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Politiszkos žinios.

Maskolija.
Maskolijos iždo ministeris ap 

garsino žinias apie iszleidimus ir 
surinkimus iždo ant szių metų. 
Iždo -^surinkimai ministerio isz- 
skaityti isz wiso ant 1,413,971, 
058 rublių. Toki jau iszskaityti 
ir iszleidimai ant szių metų. Ant 
nepaprastų iszleidimų paskjrta 
isz viso 129,112,196 rublių ir 
jie bus apversti ant dirbdinimo 
Siberijos ir kitų geležinkelių.

Meilė maskolių terp prancūzų 
pradeda mažintiesi. Ne tik “Fi
garo”, bet atsirado dauginus jau 
prancuziszkų laikraszczių, kurie 
nupeikia susiriszimę Prancūzijos 
su Maskolija ir ragina valdžię 
geriaus susitaikyti su Anglija 
negu daleisti Maskolijai surbti 
vien ant savo naudos PrancUzi-
ję. Apart laikraszczių, turbut, už
gimė koki nesutikimai terp pran
cūzų ir maskolių už Turkiję. 'Į- 
tekmė prancūzų ant krikszczio 
nių buwo Turkijoj didesnė negu 
įtekmė maskolių ir josP’tai pran
cūzai ne nor paaukauti ant Mas
kolijos naudos. Maskoliszkas 
laikrasztis, “Novoje Wremia”, 
tiesiog gazdina jau prancūzus, 
kad jeigu j e norės užlaikyti save 
įtekmę, tai susiriszimas Prancū
zijos su Maskolija turės iszirti. 
Laikrasztis sako, kad Maskolija 
galint Turkiję dalyti vien su Au
strija, o kitos Europos vieszpa- 
tystės privalo vien pritarti Mas-, 
kolijai. / Klausymas vienok, kę 
Maskolija galėtu atlikti, jeigu 
jos ne remtu Prancūzija? Juk be 
Prancūzijos paramos ir pinįgų 
neįstengs ji ir Turkiję ant savo 
naudos padalyti. Matomai nė 
prancuziszkas randas, nė masko
liszkas ne geidžia suirimo sutar
ties tiedviejų vieszpatysczių, 
nes ant pertikriurmo prancūzų li
kosi ežia atsiųstus naujas Masko
lijos užrubežinių daly kų ministeris. 
Terp prancūzų vienok, juo ilgiaus 
Prancūzijai ne atgabęs tas susiri
szimas naudos, juo mažiaus atsi
ras Maskolijos garbintojų. Pran
cūzijos parlamentas, jeigu tik ras 
reikalingu, greitai gal praszalin- 
ti dabartinius Maskolfję garbi- 
nanezius ministerius. Dabar 
jau tūli laikraszcziai trumpę pra- 
naszauja amžį ministerijai p. Mė
li ne.
Kas Europoj gal atsitikti, nieks

dabar ne gal'žinoti. Wokiszki ir 
angUszki laikraszcziai pranesza 
apie liszgt Ma-kolijos caro: laik
raszcziai sako, kad ta liga didina
si ir ateia laikas, kada reiks Mi
kalojų nuo sosto prapzalinti ir 
paskirti regenciję (jo»vietoj val
da nczius). Kokię pakraipę su
teiks Maskolijos politikai tie terp 
savęs besiėdanti regentai, nieks 
negal žinoti. Todėl vokhzki 
laikraszcziai ragina savo val- 
džias laikyti ant kiekvieno neti
kėto atsitikimo gatavę kariaunę.

Maskolijos užrubežinių reikalų 
ministeris, p. Muravjev, grįžda
mas irz Paryžiaus, užwažiawoir į 
Berlynę, liet ežia ciccorius nesi
skubino jį atlankyti, tik po trijų 
dienų sutiko jį priimti. Tas rodo, 
kad terp Maskolijos ir Wokieti- 
jos nėra didelės meilės.

Turkija.
Turkijos sultanas gerai numa

no, kad terp besitarianezių apie rei
kalingas Turkijai reformas Euro
pos wiesz pa tyszczių nėra sutikimo, 
taigi netik nesistengia stalidyti 
krikszczionių pjovynes, bet prie- 
szingai, pats jas kursto. Nuosalos 
Kretos wėl atėjo žinios apie atsi
tikusias pjovynes mieste Hera- 
klea. Tuojaus už miesto mihome- 
tonys iszpjovė vėl diktai kriksz
czionių.' Apsiginklavę mahome- 
tonis kas dienę traukia isz miesto 
ant plėszimo aplinkinių kriksz- 
czionių kaimų, ir buk tos pjowy- 
nės ir plėszimai atsitinka ant įsa-
kyino Turkijos rando. Europos 
vieszpatyszczių konsuliai parei
kalavo nuo guberua tori aus dary
ti kę nors ant apgynimo kriksz
czionių. Į Herakleę atplaukė 
svetimi kariszki laivai. Kriksz- 
czionys kitų apskriezių griebiasi 
už ginklų. Todėl wisi ežia laukia 
vėl kraujo praliejimo ir pjovy- 
nių terp krikszczionių ir. maho
metonų ir tai wien ant naudos 
Maskolijos, kuri wien prieszinasi 
stabdymui pjovynių, nedaleidžia 
įsikisiti nė vienai kitai Europos 
vieszpatystei.

Matomai sutartis Europos pa
siuntinių Konstantinopoliuj 
pradeda gesti. Isz Konstantino- 
poliaus ateina žinios, kad Anglija 
iszsiuntė į Turkijos pakrantes 
net 40 kariszkų laivų, kurie da-
bar plaukinėja prie Dardanelių. 
Nepasitikėdama Anglijai Masko
lija rengia tokię jau demonstra 
ciję. Isz Peterburgo atkeliavo 
laivynės admirolas Avelan, 
ant peržiūrėjimo maskoliszkos 
Juodųjų Jūrių laivynės. Laivynė 
apsistojusi Grekijos uoste Pirie- 
us yra į karę pasirengusi, jeigu 
tik gaus įsakymę. AVirszinįkai jos 
gavo užlipytus įsakymus. Taigi 
jeigu sutartis, dėl prjeszinimosi 
Maskolijos, ne galėjo nieko gero 
krikszczionėms atgabenti, gal at
gabęs kę nors savitarpinis nepa 
sitikėjimas vieszpatysczių.

Angliszki laikraszcziai pranesza, 
buk Maskolijs, nepasitikėdama, 
idant Prancūzija, ne turėdama 
sau ilgai isz dabartinio susiriszi- 
mo naudos, remtu dykai Masko- 
liję, jau dabar tariasi su Austrija 
kaslink padalinimo Turkijos. 
Maskolija siūlo Austrijai užimti 
visę Turkijos krasztę iki S Joni
kų, pati gi paimtu Konstantinopo 
lių ir Dardanelių tvirtynės. Ar 
ant tokio padalinimo sutiks ki
tos vieszpatystės, galima paabe
joti. Europos vieszpatystės, ne- 
iszskiriant ir Prancūzijos, neno
rėtu daleisti per daug didelio 
eusidrutinimo MaskolijosEuropoj, 
nes p įskui sunku butu suvaldyti 
jos be^otystę, jeigu ji panorėtu už
imti Kitus krasztus. Europa no
riai sutiktu, idant Turkija galėtu 
pasidalinti į atskiras mažas 
vieszpatystes isz mažų ję apgy- 
venanezių tautų; taigi į Armėni
ją, Syriję, Albaniję ir t.t. Mas

kolija gi norėtu tuos krasztus pa
ti po savo globa paglemžti. 
Konstantinopo! iumi vien ji ne il
gai pasiganėdintu.

Amerika ir Anglija.
Washiugtono,tyczia isz senato 

paskirta komisija ant peržiūrėji
mo padarytos terp Anglijos ir 
Amerikos sutarties,kaslink pave
dimo visų terp tie dviejų vieszpa- 
tysezių nesutikimų santaikos sū
dai, truputį ję perdirbo, ir pa 
davė ant kongreso nusprendi
mo. Permainyta vien ta vieta, 
kur buvo pasakyta, kad prezi
dentu tokio santaikos sūdo tam
pa Sz vedi jos karalius. \Vieton 
to, tapo sziteip perdirbta: abi 
vieszpatysti iszsireuka sau san
taikos sudžię. Padaryta terp A- 
merikos ir Anglijos sutartis isz- 
syk iszgazdino Maskoliję, todėl 
tai jos pasiuntinys kreipėsi prie 
Amerikos užrutiežihių dalykų 
ministerio, p. Olney, su užklausy 
mu, kę turi reikszti tokia sutar
tis? P. Olney atsakė, kad neturi 
mierio juom pasinaudoti ant už
puolimo ant kitų krasztų, bet 
vien apginti teip vadinamę 
Monroes doktrinę, kurios už
duoto—ginti Amerikos vieszpa 
tystes nuo įsikiszimo į jų reika
lus Europos.

31 d. Siusio szių metų, terp 
Anglijos ir Suvienytų Wieszpa- 
tysezių Siaurinės Amerikos li
kosi padaryta sutartis kasi nk 
rubežių terp nupirktos nuo Mas
kolijos Alaskos ir angliszkų val
dybų. Pagal tę sutartį: rubežius 
terp amerikouiszkų ir angliszkų 
valdybų bėgs iszilgai 141° vaka
rinės geografiszkoe ilgumos. Su
tartis ta ateinantį panelelį bus 
paduota ant nusprendimo senato, 
o paskui jau taps paduota aht 
nusprendimo kongreso.

Kaslink užtarimo už kubie- 
czius ir pripažinimo jų už kariau- 
janezię pusę, vėl nieko ne gir
dėt. Amerikos randas su tuom 
nesiskubina. Tulieuropeiszki laik
raszcziai pranesza, kad visos Eu
ropos vieszpatystės, apart An
glijos, persergėjo Amerikos rau
dę, kad tokio įsikiszimo Ameri
kos į vidurinius Europos viesz- 
patybezių reikalus jos neužkęs, o 
už tokius reikalus skaito mais
tus ant Kubos. Tas tai perser
gėjimas ir yra svarbiausia prie- 
žasztis, dėl kuiios Amerika nesi
skubina su pripažinimu kubieczių 
už kariaujanezię pusę.

da tik isz 25,000 kareivių, o isz- 
panijonų mieste yra 150,000 ka
reivių, tai Gomez sp savo pajie- 
gomis ne gal stoti į didelį muszį.

Ant Filipinų ne atsitiko žy
mesnio susirėmimo; maži gana 
tankiai atsitinku. Ateinanczios 
jsz ežia žinios garsina teiposgi 
apie pradėtas tarybas su maiszti- 
nįkais. Iszpaniszkas laikrasztis 
“Imparcial” pranešta, buk pakėlę 
maisztę gyventojai sutinka padė- 
ti ginklus, reikalauja vien suma
žinimo ežia įtekmės daugybės ant 
salos ėsanezių kliosztorių, kurie 
buk vietinius gyventojus tiesiog 
į savo vergus pavertė, ir ant 
užlaikymo khoeztor ų ir daugy
bės juose zokonįkų uždėjo tokius 
mokeszczius, kokių gyventojai 
pakelti negal.

Afrika.
I-z Rymo ateina ž nios, buk 

italijonys su visu apleidžia iazsi- 
kėrojusias placz'ai savp valdy
bas ' Afrikoj ir pasilaiko vien 
Massovę. Taigi nežinia, ar apleis
tus krasztus atiduoda Abisinijai? 
Abisinijos karalius pareikalavo 
nuo Italijos 5,000,000 lyrų kaipo 
užmokesnio už užlaikymę paimtų 
į nelaisvę italijonų. (linkius pa
veržtus, o tame ir 50 kanuolių, 
pasilaikė sau. Taigi dabar ne 
trūksta jau abisiniecziams ne ge
rų kanuolių.

Pietinėj Afrikoj vėl užgimė 
nepasitikėjimas transvaalieczių 
anglijonems. Anglijos užrubeži
nių dalykų ministeris, Chąmlier- 
lain, turėjo kalbę parlamente apie 
Anglijos reikalus Pietinėj Afri
koj ir iszsitarė, kad Anglija pri
valo užimti Transvasliaus repu- 
blikę. Kada apie tę kalbę daėjo 
žinia iki to kraszto prezidento, 
tas atsiliepė: jeigu anglijonys no
ri užimti mano krasztę, tegul a- 
teina pabandyti tę padaryti! Da
bar po visę republikę pradėjo 
žmonės riuktiesi ir ginkluotiesi, 
laukdami atėjimo anglijonų. An 
glija vienok, turėdama po savo 
valdžia beveik visę pietinę Af- 
rikę, stengsis užimti ir užsiliku
sias dvi republikas; atsižadės 
vien tęsyk, jeigu tos republikos 
galutinai ję pergalės.

antai: Lenkijoj, Lietuvoj ir ant 
Kaukazo. Nežiūrint ant to poli- 
tiszko mierio draugystės, aukas 
ant jo; naudos pradėjo rinkti ir 
po katalikiszkas bažnyczias. Pa
kabinėti dėžės ant rinkimo aukų 
ant naudos maskoliszko Raudono 
Kryžiaus Draugystės pirmiausiai 
įsakė Peterburgo archi vyskupas 
Kazlauckas; to paveikslę sekė 
ir vyskupas Paliulonis, Telszių 
vyskupystėj. Lipkrityj pereitų 
metų jis iszsiuntė savo įsakymę 
kunįgams ir isz ten dabar likosi 
apgarsinta, kiek aukų įplaukė per 
vienę mėnesį. Kunįgai Telszių 
vyskupystės paaukavo 846rublių, 
katalikai gi parapijonys sudėjo 
1584 rbl. Tas porodo, kad jeigu tik 
Lietuvos dvasiszkija paragintu 
žmonis prie aukų ant tikrai nau
dingų mums reikalų, kiek tai pi 
ni?4 galėtu susirinkti! Wargas

riose kunįgaikszczio Wasilcziko 
vo, Prūsų parubežiuose, prie 
Jurbarko, atsibuvo medžioklė; 
medžiotojai užmuszė 15 vilkų. 
VVilkai Prūsų parubežiuose jau 
buvo isznalkyti, szię žiemę jie 
atsivilko isz girių VVilniaus ir 
Garteno guliernijų.

Padirbti pinigai. •
15 dienę Saus o szių metų, 

Wilniuje, szale namų grafo Tisz- 
kevycziaus, praeivys, Kajetonas 
Pelkevyežius, rado grabėj masz- 
nele su pinįgais, bet kad stengė
si tę radinį paslėpti, o stovintis 
ežia policijantas pamatė, kad Pet- 
kevyczius kę ten paėmė nuo že
mės, todėl jį suareštavo ir nu 
vedė ant policijos stacijos. Czia 
pasirodė, kad masznelėj buvo 8 
cidnbriniai pinįgai po 15 kap., tik 
jie ne tikri, liet padirbti. Radėjas

Apraszyti czia darbai vieno 
pavieczio virszinįko, kitų masko- 
liszkų urėdnįkų ir puszalinių jau 
ne maskolių veikėjų bet apsaky
ti teip, kad skaitytojui rodosi, lyg 
kad czia parodytas gyvenimas 
jam pažįstamo pavieczio wirszt- 
nįko. Tokia czia yra teisybė ir 
teip suprantamai ir puikiai isz- 
relkszta, kad skaitytojas, pradėjęs 
skaityti, ne pames knįgos, nesi- 
griebs kitokios mislies, kol jos 
nepabaigs skaitęs; ne užmigs, ne 
sznekucziuos su pažįstamais, kaip 
klausant anų musų dramatų.

Tokių Wakkanalijų Wziatko- 
viezų Kruglodurovų, kaip vei 
kale p. Perkūno, yra visur Lietu
voj. Perskaitę; todėl tę rasztę, 
Lietuvos skaitytojas pažįs czia 
kiekvieno pavieczio virszinįko 
paveikslę: jų kvailumę, godu- 
mę ir garbės.geismę.

