
1111

; Preke apgarsinimo:
< t neltaL 1 ko)ttm>t*.pex meta.......... MS 00

i <
<<
<
i

480 00

ra <

- - oo
- - . . .. Xi
SooiULS.^hnBBM, permeta.........180 00
- - ~ . pusią meta.. 18.00
- - • _ .. cxwerty meta 7.00

- menety.......800
- ~ - wten*Byky...8.00

Ui metiny apgnrsinima, puee plnin * 
tari būtie uimnketa iū winzaua. • fi- ) 
ta puse po 8 m .nešiu. >

Ui visus kitus apgarsinimus,paduota* > 
ant trumpesnio laiko kaip ant metu.tarl ><

I

Nr. 7 CHICAGO, ILL., 8UBATA, 13 Wasario (February) 1897 m Metas V

i The Lithuanian Week'ly

"LIETUVA"
)Published &t Chicago, III., every
į Saturday-
Ezecutea all kind of Job Printing and1 

translating in Lithuanian, Polish i
Į and E^lish languages.

įSubscription $2.00 per year.į

' Ali communicatiom muit be *ddre**ed:.

‘ A. OLSZEWSKI,
'924 33rd St, Chicago, III.’

Nedėlinis Laikrasztis į

“LIETUVA”
Iszeina kas Subata Chicago, 111.^

' Kasztuoja ant metų: < 
'Amerikoje. ......... $2.00< 
Į Užmare..................... $3.001

(“Lietuvos” spaustuwS spausdina. 
Į wisokės Knįgas, Konstitucija* I 
. ir visokius kitus drukus 

lietuviszkai, lenkisz- (
' kai ir angliszkai. (
i - Darba atlieka
, gražiai, greitai ir pigiai.

f
Užsmazant “Lietuvį” ir prraiun-1 

ksztant pinigus ui jį, kaip ir su wisais ki
tais reikalais, wisada reik uždėti szitoki

> A. OLSZEVVSKIS, 
924 33rd St, Chicago, III.

-•

L-

Politiszkos žinios.
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Maskolija.
Apie ligę caro Mikalojaus vis 

garsiaus kalba. Mikalojus mat, 
dar kaipo vaikas, nuomarium 

' mirdavo, dabar kalba, buk ta li
ga, nors neva buvo iszgydyta, 
vėl pradeda jį k/nkyti. Nuoma- 
rius naikina ne. tiek kunę, kiek 
protę. Mikalojus savo proto dar 
niekur neparodė, kaip neparbęlė 
jo ir pasimiręs jo tėvas, Aleksan
dras III; nuomarius gi gal ir tę 
mažę iszmintį pagadyti teip, kad 
reiks ant galo Mikalojų nuo val
dymo praszalinti. Ka-sgi tęsyk 
taps valdonu didelės Maskolijos? 
Sosto įpėdinis,brolis dabartinio ca 
l^dziova serga, visa caro giminė, 
už eiles neteisybių, prispaudimų, 
kokius pavaldiniai nuo jų kvai
lumo kęsti turėjo, už paleistuvingę 
gyvenimę, lyg rodosi Dievo 
bausmės apimta.

Užrubežinių dalykų ministeris, 
sunusWilniaus koriko, Muraw jev, 
sugrįžo jau į Peterburgę ir apėmė 
savo urėdę. Pasisekė jam tuom 
tarpu pertikrinti prancūzus 
laikytiesi dar Maskolijos skver- 
np, bet ar jie ilgai dar to skver
no laikysis? ar ant ilgo sutiks sa
vo pajiegomie, ne turėdami nė jo
kios naudos, drutinti vien Mas- 
koliję? Į karę Maskolija dar nė
ra atsakaneziai pasirengusi, todėl 
ji norėtu karę nuvilkti kaip no
rint toliaus, idant, pasinaudoda
ma isz sandaros, galėtu sudrutin- 
ti savo pajiegas. Taigi, kaip pasi 
miręs Lobanov Rostovsbv, teip 
ir dabartinis užrubežinių ualykų 
ministeris turės stengtiesi vien 
karę Europoj nustumti ant toles 
nio laiko, kol Maskolija Europoj 
nesusidrutys prideraneziai. Dėl tų 
tai priežasezių ji stengiasi galuti
nę iszriszimę visokių Europos 
vieszpatyszczių reikalų nustumti 
ant toliaus ir jieszko terp didelių 
vieszpatysczių daugiaus sau pri- 
tarianezių. Szį metę rengiasi į 
Maskoliję atsilankyti Austrijos ir 
Wokietijos eiecoriai. Ar pasiseks 
vienok per tuos atsilankymus 
nustumti ant toliaus visų iau- 
kiamę didelę Europos karę, sun
ku dabar žinoti. Anglija, paveik- 
slan, norėtu, idant j i dabar užgim
tu, kol Maskolija dar prideran
eziai nepasirengusi, todėl sten
giasi, szelpdama sivo pinigais 
Turkijos krikszczionis, palaikyti

ten maisztus, pasitikėdama per | szeimynų. Minios maisztinįkų 
u..i- .- » .. • jui^gte Aranjuez isznaikino biurus

mokeszczių rinkėjų, iszdaužė 
rotuszėslangus, metė akmenimis; 
bulmistrę ir į miesto rodos sąna
rius. Likosi ežia jau apgarsytos 
rengiamos reformos dėl Kubos. 
Pagal jas: vietinė ant ’alos val
džia pavesta yra tam tikrai ro
dai, susidedancz'ai isz 35 sąnarių; 
isz jų tik 6 bus iszpanisz- 
ko rando paskirti, kitus galės 
iszsirinkti pats salos gyventojai. 
Rodą ta spręs apie diduraę mo
keszczių, apie muitus; ji spręs 
apie vertę norioezių gauti ko
kius nors urėdus; urėdnįkais gal 
pastoti kubiecziai ir iszpanijo- 
nys, bet isz paskutinių tik toki, 
kurie gyvena ant salos mažiau
siai du metu.

Ant karės lauko ant Kubos ne 
atsitiko nieko svarbesnio. Netoli 
Ciego de Avita, provincijoj Pu- 
erto Principe, pulkaunįkas Arjo 
na susirėmė su kubiecziais. Czia 
kubiecziai, palikę ant lauko 
daug sužeistų, pasitraukė. Iszpa- 
nijonys turėjo 5 užmusztus ir 17 
paszautų kareivių. Kur dabar 
yra drueziausias kubieczių vadas, 
Gomez, nieks nežino. Sąnarys ku- 
baniszkos junlos(maisztinįkų val
džios) Paryžiuje, savo pasznekojo 
su reporteriumi laikraszczro “Ma- 
tin” iszsitarė, kad kubiecziai nepa- 
siganėdįs rengiamoms iszpanijo- 
nų reformoms, nes jų mieris su 
visu iszsiliuosuoti nuo iszpanisz- 
kos valdžios. Ant to jie ne gei
džia svetimų vieszpatysczių pa- 
gelbos, ypacz gi negeidžia įsiki- 
szimo Suvienytų WieszpatyBZ- 
czių Sziaurinės Amerikos, nes ži
no, kad Suvienytos VVieszpatys- 
tėi remtu Kubę vien tęsyk, jei
gu ta, iszvariusi iszpanijonis, su
tiktu prigulėti prie tų yieszpa- 
tyszczių, taigi szelptu maisztę 
vien ant*savo naudos. Kubiecziai 
gi pakėlė maisztę ne ant užsipel- 
nymo sau kito valdono, tik ant 
iszkariavimo visiszkos neprigul- 
mystės kaipo savistovi vieszpa- 
tystė. .

Ant Filipinų teiposgi atsitiko 
keletas susirėmimų, bet terp jų 
didesnių ne buvo. Maisztinįkai 
buvo czia sutvėrę ir savo raudę, 
tik jo buvimo vietę, kokiu ten 
budu, susekė iszpanijonys, apstojo 
tę vietę ir paėmė visus ministe- 
rius, isz viso asztuonis ir juos 
tuojau* be sūdo suszaudė. Wie- 
ton suszaudytų, žinoma, atsiras 
tuojaus kiti, kurie vietę suszau- 
dytų apįms.

tai suskubinti Turkijos padalini- 
mę,ar tai per karę ar be karės.

Isz vidurinių Maskolijos reika
lų, Europos laikraszcziai prane- 
sza, buk ciecorius Mikalojus ga
lutinai užtvirtino užmanymę iž
do ministerio įvesti auksinius pi- 
nįgus, nors tam prieszinoai dau
gumas ministerių ir 
vieszpatystės rodos.

sąnarių

vieszpa- 
apie rei

Turkija.
Besitariant Europos 

tyszczių pasiuntiniams 
kalingas ant apstabdymo maisztų
Turkijoj reformas, Maskolijos 
pasiuntinys, Nolydov, norėdamas 
stabdyti įsikiszimę į maisztus ko- 

' kios nors Europos vieszpatystės, 
stengėsi kitus pertikrinti, kad 

> toksai įsikiszimas pagimdytu vi
sur wien dideles krikszczioniųpjo- 
wynea. Pasirodė vienok, kad 
pjovynes gimdo teiposgi ir nesi- 
kiszimus Europos vieszpatysczių. 
Tylėjimas Europos pidrasino 
mabometonis ir jie, negalėdami 
sulaukti geidžiamų reformų, pra
dėjo vėl pjauti krikszczionis 
ant salos Kretos, taigi ten, kur 
maisztai buvo jau nutilę. Maskor 
liszki laikraszcziai kaltina už juos 
Angliję- Wis tiek kas juos pakė
lė; užtenka, kad maisztai ir pjo- 
vynės vėl užgimė ir ant jų ap
stabdymo reiks kariszkų pajiegų, 
o Turkijos pajiegos, kaip pasiro
dė, ant to ne tinka.

