’ Ubai naadiaga knynte
KUba ape Kataliką tikėjimą
Kaip apepakajitie aumlanlja
Kanozia Wte*ip*lte* J*s*a* arba Gaw*nio* 

knygele
Ka*dleatae*Ma)do* " •»
L.letuwi*xkoa miiakMtu natoml* lOo
M te i J* ... ,. tfc
Nekaltybe aug.ztybe Ir groiybe toe dorybe* *0o 
Pamokate! ape sud* Dtew« - 4 15a
Pamokite! ant didtiuju metiniu titreaesia 

ir didiioatoi nedelo*
Pamokslai ir Ganytojau* kalbos 
Pekla arba amiina* pragarai 
Penpejimaa ape aaventa tikėjimą 
PrmgatawojimM ant ameroaio

•*.</> 
78c 
10c

Vartai dangau* “ 15c
Wadowa*aptenkan«(lu kanezia Wte*apatte*

Jezuio K rutulo •• 15c.

Knygos mokslyszkos.
■Abeeela geriauie mokintu*e d*l walku 1 
Akywi Aptirenzklmai 8artele, aai kuriu Si 

net n uolėto* diuri.bet Ju gerai neaupr 
ta: iu 7 abroielial*. Naudinglaui* k 
S ei* ant *wieto dėl daiiilnojimo Ii* 

aro.1 dalbai, griauimal. lietui ir inleg 
kai yra debetiai ir ant ko Jie lalkoal.

Preke.... ..................................
Etnollogmkoi imu Ik meno* 
Ii tori Ja Europoi tu mapomi 
Iitorite Suvienytu W»litlJ* Stlaurlnei Ame- 

riko*. A prairo k »1 p Koliamba* atrado 
Amerika, koki ežia tada drnon** gyw.no 
koki dmon*. pirtniauitel te* Europot pra
dėjo wadluoU In Amerika, kokio* karei 
buwo. ui ka karewo ir kokiuo** m«tuo*e; 
klek prezidentu buwo. kuki ir klek kuri* 
gero padare dėl i«lo* kerne.. O ant Pat 
galo lalpinaai Konttltucija Suvienytu 
Wal*tiju, kuri yra ruik*llnglau»lu dalyku 
dėl perakaltymo klekwl*nam Smogui 
(šioje A menk o. demeja gywenaacxtem 
Turi pualapiu S64 Preke SI

Ta pati druesiai apdaryta................................ *1.

aoc 
S6c 
50c

oo

Dr. Marija Dori a lt, Lietuve.
Paeinanti is> Kauno Gubernijos. 

838 W. 18»h Slr.
Priima ligoniai adynoae: nuo 9 iki lt prie** plet 

ir nuo 6 vakare. T*lephona»s Canal 137.

Augustas Kileiriczius
3301 Laurel Slr. kertė 33-ioe.

Arba ant 3252 Laurel St., 
Pigiausiai iszvažioja:

ANGLIUS ir MALKAS.
Teipegi užsiima perkraustymu (per- 

mufavimu) visokių daiktų, permainant 
wletę savo gyvenimo. Priima ujpraszy- 
mus ir per gromntas isz tolymesnių 
dalių miesto, kas ko reikalaujate, tegul 
paraszo, o tuojaus pribus. Wiskaatlieka 
pigiau kaip kiti.

Kiekvienas, kuris siuneziant 
pinįgus arba perkant szifkortę tapo 

apgautas per žydą Koperly 
ant S. Canal ui., 

tegul ataiszaukia pus mane, į ma
no offisę, po nr. 3121 Laurel ui., 
o asz jam padėsiu atjieszkoti pra
žudytų pinįgu. .

Asz teipgi parduodu szifkortes 
ant vteų linijų kuo pigiausiai ir 
siuneziu pinįgus į Europę.

Julian Piotrowski,
3121 Laurel 8L, Chicago, III.

Daktaras Stupnirkls 
geriauaei ir pigiausei gydo viao 
kias ligas. Rodyjame visiems 
lietuviams savo reikaluose- krei
ptis pas jį, busite užganedįti. 
Neturtingus lietuvius gydo už 
dyka kas panedėlis tarpe 9tos ir 
12tos adynos vidurdienio. Adre
sas: 3121 Laurel st. Telefonas: 
Yards 695

A. S1LHA & CO. 
551-555 Blue Island Avė. 

kerte 18-tos ir Loomis ui., CHICAGO.
.— ?. . Užlaiko didžiausię krautuvę

DRAPANŲ ir AP AUTU WO
’ lis sztoras pilnai užverstas rietu 

wems naujausių WHsannių paltų, žipofių, 
kelnių, kepurių, skrybėlių, niHiszkinių, 
czewerykų, ir t. t., o prekės pigiausios 

Fk-a|p wi>-jr. Prie to užlaiko visokiu 
gsf.kufarėiius dėžiutia- ( valizas ). Paran 
BKA*- ■ kiti \ ra privažiuoti, ne> streetkariai pri-
r'- e'”11 isz wisų dalių miesto.