Isz Lietuvos.
Nauju VVilnittus ugnagesių 

stacija.
Ant užsilikusio bokszto seno-

Iszpanija ir jos waldybos.
Nors Iszpanija ir ginasi, kad ji nė 

jokių su Amerika tarybų nedaro 
kaslink reformų ant Kuliosirnors 
giriasi,kad ji nedaleis nė jokio sve 
timos vieszpatystės įsi kiszimo,bet 
matomai stengiasi per Amerikos 
tarpinįkystę apstabdyti maisztus 
ir todėl turi suteikti žinias apie 
rengiamas ant Kubos reformas. 
Apart to, likosi pakviesti į Mad- 
dridę ir tūli kubiecziai. Dabar 
laukia Madride *atkeliavimo 
markizo Aperteguia, kurisai ke
liauja nuo Kubos ir randas nori 
paklausti jo rodos, kokiomis re
formomis galima būt maisztę ap
stabdyti. Tūli iszpanišzki laik
raszcziai paduoda, kad ir dabar
tinis kubieczių drueziausias vir 
szinįkas, Gomez, teiposgi sutinka 
paliauti karę, jeigu tik Iszpanija 
suteiks Kubai autonomiję. Kaipo 
ženklo, kad Iszpanija geidžia su
sitaikymo, Gomez reikalauja da
bar, idant nuo salos jenerolas 
Weyler pasitrauktu. Toliaus rei
kalauja jis numažinimo mokesz- 
czių. K ek teisingos tos žinios, 
sunkų dabar apie tai spręsti. 
Tuom tarpu susirėmimai lyg ap
sėtojo; laikraszcziai vien prane- 
sza, buk Gomez, su savo pajiego- 
mis, traukia ant Havanos. Jeigu 
vienok visos jo pajiegos susidė

vės Lietuvos kunįgaikszczių rū
mo ant kalno, Wilniuje, likosi da
bar parengta nauja ugnagesių 
stacija. Stacija ta likosi sujungta 
telefonu su kila vidurmieszczio 
stacija. Iki sziol VVilniuje, ant vi 
so miesto, buvo parengtas tiktai 
vienas sargų boksztas prie namų 
miesto policijos, bet nuo ežia sar
gai ne galėjo urnai užtėmyti ga's- 
ro užgimusio priemieszcziuo$e. 
Kunįgaikszczių rūmo kalnas yra 
augszcziausia vieta ^Vilniaus ap 
linkinėse, taigi ėsinti aut boksz
to sargai galės matyli visę mies- 
tę kaip ant delno. Jeigu jau ne
tekome savo kunįgaikszczių, tai 
tegul nors užsilikęs jų rūmo bok- 
sztas lieka apverstas ant saugo
jimo miesto nuo ugnies.

Aukos ant Raudono Kry
žiaus.

Maskolijoj yra moterų drau
gystė Raudono Kryžiaus. Laike 
karės, moterys tos draugystės ap
žiūri sužeistus ir serganezius ka
reivius; sandaros gi laikuose 
mieris jų politiszkas: per įreng
tus ligonbuezius, vaikų mokslai- 
nes jos stengiasi platinti masko- 
lystę ir staeziatikystę terp ne 
maskoliezkų Maskolijos gaivalų; 
todėl tai jos daugiausiai turi pa 
rengtų savo įrėdnių krasztuose 
ne maskolių apgyventuose, kaip

vienok, kad ji ant tokių reikalų 
lietuvių ne ragiua aukauti.

Maskolijos begėdystė.
Wokit-zki laikraszcęihi, o pas

kui juos ir lenkiszkas “Noviny 
Raciborskie” praneszė, kad mifs- 
koliszkas randas pareikalavo 
nuo popiežiau; daleisti 17 kata- 
likiszkų parapijų Lietuvoj atlik 
ti bažnyczios maldas, giesmes ir 
pamokslus maskoliszkoj kalbų. 
Kardinolai, kuriems tę dalykę 
paliepta buvo peržiūrėti, 
parodyjo popiežiui nesutikti 
ant to- reikalavymo. Tei
posgi randas Maskolijos reikalau
ja, idant kiekvienas besimoki
nantis dvasitzkose seminarijose 
klieriką* ne butų įszęrentylas, 
kol ne gaus nuo tyczia rando pa
skirto komisoriaus paliudyjimo, 
kad isztaikė egzaminę isz masko
liszkos kalbos, istorijos ir istori 
jos maskoliszkos raszlavos. Ant 
galo pareikalavo nubaudimo, 
arba nors nupeikimo tų vysku
pų ir Lunįgų, kurie, užimant sos- 
tę Mikalojui H, ne skaitė bažny- 
cziose jo manifesto maskoliszkoj 
kalboj.

Tiesos apie ukėsystę.
Porę metų atgal,Maskolija pa

darė sutartį su VVokietija kaslink 
muitų ant produktų iriszdirb mų 
abiejuose krasztuose. Apart* mui
tų,tame sutarime yra teiposgi pa
minėta, kad pavaldiniai abiejų 
krasztų, taigi vokiszki Maskoli- 
joj, o maskoliszki ^Vokietijoj, 
gal apsigyventi ir priimti kitos 
vieszpatystės ukėsystę. VVarsza- 
vos general-gubernatoriui antai 
buvo duota tiesa paliuosuoti nuo 
maskoliszkos ukėsystės norin- 
ežius persikelti isz Maskolijos į 
kitus krasztus Lenkijos gyvento 
jus. Nuo norinezių pastoti Wo- 
kietijos ukėsais buvusių masko- 
liszkų pavaldinių vokiszkas 
randas reikalauja dabar mokėji
mo vokiszkos kalbos. Kas ne mo
kės užtektinai vokiszkai, turi 
būt isz Prūsų iazvarytas. Berods 
rytinėse Prūsų provincijose ir 
mokantiems vokiszkai buvu
siems maskoliszkiems pavaldi
niams uždrausta apsigyventi.

■ I, V

Wilkai Žemaitijoj.
Szį metę Lietuvoj diktai snie

go, szalcziai tankiai siekia 18 ir 
20° Celciaus termometro. Wil- 
kai, nerasdami maisto giriose, 
kaip kada, po kelis susirinkę, atei
na naktimis į kaimus, pasikasa į 
gyvulių tvartus, iszpjauja avis 
ir kaules. Kaip kur užpuola ant 
žmonių, teip kad žmonis net bi
josi kur nors toliaus keliauti. 
Pulkai iazalkusių vilkų jau kelis 
kartus užpuolė antpaczto važiuo- 
janezio iš*. Jurbarko į Reseinus ir 
į Tauragę. Ant apsaugojimo 
pacztos nuo vilkų, dabar likosi 
paskirta raitelių kariauna; karei
viai lydi iki vietai iszeinanczius 
isz Jurbarko paczto vežimus. Gi-

likosi į kalinį pasūdytas, kol vis 
ko ne isztirs. Kas tę masznelę 
į grabę įmetė, iki ęziol nežinia. 
Isz to vienok ,matyt, kad juos 
pametęs žinojo apie jų netikrumę, 
nes kitaip ne butu metęs į grabę,

Linų prekyssa.
Pereitų metų užaugimas Ii 

nų visur buvo menka;. Geriau
sius linus, tinkanezius ploniau
sioms audiniams, augina Prancūzi
joj, Belgijoj, Holandijoj ir Irlan- 
dijoj (Airijoj), bet dėl nedatek- 
liaus lytų, valakna užaugo trum
pa. Žemesnėse ir drėgnose Pran
cūzijos vietose valakna užaugo 
ilga ir gera, todėl už tokius gerai 
užmoka. Wakarų krasztuose au- 

ir fabrikantai iszpirko užsi 
likusius nuo kitų metų linus, to
dėl galima laukti toliaus, kad ir 
Maskolijoj pradės juos pirkti. 
Dabar Peterburge už linus moka 
po 32—33 rublius už birkavę, bet 
mažai yra pirkėjų.

• Wilniuje pradeda jau staty
ti reikalingas triobas ant rengia
mos czia szį metę žemdarbystės 
parodos. Triobos tos statomos 
yra ant pliaciaus priemiesezio 
Lukiszkių.

NAUJOS KNĮGOS.
Vibkzininkai. Marga* paveik

slėlis. Parasze Perkūnas. 
Po tokiu užvardinimu iszėjo, 
kaipo priedas prie “Ūkininko ”, 
naujas musų raszlavoj veikalė
lis

Musų raszėjai, ypacz Amerikoj, 
stengiasi raszyti net dramas, ku
riose parodo pasileidimę masko- 
liszkų urėdnįkų, jų piktus dar
bus Lietuvoj, tik tos musų 
originaliszkos dramos ne geriau
siai paraszytos, todėl ir jų amžis 
trumpas. Mieris tas geras, l»et 
ka’d jis galėtu atgabenti kokius 
nors vaisius, reiktu, idant tos dra
mos geriaus butų paraszytos, o 
czia musiszkėms ant kiekvieno 
žingsnio galima kę nors užmesti: 
tai forma netikusi, tai vėl lietu- 
viszka kalba ne kokia; rodosi 
musų autoriams labiaus rupiį kad 
lenkai tokias dramas galėtu su
pi asti, negu kad jos pakeltu lie-^ 
viszkę raszla vę. Todėl tos musų 
originaliszkos dramos perlekia 
lyg puolanczios žvaigždės ir už
gęsta: pasirodo kur sykį ant sce
nos ir tai tik ten, kur patsai au
torius yra literariszku komitetu, 
direktoriumi ir režiserium teatro 
ir užgesta ant amžių.

Wisai kitaip yra su augsz 
cziaus paminėtu veikalėliu. Czia 
matomai autorius gerai susipaži- 
nės su literaliszka forma ir su lie- 
tuviszka kalba. “Virszinįkai'” 
galėtu užimti atsakanezię sau 
vietę ne tik lietuviszkoj, bet ir 
kitose raszlavose. Matyt, kad au
torius yra tikras raszėjas isz pa 
szaukimo, o ne vien isz “Dievo 
malonės”.

Welyjame kiekvienam tę vei
kalėlį perskaityti. -
* • ♦
Iszleidžiamas Tilžės Lietuvisz- 

kos Literariszkos Draugystės 
laikrasztis “Mitteilungen der 
Litauischen litterarischen Ge- 
sellschaft,” 21 numer. patalpino 
szituos p. ^Volterio rasztus: 1.} 
Apie darbus tirinėtojų lietuvisz- 
kę senovybę. Czia surinktos ži
nios apie darbus szitų tirinėtojų: 
Jucevycziaus, Brachelso, Dubois 
de Monlpereux, Grevingho, 
Tiszkevvcziaus, Kirkoro, Kukol- 
niko, Schmidto, Stolypino, Do- 
brjanskio, Spaskio, Menkino, 
Pokrovskio, Janczuko.

2. ) Lietuviszka legenda apie 
uždėjimę miesto. Wilniaus. Dar
bas tasai maskoliszkai p.’Samoi- 
los paraszytas, buvo spaudintas 
laikrasztyj, “Ruskaja Starina”, 
p. Wolteris, pervertęs jį į vokisz- 
kę kalbę, patalpino Tilžės Lietu- 
viszkoe literarikzkos Draugy stės- 
laikrasztyj.

3. ) Smulkus rasztai. Czia tel
pa rasztas apie padėjimę miestų 
Wilniaus ir Trakų. Peržvalga 
keletos rasztų apie istoriję lietu- 
viszkos tiesdarystos ir apie Uar- 
bę Warszavos universiteto pro
fesoriaus, Sezonoviczo, isz kurio
p. Wolter peržiūri dalį apie ti- 
kėjimę, buk pasimirė sugrįžta į 
savo namus.

4. ) Apraszymas gyvenimo lie- 
tuviszko dainiaus, Diony'zo Posz- 
kos. Czia atspaudinti ir tūli 
rasztai Poszkos, kaip antai: Kit^t 
kartę ne teip buvo, Dūmojimai 
ant senos pilies Wilniuje, keletas 
smulkesnių dainų ir Daina apie 
Birutę.

5. ) Penkios dainos su gaido
mis, Wolterio surinktos apie U- 
driję. Dainos tos yra: 1.) Nute- 
me tams:ai, nudrengė drengia', ne 
randa žirgelis vie<zaus kelelio; 
2,)Wei tu kleveli, žaliasis medeli, 
daugiau; ne žaliuosi nho szio ru
denėlio; 3.) Už jūrių, už marių 
už mėlynųjų, ten vargo merge
lė, balta lelija; 4.) Wai kelkis, 
vai kelkis jaunoji mergelė, 
ncszkie pusrytėlius į lygię lanke
lę ir 5) O kur buvai laputaite, 
kur tu vaiksztinėjai?

Juokai.
Tėvas in sunu.

— Ko teip baubi, Antanai?
— Todėl, kad rankas nuszalau, 

bet tai gerai t tu tėte, kodėl man 
pirsztinių ne nupirkai.

Wienas vokiety* buvo ul- 
praszytaa ant pietų pas angli- 
jonį; bevalgant netyczia par
vertė stiklę su gėrymu. Įpykęs 
anglijonis klausia:

— Ar tai ^Vokietijoj toks bū
das ir visi teip daro?

— Ne, atsako vokiety8, bet 
jeigu pas mus kam teip atsitinka, 
tai nieks, ypacz gi užpraszęs, 
nieko nesako ir ne iszmetinėja 
savo svecziui.



Isz Amerikos.
TJžpuolimaM ant krautuves.
Isz Kansas City, Mo. Apie 7 

waland? vakare, į krautuvę a- 
brozų ir kitokių katalikiškų 
bažnytinių daiktų.Heilmanno, už
ėjo trys apsimaskavę plėšikai; 
viens, iszsitraukyk revolverį, su 
valdė krautuvės sivinįkę, du 
gi kiti pradėjo kraustyti visokius 
pardavinyczioj S sau ežius daiktus. 
Paėmė visokių auksinių daiktų 
už 1100 dol. ir 600 dol. gatavų 
pinįgų, paskui nukirpo telefono 
dratus, susėdo į laukianti lauke 
buggy ir nup'eszkėjo.

Žmogžudyste terp lenku.
Buff illoj, koksai VVojciechov- 

ski gėrė sau saliune gana ilgai, 
gerai jau po pasiaunaktų isžėjo 
isz^o su kokiu ten Glovackiu. 
Ant kelio draugai susivaidyjo ir 
susimuszė; besimuszant, Glowac- 
ki iszsi traukė peilį ir įkiszo jį sa« 
wo draugui vis? į peczius, pas
kui i-z traukę s numetė į snie
gu Sužeist? nugabeno į ligonbu- 
tį, kur sužeidimu rado isz syk 
nepavojingu ir ant rytojaus jį 
paleido. Žaizda vienok užsivie- 
tryjo ir Wojciechowski vėliaus pa 
simirė. Glovacki, ui suieid m? 
savo draugo, nuo ko tasai pasi 
mirė, likosi suaresztuotu ir pate
ko po audu.'"

Nuo' Philadelphios gaisro.
Pereitu nedėli? Philadelphijoj 

atsitiko didelis gaisras, kurisai 
išnaikino apie 30 namų vertu 
-3 mil. dol, Iszliko viduryj iszde- 
gusio ploto tik krautuvės buwu 
šio poczmeislerio, Manamakero. 
Savinįkas tų išlikusių nuo ug
nies krautuvių, ant padekawonės 
Dievui ui apsaugojimu nuo ne 
laimės, rengiasi Philadephijoj 
pastatyti na u j? bažnycz*?.

Paszelpa n uken tėjus lems St. 
Louis gywe n tojams.