Mieste Canea, ant Kretos, pa
degė mahometonys miesto dalį 
krikszcziouių apgyventę. Krik- 
szczionys stengėsi persikelti ant 
lajvų. Ant bešikelianezių vienok 
užpuolė mahometonys; muszty- 
nėse pražuvo 300 žmonių. Ant 
kaimų mahometonys iszmuszė į 
1500 krikszcziouių. Nedėlios die- 
nę mieste pjovynėa buvo pasilio 
vusios, bet už miesto jos traukėsi 
toliaus. 1500 krikszczionių pasi
slėpė ant angliszko laivo, 200 gi 
priglaudė prancuziszkas laivas. 
Gubernatoriaus rumęapstoję laiko 
apsiginklavę mahometonys. Gu 
bern a torius dalina ginklus krik 
szczionėms, kadangi turkiszki ka
reiviai, susidėję su mahometo- 
nėms, isz vien su tais užpuldinė
ja ant krikszczioniszkų kaimų. 
Apie pasikėlusius maisztus ateina 
žinios teiposgi isz Ilalapa ir Reti- 
mo.

Ant gelbėjimo krikszczionių, 
Grekijos randas iszsiuntė karisz- 
kus laivus ir 800 kareivių. Ren
gia dar daugiaus laivų ir kariau
nos. Randas pareikalavo nuo 
parlamento 20,000 dol. ant suszel- 
pimo pabėgusių nuo salos Kretos 
krikszczionių. Pasilikę ant salos 
krikszazionys visur griebiasi už 
ginklų ir apgarsino svetimų 
krasztų konsuliams, kad jie, nega
lėdami sulaukti rengiamų Euro 
pos vieszpatysczių reformų, ku
rios apsaugotu jų gyvastį ir tur
tus nuo naikinimo, susilieja su 
Grekija, kuri geriaus juos apsau
gos negu besiėdanezios terp sa
vęs ir pavydinezios viena kitai 
Europos vieszpatystės.

Wisi bijosi, idant pakilu
sios ant Kretos pjovynės ne butu 
tik pradžia, idant neužgimtų jos 
ir kituose krikszczionių apgy
ventuose krasztuose, kaip antai 
Armėnijoj ar Sirijoj. Matomai 
laukia pjovynių ir Konstantino- 
poliuje. Kaip raszo isz Berlyno, 
maskoliszkas pasiuntinys, labiau
siai ežia nekeneziamas lygiai 
krikszczionių kaip ir mahometo
nų, parsigabeno daug ginklų ir 
iszdalino juos terp 150 perairė- . 
džiusių kareivių, ant apsaugoji
mo savo rūmo ir savo ypatos. (

Iszpanija ir jos vaidybos.
Iszpanijoj atsitiko maisztai isz- 

badėjusių darbinįkų. Randas iš
dėjo isztirti reikalus baduojanezių

Prancūzija ir Sijamas.
Iszsiplatinus prancuziszkoms 

valdyboms Rytinėse Indijose, 
kaip tik rubežiai tų valdybų su 
sidurė su rubežiais vienaitinės 
ežia užsilikusios savi stovės
vieszpatystės, Sijamo, atsitinka 
tankiai nesutikimai terp Prancū
zijos ir Sijamo. Jau seniaus 
k ras z ta s Sijamo valdybų už upės 
Mekongo pateko prancūzams, 
taigi jie stengiasi ir likusię tos 
vieszpatyatės dalį po savo val
džia paimti. Jeigu to iki sziol 
nepadarė, tai vien todėl, kad se
niaus padarė sutartį su Anglija, 
pagal kurię abi vieszpatysti pasi
žadėjo neužimti Sijamo, kurisai 
atidalina valdybas abiejų krasz- 
tų. Dabar į Paryžių atėjo žinios 
apie susimuazimę prancuziszkos 
kariaunos ant rubežiaus su sija- 
mieczių kariauna. Žmoma, isz to 
turės užgimti karė, kuri pasi
baigti turės tuom, kad prancūzai 
užims visę Sijamę. Bet kę 
ant to atsakys angljjonys, jeigu 
prancūzai sulaužys seniaus pa- 
darytę sutartį? Berods Anglijo- 
nys dabar valdo Egiptę, nors to 
jai nepripažįsta Prancūzija ir ki
tos Europos vieszpatystės. Taigi 
Prancūzija, užimdamaSijamę, no 
ri priversti Angliję pasitraukti

Enteredat the Chicago, III Pobt Office ab second clabs matter.

isz Egipto, arba ui prisisavini- 
mę to kraszto atlygintu Anglijai 
užėmimu Sijamo. Jeigu isz da
bartinio parubežinio susirėmimo 
užgims isa tikro didesnė karė 
terp Prancūzijos ir Sijamo, An
glija jos ne galės stabdyti.

Afrika.
Mieste Johanisburge pakilo 

maisztai. Pakėlė juos svetinitau- 
cziai, ypacz gi anglijonys, n orė 
darni suteikti Anglijai progę įsi- 
kiszti į tarpę ir užimti po savo 
valdžia Transvaaliaus republikę. 
Maisztę vienok valdžios suval
dė greitai.

Angliji užėmė po savo val
džią krasztę Benin. *fuom mat ji 
nubaudžia to krasztę valdonę už 
užmuszimę angliszko konsuliaus 
Philipso ir jo sędraugų.

Prie Abisinijos karaliaus didės- 
nėsės Europos vieszpatystės ren
giasi paskirti ambasadorius, teip 
kaip tai yra visur prie apszvies- 
tų vieszpatyeczių valdonų. Pir
miausiai tokius ambasadorius pa
skiria Maskolija ir Prancūzija, 
toliaus, žinoma, tų paveikelęseks 
ir kitos vieszpatystės. Taigi tas 
krasztas turės urnai ir kulturisz- 
kai pakilti. Jis buwo ilgai užda
rytas dėl europieczįų, todėl ir 
kulturiszkai toli užpakalyj pasili
ko. Dabar paskutinė su Italija 
karė tiek padarė, kad Abisinija 
tampa civilizacijai 
Karės mat, nors 
ir kraujo kasztuoja, 
da ir gerus atgaben 
tų vaisių paprastai 
sulyginant su piktu 
suteikia.

atidaryta, 
ug pinįgų 
t kaip ka- 

vai sius, nors 
_ ažai, 

oS’į kare

Isz Lietuwos.

Paimti Į kariauną.
Pereitę rudenį isz miesto Wil- 

niaus į kariaunę buvo isz viso pa- 
szauktų 721 jaunų vyriszkių. 
Isz to viso akaitliaus paszauktų: 
87 nepasirodė, jie pasislėpė, 39 
likosi nusiųsti į ligonbuezius, ant 
isztirimo jų sveikatos: 92 pa
skirti į teip vadinamę Maskolijoj 
“opolczeniję”. Daktarai priimi
nėto] a i isz viso skaitliaua pri
pažino netinkanezias į kariaunos 
tarnystę 175- Taigi ežia pasirodo 
labai didelis nuoezimtis netin- 
kanezių; turbūt vilniecziai ne 
sveikai gyvena ir todėl teip 
daug jų yra ne sveikų. Isz pa
szauktų į kariaunę žydų, traukė 
liosus 267; prigulėjo paimti 51, 
tiek isz tikro ir paėmė; netin- 
kanezių pasirodė net 76, taigi 
labai didelis nuoszimtis netin- 
kanezių. 60. besimokinanezių 
mokslainėse palikta atlikti ka
riaunos tarnystę vėliaus, kada jie 
pabaigs mokslę. Isz viso isz Wil- 
niaus paėmė į kariaunę 141 vy- 
riszkį.