Lit-iuwys K.iziuiier.iS K.i rn.. n.t ’. - ka*.
kurį czeant fotografijos matote, yra kler-

—ku toje krautuvėje ir lietuviams, tena 
perkantiems, patarnauja isz szirdies. Parodo tikrus tavoms ii 
paduoda teisingas prekias, per kę kiekvienas perkantis galt būt 
tikru, kad gaus tėisingę tavorę ir nė ant vieno cento nebus ap
gautu.

jFK ■ Ben. Hatowskis. 
\M/ 027 S,Cua Urte Jndd, Cbicton, II

Dirba, taiso ir parduoda: 
LAIKRODŽIUS, LAI K F ODELIUS 
I,en< iUij< liu.-, Žiedui, Špilka-,

K is t - j,1..- Į » IJ U r! I ■ • ■; ; 4
K arHtų. ai.t 15 akm< i ų su tikrais E/gino w 

ežiu, i J- "

Kas tik ko reikaJaujete ateikite pas mane, 
pirkaite viskę pigiau kaip kitur. •
ZiegoralacAistyimas 50c. Sprendzyna 50c. Styklas ir skazupkoa 10< 

Szlubinej ziedaj 56 ir 72 prabos nog |3 iki 16. Sidabrini 
“Elgin” ziegorej $7.00. Wyska garantavoje ant metu.

EIKIT PAS RUBINĄ,
dabar asz gyvenu po nr.

544 Blue Island Avė., kertė 18tos ui., Chioego.

The Golden Gate Wine & Liąnor Co.
Mes turime didę daugybę visokių Wynų, Ltkierių ir Cigarų: mea parduoda- 

mtgeriauslę tavorę. pigiausio* prekes kaip visur kitur. Ndpirk kitur, pakol 
ne pamatysi musų ta vorą. f

Sirguodone M. Rubin, 544 Blue Island Avė., kerte 18tos ui-

Naujas
Lletuwiszkas Saliunas.

Fel. Majausko 
3301 Laurel 
kerte 33czio* ui.

Utlnlknn ivteite 
bavareka Ala. *e- 
riauilaa . |

balta ir vesialiju.

rielkM, ¥ - □

ir pulkteniin C tea
ri!.

Prie uliuno tu
riu puike dideli* 
sale ant mitingu.

Ateik broli pamatytis ir to wiso 
pabandytie.

Feliias Majauskas, 
3301 Laurel st., kerte 33czios ui, 

CH1CAGO, ILLINOIS.

Geriausias Saliunas 
VVIDURYJE MIESTO

A. J. KOWALSK1 
40 La Šalie Str.

Kuriame randasi geriausi gfrimai, ir 
puikiausias Gžkandi*. sziltas Ir asai tas, 
wisada yra ant stalo. Bartenderia yra 
lietuwys; taigi lietuviai .turėdami kokį 
reikalą mieste, gali pas jį gaut rodą, 
nes snliunas randasi wisai arti korto 
(City Hali).

PIGIAUSIAS KRŪMAS 

Czebatu ir Czeweryku 
M.W.Goodman«7&93 N. Gay St.

BALTIMORE, M D.
Per įstato 39 dtean tariu tospaJuoti* visu* 

mano iiemlnlu* tavoru*. kaip tai: Caubatu* 
Czeveryku* dėl vyru. moterų, valku Ir kūdi
kiu. Užtai teip labai i*m-*in*o tu prekl**, k*d 
visk* p** mane dabar sali pirkti bevelk ui pu
se prek** Dėlto atkreipiu atyda visu aplioki 
ule ir pažystamu Ir prašiau ateit pamegjrt, o 
f»r*lt1kry»it«.kad teip pigiai niekur nerasite, 

a!p pa* mene 8U GUODONE
M. W. Goodman.

— pas —

E ZAN1-EW8K1S.
924 33rd Street, Chicago.
Lietuwi8ztra8 kriauezius.

Užlaiko puikiausię kriaucziszkę 
Sztorę ir geriausel padirba viso
kius vyrisskua drabužius: siutas 
kislnes, bruslotus ir tt. Siuva 
drapanas kuo greiegiausei, isz ge
riausių gelumbių, ir už pigesnę 
preke kaip perkant gatavas. Tei
pogi taiso ir czystyja visokius 
drabužius. Darbę atlieka gerai, 
gražiai, greitai ir pigiai.

—-

— Geriause lietuviszkai-lenki- 
szka A plieka Juozo Leszczynsko, 
po nr. 3315 Laurel st., kuri uitai-, 
ko geriausias gydyklas czionyksz- 
czias ir isz Europos ir teisingiau- 
sei iszpildo receptus, o prekes 
pigesnes kaip kitur. A pliekoje 
randasi kasdien no adynos 11 ry
to iki 2 po pietų D-ras M. F. 
Božyncz, o D ras M. P. Kosakaus- 
kas randasi Czetvergais ir Nede- 
lioms no 10 iki 12 adyn. vidur* 
dienio ir daktaras W. Statkevi- 
ežius randasi koiname laike. Anl"< 
pareikalavimo gali paszauktie in 
aptieks per telefoną kiekviena 
daktaru, koky kas nori ir kožnoje 
valandoje. Teipogi ant pareikala
vimo iszsiunczeme yvairias gy- 
diklas visur, atsakome laiszkus 
y vairiose kalbose ir gydome )y 
gae per laiszkua.