Isz Jefferson City, Mo. rašo: 
abudu ttesdarių szteto Missouri 
butai sutiko paskirti 250,000 
dol. ant suszelpimo nukentėjusių 
laike didelės vėtroe pereituose 
metuose gyventojų miesto St, 

■frVurt. Į komitet? dalinimui pa
šalpos terp labiausiai nukentėju
sių Ii ko 4 paskirti; Kennard, Dr. 
Praetorius, Rev. Hoid, Daenzer 
Spenzer ir Lemp.

Smarki eapliozija.
Isz Toledo, Oh. rašo: Magazi
nuose Ohio & Miehigan Torpedo 
Co. atsitiko smarki padirbtų tor
pedų expliozija. Krautuvė ta bu- 
wo ne toli Aradner, 25 mylios 
nuo Toledo, bet ir teip toli aiš
kiai buvo girdėt balsas nuo ex- 
pliozijos ir visi langai sudrebėjo. 
Du darbinįkži: William Minni 
son ir Edvard Dinnisou isz Ri- 
aing Sun likosi su visu tos ex- 
pliozijos sudraskyti.

Padegėjas dėl uždarbio.
Buffaloj likosi suimtas jaunis 

padegėjas. Yra tai 18 metų 
Bloomer, vienturtis sūnūs turtin
gų tėvų. Jis pieszia paišimus į 
vietinius laikraszczius. Daugelis 
jo paiszinių patilpo į laikrasztį 
“Times” ir daugiausiai jų buvo 
parodanezių gaisrus ir jų gesini
mu. Paskutiniuose laikuose Buf 
faloj atsitiko daug gaisrų; prie 
visų pirmiausiai atsirasdavo 
Bloomer ir jis tai pirmiausiai pra- 
neszdavo ugnagesiams. Isz tiri- 
nėjimų pasirodė, kad daugumas 
gaisrų užgimė nuė 1 padegimo. 
Policija pradėjo geriaus tėmyti. 
Paskutinį kart? užsidegė ežia a 
lauš leidinyczia ir prieš užside
gimu sukinėjosi cz;a ,it Bloomer 
ir priesz pats užsidegi m? išėjo 
isz vidurio koksai jaunas vaiki
nas ir padavė ugnagesiams žen
ki?. Bloomer likosi suaresztuotas, 
bet ant rytojaus sudiia paleido jį 
po kaucija 2500 dol. Nors jisai 
ginasi, bet nužiūri ant jo, kad 
reikalaudamas dėl savo paiszi 
nių, jis tyczia kur nors padegda 
vo ir paskui gaisr? papiešdavo; 
kaip kada ir be reikalo szaukda- 
wo ugnagesius.

Patžudyste.
Milvaukee, Wis. Pereit? pa- 

nedelį, po degėsiais Svitzerland 
kotelio, miestelyj Nashotah, rado 
suanglėjusį kun? jo savinįko, 
Henry Hugho, su revolverio 
kulka galvoj; szale kūno gulėjo 
ir revolveris. Hugh susipyko su

savo paezia ir pagazdino j?, kad 
pats nusižudys ir jai nieko isz sa
vo turtų nepaliks. Dar pereit? 
nedėli? Hughienė atkako į Mil
vaukee,idant ežia iszsidirbti por- 
siskyrim? nuo vyro. Sudegęs ho 
telis likosi padegtas ir tai ant 
syk trijose vietoso ir su visu su
degė, Taigi sprendžia, kad jį, no
rėdamas atkeršyti savo paežiai, 
tyczia padegė patsų Hugh, o pa
skui nusiszovė. .<

4 
Sudege.

Isz Lima, Oh. Psnedelio nak
tyj užsidegė namai Charleso Ru
selio, North Bdtimorej; ugnyj 
pražuvo 70 metų patsai Russel 
ir jo 65 metų moteris. Russel 
stengėsi mat isz degauezių namų 
išneszti pinįgus, kokius laikė pa- 
kavoaėj, bet įėjęs į kambarį ui 
t ros z ko durnuose; vėliaus rado 
jo kun? po degėsiais. Russelieuė 
miegojo lovoj ir turbut nepabu
do, o vyras mat rūpinosi vien 
apie pinįgus, o ne apie gelbėjim?* 
paezios. Jos kun? rado su visu 
suanglėju-į.

•
Naujo prezidento prieduriulkas.

Negras politikierius, James 
Cheney, apsigyvenęs Youngs- 
tovne, likosi paskirtas naujo pre
zidento, Mc Kinley’o, priedurinį 
ku prezidento rūmo. McKinley 
ir Cheney tarnavo viename re 
gimente laike naminės karės. 
Wien? kart? McKinley pažadėjo 
Cheneyui duoti ger? viei?, jeigu 
taptų Amerikos prezidentu; ži
noma, t?kart su visu ne tikėjo 
juom kada nors pastose“. Dabar 
Mc Kiuley nori isz tikro šen? pa
žadėjom? iszpildyti ir paskirti 
Cheney’? priedurinįku savo rū
mo. Alga priedurinįko yra 1000 
dol. ant metų, apart visokių 
kyšių.

Pasileidę miesto urednikai.
Grand jury miesto Louisville, 

Ky. apskundė daugelį miesto u- 
rednįkų už visokius nusidėjimus. 
Pasirodo, kad daugybė miesto u- 
reduįkų buvo ežia užlaikytojais 
loszimo namų; kaltina juos ir už 
kitokius bjaurius darbus. Ap
skųstas yra aldermonų preziden
tas King,keletas aldermonų, poli- 
cijantų, kitokių urėdnįkų ir vie
nas saliuuįkns. Matomai Ameri
ka ne gal gėrėtiesi savo urėdnį- 
kais.

> 
Susimuszė laivai.

Ne v Orleans, La. Ant upės 
Miesissippi, 12 mylių nuo kva- 
rantenos stacijos, garlaivys ve
žantis visokius vaisius, Albert 
Damois, susimuszė su garlaiviu 
Argo ir teip drueziai paskutinį 
apkūlė, kad tasai paskendo. Nuo 
paskendusio Argo išsigelbėjo jo 
kapitonas, keturi jurinįkai ir 
keletas pasažierių; prigėrė vienok 
du ant jo buvę laikraszczų repor
teriai: Hes’er ir Bassini.

Užpuolikai ant trūkio prie darbo.
San Francisco, Cal. Expre- 

sinisSouthern Picific geležinkelio 
truk:s, ant kelio ties Shady Print, 
2 myli nuo Roseburg, Ore., likosi 
trijų apsimaskavusių plėšikų 
užpultas ir sustabdytas. Plėšikai 
nukabino expresinį vagon?, jo 
duris iszardė su dinamitu ir pas
kui teiposgi su dinamitu iszardė 
dvi skrynutes su pinįgais, paėmė 
pinįgus ir uždegė vagon?. Ex- 
presinis vagonas,drauge su visais 
jame buvusiais siuntiniais, su 
^yi-u sudegė.

Jauna pasileldele.
Mieste Detroite likosi, ant 

pareikalavimo jos tėvo, suimta 
13 melų Ona Strek užtai, kad be
sivalkiodama naktimis pomiest?, 
paleistuviavo ir nors teip jauna, 
bet mėnesį atgal pagimdė sūnų. 
Sūdąs pripažino ja kalta ir nus
prendė pa tai py t i į mergaiezių pa
taisymo namus Adriane, kol ne 
pasieks 21 metų amžiaus. Jos 
vaik? patalpino į pamestų vaikų 
namus.

Naujas kares ministerls.
Iš Canton, O. raszo, kad atei- 

nantisSu vienytų Wieszpatyszczių 
Sziaurinės Amerikos prezidentas, 
p. McKinley, iszsirinko jenerol? 
A. Alger? išMichigano karės mi- 
niateriuirkad Alger t? urėd? pri
ima. Jenerolas Alger gimęs 1836 
m. Lafayette Tovnship, Ohio. 
Dabartinis ministeris ėmė daly- 
vum? karėje pietinių su vakari
niais štetais ir 1864m. isz kariau
nos pasitraukė. 1884m. likosi

iszrinktas gubernatorium szteto 
Miehigan, 1888m. jis statė savo 
kandidatui*? aut prezidento, bet 
ne buvo iszrinktu.

Sudege wisa šeimyna.
Netoli NevYorko.tik per van

denį, yra daugiausiai vokiecz-ų 
apgyventas miestas Hoboken, 
kur sustoja atplaukę į Nev York? 
vokiszki Bremos ir Hamburgo 
garlaiviai. Pereit? subatos dien? 
užsidegė ežia drabužių krautuvė 
ir kriaueziška* dirbtuvė Schaef- 
fero; siuvėjai ir Schaeffero szei 
myna gyvenanti žemai vos spėjo 
iszsigelbėti, bet gyvenanti 
ant augštutinių lubų, tuose 
namuose, Schroedero szeimyna ne 
spėjo iszsigelbėi ir sudegė: su
degė išviso szeszi tos šeimynos 
sanariai.

t Mieste Clevelande yra dabar 
5J00 szeimynų, kurioms trūks
ta maisto.
t. Dės Moines, la. Kastynėse 

Forster, Monroe pavietyj, atsiti
ko smarki gazų expliozija, kurios 
11 žmonių likosi sunkiai sužeis
tų^ isz tų Fogler mirtinai.

t Rochester, N. Y. Taworinis 
Buffalo, Rochester & Pittsburg 
geležinkelio trūkis, netoli Leroy, 
susimušė su valancziu šėnia nuo 
sniego plugu. Prie ko du gele
žinkelio tarnai likosi užmušti, 
o du sunkiai sužeisti.

t Brooklyne, N. Y. susimuszė 
du kybanezio geležinkelio trukiai 
ir vienas vagonas, kuriame buvo 
4 pasažieriai, nupuolė ant uly- 
ežios ir visi pasažieriai sunkiai ap- 
sikulė, peczkurys gi ir mašinistas 
likosi mirtinai sumankyti.
. t Vincennes, Ind. Dvi duk
terys turtingo farmerio, Samu
elio Muellero, 15 metų Katie ir 
17m. Dotie, beeinant joms skersai 
Baltimore & Ohio geležinkelio, 
likosi atbėgusio trūkio perva
žiuotos ir ant vietos užmuštos.

t Pereituose metuose į Kana- 
d? atkako svetimų ateivių 
25478; užpereituose metuose 
jų atkako 23581. Isz atka
kusių pereituose metuose dau- 
giaus negu treczia dalis, taigi 
8853, tuojaua isz Kanados perai, 
kėlė į Suvienytas W’ieszpatystes 
Sziaurinės Amerikos; 1895 m. 
tokių buvo tik 6954.

t Pereitame “Lietuvos” nu
meryje padavėme žini? apie 
žmogžudystę atsitikusi? Maino- 
ronecke, kur farmerys, Arthur 
Palmer, užmuszęs savo seserį, 
motiu? ir brolį, iszėjęs iš savo 
namų, pražuvo nežinia kur. 
Dabar atėjo žinia, kad jis likosi 
suimtas Planter hotelyj mieste 
St. Louis. Jis bus isz ežia į savo 
gimtinę pargabentas. St Louiso 
policija laiko jį už beprotį. Ar jis 
ištikro toksai yra, apie tai nus
pręs gydytoj ii.

kutinę nedėli? atsidarė 10 naujų 
geležinių fabrikų ir tik du likosi 
uždaryti. 13 vilnų dirbtuvių 
pradėjo darb?, rengiasi pradėti 
dar ir kitos. Daugumas fabrikų 
gauna jau naujus pareikalavimus 
iszdirbimų, taigi viii tiki, kad 
jeigu ne urnai, tai nors isz palen- 
gvo darbai prasidės gerintiesi.

5 Dayton.O’. VVarstotai Kansas 
City Pittsburg&Golf geležinkelių 
pradėjo dirbti; 600 darbinįkų 
dirba dien? ir naktį. Dirbdinaczia 
daug vagonų tam geležinkeliui 
reikalingų, teiposgi 30 vagonų 
štritkarių “People” kompanijai 
ir kėlėt? “Miami Valley Tracton 
Ca”

5 Aplinkinėse Shenadorio už
stojo blogi laikai, ypacz gi dėl 
lietuvių. Anglių kas ty n ės Rea- 
dingo Co., apieShenandoah, dir
ba wos 2 arba tri^ dienas ant ne- 
dėlios; per tai daugumas darbini 
kų ne užJhbi nė ant maisto. Aut 
nelaimės, dar sustojo su visu du 
brekeriai Lehigh ValleyCo. :Colo- 
rado ir Lošt Creek No. 2 ir per tai 
apie 1000 žmonių, o tame dau
giausiai musų brolių lietuvių, pa 
siliko be darbo. Kada pradės vėl 
dirbti, nieko ne žinia; šneka, 
buk ne dirbs per pu>-ę metų. Dėl 
tos priežastės ir tie brekeriai, ku
rie dar dirbx, pradeda atstatinėti 
nuo darbo lietuvius ir į jų viet? 
priima anglijonitk airius ir kitus 
tokius, kurie turi daug skolų 
kompanijos par/avinycziose. To
dėl, jeigu kas rėngiaii į Shenadorį 
atkakti, tegul ežia ne važiuoja, 
nes apie gavim? kokio nors dar
bo ne gal būt ir kalbos ;* dauge
liui ir su maistu eina jau trum
pai, o jeigu trauksis bedarbė dar 
ilgiaus, tai bus dar sunkiaus.

Zagavykas.

Isz darbo lauko.
5 Dirbtuvės Bay Viev Mill, 

Milvaukeej, prigulinezios Illinois 
Steel Co, kurios buvo sustoju
sios, vėl pradėjo dirbti, bet dar- 
binįkų uždarbis likosi numažintas 
nuo 10—20%.

t Clevelande likosi miesto 
rodos užgirtas Reynoldso už
manymas, idant visi miesto kon 
traktoriai reikalautu nuo darbinį- 
kų tik 8 valandų darbo ant die
nos ir už t? dar b? mokėtu 
darbinįkąms po 1| dol. ant 
dienos.

5 Peterson N. J. 250 szilkų 
audėjų dirbtuvių “Phoenix Ma- 
nufacturing Mills” paliovė dir
bę, kurie patraukė ir 300 kitų 
darbinįkų. Todėl dirbtuvės tam
pa uždarytos.

•Į Warstotuose Wabash gele
žinkelio sutrumpino laik? darbo 
nuo 8 ant 5 valandų ant dienos 
ir dirbs ežia tik 5 dienas per ne
dėli?, vieton 6, kaip iki dabar 
buvo. 350 d?rbųųkų likosi numa
žintas uždarbi Sy

5 Lygiai darbinįkai, kaip ir 
fabrikantai laukia pasigėrimo lai
kų, prasidedant sziems metams. 
Kaip kur, berods, laikai pagerė
jo, bet visgi labai mažai. Prekės 
kvieczių nupuolė, medvilnės gi 
pakilo, geriausiai laikosi prekės 
vilnų ir isz jų išdirbimų ;gele
žis atpigo, atpigo ir skuros. 
Geležinkelių akcijos teiposgi tru
putį szį met? nupuolė. Per pas
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belaimės anglių kautynė
se.

Minersville, Pa. 19 d. Sausio 
šių melų anglių kastynėse liko
si sunkiai sudaužytas Andrius 
Cerkauckas. Bedirbant jam, 
nupuolė didelis anglių szmotas 
ir sutrynė koj? teip, kad negalė
jo atsistoti ir reikėjo jį namon 
parvežti. Tose (lacziose kastynėse, 
26 dien? tn paties mėnesio, likosi 
skaudžiai apdegintas Jonas Kar- 
pavyczia. Nuvežė jį tuojaus į 
Pottsvilles ligonbutį.

A. Andriukaitis?

Nauja lletuwiszka drau
gystė.