Wisas darbas ant niekų 
nuėjo-

Į Wilniaus žemiszkę bankę a 
tėjo prekėjas Bunimovicz ir pa
kabino priesz kambaryj brangię sa 
vo skrandę, bet nuo priedurinįko 
ne paėmė numario. Atlikęs reika
lę banke ir sugrįžęs, jau savo 
skrandos nerado, tik toj vietoj 
kybojo kokis ten apiplyszęs drai
skalas. Nusprendė palaukti savi- 
nįko to palikto draiskalo. Paimti 
jį atėjo koksai nepažįstamas žy
delis, bet jis teip mokėjo teisln- 
tiesi, kad reikėjo paleisti. Porę 
dienų vėliaus, pas Bunimoviczę 
atėjo skrandų prekėjas Weiner, 
turintis savo pardavinyczię 
ant Didėsės ulyczios ir papasa
kojo, kad pas jį užėjo Wobo- 
levicz, turintis paskolinimo 
kasę ir pasiūlė pirkti brangię api- 
kaklę, kuri jam rodosi nupleszta 
nuo Bunimoviczo skrandos. Pa* Į d y to sviesto 29 kap.; pūdas gi

skutime nuėjo į policiję ir su po. 
licijantais atėjo pas Woboleviczę, 
padarė kratę ir ežia rado savo 
skrandę ir nuo jos nuardytę api- 
kaklę—paskui suėmė ir patį va 
gilių; juom pasirodė Leizeris Pri- 
chodski, taigi tas pats, kuris, vietoj 
pavogtos skrandos, pakabino aa- 
vo nuplyszusį draiskalę. Sūdąs 
nusprendė Prichodskį ant 4 mė
nesių kalėjimo, Woboleviczę gi, 
ui pirkimę pavogtų daiktų, ant 
dviejų mėnesių kalėjimo.

Liga Wilniausgeneral 
gubernatoriaus.

Maskoliszki laikraszcziai pa
duoda apie sunkiu ligę vieno isz 
kražieczių skerdiko, Wilniausge- 
neral gubernatoriaus Orževskio. 
Dabar jau ligę skaito už pavojingę 
ir sako, kad juo tolyn, juo pavojus 
didesnis. Taigi gal būt, kad nors 
ciecorius ir ne norėtu Lietuvę 
iszliuosuoti isz Orzevski nagų, 
iazliuosuos ję didesnė užciecoriaus 
norę pajiega.

metus 
“Pamia-

Skaitlius W ii niaus gywe- 
ntojų. ‘

Iszėjusi už pereitus 
VVilniaus gubernijos 
tnaja knižka” paduoda, pagal po
licijos surinktas žinias, visę 
skaitlių gyventojų (be kariaunos) 
VVilniuje, be priemiesezių, ant 
152,551. Tame skaitliuje buvo 
staeziatikių 24639; armeniszko 
tikėjimo 5; katalikų 45401; pro- 
testonų 5433; žydų 77151; ka
raimų 161; mahometonų 361. 
Wisame skaitliuje gyventojų bu
vo 7 3 747 v y iiszU aT 7r 
moterų. 1895 m. užgimė: staezia
tikių 862; katalikų 2189; pre- 
testonų 89, žydų 1170 ir 8 ma
hometonys. Terp užgimusių kas 
7 vaikas iszpuola mergvaikis. 
Per tuos metus pasimirė: katali
kų 1377, žydų 1446; staeziatikių 
502; protestonų 74; mahometo
nų 15.

Prekesjawų Liepojuj.
Ant javų Liepojuj visgi nėra 

didelės prekybos. Ui rugius mo
ka po 59 kap. ui pudę. Kviecziri 
po 92—93 kap. Aviios viduti- 
niszkos po 58 kap., geresnės po 
63—66 kap. Miežiai po 57 kap. 
Grikši po 70—71 kap. ui pudę. 
Žirniai 60—63 kap. Pupos 75 
kap. L*nų semens po 99 kap, iki 
1 rubl. ui pudę. Klynės po 56— 
62 kap. ; smulkios po 46—55 kp. 
ui pudę. Kanapių semens po 1 
rb. 2 kap.

Gaisrai Wilniniau8 gu- 
. bernijoj.

Antroje pusėje Gruodžio mė
nesio pereitų metų, Wilniaue gu
bernijoj buvo isz viso 20 gaisrų. 
Isz to viso skaitliaus užgimė: 
3 nuo neatsargumo paežių pa
degėlių: 2 nuo ne'Szvalytų suo
džių ir nuo negerai įrengtų peczių 
(kakalių); 2—nuo padegimo ir 
13—nuo nežinomų priežaszczių, 
taigi dar tame skaitliuje gaisrų už
gimusių nuo nesusektų priežasz
czių, kelis reikia priskirti prie 
gaisrų užgimusių nuo padegimo. 
VVisuose tuose atsitikimuose 
ugnelė padarė blėdies ant 13019 
rublių, pagal iszrokavimę tam 
tikslui paskirtos komisijos, isz- 
tikro gi blėdis ta yra didesnė, 
nes paprastai komisijos labai pi- 
ar viskę iszskato.

Prekes produktų Wilniu- 
je.

Ant Sausio szių metų, prekės 
visokių produktų Wilniuje yra 
szitokios: svaras pyragų 7| kp.; 
paprasta balta duona 2f kap.; 
juoda gi If kap. Mėsa geriausia 
19 kap. svaras; 1 s orto 8-—11 
kap.; 2 sorto 6—7 kap. ir 3 sor- 
to 4—5 kap. svaras. Svaras su-

11 rub. ir 20 kap. Kviecziai už 
czetvertį 700—725 kap.; rugiai 
(9 pūdai) 3 rb. 65 kp.—3 rb. 85 
kap.; avižos (9 pūdai) 5 rb. 10 
kap.—5 rb. 30 kap.; linų' se
mens geriausi po 90 kap. už pu
dę; ruginiai miltai, maiszelis 9 
pūdų, 5 rb.—10 bap.—5 rb. 30 
kap. Linų valakna, už birkavę 
32 rubl.

pa- 
isz

Kontrabandnjkai.
Žemaicziai nuo Kurszės 

rubežių tankiai gabena spiritę 
Prūsų, kur j;s pigesnis negu
Maskolijoj. Susitarę keli, norėjo 
jo diktai pargabenti jūrėmis į 
Palangę^jjio kur rubeiius nę teip 
maskoliszkų parubežinių sargų 
yra dabojamas. Daiinojo vienok 
apie tai kiti broliai žemaicziai ir 
kad lietuviai be skundų ir denun- 
cijacijų a paeiti ne gal, taigi ežia 
tas pats atsitiko: praneszė apie 
parengtu spirito gabenimu pa
rų bežiniems sargams ir tie, žino
ma, sargiaus dabojo nuo jūrių 
rubežių ir patėmyję besiartinantį 
kontrabadnįkų laivelį, prileido 
prie kranto ir kaip tik isz jo pra
dėjo kraustyti spirito bertainiu- 
kus, ant jų užpuolė pasislėpę 
abjiezdczikai. Wienas isz kontra- 
bandnįkų likosi užmusztas, du gi 
pabėgo; abjiezdczikai apėmė lai
velį, kuriame rado 33 sbertai- 
naiezius spirito, po 40 gorezių 
kiekvienas.

Apszwiethnas Latwijoj.
Neseniai maskoliszkas randas 

paėmė į savo rankas Latvijos

koliszkai pradėjo gerinti, kad į 
umę laikę teip skaitlius mokslai- 
nių, kaip ir jas lankanezių vaikų 
sumažėjo. 1886 m. skaitlius mok- 
slainių pasiekė 2195; 1893 m., pa
ėmus jas maskolių randui,skaitlius 
jųnupuolėiki2008;l77likosi užda
rytos dėl nedatekliaus pinįgų ant 
jų užlaikymo. Seniaus Latvijoj 
vaikai priverstinai turėjo lanky
ti mokslaines; už nesiuntimę vai 
kų, ant tėvų buwo uždėta baus
mė po 5 kap. už kiekvienę sykį, 
dabar, sumažėjusmokslainėms, ne
galima jau ir versti visų lankyti 
mokslaines. Bausmės tos visgi 
neva dar yra, bet jas rinkti, su 
visu atsisako valszczių virszinį- 
kai.

Wieton pasimirusio Wilniaus 
vyskupo Zdanavycziaus, admi
nistratoriumi vyskupystės likosi 
dabartinis rektorius Wilniaus 
dvasiazkos seminarijos, kunįgas 
kanaunįkas Zvierovicz.

U Peterburgo Lietuviszkai 
Zamaitiszka .Labdaringa Drau
gystė parengė koncertę ant nau
dos neturtingų studentų, lankan
ezių augsztesnes mokslaines. Ge
riausiai atgiedojo choras Mon i usz- 
kos Witoloraudę. Kitos giesmės 
jau teip gerai ne pasisekė.

Bu- 
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• 20 dienę Sausio Peterburge 
pasimirė vikarijuszas prie Szven- 
tos Katarinos bažnyczios, zokonį- 
kas dominikonis Kolupailo. 
vo jis lietuvys, paeinantis 
Kauno gub.