Telefonas Yard 709

HILLE’S FOTOGRAFAS,
3458 8. Hilated u L

Nujima puikia* Fotografija*, aitatlaa tiktai
S2.00

An w**ella Ir kitokiu re ik ate najima Fotogra 
flja* kopa ik aaaaL

Gueta Haūdlowo-geograflczna, 
organ Polskiego Tovarzystva 

Handlovo-geograflcznego 
(pnedtem »taty 

dodatek ••Pri*<l*<l“ Vs«ssbp«tokto<o’*) 
vychodzi 1. i 15 každego mieeijca.

Prenumerata roezna wynosi
v Ameryce pėlnocnej. . .$2.

F6Iroezna..  ......... $1.
"GAIŠTA HANDIAJVO-OKOOilAFICZNA” 

bedzie podavač doktedne spravozdania 
o poloienlu naszych rodakov po zagra- 
nlcami kraju. oras wskaz<5vki i infor- 
MACYK DOTTCZ|CR KMIGRACTI I KObONIZA- 
cti, oraz ekonomieznego s ta n u rdžnych 
krajdv, a zvlaszcza lych ziem, do kt<$- 
rych ludnoSČ vychodcza nasza podąia. 
tDelem gazety rdvniež będzie popieranie 
pnemysiu I handlu polskiego a zviasz- 
CZa vyvozovego (eksportu) przez dū
sta re zanie najžviežszych vi adomoje i o 
bandlovych stosunkach zagranicy.— 
Oprdcz tego, "Gazkta Handlovo-<jko- 
graftczna” umieszczač będzie wyczer- 
pujęce spravozdania z najnovszego ru- 
chu naukovo geografieznego.

Red a k cy m i >dministracys: 
Lw6w (Lembsrg-Aiistria) 

ulica Mochnackiego 1. 12.

“LIETUVA”
Nedelinis Laikrasztis

Iszeina Chicsgoje kas subata ir paduoda žmonėms 
SKVARBIAUSIAS IR TEISINGIAUSIAS ŽINIAS 

isz Amerikos, Lietuwos ir wiso paswleczio.
“Lietuva” kasztuoja ant metų tik 12. Kas abu do\ 

liarus užsimoka isz wirszaus, gauna puikę knįgelę, vertės 50c., 
dovanų. Kss užsimoka $1, gauna knįsrelę už 25c. Knįgelę gali 
sau Iszsirinkt isz musų kataliogo kas kokię nori, kad tik nebran
gesnę per 50c. o’prisiųsitne dykai.

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

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

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

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

924 33rd Street ‘ CHICAGO, ILL.
Plnįgus siųskite registruotose gromatose arba per “money order'^-SašMMk 

kada ne pražus. Iszpirkę “money order” nelaikykite jį kiszeniuje, bet .tuojaus 
Virtai it a m urna- oitinAviant “mnnnv opdapi” rrmmnnta rorritit vilkti nAVAsilrite
kada — t
prisiųskite mums: siuneziant “money orderį”,*grotnata registruoti nereikia, 
priMuskiteprastoje gromatoje, nes ant jo nieks, be mus, pinįgų isz paczto ne- 
isz<ms.

Ofisas "Lietuvos” esti kasdien atidarytas puo 7tos valandos ryto iki 9 va
karo, o nedaliomis nuo 12tos vidurdienio iki 6 vakaro. Chicagiecziai turinti 
kokius reikalus, teiksis atsilankyti minėtose valandose.

“GARSAS”
AMERIKOS LIETŪWIU,

yra pigiausias nedelinis laikrasztis.
Iszeina Szenadorije kas su

bata, kasztuoja tik wie- 
na dolery ir 20 et. 

ant metu,
60 centu už pusmety,

TALPINA puikias istorijas ir aprašymus isz lietuvių gyve
nimo; teipgi žinias isz Lietuvos ir viso svieto; Garse daugiausiai 
galima rasti žiniųJtz/Amerikos apie darbus.

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

Mus Adresas «(}arSas” Publisllillg C0.
SHENANDOAH, PA.

W. SZYMANSKI
624 Blue

užlaikauKrautuwia
kaipo 

Stalų, Szėpų, Lopų, 
pų, Divanų ir t.t. o 
viskę pigiau kaip visi 
rai.Teipogi parduodu ir 
ainių arba nedėlinių 
Pamėginkit pas manę, o pamat 
site, kad daug geriau- ir pigiau 
pirkaite viskę, nė kaip kur pas 
kokius žydus.

Island Avė: 
didžiausi* 

a Mebliu
Szių, Lem
pa rd u odų 
kiti szto- 
antmėne-

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

Ofisas: U U Šalie Raimas 620. Gyienlmas: H2 W. Dirision St
Atlieka provas visuose suduose, iszdirba visokias popieras —. 

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

Gali susiszneket lenkiszkai.
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