Apsigyvenę Jereey City, N. J. 
lietuviai uždėjo nauj? lietuvisz- 
k? kareivių draugystę, po vardu 
“Kareivių Didžiojo Lietuvos 
Kunįgaikszczid VVitauto”. Prie 
tos draugystė-* naujai prisirašė 
17 šnarių. Kamendantu drau
gystės likosi iszrinktas Kazys Ma- 
cziulis; aficieras-Jonas Wilkaus- 
kas; raštinįkai: Pi u 8 Macziulis 
ir Mikas Juonauskas. Geistina 
butu, idant kuo daugiausiai lietu
vių prisirašytu į t? naujai susi
tvėrusi? draugystę ir j? isz pra
džių sudrutintų.

Statymo namų ir skolini
mo draugystę.

Kaip yra patyrta, Chica- 
goje skaitlius lietuvių siekia iki 
12000, kuriatne yra vargszų ir 
turtingų žmonių. Daugelis yra 
tokių vargszų, kurie neturi nė tai 
dienai k? pavalgyti, bet daugiaus 
yra tokių, kurie turi užsiezėdyję 
po šimt?, kelis ir keliolik? szim- 
tų dol i arų ir nežino k? su tais 
pinįgais padaryti: vieni deda 
juos į bankas, isz kurių gauna 
vos 3 procent?, kiti deda pas 
visokius žydus be jokio procen 
to, tik dėl užkavojimo,au kuriais 
tankiai atsitinka teip, kad ding
sta žydas drauge ir su lietuvių 
pinįgais; kiti vėl kavoja savo 
pinįgus kuparėliuose, isz kurių 
nekart? kita jo geras draugas isz- 
ima ir išbėga ir tt. Bet k? žmo
nės tur daryti, jeigu ant nžczėdy- 
įimo savo pjnįgų netur geresnės 
vietos?

Mes, apmislinę gerai t? dalyk?, 
atrandame ant to už naudingiau- 
šia, uždėti lietuviszk? “Statymo 
Namų ir Paskolinimo Draugystę” 
(Building & Loan Ąssociation), 
į kuri? žmogus, sudėjęs savo pi- 
nį?u8, gaus už juos gerus palukus 
ir jo pinįgai niekada nepražus. K

Taigi ant uždėjimo minėtos 
draugystės szaukiame pirmutinį 
miting? ant utsrnįko, 9 d. Wasa- 
rio, ant 8 vai. vakaro, į salę L. 
Ažuko, 3301 Auburn Avė., ant 
kurio teiksis pribūti tie visi 
lietuviai, kurie nori toki? drau
gystę turėti ir į j? prigulėti, o 
apsvarstę gerai savo padėjim?, 
matysime, ar galime uždėti 
miuėt? draugystę, ar ne.

I ; * Užprašo Komitetas.

Musų atelwių rėlkaluos^.
Jau pereitame “Lietuvos” nu

meryje mes padavėme apie užgir- 
t? kongreso bilių apsunkinantį 
svetim? ateivystę. Svarbiausiu 
jame, kas sunkiai turi atsiliepti 
ant musų žmonių, yra: kad nuo 
kiekvieno atkakusio, tuiinczio 
jau 16 metų uiniiaus, lygiai ino- 
teriszkės^'kaip ir nuo vyriškio, 
reikalaus mokėjimo rašto ir 
skaitymo ne savo prigimtoj kai 
boj, bet kalboj to kraszto, isz 
kur jis paeina, arba kur gyveno. 
Taigi nuo lietuvių atkakusių 
iš Maskoliszkos Lietuvos reika- 
lauš, kad jie mokėtu rašyti ir 
skaityti ne sawo prigimtoje kal
boje, bet kalboje to krašto isz 
kurio paeina, ta;gi maskoliszkoj. 
Wien vaikai turinti ežia užten
kantį uždarbį gal parsitraukti 
tėvus, nors tie ir ne mokėtu rasz- 
to, vyras vienok, turint'-s* Lietu
voj moterį ne mokancz'? rašto 
savo krašto kalboj, ne gal j »s 
parsitraukti, kol ji to rasztoneisz- 
moks. Tokiu budu “Liuosybės” Ze 
me Amerika,iš syk pastoja pagel 
binįke masko'iškų despotiszkų 
valdžių jų maskolinime svetimų 
Maskolijos gaivalų. Bilius tas 
dar prezidento neužtvirtintas, 
bet nėra abejonės, kad liks už
tvirtintu, jeigu ne Clevelando, tai 
Mc Kinleyo. Nuo 1 dienos Liepos 
jis bus pildomas. Taigi Amerikos 
lietuviai, turinti savo moteris 
Lietuvoj, tegul pasiskubina su 
jų parsigabenimu, nes nuo Liepos 
mėnesio negalės nemokanezios 
maskoliškai rašyti moteries 
parsigabendyti.

Toliaus, kiekvienas atkeliavęs 
ir mokantis maskoliškai rašyti 
turi duoti deklaracij?, kad jis no
ri Amerikos uk’ėsu pastoti. Ame
rikos ukesystės popieros seninus 
atkakusiems bus tik tokiems iš
duotos, kurie mokės raszyti ir 
skaityti, jeigu jau ne angliškoj 
kalboj, tai nors kalboj to kraszto, 
isz kurio atkako. Prie visų viešai 
naudai pavestų darbų gal būt 
priimami vien toki darbinįkai, 
kurie turi pilnas ameri- 
koniszkas popieras. Uždraus 
ta yra .darbdaviams duoti 
darb? atkakusiems ežia vien 
ant uždarbio. Taigi lietuviai, gy
venanti jau nuo seiliaus Ameri
koj, privalo kuo greieziausiai iš
sidirbti sau amerikoniškus ukė- 
systėa popieras, neturiuti dar ant 
to tiesos, tegul iszsiima pirmuti
nes. Pagal t? bilių, ant darbų atė
jusiems darbinįkams uždrausta 
davinėti darb?; už peržengim? 
to įsakymo ir ant darbdavio už
dėta bausmė iki 500 dol. Taigi 
galima tikėti, kad darbdaviai 
nuo j eszkanczių difrbo reikalaus 
amerikouiszkų popierų ir jų ne* 
turinezių su visu nepriims. Iki 
Liepos mėnesiui tegul kiek
vienas jas pasirūpina, nes be jų 
negalima bus darbo gauti.

Neturinti dar pilnų atneriko- 
niszkų popierų, liet norinti į A- 
merikų sugrįžti, o .ne mokanti 
raszto, tegu) ne keliauja isz ežia, 
nes paskui sugrįžti ne galės; ė- 
santi gi Lietuvoj, o norinti ežia 
atkeliauti, nors dar ne moka rasz
to, turi pasiskubinti-t? iki Liepos 
m. padaryti. Turinti pilnas ame 
rikoniszkas popieras, jeigu nori į 
Europ? iszkeliauti, turi iszaidirb- 
ti tam tikr? užrubežinį paszport? 
Washingtone, nes kitaip jų atgal 
ne norės įsileisti, kadangi pagal 
seninus dar išduot? bilių, Ameri
kos ukėsams,be savo valdžių da- 
leidimo,ne vale tėvynes apleisti.

Taigi mat iszgirta “Liuosybės 
Žeme” isz palengvo virsta į an
tį*? Maskolij?. Toliaus gal su vi
su į toki? pavirsti.

Lenkai autai iszsiuntė protes- 
t? prieš t? bilių, jeigu terp mus 
butu didesnė vienybė ir sutiki
mas, butume ir mes galėję t? pa- 
daryti. Ar atgabęs lenkų protes
tas koki? nors naud?, galima pa
abejoti. Pora metu atgal juk tei
posgi buvo protestuota priesz 
Amerikos sutartį su Maskolija

......... — —- 
kaslink išdavimo nusikaltėlių. 
Lenkai protestavo, o Amerikos 
randas t? sutartį užtvirtina

Jeigu seniaus reikalingi mums 
buvo emigrantų namai, tai da - 
bar, po užtvirtinimui apsunki- 
nanezių ateivystę tiesų, jie dar 
reikalingesni. Nuo L'epos mėne 
šio bus musų hro'ių kur kas dau
giaus gražinamų atgal. Atkakę 
ežia ir jau priimti reikalaus tei
singų pamokinimų, kaip pridera 
elgtiesi, bet kas jiems jas su
teiks? Laikas isz tikro mums pa
siskubinti su uždėjimų tų nelai
mingų namų.

* Kardui.
“Kardas” np. 2 šių metų pa

talpino korespondencij? iš Chi- 
cago, p. Kurmio, kurioje ap- 
raszytas paszventinimas uamo 
“Lietuvos” redakcijos ir dar pri
durti “naudingi pamokinimai”, 
idant I/etuva žinotu, kaip j ii 
pridera elgtiesi. Ant to raszto 
aukszcziaus negalėjome atsdiepti, 
kadangi “Kardo” rėdystė to nu 
mario savo laikrszczio ne buvo 
mums atsiuntus*.

Su “Kardu” mes iki š'ol ve
dėme ginezus ne privati^zkuose 
dalikuose, bet už principus, 
dabar gi p. Kurmis patraukė mus 
žemyn. Apleisime ežia privatisz- 
kus dalykus, kadangi raszte p. 
Kurmio tiek tik ir yra teisybės, 
kad atsiliko paszventinimas nau
jo namo “Lietuvos” redakcijos. 
Priderystė laikraszczio yra ru- 
pintiesi apie wieszus reikalus; gal 
viešus su privatiszkais maišyti 
vien tas, kuris vieszų nuo pri- 
vatiszkų atskirti ne įstengia, 
arba kurisai prisilaiko senos sen
tencijos, kad kiekvienas ginklas 
geras, jeigu tik palengvina at 
siekti mierį.

Ponas Kurmis mokina, kad 
mes ne turėjome tiesos nupeikti 
pasielgim? tūlų musų brolių lie- 
tuviszkoj bažnyczioj laike diev- 
maldystos, jeigu “Lietuva” 
ne nupeikė anų atsiszaukimų 
raginanezių prie gėrymų, koki 
ežia jau bažnyczioj buvo dalina
mi laike fairo 1895m; atsišau
kimuose tuose jų autoriai žadėjo 
daugybę atlaidų tiems, kurie 
daug degtinės ir alaus išgers.

Ar apie tuos paszkviiius 
“Lietuva” savo laike paminėjo, 
hš nežinau, nes l?syk dar su visu 
Amerikoj ne buvau; už rasztus 
Beniaus ežia patilpusius ir už pa- 
kraip? laikraszczio tų laikų asz 
ant savęs atsakymo ne imu. 
Apie t? atsitikim? ne patilpo ir į 
“Kard?”, man rodosi todėl, kad 
teip patekus “Lietuvai” po mano 
redakcija, kaip ir užgimus 
“Kardui”, ne buwo reikalo at
kartoti isz naujo seniaus buvu
sius atsitikimus. Musų gyvenime 
yra per daug svarbesnių reikalų, 
kokių mes nuveikti ne galime 
todėl, kad labiaus rūpinamės*! 
apie vaikiszkus darbus. Tuos gi 
atsišaukimus mes Įnikome už 
vaikišk? darb?, vis tiek kas juos 
paleido; kitaip jų autorius tarė 
tume statyti ant žemo doriško 
laipsnio.

Žmogus kariaujantis už liub 
sybę nuomonių nesislepia po ano- 
nymais, bet už j? kariauja at
virai; anonymais visur pasinap- 
doja vien doriseki nupuolėliai, 
kuriems rupi labiaus gadinimas 
tvarkas negu kas kitas. P. Kurmis 
sako, kad po įtekme paszven 
tinimo namo “Lietuves” redakci
jos,mes patalpinome tokį straips
nį, koksai tiktu ir “Rytui”. Czia 
mestiek galime atsakyti. Mes ne 
žandarai saužinios žmonių, pripa 
žįstame kiekvienam liuosybę nuo
monių ir jas godojame, geidžiame 
teiposgi, kad nuomonės ir kitų 
butų kuo placziausiai godojamos. 
Už nuomones mes dar niekada su 
mums nesutinkanezių ne nupei
kėme, bet visada jis stengemėsi 
kritiszkai peržiūrėti. Jeigu nupei
kėme pasielgim? tūlų musų brolių 
bažnyczioj, tai ne dėl nuomonių. 
Wisi kieknors subrendę gaivalai 
turi išsidirbę, teip sakant, pasi
elgimo kodeks?,peržengia jo įsta
tus vien tie, kurie jo nepažįsta ar-' 
ba dar ant tiek ne subrendę, idant 
jo reikal? galėtu suprasti. Turbut 
jo nepažįsta tie musų broliai, 
kurie per ne atsakantį pesielgim? 
ardo lietuviszkus mitingus, kaip 
ir tie, kurie bažnyczioj, kur 
szimtai ant maldos susirenka, isz 
tos maldės daugumos czia susirin
kusių Juokus sau daro. Juo kuri 
tauta augszcziaus, pakilo juo

tvireziaus to teip vadinamo 
svietiško kodekso, arba kaip jį 
prancūzai vadina “sivoir vivre’o” 
prisilaiko. Tik jo prisilaikant gal 
susiefti į susirinkimus žmonės 
visokių nuomonių; atmesk juos, 
ir žmonės pavirs įgyvulių band?, 
kurie kiekvien? darl>? turėtu pra
dėti nuo pesziynių.

Mes geidžiame iszkariauti liuo- 
sybę visokioms nuomonėms, bet 
argi tai galima, jeigu mes panie
kinsime visokias pas ėlgimo 
formas? Nori, k^d tavo nuo
mones ir tavę kiti godotu, rgo- 
dekie nuomones kitų! Ta sen- 
tencijo yra pamatu, ant kurio 
remias^ godojanti save publicistai 
visų apszviestcsuių tautų. Ar tik 
mums tas su visu nereikalingas, 
ar tik mes savo simpatijų ir anti
patijų suvaldyti ne galime? Iki 
sziol met isztikro jų susivaldyti 
ne mokame. Taigi ar ne todėl tik 
mes teip mažai nuveik^ galime? 
Mes ėdamėsi terp Savęs ir todėl 
trūksta mums pajiegų k? nors 
nudingo visuamenei nuveiti.

Pawietrč.
Pavietre Indijose nesiliau

ja, bet juo tolyn, juo smarkiaus 
siauezia. Baimė apėmė Europ?: 
czia kaip kur kiekvien? apsirgu- 
sį jurinįk?, atkakusį ant laivo iš 
Pietinės Azijos, skaito už paviet
rės apimt?. Pasirodo vienok, 
kad ta neva pavietrė, buvo tai 
visai kitokia liga; taigi czia pa
sirodo, kad baimė turi didelis a- 
kis. Wa kari nė j Europoj pavietrė 
siautė antai Prancūzijoj 1720 m. 
ir nuo to laiko czia daugiaus ne 
atsilankė. Maskolijoj pasirodė,. 
rodosi 1875 m., gubernijoje ant 
Wolgos, bet randas, pastatęs ka
reivių kordonus, neišleisdamas 
gyventojų ligos užkrėstų k r asz- 
tų, platinimasi jos apslabdė.

Garsus Paryžiaus universiteto 
profesorius Broūardel sako, kad 
laivai plaukianti iš Indijų ne at- 
vež ligos, kadangi juos sulaikys 
Sueze terptautiška sveikatos 
komisija, bot gal j? atgabenti į 
Algerij? mahometonų kompani
jos keliaujanezios į Mekk? pasi
melsti prie Mahometo grabo, 
prie kurio susirenka mahometonys 
iš viso svieto, ne draudžia 
jiems keliauti angliazkos val
džios ir isz ligos užkrėstų Indijų 
kraštų. Taigi tie galėtu atvilkti 
lig? į Mekk?, o iš czia ji turėtu 
išsiplatinti po Maskolij?, Turki- 
j?, Egipt?, Algerij?. Jeigu liga 
atsiras tuose krasztuose, jau ne 
galima bus jai kelio užkirsti.