Ką padare FInlandijoj ant 
apstabdymo girtuo

klystes?
- Kaip paduoda maskoliszkas 
laikrasztis “Novojo Wremia”, 
Finlandijos seimas iszdavė pa- 
davadyjimus, pagal kuriuos po 
kaimus su visu nevale par
davinėti svaiginanezių gėrymų. 
Degtinę galima gauti pirkti tiktai 
miestuose, daugiaus niekur; baž- 
nytkiemiuose degtinę pardavinė
ti uždrausta. Daugelyj miestų _ _
pardavinėjimę degtinės paėmė vargę įpuolei; turėdamas ten į- 
miestai. Antai mieste Abo, mies- tkmę, pasirūpintum apie savo lai
tas, pagal reikalę, parengia mS-
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degtinės pardavinyczias, jis pa
samdo ant. to ruimę, perka rei
kalingus meblius, jis par- 
davinyežiai pristato degtinę, da
boja jos pardavinėjimę ir paima 
visę pelnę ant savo naudos. 
Degtinės vartnyczia, be miesto 
žinios, neturi tiesos parduoti nė 
laszo degtinės arba spirito. Pri
statant į pardavinyczię bertai- 
naitį degtinės, leidiny czia i b zd uo
dą atsakantį paliudyjimę, vienę 
jo ex&mpliorių pasilieka savo 
kantoroj dėl kontrolės. Bertai- 
naieziai ir stikleliai yra randavi. 
Tokiu budu miestas kiekvienę 
dienę gal, pagal leidinyczios knį
gas, greitai fczskaityti, kiek deg
tinės likosi iszparduota. Par- 
da viny ežiose arba kareziamosa 
tam tikri kantroleriai peržiųri 
daugumę. degtinės bertainar- 
cziuose, jos drutumę ir urnai gal 
viskę kontroliuoti.

Kaslink paežių pardavinyczių— 
tai jos turi dvigubę mierį: užlai
ko žmonis nuo girtuokliavimo ir 
suteikia miestui pelnę, kurisai 
būva apvereziamas ant visokių 
labdaringų reikalų. Pardavinė
tojomis degtinės pardavinycziose 
yra naszlės, turinezios daug vai
kų. Wietas tas dalina miestas ir 
tai paskiria tik tokias, apie kurių 
dorumę yra persitikrinęs ir mokan- 
czias gerai raszyti ir skaityti. Taigi 
į degtinės pardavinėtojas gal pa
tekti tik moteris tikrai dora ir 
gero pasielgimo. Miestas paski
ria joms algos po 1000 finiszkų 
markių ant metų, apart to: gy- 
venimę, kūrę, žiburį ir telefonę 

sako degtinės pardavinėtojos. 
Kad vietos tos geros, taigi mO 
te r isz kės stengiasi savo vietę už
laikyti ir dabojasi, idant niekuom 
nenusikalsti ir nenustoti savo vie
tos. Kur tik miestas paėmė į savo 
rankas degtinės pardavinėjimę, 
ten girtuokliavimai su visu 
isznyko.

Juokai.
Terpdragu.

— Broliu, duokie mandeszimts 
doliarų, nes kitaip turėcziau 
paleisti kulkę sau į kaktę.

— Traukk, brolau! kadangi ne 
galiu tau duoti nė cento.

Wienas senas kareivis, kurisai 
ant muszio lauko nužudė rankas 
ir kojas, vieton nutrauktų, prisi
taisė padirbtas medines ir žino
ma, eidamas gulti, turėdavo 
nuėmęs pasidėti tas nereikalingas 
kūno dalie.

Naujai priimta tarnaitė atėjo 
vakare pakloti lovę.

— Sztai, tarė jai senas karei
vis isztiesęs raukę, isztraukk ję.

Medinė ranka pasiliko tarnai
tės rankose.

Toliaus tas pats atsitiko su 
kita ranka ir su kojomis.

, į Tarnaitei pradėjo isz baimės 
pakinkiai drebėti, kadangi ji nie
kada ne buvo maczitisi tokio me
dinio žmogaus. Kareivis, norėda
mas dar labiaus ję iszgazdyti, pa- 
praszė:

— O d^ibar huimkie man gat
vę.

To tarnaitei buvo perdaug; ji 
klygdama iszbėgo nebandžiusi 
traukti už galvos.

Wienas prancuziszkas rasaėjae* 
Malherbe, nors ne buvo turtin
gas, bet tankiai, kiek galėdamas* 
apdovanojo varguolius, bet jeigu 
kuris isz apdovanotų, kaip tai 
profesijonaliszki valkatos daro* 
dėkavodamas žadėjo melstiesi 
už jo sveikatę prie Dievo, visa
da atsakydavo:

— Nesirupyk apie tai, brolau; 
netikiu, idant turėtum tokię di
delę įtekmę danguje, jeigu į tokį
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Isz Amerikos. to žodžio, bet isztikro pavogė 
dar pasilikusias visztas ir antis.

Užpuolimas ant trūkio.
Isz Kingman, Arizona. Apie 9 

valandę vakare, du plėszikai už
puolė ant pasažierinio trūkio. 
£xpresinio vagono tarnas 
nuezovė vienę isz užszokusių 
ant trūkio plėszikų; kitas 
gi • paėmė paczto siuntinius, 
kiek jų surado; norėjo įsiveržti 
į expresinį vagonę, bet tas nepa
sisekė—taigi nuszokęs nuo trū
kio su paimtais paczto siuntiniais 
pražuvo. Užmuszty plėszikę trū
kio, tarnai atgabeno į Peach 
Springs, bet čzia jo nieks ne pa
žįsta. Pabėgusį pasitiki surasti, 
kadangi jis paliko žnaimų peddakę 
ant sniego.

Cleveland kraustosi.
5 dienę ateinanezio mėnesio, 

viety dabartinio prezidento,p.Cle- 
velando, užims republikoniszkas 
prezidentas Mc Kinley. Cleve
land jau dabar krausto isz prezi
dentų rūmo savo locnus daiktus 
ir gabena juos į Princeton. 3 d. 
Kovo pasitraukiantis preziden
tas užsipraszys ant pietų jo viety 
užimantį McKinley’ę.

Didelis New York.
Priskyrus aplinkinius miestus 

ir miestelius prie Nev Yorko, j;s 
dabar pastoja miestu užimnucziu 
didžiausię ploty, nė vienas mies
tai visoj pasaulej ne užima teip 
didelio ruimo. Nev York užima 
dabar plotę 306 ketvirtainių įme- 
tikoniszkų mylių ir turi 3400000 

.gyventojų. London, paveikslan, 
turi 1| milijono gyventojų dau
ginus, bet užtatai užima ruimę 
27 syk mažesnį. Wisas Nev York 
užima 195840 akrų, taigi ant 
kiekvieno akro iszpuola 16 gy
ventojų. Skola siekia 216471593 
dol., kas metinis surinkimas vi
sokių mokeszczių 55000000 dol. 
Wertė žemės,ant kurios stovi da
bartinis diaysis Nev York (Broo 
klyn, State Island) siekia 2307 
091000 dol. Miesto parkai užima 
7336 akrus; kapinės gi 3600 
akrų*. Skaitlius mokintinių vieszų 
mokslainių 326000; moaintojų 
gi 7282; polieijantų yra 6509. 
Nev Yorko ir Brooklyno ulyczios 
turi 2138 mylias ilgio. Bažnyczių 
visokių tikėjimų yra 1093, taigi 
viena bažnyczia ant 3000 gyven
tojų. Užraszytų parapijonų viso 
kių parapijų yra tik x 7207 71 
žmonių, teigi tik beveik penkta 
miesto gyventojų dalie, likosios 
gi dalys prie parapijų ne priguli. 
Wisos bažnyczios turi 469159 
sėdynių. VVisi tų bažnyczių tur- 
jtyL verti 68718000 dol. Mieste 
yra 63 vieszos bibliotekos, ku
riose yra 1924000 tomų knįgų 
(pusė to, kas yra vienoje tik 
Paryžiaus bibliotekoj), 2 universi
tetai ir 93 kitokių specialiszkų 
augsztesnių mokslainių. Sztrit
karių linijos turi 464 mylių ilgio.

Pagal skaitlių gyventojų Nev 
York užima antrę viety, tik 
London turi daugiaus gyventojų. 
Isz vieizpatyazczių: Danija, Ser
bija, Grekija, Mantenegro, Nor
vegija, turi mažiaus gyventojų 
negu dabartinis Nev York; tiek 
jame yra gyventojų,kiek isznesza 
visas lietuvių skaitlius.

Auksas Alaskoj.
Direktorius Wo!cott atsiuntė 

žinias apie isztirimus Alaskos že
mės turtų. Tirinėtojai perėjo Yu- 
kon klonį, nuo rubežių angliszkų 
valdybų vakaruose, iki Yukon 
įtakos rytuose. Walcott sako, 
kad iszilgai Yukon upės, per 
300 mylių, yra auksas ir su 
didėliu pelnu galima pradėti jį 
plauti. Teiposgi iszilgai tos upės 
surado gana turtingus 
plotus, kur teiposgi 
parengti kastynės.

Didelis vargas.
St. Louis, Mo. John 

vokietys darbinįkas, i 
turėdamas darbo, baisų kentė 
vargę. Patikęs pulkę vaikų we- 
danezių arklį, atėmė jį, parsi
vedė į savo gyvenimę ir papjo
vė. Szeimyna Gieseno ne turėjo 
nė szmotelio duonos namieje, 
taigi vyras, norėdamas ję gelbėti 
nuo mirties isz bado, mat arklį 
vaikams paveržė. Waikai matė, 
kę jis su paveržtų arkliu padarė, 
taigi jį ir apskundė. Likosi su- 
aresztuotas, bet teisinosi, kad 
visa jo szeimyna nuo trijų dienų 
nieko ne valgė, o mėsos jau nuo 
kelių mėnesių ne ragavo.

anglių 
galima

i Giesen, 
ilgai ne-

Nelaimes ant geležinkeliu.
Netoli Wylie, Tex. tavorinis 

Santa Fe. geležinkelio trūkis 
naktyj užbėgo ant taisomo tilto ir 
visas nupuolė į žemai tekanezię 
upę. Kiek prie to geležinkelio 
tarnų likosi užmusztų, tikrai ne
žinia.