Prancnziszkas gydytojas Yer- 
sin, kurisai ilgai tiriuėjo dar Pary
žiuj visokias limpanczias ligas, 
kaip tik apsireiszkė pavietre Pieti
nėse Chinieczių kraszto pro v i nei 
jose, atkakoczia j?tirinėti. Susekė 
jis greitai priežastį ligos: j? gim
do trumpi, stori bakciliai. Per 
ypatirzk? auginim? jis tuosbakci 
liūs susilpnina ir paskui juos į* 
skiepyja žmonims ir tokiu budu, 
kaip ir skiepvjant nuo rauplių, 
padaro įskiepyto organizm? drū
tesnių ir tokį paskui liga ne teip 
greit įveikia. Yersin sako, kad 
isz szimto apsirgusių, paprastai 
95 numirszta ir tik 5 iszgyja. Dėl 
nepasitikėjimo chinieczių euro- 
peiszkiems daktarams, Yerain ne 
galėjo gerai iszbandyti savo ap
saugojimo nuo pavietrės skiepy* 
jimo, bet ant kiek jam pasisekė 
iszbandyti, rodosi, kad tasai gy« 
dymo būdas diktai sumažina my
rius. Paprastai, Kaip sakėmė 95 
nuoszimcz'ai apsirgusių mirszta 
ir tik 5% pasveiksta. Yers n 23 į- 
skiepyjo savo vaistus isz jų 21 
iszgijo ir tik 2 pasimirė. Ant ga
lutino sprendimo apie pasekmin- 
gum? Yersino vaisto, per mažai 
vienok dar jis buvo pritaikytas.

Yersin sako, kad pavietre už- 
sikfeczia ne vien žmonės bet ir 
žvėrys, kaip antai žiurkės, pelės. 
Kol jos sveikos, bijosi žmonių ir 
nuo jų kavojasi, bet apsirgusios 
iszlenda isz olų ir stimpa prie 
žmonių akių, ir tokių budu la
biausiai lig? platina.

Paprastai apsirgęs pavietre 
mirszta į 48 valandas; kasgi isz- 
kentė 5 arba 6 dienas, tai gal tu
rėti viltį, kad jau iszgijo.

t Antanas Rėklys, kurs pražu
dė sawo kojas ant geležinkelio, 
iszvažiavo isz Chicago į Cleve- 
land O., ir tenai apsirgo. Dabar 
guli ligonbutyje “St Vincent a 
Paul Hospital” kertė Perry & 
Central avė. f
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Isz wisnr. | Kelcsių gub., y pači gi pawie- 
csiuoae nuo Aaštri j >s rūbeliams,
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niekaip negal surasti. Pawogta
kunįgaikBzeziutė Maria buwo
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Paprastai daugelis prislaiko 
nuomen&, buk indijoniecziai 
sziaurinės Amerikos nyksta ir 
Tnaiinasi; jau 50 metų atgal wie- 
nas isz geriausių Amerikos ru
gsėjų, Cooper, puikioj apysakoj: 

■“Paskutinis isz Mohikanų gimi 
nės”, apraszė isznykimę w ienos 
isz žymių indijonieczių 
giminės—mohikanų. Berods isz 
nyko ežia sena indijonieczių ci- 
wilzacija Coloradoj, Pucbloj ir 
Meksike, bet naujesni tirinė 
jimai parodo, kad patsai skaitlius 
indijonieczių sziaurinėj Amerikoj 
nesimažina, bet prieszingai, 
ypacz skaitlius ciwilzuotų, dau
ginasi. Seniaus paduotos etatistiaz 
kos žinios apie skaitlių indijonie- 
■czių berods rodė skaitlių dides
niu, bet tai wien todėl,kad ta 
statistika buwo paremta wien ant 
nuomonės tų laikų statistikų, o ne 
ant tikrų isztirimų. Apie Irokėsų 
giminę yra žinios net nuo 1660 
metų. Tęsyk wisas jų skaitlius 
buwo 11000 žmonių, dabargi jų 
yra 13000. Augszcziausiai ir žy
miausiai kultnriszkai pakilo indi
joniecziai • cherokezų giminės: 
1782m. jų buwo tik 3000; 1887 
m. skaitlius jų pasikėlė iki 25000 
Įmonių; Chacktowų giminės 
1782m. buwo 6000, 1887m.
skaitlius jų pakilo iki 16000; 
Creek indijonieczių 1782m. buwo 
3000; 1887m. pakilo jų skaitlius 
iki 14000. Tikros žinios apie 
skaitlių wisų indijoniecziųSuwie- 
nytose VVieszpatystėse Sziaurinės 
Amerikos yra surinktos nuo 
1860-1890m. 1860m. buwo jų 
iszwiso 259000; 1890m.-250000. 
■Sumažėjimu wienok indijonieczių 
1890m. greieziaus galima remti 
ant to, kad seniaus žinios buwo 
ne suwisu teisingos. Indijoniszkas 
biuras 1856m. wisę skaitlių in
dijonieczių Su w i engtose Wiesz 
p.itystėse padawė ant 253000; 
1823m. karės ministerija skaitė 
jų wos 130000; 1850m. skaitlių 
indijonieczių Kalifornijoj biu 
ras padawė ant 100000; bet wė- 
liaus pasirodė, kad ežia jų buwo 
tik 30000 žmonių. Taigi nėra nė 
jokio pamato, ant kurio pasirėmę 
galėt tane spręsti, kad skaitlius 
indijonieczių nuo 200 npetų su
mažėjo, prieszingai jie pasidau
gino. Coopero teip dailiai ap- 
raszyti mohikanai ne isznyko: 
yra jų dar 2400 žmonių, tik isz 
plotų Suwienytų Wieszpatysz 
ežių jie persikraustė į Kanadę. 
Ikisziol žinoma wien apie isz
nykimę wienos tik indijonieczių 
giminės, susidedanezios isz 20000 
žmonių ir tas atsitiko Kanadoj; 
dalį jų isznaikino rauplės, kitę gi 
dalį nuolatiniai užpuolimai kitos 
indijonieczių giminės. Daugiau
siai indijonieczių berods likosi 
isznaikintę pakrantėse Dižiojo 
Oceano, kada ežia pradėjo werž- 
tiesi pirmutiniai * aukso jiesz- 
kotojai, žinoma, žmonės menkos 
doriszkos wertės. Musziuose su 
gerai apsiginklawusiais aukso 
jieszkotojais puolė 7000 nuožmių 
indijonieczių, ir tas mat atsitiko 
ne dėl nedatekliaus maisto, tik 
nuo kulkų aukso jieszkotojų.

II Warszawos uniworsiteto 
rektorius, maskolius Kowalew- 
sky, likosi nuo urėdo praszslin- 
tis, kaip paduoda “Przeględ 
VV’szechpolski”, už prisisavinimę 
sau 40,000 rublių rando pinįgų.

* Maskolijoj rengia dabar naujas 
darbo tiesas : ilgiausias dienos dar
bas bus 12 walandų, dirbti i<- 
giaus kur nors bus uždrausta ir 
tas laikas isz palengvvo turės būt 
sutrumpytas ant 11 walandų ant 
dienos.

|| Ant pirmo kurso moteriszkų 
mediszkų kursų, Peterburge, szį 
metę priėmė tik 125 merginų. 
Noriuczios pastoti klausytojomis 
tų kurpų, pabaigusios moterisz- 
kas gimnazijas merginos,turi dar 
iszlaikyti egzaminu iez lotini ar
kos kalbos.

H Didžiausiu badę Indi jos 9 ken- 
czia gyventojai Tulukso, Sau
gota, Mosda ir Karmala. Salor- 
pore likosi uždarytos, wisos dirb
tuvės ir per tai 40000 darbinįkų 
atsirado reikalaujanczių suszel- 
pimo nuo valdžių. Nuo uedatek- 
liaus maisto užgimė ligos; visi 
ligonbueziai pilni ligonių.

H Peterburge (Maskolijoj) ant 
teip vadinamo Troicko terpuly- 
czio, gyvenime prie pardaviny- 
cziosWolkovo,pasirodė ugnis. Su
degė du Wolkowo vaikai: 7 metų 
Simanas ir 6 metų Aleksandras, 
o pati Wolkova teip apdegė, 
kad ję nuvežė į Obuchovo ligon- 
butį, kur ji ant rytojaus pasi
mirė.

D'Mieste Atėnuose, Grekijos 
sostapilėj, studentai vietinio uni
versiteto pakėlė maisztę. Už kę 
ten studentai susipyko su vienu 
isz profesorių, Calvelani. Studen
tai apsiginklavo ir apstojo uni
versitetu. Reikėjo ant suvaldy
mo paszaukti kariaunę. Atsitiko 
susirėmimas studentų su karei
viais, prie ko pasiliejo kraujas. 
Teip terp kariaunos, kaip ir terp 
studentų yra sužeisti ir užmuszti.

i ■—

H Isz Warszavos ateina žinios, 
kad ežia su visu sudegė teatras 
Eldorado. Naktyj mat užsidegė 
nuo ne atsargumo scenos uždan
ga ir nuo to ugnis teip greitai 
platinosi, kad mieganezios prie 
scenos aktorės, giesminjkės ir 
szokėjos, daugumoj vokietės ir 
prancūzės, vos spėjo iszokti isz 
lovų ir iszsigelbėti, bet visi jų 
turtai ir drabužiai sudegė; su 
visu sudegė ir patrai teatras.

|| Pavietrės užkrėstame mies
te Bombay, apsistojus visokiems 
darbams, varguoliai badę ken- 
czia, Tas pats yra ir mieste 
Naugpore, į kurį renkasi ir gy
ventojai aplinkinių. Prieglauddk 
namuose yra 1000 žmonių, bet' 
teip iszbadėjusių, kad ne, tinka 
jie prie darbo. Ant jų užlaikymo 
miestas paskiria 1600 rupijų 
(800 dol.) ant mėnesio. Taigi la
bai mažai ant iszmaitinimo tokios

neiszpasakytai .prisiveisė arklia
vagių (jų ne, trūksta ir Lietu
voj). Aut (issiskundimo vieno 
dvarponio .' iechovo pavieesio, 
valdžios suėmė isz pradž;ų kele- 
tę arkliavagių, tie iszdavė dau- 
gumę savo draugų. Likosi suim
tų apie 200 visokių vagilių, ku
rie dab tr patenka po sudu. Liu- 
dinįkų ir nukentėjusių nuo tų va 
gilių yra keli szimtai. Suėmus 
daugumę vagilių ir visokios va
gystes sumažėjo. Kodėl tai val
džios nepasistengia Lietuvoj va
gys! as sumažinti? Czia Orzev- 
skio tarnams rupi vien gaudy
mas pritaikytojų lietuviszkų knį- 
gų, ant ko visos valdžių pajie- 
gO4 buvo apvereziamos, todėl 
ant gaudymo vagilių tų pajiegų 
pritrūksta.

|| Dvideszim’s iszpauijonų isz- 
si rengė per Pirenėjų kalnus į 
Prancuziję; ėjo jie pek->zti. Atsi
radus kalnuose, viena moteriszkė 
teip pailso, kad niekaip toliau8 
eiti ne galėjo. Puolė ji ant snie
go; pasiliko prie jos tik vyras 
ir brolis—kiti gi nutraukė į kai- 
mę Gavarnie, Prancuziszkoj pu
sėj, idant pagelbę pasiliku-iems 
paszaukti. Isz Gavarnie isz tikro 
iszėjo du vyriszkiai; prisigriebė 
jie netoli vietos, kur pasiliko ne
laiminga moteriszkė, vyras jos ir 
brolis girdėjo jų azauk-mę, bet 
nuo kainų nusirito dideli sniego 
grumuliai ir užbėrė takę. Nega
lėdami prie pasilikusių prisigrieb
ti, turėjo grįiii atgal į Gavarnie 
ir tik po dviejų dienų surado 
sniego užbertus. VVyriszkiai bu
vo ne gyvi, moteriszkę gi dar 
atgaivino.

|| Kaime Slotvine, Zitomiro 
pavietyj, Woliniaus gub.,atsitiko 
musztynės kaimo bobų su val
džių reprezentantais. Wienę die
na 600 to kaimo bobų užėmė 
žemę, kurię samdinįkas, ant dalei- 
dimo jos savinįko, grafo Ledu- 
chovskio, norėjo iszarti; bobos 
teisinosi, kad ant tos žemės 
kaimas nuo amžių turi tiesę savo 
gyvulius ganyti. Pavasary), 
kada samdinįkas pusiau su ukihį- 
kais uždėjo tę plotę kviecziais, 
ukinįkai ne priesz taravo, bet 
kaip tik rudenyj jis atsiuntė pa
samdytus artojus dirvę užarti, 
kaimo bobos juos iszvaikė. Sam
dinįkas atsiszaukė į valdžias, bet 
bobos ir jų atsiųstų urėdoįkų ne 
klausė. Už pasiprieszinimę pa
teko po sudu. Sūdąs 12 bobų 
vadovių nusprendė ant 2 mė
nesių kalėjimo; kitas gi paliuo- 
savo.

Gydymas kuproezių.
Prancūzas, daktaras . Calet, 

Paryžiaus mokslo akademijoj 
turėjo skaitymu apie nauję budę, 
jo pritaikyfę, gydymo kuproezių. 
Czia jis atsivedė su savim ir sze 
szetę jo iszgydytų vaikų. Dak 
taras Calet sziteip isztaiso kuprę. 
Pirmiausiai užmigdina kuprotę 
vaikę, paskui paguldo jį pilvu 
ant stalo; du daktaro pagelbinį 
kai, vienas traukia paguldytę 
už kojų, kitas už galvos, o pats 
daktaras spaudžia kuprę. Tokiu 
budu nugarkaulis isztysta. Darbo 
czia ne reikia ilgo, užtenka vie
nos ar dviejų minutų. Paskui už
deda gipsinę formę ant kelių mė
nesių. Nuėmus tę formę, nelieka 
jau nė mažiausio ženklo buvusios 
kupros. Iki sziol daktaras Calet 
gydė tokiu budu vien kuprotus 
vaikus ir ne buvo atsitikimo, 
kurtame ne butų pasisekę, todėl 
jis pasitiki,kad to paties budo ga
lima ir ant suagusių iszbmdyti.

Gromatos ant paczto.
253 Aklinėki Juaef 
258 Aeperk P.
250 Befcpi Joraph
287 BU1U Wlllem
288 BI»,*jU» M. 
2TO Bowhan Lotais 
2»l barnelius I.
300 l>vh* Jozef 
304 Ezarureki Joeef 
318 Gedaechki Marle 
3»i (Bradai Georgės 
324 Globė* F.
338 Grtnuikia Krank 
353 Jsdou Jan 
358 Jotas* Jau 
388 Kjar F. P.
382 Ksir Jan
385 K a to r Jozef

2399 Machin Vince n t
2401 Martinus John 
2«i Manant F.
2404 Matykiearic* M.
2408 Milo* lwon
2415 Nemes Johann 
2421 Pablpia Fraoipio
M31 Rasmus M ra 
2432 Rinka Paul
2440 Sabamikan S.
2456 Sorai Anloni
2484 Vukoalnowki A.
2487 Valas Vojtek
2486 Vaienakl Felik*
2490 Wsorra Henry
2498 Vitkus Juaeps

daugybės baduolių.

U Pagal paskutines žinias, 
mieste Bombay, Indijose, iki 
sziol 4396 žmonės apsirgo nuo 
pavietrės ir isz tų 3275 pasi
mirė; mieste Karashi apsirgo 
694, o 644 numirė; mieste Punah 
buvo 65 apeirgimai ir isz tų 60 
pasimirė. Daugelis apeirgimų bu
vo teiposgi miestuose: Sara t, 
Ahmadabad, Kothiavar ir Cutcb- 
Isz angliszkų valdybų liga jau 
perėjo ir į portugalieczių valdy
bas Indijose. Mieste Goa buvo 
jau keletas apsirgimų.

9 Raszėme mes apie pabėgimę 
nuo vyro amerikietės, dukters me
džių prekėjo isz Detroito, War- 
do, isztekėjusios už prancuziszko 
kunįgaikszczio, Chimąy. Pabėgo 
ji su czigonu. Dabar ateina ži
nios isz Milano, Sziaurinės Itali
joj, kad meilė terp dukters ame- 
rikoniszko didžturezio ir czigono 
jau pasibaigė. Czia terp tos pore 
lės užgimė nesutikimai: hotelyj, 
kur apsistojo, atsitikdavo ir 
musztynės: czigonas kada neka- 
da iszkarszdavo kailį savo nu
mylėtinės, nuo ko jų kambaryj 
būdavo toki kliksmai, kad net 
kiti svecziai isz hotelio iszsinesz- 
nodi.

D Mieste Wiborge, Finlandi- 
joj, atsitiko žmogžudystė: moteris 
užmuszė savu vyię ir savo mažę 
vaikę. Trys metai atgal ukinįkas 
Anti Baker, apsigyvenęs visai 
netoli VViborgo, apsivedė su 
jauna mergina, bet matonAi mo
teris greitai jam nusibodo, ka
dangi apsivedęs pradėjo girtuo
kliauti ir retai būdavo namieje. 
Moteriszkė ilgai kentė ir praszė 
vyro paliauti girtuokliavimę, 
bet jis to neklausė ir kaip kada 
apkuldavo dar bebaranezię jį 
paežiu. Moteris mokėjo vyrui 
tuom paežių ir namuose būdavo 
nuolatinės pesztynės. Neseniai 
Anti Baker, kaip paprastai, parė
jo namon gerai užsitraukęs; 
kada moteris pradėjo barti, jis 
pažadėjo ję užmuszti. Moteris 
nusigandusi to pabauginimo, pa
griebė savo vaikę ir nubėgo į 
kitę kambarį, vyras gi ję vijosi, 
bet radęs duris užkisztaa, įlindo 
į kambarį per langę. Moteris dar 
labiaus persigando ir pamaeziusi 
kampe pastatytę kirvį, pagriebė 
jį ir drožė vyrui į gatvę, tas vie
nok, nors gavo smarkų kirtį, 
nesiliovė lindęs prie paezios, 
lęšy k ta sugriebė pagalį ir su
davė antru kartu vyrui į galvę; 
pamaeziusi, kad jis par
puolė ir ne kruta, su tuom paežiu 
pagaliu užmuszė ir savo pusės 
metų vaikę. Atlikusi tę darbę, 
nuėjo į policiję ir pas:sakė, kę 
padarė. Likosi ji pasodyta į ka
linį.

vienaitinė duktė tortingo gruzi- 
niszko kunįgaikszc'io Culuku- 
dze. Tėvas jos gyvena savo 
dvare netoli Choni, 3 mylios 
nuo miesto Kutaiso. Netoliesa 
nuo to dvaro gyveno kita szei- 
myna to4 paezios pravardės, -bet 
susidedanti isz daug sąnarių, tai
gi ne turtinga. Nors tęip skyrėsi 
turtu, bet abi szeimyuos terp sa- 
wę draugavo. Priesz Kalėdas ne
turtingasis iszkėlė balių, ant ku
rio užsipraszė ir turtingąjį kai
mynę, kurijai t»u sawo paezia ir 
su dukteria ir atkako. Wė!’ai 
naktyj, baliaus gnspadinė apsirgo 
ir ji perėjo į kitę namuose kam
barį; ten tai nutraukė ir sve
cziai, iszėmus vien jaunos kunį- 
gaikszcziutės, kuri pasiliko ant 
salės. Matomai pavogimas buvo 
jau seniaus parengtas. Sūnūs na
mų savinįko pagriel>ė kunįgaik- 
cziutę. Ta pradėjo spardytiesi ir 
pakėlė-riksiuę, l>et czia isz lauko 
atėjo dar szeszi vyriszkiai, isz- 
vilko ję laukan, kur laukė jau 
briczka su užkinkytais arkliais. 
Motina, iszgirdusi rik^mę, iszbė- 
go laukan ir į-ikabino į briczkę, 
kurioj sėdėjo jau paveržta jos 
duktė, bet sėdinti ten vyriszkiai 
iszmetė molinę laukan į dumbly
nę. Briczka su paveržta mergini 
nupleszkėjo ir iki sziol jos surasti 
nepasisekė, nors tėvai tiesiog 
mėto pinįgus, kad tik galėtu su
rasti. Apart paveržutk) merginę 
sunaus neturtingo kaimyno, pra
žuvo ir keturi jo draugai, kurie 
prie paveržimo prisidėjo. Kur jie 
slapstosi, nieks nežino; vietų tin 
kanezių ant pasislėpimo ant 
Kaukazo ne trūksta.

3clas Lietmisitas Teatras.
uPinįgai-Galwa8ukiai”.
Nedėiioj, 14 VVasario 1897m., 

Draugystė Simano Daukanto, 
Chicagoj, atgrajys Hczię lietu- 
viszkę teatrę, po vardu “Pini 
gai-Galvasukiai”. Weikatas 
Pinįgai-Galvasukiai bus atgrajy- 
tas dviejose permainose su gies 
mėme ir muzika. Įtalpa veikalo 
yra labai užimanti ir turime 
viltį, kad kiekvienas bus užga
nėdintas. Bus czia parodyti gyvi 
paveikslai pasielgimo skupaus 
žmogaus, kurs su skriauda ar tymo 
norėjo pralobti: nieks jam dauginus 
ne buvo ant mislių, kaip tik pi
nigai ; apie pinįgus mislyjo, apie 
pinįgus rūpinosi ir visokiais pra
gumais stengėsi vieu padidinti 
savo turtę, o nepasisekus, dės- 
peravojo.

Teatras bus atgrajįtas Sz. 
Jurgio parapijos salėje, kertė 
33czios ui. ir Auburn avė. Prasi
dės 6 valandę vakare.. Durys sa
lės atsidarys 5 valandę. Įzenga 
vyro su pana tik 25c.

Po teatrui—balius! Wisus lietu
vius ir leituvaites szirdingai už 
kvieczia atsilankyti.

Komitetas

Didelis Balius.
Worcester, Mass. < Dr-tė Sz. 

Juozapo rengia didelį ba’ių ant 
26 d. VVasario, priesz pat Už
gavėnes, salėje St John Baptist, 
ant Bartlet Place, ant kurio gra- 
jys gera muzika, bus szokiai ir 
kitos gražios zabovoi. Prasidės 7 
valandę vakare. Įienga 25c. 
Wisus lietuvius ir lietuvaites 
szirdingai užkviecztame atsilan
kyti. (20-2) Komitetas

9 Isz Kutaiso, ant Kaukazo, ra- 
szo, kad trys mylios nuo to mies
to, viename dvare, likosi pavog
ta, graži, 16 metų, turtinga gru- 
ziniszka kunįgaikszcziutė, kurios

Mitingas.
Nedėiioj, 7 VVasario, 1 valan- 

dę po pietų, bažnytinėj salėje, 
“Dr-tė Sz. Mateuszo Ap. ir M”, 
laikys savo mitingę, ant kurio 
užkvieczia visus lietuvius nori n- 
ežius prisiraszyti prie draugystės, 
idant pasiskubintumėt, pakol į- 
stojimas yra pigus, o paskui bus 
brangesnis. Toliau mitingai bus 
laižomi kas pirmę nędėldienį 
kiekvieno mėnesio, taigi nepa- 
mirszkite atsilankyti!

A. J. Pecziukaitis, sekr.
22 Ruble St, Chicago.

Nedėiioj, 14 VVasario, 6 va 
landę vakare* salėje Szimaiczio, 
650 So. Canal Str. “Liet. Republ. 
Kliubas Algirdo” taikys savo 
metinį mitingę, ant kurio, bus 
rinkimas naujos administracijos. 
Užtai visi sąnariai yra užkvie- 
cziami pribūti.

F. P. Bradchulis prez.
Louis Getz, sekr.

HYGIENJI
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Mokslas apie nžlaikyma sveikatos,
pagal Berners’ą.

[Tąsa],
Užlaikymus gerklčĮjrbjlso prietaisų.

Gerklė turi artimą Busiriszimą su plau- 
cziais, kadangi per gerklę tur pereiti į plau- 
cziuB oras, kuriuom mes kvėpuojame. Taigi 
daugelis įsakymų paminėta) augazoziaus, kal
bant mums apie užlaikymą plauczių, tinka 
ir ant užlaikymo gerklės. Pirmiausiai reikia 
kvėpuoti per nosis, idant į gerklę prisigrieb
tų vien jau truputi suszilęs oras; per szaltas 
isz syk gal pagimdyti gerklės ligas. Kaklą 
reikia laikyti liuosą, ne suveržtą visokiais 
smaugiau ežiai s raiszcziais, kasdiena mazgoti 
jį szaltu vandeniu.

Kojas laikyti sziltai ir sausai.
Besistengdami giedoti, imant augsztus 

tonus, szukaujant, rėkaujant galima balsą su 
visu pagadyti. Auganti vaikai, kurių balsas 
ką tik pradeda persikeisti isz vaikiszko į vy- 
riszką, turi saugoti savo balsą ir su visu pa
liauti giedoję. Po ilgai giesmei sziltame kam
baryj, arba po ilgam kalbėjimui negerai u- 
mai iszeiti ant szalczio, arba į smarkų oro 
traukimą, saugotiesi reikia ir szalto gėrymo.

Gerklės ligos būva paprastai drauge su 
kosuliu, užkimimu, skaudėjimais ir 1.1. To
kiuose atsitikimuose reikalingas atsargumas 
ir atilsys balso prietaisų; reikia teiposgi 
kreiptiesi prie gydytojaus, nes gerklės ligos 
tankiai ūmai didinasi ir nesidabojant gal at
gabenti nelaimę.

Užlaikymas odos.
Kaip žinome, per odos porus iszeina isz 

kūno visokios nereikalingos medegos, kaip 
antai prakaitas ir paezios odos smulkios da
lelės, ant galo ji susiterszia—taigi ją rei
kia prideraneziai ir tai tankiai mazgoti. 
Mazgojimas odos kasdieną yra neatbū
tinai reikalingas: vanduo sudrutina odą. 
Reikia kasdieną mazgoti ne su per szaltu 
vandeniu ne tik burną, rankas, bet kaklą, 
peezius, nugarą ir net visą kūną. Ant užlai
kymo ir sudrutinimo odos labai reikalingas 
yra maudymąsi. Maudytiesi geriausiai yra 
upėj, arba tą galima atlikti ir namieje; prie 
to reikia gerai isztryti visą kūną! per tai,teip 
sakant, pabudiname musų odą, kas yra labai 
naudingu visam kunui. Priesz maudymąsi 
szaltame vandenyj ne reikia su visuatauszti; 
užtenka truputį atilsėti, jeigu esame pailsę; 
pirm maudymosi ne reikia daug valgyti; po 
maudymui labai reikalingas krutėjimas, nuo 
ko įszyla kūnas! Tiktai seneliai ir silpni, li
gūsti žmones neprivalo maudytiesi szaltame 
vandenyj; jijjms geriausias drumnas vanduo. 
Maudymąsi Varo greieziaus kraują į odą, szil- 
do ir gaivina drigenes (nervus) ir vartojant 
muilą, geriausiai tinka ant nuvalymo odos 
nuo visokių nereikalingų medegų.

Ant sudrutinimo odos reikia kuo dau
giausiai būti lauke ant oro, ne kambaryj ir 
nežiūrint ant to, koksai yra oras, nes per tai 
oda pripras prie visokių oro permainų. O- 
ras, mazgojimas ir trynimas odos su szlapia 
paklode pripratina ją prie visokių oro per
mainų, apsaugoja nuo perszalimo. Perszali- 
mas yra labai pavojingas ir atsitinka nuo at- 
auszimo per daug įszilusios odosų nuo smar
kaus oro traukimo, nuo ūmo permainymo 
szilto drabužio ant per lengvo. , !

Apsaugojimas ir užlaikymas inkstų.
Inkstai didelę turi svarbą musų gyveni

me; jų liga atsiliepia ant viso musų organiz
mo. Inkstai praszalina isz musų kūno myža- 
lus, taigi nereikalingą vandenį, sunaudotą 
azotą, teiposgi paprastą druską ir kaulų drus
kas.

Inkstai neatbūtinai reikalingi: jie 
iBzvalo musų kraują, praszalina isz jo nerei
kalinga^ medegas, reikia todėl saugotiesi vis
ko, kas jų darbą stabdyti galėtu. Perszali- 
mas, ypacz gi nugaros, vodingai atsiliepia 
ant inkstų, taigi reikia saugotiesi perszalimo. 
Gėrymas daug gero vandens palengvina inks
tų darbą.
Kas tai yra ligos, ir nuo ko jos paeina?

Liga yra tai tokia atsitikusi musų kūne 
permaina, kuri stabdo jo dalims atlikti savo 
paprastą jiems paskirtą darbą, liga stabdo 
žmogų jo kasdieniniuose darbuose, kokius 
atlieka sveiku būdamas, gimdo skaudėjimus 
ir kentėjimus ir ant galo gal sutrumpinti 
žmogaus amžį,

Iszgydyti ligas yra sunku, o kaip kada 
ir su visu negalima; užtatai iszmintingai gy-‘ 
venant galima nuo ne vienos apsisaugoti. 
Ant to reikia vien žinoti, kaip liga pasidaro 
ir kaip reikia nuo jos saugotiesi. Jeigu žino
me kas ligą gimdo, tai privalome vien szalin- 
tiesi nuo jos priežaszczių.

Ligą tankiai gimdo perszalimak Persza- 
lame gi tada, kada įszilusią drėgną odą u- 
mai užgriebia szaltis arba szalto oro trauki
mas, arba jeigu su szlapę ne greitai permainy
sime suszlapusį drabužį. Galima teiposgi per- 
szalti nesziojant per lengvą drabužį, jeigu o- 
ras per szaltas, gulint ant drėgnos szaltos že
mės, prie drėgnos įszlapusios sienos, arti 
placziai atidaryto lango, esant ant szalto vė
jo ir 1.1. Perazalimas stabdo odos darbą, tai
gi prakaitavimą ir praszalinimą isz kūno vi
sokių ne reikalingų medegų; perszalimas 
gimdo: sąnarių skaudėjimus, kosulį, slogas, 
uždegimą kūno dalių, net ir szirdies ligas.
Persidirbimas, artai dirbant rankų pajiega, ar 
protu, teiposgi yra pavojingas; jis suardo vi
są drigsnių sistemą; pataisyti tą, ką persidir.

Mmas pagadina, galima vien užsilaikant per 
tūlą laiką su visu nuo darbo. Isz kitos pusės 
tinginiavimas teiposgi vodingas yra sveika
tai: jis gimdo nutukimą, sunkumą mislies, 
piktumą, nekantrumą.

Teiposgi ir veislė darbo gal vodingai ant 
žmogaus sveikatos atsiliepti per savo vien- 
pusystę, kada prie darbo reikia vartoti vien 
vieną kokią nors kūno dalį, kada kitoms 
dalims trūksta darbo, per nuolatinį be persto
ji mo darbą, arba dėl nuolatinio ilsėjimosi 
vienų organų (kūno dalių); dėl nuolatinio 
buvmuo visokių vodingų gazų pagadintame 
ore; kautynių darbinįkai, teiposgi dirbanti 
tūluose fabrikuose retai sulaukia žilos se
natvės.

Ilgai besitęsiantis nedateklius maisto, 
vargai silpnina kūną ir gadina visą drigsnių 
(nervų) sistemą.

Vartojimas svąiginanczių gėrynių, tei
posgi tabako, opium, drūtos kavos, arbatos 
ir 1.1, teiposgi gimdo, ligas valgio organų ir 
drigsnių. Visoki nuodai visada gimdo ligas ir 
tankiai mirtį.