Netoli Chico, Col. ausimuszė 
du trukiai Pacific Southern gele
žinkelio. Daugelis žmonių likosi 
pavojingai apkultų, bet užmusz- 
tų ne buvo. . .

De Smet, S. D. Ant stovinezio 
ant szėnių po Arlingtonu gele
žinkelio trūkio užbėgo maszina. 
Susimuszimas buvo teip smar
kus, kad keturios žmogystos li
kosi užmusztos. Užmuszti yra: 
kouduktoriua Addington, va
gonų stabdėjas Kasia k, teiposgi 
paszaliniai keleiviai: John Lof- 
tus isz de Smet ir Harrison isz 
Arlingtopo. Kūnai užmusztų teip 
apdegė, kad jų suvisu negalima 
pažinti.

Netoli Montgomery, Ola. su- 
simuszė du trukiai Louisville & 
Nishville geležinkelio; du gele
žinkelio tarnai likosi užmuszti, 
vienas gi mirtinai apkultas.

Pneszais Woodhouse, Pa. 
ant geležinkelio rėlių nusirito 
nuo kalno medis; atbėgęs pasa- 
žierinis trūkis, ateimuszęs į ty 
medį, iszszoko isz szėnių. 
Peczkurys Kates likosi ant vie
tos užmusztas, 8 gi žmogystos 
sunkiai sudaužytos.

Gaisrai.
'Medison, VVis. Sudegė augsz- 

tesnė mokslainė mieste Menomi- 
nee, Wis. Blėdį ugnies padaryty 
skaito ežia ant 150000 dol.

Houghton, Mich. Užsidegė 
Tamarak kastynės. Penki darbi- 
rįkai yra kastynių olose ir jiems 
tai ugnis uždengė kelius ant isz- 
ėjimo laukan. Jeigu galima bus 
ugnį greitai užgesyti, galės juos 
iszgelbėti; kitaip turės olose su
degti.

Miesto Arlington Oh. dalis, 
«u daugumu pardavinyczių 
.dirbtuvių suvisu iszdegė.

ir

Netainiing-aM atsitikimas.
Detroite, Mich., ant Monroe ui., 

netoli Randolph, konduktorius 
<!ektriszko geležinkelio, Benke, 
per neatsargumę puolė po vago- 
30 ratais ir likosi pervažiuotas 
teip, kad atliko ant vieto’. Karo 
niotorihonas to ne matė, sustab
dė jį vienas praeivys. Iszėmė isz 
po ratų baidai sumalty kunę. 
Benke buvo dar j tunas, vos 22 
«netų. Gavo jis kitur geresnę 
viety ir kaip ant rytojaus rengėsi 
tarnystę ant sztritkarių apleisti.

Užlaikanti pažadėjimą.
'^Vagiliai apie Buffalo pradėjo 

wcgti farmeriams visztas. Wie- 
naai fermeriui naktyj pavogė 
apie 20 visztų, o ant durų prili
pino rasztę, kad paimti likusias 
ateit* kitę naktį. ’Farmerys neti
kėjo, idant vagiliai pildytų savo 
pažadėjimę ir gardžiai miegojo, j 
^Vagiliai vienok neužmirszo duo-

Drąsus vagiliai.
Isz Detroit raszo: trys plėszi

kai atėjo vakare į sziaucziszkę 
krautuvę ant Michigan avė, pri- 
gulinczię Dovydui Mt. Allistter. 
Tę kartę paidavinycz;oj buvo 
visi jos tarnai ir daug pirkėjų 
teip, kad ežia isz viso buvo apie 
15 žmonių. Wienas isz plėszikų 
griebė pardavinyczioe savinįkę, 
Mt. Allisterę, parvertė jį ant 
kanapos, žadėjo užmuszti, jeigu 
jis szauktu pagelbos; kits gi, isz- 
sitrankęs revolverį, suvaldė tar
nus pardavinyczios ir pirkėjus; 
treczias gi prisigriebė prie kasos 
ir paėmė isz jos 70 dol. Paskui 
visi isz pardavinyczios iszsineez- 
dino. Wėliaus policija suaresz- 
tavo du nužiūrėtu vagiliu, bet 
nežinia tikrai, ar jie ty vagystę 
papildė; suaresztuoti ginasi, bet 
žinoma, užsigynimui vagilių 
nieks netiki.

Norėjo padegi i miestą.
Gullesburg, Ill. Likosi ežia 

suimtas vienas isz padegėjų, 
kurie rengėsi iszdeginti miestelį 
Williamsfield; suimtasis yra Nel- 
son, virszinįku gi padegėjų drau
gystės yra koksai Schaefer. Po 
licija nutraukė į gyvenimę ir tai 
jam be miegant. Iszbėgo jis vie
nok per užpakalines duris ir pra
puolė. Policijantai nedryso szauti 
į bėgantį, kadangi bijojo patai
kyti į paczię ir į motinę padegė
jo. Suimtas Nelson prisipažino ir 
jisai pasakoja, kad Schaefer pri
vertė jį sunešti szienę į visokias 
krautuves ir paskui jį padegti; 
už nepaklausymę žadėjo užmusz
ti. Iszpradžių norėjo padegti 
triobas aplaistė jas su kerosinu, 
bet kad to ne rado, pasinaudojo 
szienu. Schaefer mat tokiu budu 
norėjo atkerszyti vienam aptie- 
koriui užtai,^kad tas jam ne 
tėjo degtinės parduoti.

no-

Didelis gaisras.
Cedar Rapids, Ia. Sudegė 

dėlės krautuvės Novako 
Zabokrickio ir szale jų esantis 
miesto bankas, Walferde;' viena 
žmogysta ežia sudegė, bet gal 
pasirodys ir daugiaus sudegusių. 
Neseniai vagiliai buvo pasikėsę 
iszplėsti miuėtę krautuvę, todėl 
jos savinįkai pasidalydami nak 
vodavo parengtame ežia kamba 
ryj ant pa rda viny ežios virszaus. 
Kada užgimė ugnis, ten nakvojo 
Novak ir sprendžia, kad jis tai 
ir sudegė ir dar apart jo, gal ir 
farmerys Musray, kuris tę va
karę atsilankė pas Novakę. 
Ugnagesiai surado wienę kunę, 
bet tas buvo teip sugruzdęs, kad 
isz jo ne galima pažinti keno tai 
kunti.

di-
ir

Pardavė sawo paezią.
Grand Rapids, Mich. Koksai 

John Lend pardavė Jamesonui 
Kurst savo paczię už 25 dol. 
Taigi mat ne perbrangiaueiai, 
o jau ne brangiaus už vidutinisz- 
kos vertės kumelę. Prekėjai mo- 
tericzkės padarė ir atsakantį kon- 
t ra kty. Sutartį apvaikszcziojo 
gana iszkilmingai ir linksmai; 
pasilinksminime ėmėdalyvumęir 
parduota moteriszkė, matomai ir 
jai gana patiko naujas jos sa vinį- 
kas.

t Liscomb, la. Iszdegė ežia 
visa miesto dalis su dirbtuvėms 
ir pardavinyczioms.

t Pcczmeisteria Atten Fay isz 
Malone, N. Y. prapuolė, paėmęs 
su savim 7500 do’. rando pi- 
nįgų-

t Frankfort Ky. Wietiniame 
kalinyj expliodavo garinis kati
las, prie ko daug kalinių likosi 
sužeistų.

t Cheyenne rezervacijoj su- 
szalo trys indijonieczių azeimy
lios; pražuvo nuo szalczio ir 
daugelis tukstanezių galvijų.

t Mieste Puebla, Meksike, 
pasirodė geltonasis drugys. Wya- 
kupas net uždraudė rinktiesi 
kompanijoms į stebuklingas vie
tas.

Cleveland Oh- Susirinko ežia 
ant konvencijos siuvėjai ir nus
prendė jie reikalauti uždėjimo 
didelių muitų ant atgabenamų 
isz svetur drabužių. 1

1 Calumet, Mich. Kastynėse 
Calumetand Hekla Mining Co. 
užgimė ugnis. Su darbinįkais ne 
laimės rods ne atsitiko, bet per 
tai ant tūlo laiko daugelis ne te
ko darbo. Kaip sako, dirbo ežia 
daugelis lenkų ir lietuvių,

Darbai prie dirbdinimo 
miesto kanalų, Buffaloj, jau pra
sidėjo. Darbinįkai, už 10 valsndų 
dienos darbo gauna po $1.25.; už 
12 gi valandų nakties darbo po 
l|dol.. Keli szimtai darbinįkų 
gavo prie to darbę, bet atsLzau 
kė tukstaneziai.