Kaip kada, dėl ligų, pasidaro permainos 
musų organizme ir nuo to paeina chroniszkos 
(nesiliaujanczios) organų ligos, tokios kaip 
antai szirdies ligos; jas paprastai sunku, o 
ka!p kada ir su visu ne galima iszgydyti.

Daugumą ligų ir tai bjauriausių, gimdo 
paprastai bakterijos arba bakciliai. Tokios li
gos tankiai greitai pasibaigia, bet yra ir tokios, 
kurios traukiasi per ilgus metus, isz palengvo, 
betnuolatai naikina žmogaus sveikatą. Bak
terijos arba bakciliai yra tai, teip sakant, ne
užmatomos liuosomis akimis, be pagelbos pa- 
didinanezių stiklų, ligos sėklos; vienos isz jų 
yra tai labai smulkus gyvi sutvėrimai, 
kitos gi yra tai; teipjau smulkus grybe
liai, toki kaip antai visiems žinomi pe
lėsiai, tik tankiai dar smulkesni. Kiek
vieno atskiro grybelio pelėsių teiposgi liuo
somis akims ne galime matyti; juos užtė- 
myjame vien tąsyk, kada jais visas pavirszius 
kokio nors daikto apžėlė. Bakciliai tie veisia
si teip ant pavirsziatis, kaip ir viduryj musų 
kūno. Ant musų kūno pavirsziaus, apart pa
prastų vabalų, pasitaiko ir kitokį, kaip antai 
niežai; viduriuose gi trichinai, soliterai, kir
mėlės ir 1.1. Odos ligas gimdo smulkus aug- 
meniszki bakciliai, taigi akimis neužmatomi 
grybeliai, paveikslan parkus. Besiveisianti 
teiposgi augmenų bakciliai viduriuose gimdo 
tokias ligas kaip džiova, karbunkulas, chole
ra, sziltines, difterija ir daugelis kitokių lim- 
panezių ligų.

Todėl tai, norint nuo ligų apsisaugoti, 
reikia iszmintingai gyventi.

Pirmiaus jau kalbėjome, kad ant pride- 
ranezio sudrutinimo visokių musų kūno da
lių neatbūtinai reikia kiekvienai isz tų dalių 
suteikti atsakantį darbą; taigi darbas geriau
siai musų kūno dalis sudrutina: darbas dru- 
tina mėsas, suteikia norą valgyti, palengvina 
pilvui perdirbti suvalgytus valgius, suskubi
na kvėpavimą, pakelia kūno azilumą, lengvi
na odos ir inkstų darbą praszalinant jiems 
nereikalingas isz kūno medegas. Atsiliepia 
naudingai ir ant musų protiszkų pajiegų: pa
gerina musų jausmus, pakelia protą ir druti- 
na musų būdą. Taigi priderantis kasdieni
nis, bet ne virsz pajiegų darbąp yra neatbūti
nai reikalingas musų gyvenimui, ir sveikatai, 
tinginiavimas gi silpnina kūną ir dvasią. Juo 
kūnas silpnesnis, juo mažiaus gal atsiremti 
priesz visokias ligas, juo greieziaus jos atlan 
ko. I

Bet ir darbas turi turėti rubežius, kurių 
peržengti negalima, nes tas pavojingai atsi
lieptu ant musų sveikatos; po darbui turi ei
ti atilsys ir visoki pasiraminimai. Jeigu tik 
su noru pradėtas darbas alsina, yra tai žen
klu, kad dirbome gana, yųa tai ženklu, kad 
laikas paliauti, kad reikia atilsėti; darbas 
su prievarta ne daug naudos atgabęs, o kas- 
link sveikatos, jeigu jis bus virsz pajiegų, 
bus sveikatai vodingu.

Apie gyvenimą, apsirėdymą, valgį, kal
bėjome jau; jie teiposgi didelę turi įtekmę 
ant musų sveikatos. Ant apsisaugojimo nuo 
visokių limpanczių ligų reikia kuo labiausiai 
rupintiesi apie czystumą odos ir drabužių, 
szalintiesi nuo vietų kur limpanczios ligos 
siauezia, nevalgyti nė jokių žalių valgių, net 
pieną reikia valgyti tik atvirintą, szalintiesi 
vi^ida nuo suskretusių ne czystų žmonių, 
teiposgi nesiglamonėti su naminiais gyvu
liais, ypacz gi su szunims.

Jeigu jau užgimė kokia liga ir pradėjo 
platintiesi, tąsyk užmeskite visokius laikrasz- 

ežių apgarsinimuose jų iszradėjų iszgiriamus 
vaistus, kurie tinka isztusztinimui žmonių 
kiszeniaus, o jų sveikatai greieziausblėdį ne
gu naudą atgabena. Ne tikėkite teiposgi, 
kad vienu vaistu, paveikslan szaltu vande
niu, visokias ligas galima iszgydyti. Jeigu 
jau liga atsirado, užmeskite jau savo locnus 
vaistus, bet jų neiszbandę kreipki tesi prie 
gero tikro gydytojo ir tai tuojaus, kaip tik 
pajusite nors menkus vidurių skaudėjimus ir 
karszcziavimą. Kol atkaks gydytojas, pagul
dykite ligonį į lovą, gerai užklokite su czys- 
tais užklodalais, rūpinkitės vien, kad ligonio 
kambaryj butu kuo geriausias oras ir neduo
kite tokiam sunkių valgių, ypacz gi svaigi- 
nanezių gėrymų.
• Kaip gelbėti žmogų netikėtuose prie

puoliuose?
Atsitinka tankiai toki Įiriępuoliai, ku

riuose dar pirm gydytojaus prĄįuyimo reikia 
patiems gelbėti į juos įpuolusį žiftoigų. nes ki
taip jis, kaip kada, gydytojo sulaukti ne ga
lėtu. Todėl tai kiekvienas privalo žinoti, kaip 
tokiuose priepuoliuose elgtiesi ir kaip į jį į- 
puolusį gelbėti. Reikia vienok tokiuose atsi
tikimuose kuogreieziausiai paszaukti gydyto- 
jį-

(Toliau bus).
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Wietinęs Žinios. laukan, pamatė dukterį gulinezię 
su perszautu žandu; Lauer gi 
pabėgo, bet kunę jo rado ant ry
tojaus, mat ir jis nus'szovė. Pa- 
szautę merginę nugabeno į vo- 
kiszkę ligonbutį. bet dar nežinia, 
ar pasiseks ję nuo myrio iazgel- 
bėli.

— Ch'cagos vagiliai vėl grie
biasi aptiekų: Nedėlios naktyj, 
apie 11 valandę, į aptiekę Zobe 
lio, pn. 506 Wells str., atėjo pu
sėtinai apsirėdęs vyriszkis. Ap- 
tiekoj buvo tękart jos savinįkas 
ir jo moteris. Atėjelis iszsitraukė 
du revolveriu ir atkiszę*Vamz
džius į Žebelius, paliepė pakelti 
rankas. Kada paliepimo paklau
sė, jis paėmė 20 dol. isz kasos. 
Norėjo dar isztraukti Zobeliui isz 
marszkinių nuo krutinės deimęn 
tinį sagui į, liet tas nepasisekė, 
taigi tik bu paimtais pinįgais pa
bėgo.

— Ant apsigyvenusio po nr.
4013 ant Ashland avė., Karaliaus 
Orszak, giįžtant jam namon, ties 
40 ui., užpuolė keturi plėszikai. 
Užpuolikai pribėrė akis pipirų 
ir atėmę 5 dol., pabėgo. Aut rik
smo atbėgo policistai ir nuvedė i 
jį į jo namus, kadangi pats, ne Su gu^dJne '
matydamas dėl pribertu akių, ei- P. J. Jonaitis, prez.
ti ne galėjo. Užpuolikus vėliaus 
policija suėmė,

Į Liet. Rep. Kliubus.
Praneszu godotiniems virszinį- 

kams ir visiems sąnariams Lietu- 
viszkų Republikoniszkų Kliubų, 
idant teiktųsi iszrinkti isz kiek
vieno kliubo po tris delegatus į 

j “Illinois Lithuunian Rep. Al- 
liance” ir prisiųsti juos ant kon 
vencijos, kuri bus laikyta 21 d. 
Wasano, 1 valandę po pietų, 
salėje F. Majauske, 3302 Laurel 

Į Str., dėl apnikimo naujos ad- 
, miniftracijos, wirsz minėtos 
‘111. Lith. Rep. Alliance”. Ant 
konvencijos, apart rinkimo vir- 
szinykų, bus indorsavimas kan
didato ant miesto majoro ir ap
svarstymas kitų politiszkų da 
lykų, imt kurių kiekvienas bz 

į prisiųstų* delegatų turės lygų

Apgarsinimas.
Szioms dienoms apturė

jome isz Europos naują 
transportą wisokių knįgų, 
o daugiausiai maldaknj- 
gip, puikiausiuose balto 
kaulo apdaruose, 
reikalnujantiejie
gaut wisokių, kokių nori. 
Kas neturi musų knįgų 
kataliogo, tegul atsiszau* 
kia o prisiusime.

Adresuokit teip:

A. 01szewskis,
924 33rd St., Chicago, III.

Dabar 
g«li

Dalmr ‘‘Lietuvos” Redakcijoj 
galima pirkti tikietus ant visuge- 
leželinkelių, tai yra į tuos vbus 
miestus, kur daugiausiai lietuviai 
yra apsigyvenę. Prekės tos pa 
ežios kaip ir isz “dypo” imant.

Teiposgi szifkortes galima 
gHut ant geriausių laurų ui pi
gesnę prekę kaip kitur.

t Cincinnati, O., 1 d. VYasario. 
Turiu ui garbę praneszli visiemsT • t i ± liiiu ui Eaiuę nisiviu- Laike«.|..z,ų w,lk»i pra- Ci„cinnalį |^tJ,wiams> kud Dr

dėjo isz girių ir laukų traukti į 
kaimus, viens atsilankė net į 
Chicagę, Policijantas policijos 
stacijos Irving Parke, Jokūbas 
Kebler, eidamas pro stacijos ar- 
klinyczię, pamatė vilkę, kuriasi 
tękart szoko vienam arkliui ant 
kaklo, bet pamatęs policijanlę, 
iszbėgo per duris. Kebler szovė 
kelis kartus ir vilkę užmuszė.

— Neseniai atkakę isz Euro
pos, ^Vaitiekus Szyszka ir jo mo-

te Sz. Kazimiero, uždėta kun. K. 
i VValaiczio 1 Kovo 1891 m., 
szioms dienoms tapo atnaujinta 
ir sudrutinta; nuo szios dienos 
visa jos tvarka bus atsakaneziai 
vedama. Sulygsziol per neku
rtuos vadovus buvo perkelti 
draugystės mitingai į galiūnus, 
už tai draugystė augti negalėjo, 
bet dabar sugražinome vėl 
bažnytinę salę, kur wisus rei
kalus draugystės bus galima at
likti ęlaug geriau. Dėltogi už 
kwiecziame visus lietuvius pri-

Naujos Knįgos.
Dabar Lietuvos redakcijoj 

galima gauti pirkti knįgas:
1, Padėjimas Lietuviu Tautos 

Rusų wieszpatystėje, paraižyta 
grafo Lelivos. Labai naudinga 
kiekvienam ję perskaityti. Prekė 
35 c.

2, Trumpas aprašymas apie 
Žemę (Geografijai,puraszyta kun. 
J. Žebt io, prekė 15 c.

teris, apsigyveno pu. 145 W. siraszyti prie minėtos draugys
Chicago avė; pereitę panedelio 
dienę rado juodu jų gyvenime 
ne gyvu. Užtroszko mat nuo 

, smalkių. Nežinia, ar jie tyczia 
prileido smalkių į savo mažę 
kambarėlį, ar tas atsitiko todėl, 
kad nežinojo kaip kūrinti su 
anglimis peczių.

— Addison Parke, mergaitės 
grįždamos nuo cziužynės, surado, 
griuvanezioj budelėj, kunę 75 
metų Emilio Schroedero, gulintį 
ant skudurų, senoj skrynioj. Da- 
vėžinię į policiję, kuri isztyrė, kas 
yra negyvėlis. Jis mat nuo se
niai gyveno toj būdoj ir szalino- 
si nuo žmonių. Skuduruose, ant 
kurių gulėjo, rado 200 doliarų 
pinįgų. Pjaustant kunę daktarai 

. persitikrino, kad jis tiesiog pasi
mirė isz bado.

— Chicagos audžia Eving nu
sprendė negrę Jacksonę ant 100 
metų kalėjimo. Butu galėjęs nu
spręsti ir aut 2000 metų, kadangi 
nubaustasis ir dabartinės baus
mės ne atsėdės. Jackson buvo 
apskųstas už užpuolimus su re
volveriu. 28 d. Gruodžio jis įsi
veržė į tris gyvenimus, sužeidė 
sunkiai su britva 10 metų Min- 
nie Cbristianson ir sukandžiojo 
kaklę Schorienės, kuri norėjo 
jį suimti.

— Ant stacijos Hastings, Neb. 
yra 5 vagonai kornų, kuriuos 
varguolių szelpimo komisija 
paskyrė Chicagos betureziams. 
Apart to yra dar vienas vagonas 
ant stacijos Aurora ir vienas ant 
Wilcox. Komisija dar pereitę ne- 
dėlię raszė į Chicagos bulmistrę 
Sviftę su užklausymu, ar priiims 
tuos kornus ant iszdalinimo terp 
Chicagos varguolių, bet tas su 
visu ne atsiliepė. Mat gerai pri- 

- valgęs, nesiskubina papenėti ai 
kanę.

— Ties spaustuve Donahue & 
Hennebery vėl atsitiko kruvinos 
musztynės terp sztraikuojanczių 
darbinį k ų ir jų vielę užėmusių 
neprigiiiinczių į uniję. Wakare, 
priesz iszeinant isz spaustuvės 
darbinįkams, atėjo prie spaustu
vės sztraikuojanti unijonistai: 
Johnson ir Prothero ir mėtė ak
menimis įiszeinanczios isz spaus
tuvės “seabsus”. Wienas statėjss, 
koksai Brovn, likosi sun
kiai į galvę sužeistas. Pasiro
džius policijai, sztraikieriai sten- 

• gėsi pabėgti, bet Johnson pasly
do ir. puldamas nusilaužė koję; 
Protherę teiposgi suėmė.

te-. W ienas isz Draugystes.

Pajieszkojimai.
K. Z įjankautske, kę gyvenai 

pereitę metę Chicagoj ant (ketu
rioliktos) 14th. str.,kur ėsį? labai 
meldžiu paraszyti man gromatę 
ir adresę paduot-ant szio adreso:

J. W. Naviack,
536 S. Paca Str. Baltimore Md.

P.F, Bradchulis,
Notary 1*110110 & Claim AcĮjuster.

Iždirbu visokiu^ dokumentus ir 
kaip mokinantis ant advokato už
siimu visokiomis provomis.ypacz 
priesz kompanijas už sužeidimus. 
Teipgi kolektavoju skolas už bnr- 
da ir algas ir duodu rodą kiek
viename atsiti kirae. W iengenezei 
turėdami koky reikalą szaukites 
pas savo iViengenty.