Bellaize, Oh. Terp kalna
kasių Belmont apskriezio didelis 
vargas; apie 50 szeimynų jau 
dabar badę kenezia. Darbinįkai 
nuo 4 mėnesių negal ežia darbo 
gauti ir kompanijos uždėtos par- 
davinyczios jiems jau neduoda nė 
jokių produktų.

Buffalo, N. Y. Czionyksztė 
Tracton Co. rengia naujas sztir- 
karių linijas. Ant pradžių bus pa
dirbtų apie 15 mylių linijų ant 
Erie, Svan, Elliot, South Divi- 
sion, West Huron ir Smith ui. 
Dar^ę paima Erie Construction 
Company. Pors szimtų darbinį
kų galės ežia darbę sau gauti.

•f Isz Pensylvanijos ateina ži
nios apie atsidarymę dirbtuvių. 
Dirbtuvės“Carnegie*’Homesteade 
pradėjo jau dirbti ir ežia 4000 
darbinįkų gavo darbę. Ats'darė 
dirbtuvės “Westinghouse Elec
tric Works”. Dirbtuvės West- 
inghouse Machine Works,ir dirb
tuvės AVilmerding pradės darbę 
dar szię nedėlię. Pereitę subatę 
pradėjo dirbti visos dalys plieno 
dirbtuvės Edgaro Thomsono. 
Braddocke, dar szię nedėlię pra 
dės darbę visose dalyse drato 
dirbtuvės; Piltsbourge tūlose 
tokių jau dirbtuvių dalyse jau 
pradėjo dirbti. Pradėjo darbę ir 
plieno dirbtuvės Duųuesne.

ISZ 
Lietuwiszku dirwu 

AMERIKO.

Dar

t Ant iszpanisko laivo “San 
Ignacio de Loyola”. plaukianczio 
isz Philadęlphios į Iszpaniję, ant 
jūrių užsidegė ant laivo sukrautas 
petrolejus, nuo ko pasidarė smarki 
expliozija, kuri wi*ę laivę suardė. 
Daugelis žmonių czfa pražuvo.

Isz darbo lauko.
1 Joliet, III. Illinois Steel Co. 

dar sz>ę nedelię pradės vėl dirb
ti.

5 Montpelier, Ind. American 
Tin PlateCo, keturiuose departa
mentuose pradėjo vėl darbę.

*Į Westerley, R. 1. Dirbtuvės 
VVesterley Woolen Co., kurios 18 
mėnesių stovėjo, vėl pradeda 
darbę.

5 Liivų dirbtuvės Faifields 
Ship Building Company, mieste 
Gevan, Szkotijoj, sudegė ir pertai 
4000 darbinįkų ne teko darbo.

* Algos tarnaujanezių ant sztrit- 
karių mieste Toledo, Oh., likosi 
numažintos ant 10% ; bijosi, idant 
isz to ne užgimtu sztraikas.

5 Ironvood, Mich. Metropo
litan Iron and Land Co., kuri turi 
ežia daug rudos kastynių, numa 
žino uždarbį 700 darbinįkų ant 
10%.

Princeton, Įud. Sudegė ežia 
maszinų dalis dirbtuvių Lousvil- 
le, Evansville & St. Louis gele
žinkelių. Blėdį ugnies padaryty 
skaito ant 200000 dol. 200 darbi 
nįkų nostojo pertai darbo.

apie ateiwystę ir jos 
reikalus. 7

Pereitame “Lietuvos” numery
je me» praneszėiAe skaitytojams 
apie nauję kongreso priimtę bi- 
lių ant apstabdymo svetimos a- 
teivystės į Amerikę. Biliaus to 
vienok senatas nepriėmė, atmetė 
ir pavedė atgal komisijai ant 
pataisymo ir perdirbimo. Atsitiko 
tas dėl daugelio atėjusių į kon- 
gresę protestų. 'Sąnariai ko
misijos jau perdirbo ty bilių 
sziteip: nuo ateivių reikalaus 
vien mokėjimo skaityti ir raszy- 
ti kokioj nors kalboj, taigi nuo 
lietuvių lietuviszkoj. Moterys ir 
vaikai, nors ir ne mokėtu raszto, 
jeigu tik jos geros, doros ir tei
singos, g.il būt įleidžiamos į Ame
rikę. Teip perdirbtas bilius likosi 
vėl ant nusprendimo kongreso 
paduotas 9diebę VVasano, kurisai 
217 balsais prieš z 33 likosi primtu 
ir isz kongreso pereis į 
senaty. Senatoriai J su ne abejoja, 
kad szitame pavidale jis pereis 
ir* senutė; taigi bus galu
tinai priimtu. Mes rods 
ne prisidėjome savo protestais, 
bet kilų protestai gal ir ant musų 
žmonių kiek atsilieps. Antai 
“Garsas” ir tūli lenkiszki laik- 
raszcziai paduoda, buk Hazleto- 
no lietuviai, lenkai, slovakai ir 
rusinai sutarė remti vieni kitų 
reikalus, bet kodėl susitarę ne 
pakėlėprotestę priesz senę senato 
atmestę bilių? Kad tik teipjau ne 
atsitiktu ir prie rinkimų. Sutartis 
tokia galėtu mums atgabenti 
naudę, bet ant to reikia mums 
daugiaus aukauti asabiszkumo 
ant visuomenės labo.

“Kardas” vėl kalba apie rei- 
kalę emigrantų namo. Reikalę tę 
kiekvienas pripažįsta, tik to pri
pažinimo neužtenka; reikia, idant 
mes tokį namę galėtume įrengti! 
“Kardas” sako, kad ant to kunį
gai galėtu paaukauti apie 4000 
dol. o lietuviszki biznieriai apie 
10,000 dol., tai butu'jau 14,000 
dol. Kę vienok daryti, kad ta pu
sė ne lik ne aukauji, bet su vi
su apie jį ne kalba. Jeigu mes 
isz vien dirbtume, nėra abejonės, i
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kad galėtume ne tik emigrantų 
namę, bet ir dauginus naudingų 
užmanymų įvikdyti. Wieton 
vienok tos vienybės mes visur 
patinkame vien partiszkua užvy- 
dėjimus ir asabiszkus piktumus. 
“Kardas” k vieczia į darbę ant bro
lių labo, pagal kiekvieno iszgalę! 
Bandykime užmirszti asabiszkus 
piktumus ir griebkimės darbo, 
su tuom isznyks tolinus ir piktu
mai!

Nauja mokslainO.
“Vienybė” pranesza isz Phila- 

delphios, kad ant savo susirinki
mo; atlikto 21 d. Sausio szių me
tų, Lietuviszkas Politiazkas In- 
dependent Kliubas nutarė pa
rengti kliubo salėj vakarinę 
mokslainę; mokslainę galės lan
kyti ir ne prigulinti į Kliubę, liet 
toki turės užmokėti po 15c. ant 
sęvaitės. Mokintojumi mok- 
slainėj bus D-ras Margaitis. D-ras 
Margaitės pabaigė medicinos 
mokslę Balti m orės universitete, 
o dabar lanko t Philadęlphios 
Kollegiję. Knįgas duoda mokin
tiniams miestas. Dabar mokslai
nę lanko jau 43 lietuviai.

Kad tik jie ne pailstu, kaip an
tai baltimoriecziai, apie kuriuos 
raszo “Kardas”, kad skaitlius 
lankanezių parengtę ten mok
slainę sumažėjo. Užtatai gal pa
sididino skaitlius lankanezius ga
liūnus?

Nauja T6wynės Mylėtojų 
Draugystes kuopa.

“Vienybė” paduoda, kad Phi- 
ladelphijoj susitvėrė nauja Tė 
vynės Mylėtojų Draugystės kuo
pa Geistina butu, kad tokios 
kuopos tvertus) visur, kur tik 
yra apsigyvenusių lietuvių. I- 
dant vienok Draugystė augtų ir 
idant jos susitvėrusios kuopos ne 
irtu, reikia 8>kį jau iszdirbti įsta
tus, pagal kuriuos reikia elgtiesi, 
nes jeigu kiekviena kuopa elgsis 
saviszkai, jeigu rinks rasztus ant 
iszleidimo, tai ant galo turės 
terp kuopų užgimti nesutikimai, 
kurie arba iszardyti turės su vi
su draugystę, arba vieton vie
nos, ji pasidalyti turėtu į tiek 
mažų draugysezių, kiek yra kuo
pų. Tokiame atsitikime, žinoma, 
atskiroms kuopoms truks materi- 
jaliszkų pajiegų kę nors nuveik
ti.

Ar tai teisingai?
Dar yra gana tokių lietuvių, 

kurie kiekvienę nupeikimę kunį- 
go darbo laiko už bedievystę. 
Mums rodosi, kad tokia nuomonė 
greieziaus galėtu būt už bedievisz- 
kę laikoma. Jeigu ji terp mus isz- 
si kerėjo, kaltė tai tų, kurie sten
giasi tę nuomonę palaikyti. Už- 
duotė žmogaus ir Dievo prisaky
mai liepa visur elgtiesi teisingai, 
visur jieszkoti teisybės, taigi 
pikty vadinti piktu, o gėrę geru, 
nežiūrint tint to,kur jis apsireisz- 
kia. Peikdami pikty apsireisz- 
kiantį vienoj žmonių dalyj, o ty
lėdami apie jo apsirciszkimę kitoj 
dalyj, pate myniotume teisybę, 
elgtumėmės neteisingai. Tas ne- 
iszduotu ir geidžiamo vaisiaus ir 
slepiamas piktas, papraustai,aky
se žmonių pasirodo dar didesniu, 
negu jis isz tikro yra.

Girdime mes tankiai apie ne
sutikimus musų parapijose. 
Berods dar jie iki musztynių baž- 
nyežiose nenužengia, kaip tai pas 
lenkus, liet pradžia vis nuo ma 
žo eina. Ant iszradimo vaisto 
ant tų nesutikimų, reikia žinoti 
gerai priežastis, o jaspraszalinus, 
isznyktu ir pats nesutikimai. 
Kaipgi vienok teisingas nesutiki 
nių priežastis atrasti, jeigu kunį- 
go ypata nepasiekiama, apie jo 
pasielgimę paprastam žmogui 
kalbėti uždrausta, nes tokį gal už 
bedievį palaikyti? Nesutikimuose 
dviejų pusių visada turi būt ir 
dalis kaltės abiejose pusėse, nes 
kaltė vienus pusės, prie takto 
kitos, didesnių nesutikimų nepa
gimdys. Jeigu nesutikimai kyla ir 
kaip kur nutilę vėl atsinaujina, tai 
jau ne gal būt vienos tik pusės 
kaltė. Tylėti apie tokius daiktus 
tik todėl, kad, kaip sykį palakė 
“Garsas”, nupeikimas negero ku- 
nįgo nepataisys, pagal musų nuo
monę, tai kelias niekiausias. Jei
gu nepeikiame už piktę darbę ku
nigo, tai kokię turime tiesę peikti 
bedievį? Nežinodami priežastės 
pikto kaipgi jį isz musųdirvos pra- 
szalinsime? Mums rodosi, kaduisi-

imti peikimu peiktinų darbų terp 
savo sędraugų prigulėtu areziau- 
siai jų stovintįems kunįgų iszlei- 
džiamiema laikraszcziams, kaipo 
geriausiai pažinstantiems tuos da
lykus. Juk rupintiesi apie iszro- 
vimę piktžolės isz musų dirvos 
kiekvienas lietuvys privalo! 
Slepiantis piktę su žinia ima 
pate kaipo dalyvumę tame dar
be. Kad ne visi musų kunįgai A‘- 
merikoj paveikslingai elgiasi, 
parodo mums:—Warnagyris, to
linus Juodiszius arba Masziotas, 
kuriuos seniaus buvę kunįgų 
laikraszcziai, o paskui jau ir mes 
vadinome exkunįgais. Jeigu juos, 
užstojus ant pikto kebo, draugai 
būt prideraneziai persergėję, gal 
jie ne būt per toli nužengę. 
Mes gi tylėjome ir slėpėme jų 
piktus darbus ir užtatai toliaus 
turėjome juos jau exkunįgais va
dinti. Ar isz tokio musų elgimo
si tikėjimas turėjo naudę, ar jis su
stabdė bedievystę, ar padidino 
guodonę kunįgų, paliekame atsa- 
kymę kunįgų laikraszcziams. Pri- 
derystė lietuviszko laikraszczio 
yra rupintiesi apie labę visų lie
tuvių, saugoti juos nuo pikto; tę 
galima atlikti vien tysyk, jeigu ne 
slėpsime, ne dengsime pikto, bet 
atradę pasistengsime jį isz pradžių 
isz musų gyvenimo praszalinti; 
teip elgdamiesi užkirsime kelię ir 
visokioms melagystėms ant ku
nįgų. Matome, kad lietuviai A- 
merikoj doriszkai žeminus už ki
tas stovi tautas; pats juos ap- 
skundžiame, kad jie žemiaus 
stovi ir už maskolių prispaustus 
Lietuvos brolius, bet ne drįsta 
me jieszkoti visų priežaszczių to
kio musų nupuolimo. Ar gerai 
darome? Tegul sau ant to kiek
vienas pagal savo nuomones at
sako.

Mieste Muelbausen, Alzatijoj, 
sudegė medvilnės verpinyczia 
Dollfuso & Mantzo. Blėdį ugne
lės padaryty skaito ant 800000 
markių.

| Mieste Devos, Szveicarijoj, 
ant važiuojanezių per miesty nusi
rito didelis nuo kalnų sniego 
grumulys ir pagriebė vienas 
roges su arkliais ir su žmonėms. 
5 žmonės likosi užmuszti.

U Paviėtrė apsireiszkė jau Af
ganistane, taigi visai arti masko- 
liszko rubežiaus. Maskoliška ka
riauna likosi iszsiųsta prie rūbe, 
žiaus, idant nedaleisti pereiti gy. 
ventojams užkrėstų krasztų į 
Maskoliję.

|| Peterburge neseniai atsibu
vo traukimas iždo iszleistų pro
centinių popierų, kurios, kaip ir 
loterija, duoda kelety didelių lai
mėjimų; didžiausia laimė yra 
200,000 rublių. Fcr paskutinį 
traukimu, tuos 200,000 rublių lai
mėjo vienas darbinįkas, tarnau
jantis pas užlaikytoje dorožkų 
Peterburge.

H Daugumas <jšzkasto aukso 
Australijos angliszkoj valdyboj 
Wiktorija pereituose metuose 
buvo didesnis negu kada nors 
per paskutinius 20 metų. Pereity 
metę parubežiuose nuo Naujos 
Pietinės Walijos likosi ežia surasti 
nauji aukso plotai, kur szį mėty 
bus įrengtos naujos kastynės. Be- 
tirinėdami tuos naujus plotus, su
rado, apskrityj Bolder Creek, dar 
kitas aukso vietas.

Nuo Lietuwiszkos Szw-to 
Kazimiero Dr-tės, 

Cinrinnatyje.
Mes, apsigyvenę Cincinnatyje 

lietuviai, daugel turime nukęsti 
nuo lenkų kunįgo Lipskio; jau 
du metei kaip nemokanti lenkisz- 
kai negal atlikti spaviednės. 
1893m. kun. Lipski nedaleido 
mums parsikviesti kunįgo Walai- 
czio, bet ant mus pareikalavimo 
kunįgą liepė pirma užsimokėti 
už sėdynes, o tęsyk jis pakviesęs 
mokantį liėtuviszkai kunig'ę, bet 
tokį, kuris jam patiks. 1894 me
tuose mes parsikvietėm kun.Sut- 
kaitį, bet kun. Lipski norėjo mus 
priversti imti jo kviteles, kad 
tas nepasisekė, nuėjo-pas vys- 
kupę ir apskundė kun. SutkaHį. 
Dėl tų intrigų tasai turėjo pasi
traukti ir mes neturime mokan- 
czio lietuviszkai kunįgo. Paskui 
kun. Lipski norėjo prisiraszyti 
prie “Susivienyjimo Lietuvių”, 
tikėdamas tuom pritraukti prie 
savęs daugiaus lietuvių, bet kad 
kaipo ne lietuvys ne buvo pri
imtu, perpykęs iszkeikė“Susivie- 
nyjimę”. Musų lietuviszka Szven- 
to Kazimiero draugystė, negalė
dama kęsti tokių riksmų, pametė 
suvisu lenkiszkę bažnyczię. Tas 
dar labinus įpykino lenkiszkę pra- 
baszczių ir jisai, norėdamas iszar- 
dyti mu<ų draugystę, sutvėrė ki
tę to paties vardo.

Prez. Martynas Masolas,
Kas. Wineas Raszimavyczia, 
Fin. Sekr. Jonas Dubauckas

U Maskvoj pakėlė sztraikę 
darbinįkai bovelninių iszdirbimų 
dirbtuvės Serpuchovo. Sztraikie- 
riai pradėjo naikinti dirbtuvių 
savastį. Ant suvaldymo sztrai- 
kierių likosi paszaukti kazokai, 
kurie berods sztraikierius suval
dė, bet užtatai keliolikę žmonių 
užmuszė; daugėlis darbinįkų yra 
sumyniotų ir sužeistų.

|| Indijose badas pasiekė jau ir 
tnrtingesnės szeimynas. Daugelis 
jau dabar pardavinėja nuo se
ninus užezėdytas ir tai už szuns 
pinįgus, visokias brangenybes, 
Sanariai žemesnių kastų, dar
binįkai jau nuo seniai (minta 
mėsa pistipusių gyvulių; gyvu
lių gi, dėl nedatekliaus paszaro, 
stimpa labai daug.

|| Prancūzijoje, ant vynvuogių 
krūmų pasirodė nauja liga, va
dinama Blackrot, kuri ežia smar
kiai platinasi irisznaikino jaudaug 
vynyczių. Isz Prancūzijos, nežinia 
kokiu budu, Blackrot atsirado ir 
ant Kaukazo, Kachetijoj ir ežia 
spėjo isznakinti pusę to kraszto 
vynyczių. Iki sziol dar neisz- 
rado, kaip nuo jos vynvuogių 
krutnus gelbėti.

t Laikrasztis Susivienyjimo 
Lietuvių Amerikoj, “Tėvynė”, 
paduoda skaitlių pilnų Susivie
nyjimo sąnarių ant 1155. Apart 
to, dar yra sąnarių pristojusių 
nuo 1 *Gruodžio iki 1 Sausio szių 
metų. Surinkimai siekė 
80c. Po seimui iszleista 
95c. Ta<gi liekasi kasoj 
85c.
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t East St. Louis, III. Lietu
viai apipirko lotus ir netrukus 
pradės statyti bažnyczię. Tuom 
tarpu turi nusisamdę svetimę 
namę ir tenai atsilaiko dievmal- 
dystė.