F. P. Bradchulis,
630 So. Canal St., CHICAGO, ILL.

3Pajieszkau Mikolo Maurico isz m 
VVainutos psrap. ir Marės Jusz- R 
kaitės isz Girdiszkės pa ra p., abu I 
bu Reseinių pav., Kauno rėd. J 
Teiksis atsiszaukti ant szito adre- fl 
so: Stefan Kmkus, /L
Box 133, E. Longmeadov, Mas< |n

RL

Iszsluncziame in visos mietlu&ir miestelius visos A? 
merikos visokius daiktus, kaipo UI: Maszinas dėl siuvi-l 
mo, MaszinaSdel drukavojimo gromatu. Siutus, Ovcrkc] 
tus, Vargonus, Armonikas, Grajyjamas Dėžutes, Klarne ] 
tas, Fleitų, Baaetles, Skripkas. Gitaras, Triubas, Žiūro
mis, Britvas, Peilius, Widelcius, Szauksztus, StriclbasJ 
Revolverius, Laikrodžius, Laikrodėlius, Lenciugeliusj 
Kompasus, Žiedus, Auskarus, Abrozus ir visokius l(ilus 
daiktus. z Teipogi padidiname fotografijas, dirbdiname 
luksztus de! Iaikrodellu .it t. t. Prisiuncziame katahoga 
kožnam dykai. Adresavvokit teip:

Kelpscb, Noreiko & Co., 
66 FlfthAve CHICAGO, ILL

A. SILHA 5. CO.
551-555 Blue Island Avė

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

Didelis sztoras pilnai užverstas rietu 
vems naujausių vasarinių paltui žiponų, 
kelnių, kepurių, skrybėlių, marszkinių, 
czeverykų, ir t. t7 o prekės pigiausios 
kaip visur. Prie to užlaiko visokiu 
kufarėlius, dėžiutias (valizas). Paran
kiu yra privažiuoti, nes streetkariai pri
eina isz visų dalių miesto.

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

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

“LIETUVA”

Juokai.
Anglijonis ir maskolius.

Ąnglijonis, patikęs maskolių 
keliaudamas per svetimus krasz- 
tus, sujuom susidraugavo ir apsi
gyveno tam patim hotelyj. Ryt 
metyj ateina anglijonis pas mos- 
kolių ant pusryczių.

— Jus pasivėlinote, tarė mas
kolius.

— Atleiskite, asz gana skubi- 
nausi apsirėdyti, atsakė angli
jonis.

— Turbut jus labai ilgai rė- 
dotės?

— Ne ilgiaus bertainio valan-O 
dos.

— Bertainį valandos! Asz 
apsirėdau greieziaus, užtenka 
man penkių minutų.

— Tokiu budu mano szuo. at
lieka tę dar greieziaus: atsikelia, 
pasikaso, pasipurto ir jo apsirė- 
dymas gatavas ant tiek, kad gal 
ateiti į kiekvienę žmonių susi- 
rinkimę.

kjr nckaszt ikJh. 
lda»t apgartytl muto tavo- 

■ ». ir gaut nauju* koatumeriu*. 
tue* ataiuaime *zitaS6 verta ni- 
teltay. ant 5 Moviu, palicmoniaz- 
ca Revolwary ir S12 verta graiu 

Į vyrteakn laskradely. kurta lūkėt
ai lazmarvyti pagal nanjautla 

i tilta, padirbti i*z dvieju uneiiu 
' zy*to tidabro ir ita abieju putlu 
laauktuati 14 karatu auk*o. At- 

M.nink. kad izita* yra nepigu*, bet 
3y padirbta* iaz czytto tidabro ir 
V aukao ir itzrodo taip, kaip J40 
F laikrodėli*, tur 1! akmenų ir pll- 
uu* amerikoniatku* viduriu*. Laika 
rudo gerai. Kiekvieno laikrodėlio 

viduryje raii indeta gvarancija ant 10 metu. 
Dar takiu pigumu niekad nebuvo. Laikrodėly 
Ir Revolveri priiluelme ant pamatymo per ex- 
preta C. O. D. Jeigu tau paaidabue. uimokek 
*Kentul$-S.3f»lr paaiituk juo* aau.Jelgu parduo
ti tokiu* 8, tai viena gau*i dykai

Insurance Vholesale tfiklCo.
89 Washington St., CHICAGO, ILL.

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

838 W. 18th Str.
Priima ligoniu* adynote: nuo 0 iki 12 prie** piet 

ir nuo 6 vakare. Telepbona*: Cinai 137.

Augustas Kileniczius 
3301 Laurel Str. kertė 33-ios.

Arba ant 3252 Laurel St.,
Pigiau8iaMszwaiioja:

ANGLIUS ir MALKAS.
Teipegi užsiima perk rausly m u (per- 

mufawimu) wisokių daiktų, permainant 
vietą sawo gyvenimo. Priima ujpraszy- 
mus ir per gromatas isz tolymesnių 
dalių miesto, kas ko reikalaujate, tegu) 
paraszo, o tuojaus pribus. Wiską atlieka 
pigiau kaip kiti.

Dėl norinezių iszmokt ra- 
szyti.

Plyinouth, Pa., Dr-tė Volon- 
czausko iszleido jau savo kasz- 
tais knįgelę: “Lengvas būdas pa
ežiam per savę iszmokti gražiai 
raszyti,” kuri kasztuoja tik 10c. 
Norintiejie gaut tę knįgelę,raszy- 
kit ir piuįgus pasiuskit aut adre
so szito: Dr-tė M. Volonczausko, 
Box 1018, Plymouth, Pa.

(K-l)

Apsigyvenęi pn, 213 N. Clark 8awo ^®ogų. 
str., 27 oęetų Frau k Lauer, sūnūs 
savinįkd geležinių iszdirbimų 
pardavinyczios, atėjo nedėlios 
vakaię pas tėvus savo numylė
tinės, Sativiiius, pn. 2439 Ir- 
ving str. \jtNi buvo jr dauginus 
sweczių, bet paskui kiti iszsi- 
akyrstė, iki pusiaunaktų užsiliko 
vien Lauer. Ant galo ir jis iszė- 
jo; jį palydėjo Sullivano duktė 
ir ant verendos abudu laukė atė
jimo sztrilkario. Kas ežia terp jų 
atsitiko, nežinia tikrai: tėvai 
iszgirdo szuvį ir kada iszbėgo

Simas Arbaszanskas, 
1211 S.2nd St., l’hiladelphta.Pa. 
• užlaiko

Geriausia Buczemia.
Mėsa wisada sz<iežia ir czys- 

tai užlaikoma, o prekės pigesnės 
kaip kitur. Dėltogi visiems lietu- 
wiams velytina pirkt viskę pas

Pasisfiubinkit!
Nuo 1 Liepos menesio, sziu me

tu, Amerikos valdžia neiuleis in 
Ameriką ne vieno, kurs nemo
kės skaityt ar raszyt. Užtaigi, ku
rie norite parsitraukt isz seno 
krajaus savo gimines ar priete- 
lius, pasiskubinki t, pakol ne vė
lu. Szifkortes ant geriausiu lai
vu galite gauti “LIETUVOS” 
redakcijoj pigiau kaip kitur.

Adresuokit teip:
A. 0LSZEW8KIS, 

924 33 St. Chicago, III.

Ben. Hatowskis.
627 S.Gana <;rte Jidd, Chicion, II

Dirba, taiso ir parduoda: 
LAIKRODŽIUS, laikrodėlius 
L<>ix i!igcliu>, žiedus Spilka>, auskaru.-

Kas n-r. L'a: u;* ut pu i k ij "G- <! F . 14 - k o
’ -i f,K arhtij. ant 15 aMi.-ią su ikrais Elgm- u

C/H:' 1 
ios. 

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

Szlnbinej žiedą j 56 ir 72 prabos nog $3 iki $6. Sidabrini 
“Elgin” ziegorej 17.00. Wyska garantavoje ant metu.

Nedelinis Laikrasztis
Iszeina Chicagoje kas subata ir paduoda žmonėms 

SKVARBIAUSIAS IR TEISINGIAUSIAS ŽINIAS 
isz Amerikos, Lietuwos ir wiso paswieczio.
“Lietuva” kasztuoja ant metų tik $2. Kas abu do- 

iarus užsimoka isz virszaus, gauna puikę knįgelę, vertės 50c., 
dovanų. Kis užsimoka |1, gauna knįgelę už 25c. Knįgelę gali 
sau iszsirinkt isz musų kataliogo kas kokię nori, kad tik nebran
gesnę per 50f. o’prisiųsime dykai.

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

“Lietuvos” spaustuvė spausdina visokias knįgas, 
konstitucijas ir visus kitus drukus: lietuviszkai, lenkiszkai ir an- 
gliszkai. Darba padaro gražiai, greitai ir pigiai, nes savo locrtame ' 
name turi kuopuikiausiai įrengta wisę spaustuvę.

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

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

EIKIT PAS RUBINĄ,
dabar asz gyvenu po nr. ,

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

The Golden Gate Wine & Liqnor Co.
Mes turime didę daugybę visokių Wynų, Likierių ir Cigarų: mes parduoda- 

me geriausią ta vorą, pigiausios prekes kaip visur kitur. Ndpirk kitur, pakol 
ne pamatysi musų ta vorą.-

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

924 33rd Street. CHICAGO, ILL.
Pinįgus siųskite registruotose gromatose arba per “money order”, tai nie

kada ne pražus. Iszpirkę “money order” nelaikykite jį kiszeniuje, bet tuojaus 
prisiųskite mums: siuneziant “money orderį*’, gromatą registruoti nereikia, 
prisiuskitęprastoje gromatoje, nes ant jo niekfe, be mus/pinįgų isz paczto ne- 
iszirns.

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

Naujas
Lietuwiftzkas Saliunas.

Fel. Majausko 
3301 Laurel 
kerte SSczios ui.

tJilaikau *wieil« 
b*w*r»k* Ala. r«- 

d'> rt*«*‘»* a I ; ir *enlau 1 1 
\ *la* A-

1 IK; rl.lk.», ygįgta

balių ir

ir puiklauiiu* Ciga
ru*.

Prie saliuno tu
riu puike didelis 
aale ant mitingu.

—. Geriause lietuwiszkai-lenki- 
szka Aptieka Juozo Leszczynsko, 
po nr. 3315 Laurel st., kuri užlai- 
ko geriausias gydyklas czionyksz- 
czias ir isz Europos ir teisingiau- 
sei iszpildo receptus, o prekes 
pigesnes kaip kitur. Aptiekoje 
randasi kasdien noadynos 11 ry
to iRi 2 po pietų D-ras M. F. 
Božyncz, o D ras M. P. Kosakaus- 
kas randasi Czetwergais ir Nede-

iu ir - lioms no 10 iki 12 adyn. vidui-
Ateik broli pamatytie ir to wiso cj|enjo jr daktaras W. Statkevi

“GARSAS”
AMERIKOS LIETDWIU,

"RYTAS”
NEDELINIS

Laikrasztls
ISZ EINA

WATERBURY, CONN.
Yra tai vienes gryniausiu, kas 

link padavimo Amerikoje Lietu
vi.szk u laikra>zcziu. Iszleidžia- 
mas kriszcz'oniszkoje dvasioje. 
Žinių daugiausiai apie Amerikos 
lietuvių reikalus.

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

Rev. J. Zebris,
34 John St., Waterbury, Conn.

Geriause Groserne.
PA8

SIMONA MACK.
82 Bond 8t. Elizabetb Port, N.J.

Wisa groserija ir mėsa visada 
szviežia ir gerai apžiūrėta, o pre
kės pigesnės kaip pas visus ir su 
kiekvienu kostumeriu gražiai ap- 
seina. Prie to siunezia pinįgus į 
visas dalis svieto greitai ir gerai.

’ X (30-1)

pabandytie. j
Pelitas Majauskas, 

3301 Laure) st., kerte 33czios ui, 
CHICAGO, ILLINOIS.

Geriausias Saliunas
WIDORYJE MIESTO

— pas —
A. J. KOWALSKJ

40 La Šalie Str.
Kuriame randasi geriausi gėrimai, ir 

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

PIGIAUSIAS KROMAS 

Czebatu ir Czeweryku 
pas 

M.W.Goodmana,593 N. Gay St.
BALTIMORE, MD.

Per *zl*i* S0 dienu tarta i*zp»<luotle vien* 
mano tiem ta tat 4*woru«, kaip tai: Ceebatu* 
Czewerrka* dėl vyru . moterų, valku ir kūdi
kiu. Užtai teip lakui *um«iinau ju prekiaa, kad 
vieku pa* mane dabar gali pirkti beveik ui pu
te preke*. Delta atkreipiu atyda vtau aplinki
niu ir naiyitamu Ir praizau ateit pamegyt. o 
per»lt1kry»ite kad teip pigiai niekur neraalte, 
kaip pa* mene y 8U GUODONE

M. W. Goodman.

E. ZAN]EWSK1S.
924 33rd Street, Chicago.
Lietuwi8zlras kriauezius.

Užlaiko puikiausi? kriaucziszkę 
Sztorę ir geriausei padirba viso
kius vyriszkut drabužius: siutas 
kialnes, bruslotus ir tt. Siuva 
drapanas kuo greieziausei, isz ge
riausių gelumbių, ir- už pigesnę 
preke kaip perkant gatavas. Tei
pogi taiso ir czystyja visokius 
drabužius. Darbę atlieka gerai, 
gražiai, greitai ir pigiai.

ežius randasi kožname laike. Ant 
pareikalavimo gali paszauklie in 
aptieka per telefoną kiekwiena 
daktara, koky kas nori ir koinoje 
valandoje. Teipogi ant pareikala
vimo iszsiunczeme yvnirias gy- 
diklas visur,* atsakome laiszkus 
ywairiose kalbose i/ gydome )y 
gas per laiszkus.

Telefonas Yard 709

HILLE’S FOTOGRAFAS,
3452 8. Halsted ui.

Nujlma pulki** Fotogr*nj*», už tuilna tiktai j

$2.00
io vcmIIu ir kitokiu rvil:*Ju nujim* Fotokr* 

fU**kopulk tuaoi.

yra pigiausias nedelinis laikrasztis.
Iszeina Szenadorije kas su

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

ant metu, 
60 centu už pusmety,

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

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

Mus Adresus “QarSaS” PubllShing Co.
SHENANDOAH, PA

Gazeta Handlovo-geograBczna,
organ Polskiego Towarzyrtwa

vynosi 
...12. 
....II.

dodatak "Przeflfdu V*zecbpol*kie<o") 
vychodzi 1. i 15 každego miesiąca.

Prenumerata roezna 
v Ameryce pčhiocnej 

P6I roezna.
“Gazxta Hamdlovo-oeooeaficzma” 

będzie podavač dokhtdne spravozdania 
o potoženiu naazych rodakdv po zagra- 
nicami k raju, oraz vbkazčvki i infor- 
MACTK DOTTCZąca EMIGRACYI I KOLOHIZA- 
cyi, oraz ekonomieznego stanu rdžnych 
kraičv, a zvlaszcza tych šiem, do ktd- 
rycn ludnoič vychodcza nasza podąža. 
Celem gazety rdvniež będzie popieranie 
przemysiu 1 handlu polskiegoa zvlasz- 
cza vyvozovego (eksportu) przez do- 
starezanie najžviežszych viadomošei o 
bandlovych stosunkach zagranicy. -r- 
Oprdcz tego, “Gazkta H andlovo-g«o- 
oraficsna” umieszcaač będzie vyczer- 
pującą spravozdania z najnovszego ru- 
chu naukovo geografieznego.

Redakcvai >dmlnigtracya: 
Lw6w (Lembdrg-Austria) 

ulica Mochnackiego 1. 12.

W. 5ZYMANSKI
624 Blue Island Avė:

užlaikau didžiausia

Krantniia Keblia,
kaipo tai;

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

N. L. PIOTROWSKI, 
Adwokatas augsztesniu gudu ir Notary Public* 

Ofisu: 4 La Šalie St., Huimas 620. Gyienlmas: 112 W. Divislon St
Atlieka provas visuose suduose, iszdirba visokias popieras — 

dokumentus; o labjausei užsiima provomis už sužeidimą ir užtnu- 
szima geležinkeliu, fabrikuose ir t.t. Kiekvienas turintis koki 
reikalą, tegul pirmiausei pas jy rodos pasiklausė. *

Gali sueiszneket lenkiszkai.
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