Isz wisur.
|| Angliškas laivas “Garde- 

nia”, kurisai 27 d.(Sausio išplau
kė isz Stetino į Nev Yorkę, Prū
sų pakrantėse paskendo.

’ t Į *

U Rymo buvo maisztai studen
tų vietinio universiteto. Per tai 
universitety su visu uždarė; dau
gelis gi studentų yra suaresztuo- 
tų.

Ii Anglijoj upės Themse ir 
Aufe neiszpasakytai užtvino ir 
užliejo didelius laukų plotus. 
Blėdy s vaniens padarytos labai 
didelės.

H Mieste Kalisze, Lenkijoj, su
ėmė vienę geradėję, kurisai mat 
norėjo suteikti žmonims sawo pa
dirbtus cidabrinius 20 kap. pini
gus. Atėjo jis p <s gyvenantį ežia 
graverę, žydę,irdawė padirbdinti 
tam tikrę k varmę. Žydas, gavęs 
3 rublius rankpinįgių, pažadėjo 
tę darbę padirbti, bet apie tai 
praneszė į policiję. Kada ansai 
geradėj <s atėjo atimti padirbtu 
maszinukę, jau laukė ežia pasislė
pusi policija ir jį suėmė.

|| Angliszkose valdybose Au
stralijos su visu nėra vaikų prie
glaudos namų. Randas pats rūpi
nasi apie apleistus vaikus; patal
pina j uos kur nors prie privatiszkų 
szeimynų, kur pasilieka iki 14 
metų amžiaus. Potam jau diirba 
jie pate ant savęs, bet priaugę 18 
metų gauna nuo rando pinįgiszkę 
paszelpę, kuri mergaitėms yra jų 
kraicziu, vaikams gi palengvina 
uždėjimę jų locnų varstotų arba 
dirbtuvių.

Į| Peterburge užsidegė namai 
po 19 numariu ant Apraksino 
terpulyczio; užsidegė staliori- 
szka dirbtuvė ir greitai užgriebė 
trepu*. Gyventojams augsztuti- 
nių lubų su visų likosi užkirstas 
iszsigelbėjimo kelia*. Atbėgę ug- 
nagesiai pirmiaus'ai turėjo grieb- 
tiesi gelbėjimo gyventojų; jiems 
pasisekė - iszgelbėti 12 žmonii/ 
nuo augsztesnių lubų, bet 5 isz 
jų.beneszant, užtroszko durnuose, 
vienas gi sudegė.



-- ----------
‘ D Apie Berlynę ir krasztuose 

sziauriuės Wokietijos daug pri
snigo; daugely j vietų geležin
kelių trukiai bėgti negali. Dau
gelis darbinįkų dirba prie nukęsi
mo sniego nuo rėlių. Wakariniuo- 
se ir pietiniuose Wok i et i jos krasz
tuose dideli tvanai. Upėje Skaroj 
vanduo pakilo ant 19 pėdų; 
Mosele pakilo ant 9 pėdų ir van
duo persiliejo per sukastus da
rnus. Pietinėj Alzatijoj vanduo 
nuneszė daugybę triobų, prie ko 
prigėrė ir 7 žmonės.

|| Profesorius Maragliano, isz 
Genovos, sziaurinėj Italijoj, isz- 
rado nauję vaistę nuo džiovos. 
To vaisto parsigabeno Szvento 
Lukosziaue ligonbutis Nev Yor- 
ke ir darė su juom banda vones. 
Daktarai to ligonbuezio nuspren
dė, kad džiovu ne pesO daug isz- 
sikėrojusię su tuom vaistu tikrai 
galima iszgydyti; iszsikėrojusię 
gi apstabdo ir ligonis greitai jau- 
czia pagerėjimu. Waistas tasai da
bar yra brangus: už vienę ku- 
biszkę centimetru reikia užmokėti 
apie 20 dol.

T Sztraikas portų darbinįkų 
Hamburge pasibaigė. Darbinįkai, 
iszsėmę visus savo turtus, turėjo 
užbaigti sztraikę nieko ne pelnę. 
Užtatai įnirszimas jų ant dirban- 
czių darbinįkų, taigi tų, kurie jų 
vietas užėmė, teip didelis, 
kad paliovę sztraikę pasistengė 
atkerszyti tiems, kurie prisidėjo 
svarbiausiai prie praloszimo. 
Pereitę subatęsztraikieriai užpuolė 
ant dirbanezių darbinįkų. Peiliai ir 
revolveriai buvo teipusgi darbe. 
Yra daugelis darbinįkų sužeistų 
isz abiejų pusių, o apie 100 poli
cijos suaresztuotų.

dytę; seniam papjautas avis 
tiesiog mesdavo ant lauko, jų 
mėsę augytojai neturėjo kur dėti. 
Dabar nuo neseniaPisz ten pradė
jo į E u ropę gabenti ir sviestę. 
Nors tavoriniai garlaiviai ant 
kelionės isz Australijos į Europę 
reikalauja apie 2 mėnesių laiko 
ir turi keliauti per karsztus 
svieto krasztuš, bet sviestas 
ateina teip geras, kaip kad va
kar butu padirbtas. Ant apsau
gojimo sviesto nuo pagedimo 
sziteip austręliecziai daro: sumin- 
ko jie drueziai - sviestę, padalina 

*į didelius kubiszkus szmotus ir 
paskui prie kiekvieno szono to
kio szmoto prispaudžia atsakan- 
czio didumo stiklines lentutes 
teip, kad sviestas atsiranda ka'ipi 
sandariai uždarytoj stiklinėj
skrynioj. Užklijavus briaunas
(susikeitimus stiklinių lentuczių) 
skryrutės su pergaminine arba su 
gumine popiera, aplieja visa su 
gipsu, kurisai, greitai sukietėję’, 
su visu uždengia sviestę .nuo oro 
ir apsaugoja jį nuo visokių isz 
oro bakterijų,kurios galėtusviestę 
pagadyti. Sviestas toksai at
gabentas iaz Australijos į Angliję 
ir dar ežia tyczia laikytas per isz- 
tisu du mėnesiu, atidarius 
skrynutę, buvo teip geras, kaipi 
kę tik sumusztas. Kasztai paren
gimo tokių stiklinių skrynuezių 
ėsę ne dideli. Lietuvos moterė
lės, kurioms, ypacz vasaros 
karšatyje, sviestas greitai pagen
da, galėtu to paties apsaugojimo 
budo pabandyti; ežia sykį* pa
dirbdintos stiklinės lentutės ant 
ilgai tiktų; kiti gi reikalingi 
daiktai ne brangus, o prie tokio 
apsaugojimo budo visada turė
tu szviežię sviestę namieje. 

—i------

metrų, Australijoj 5,000,000 ket. 
kyl.; Amerikoj 5,000,000 ket. 
kyl., Azijoj 1900,000 ket. kyl.; 
1,000,000dcetv. kyl. viso 
lų; kramtai sziaurinio 
galo 9,000,000 ketv.
pietinio gi 12,700,000 ketv. 
lometrų.

ų sa- 
žemės 
kyl.;

ky-

Maskoliszka valdžia tuo»e daTy- 
kuot»e buwo visada kuo litera- 
Ii sakiausi t. Wiai krantai,iazsidin 
bę sau istorijos keliais 1 kokius 
nors paproeziua, iki aziol užlaiko 
juos ir po maskoliszka valdžia. 
Lenkija iki sziol užlaiko savo Na
poleono Kodekaę, Baltmario gu
bernijos savo tiesas, Finlandijoj 
ir dabar dar dirba vietines tiesas, 
Kaukazas ir Užkaukazija užlaiko 
sawo ypitiszkus paproeziua.

“MaskoHjoj teip didelė užkan- 
ta, kad mes nepažystame nė vie
no laikraszczio, kurisai reikalau
tu naikinimo paproezių teip mas- 
koliszkų provincijų, kaip bweti 
mų gaivalų. Mes teip labai ui- 
keneziame visokias skirtybes ar 
tai saužinios ir nuomonių, kad 
paa mus dar ir dabar beveik 5ta 
dalis gyventojų Tvero guberni- 

Į jos ne kalba maskoliazkai. Kur-
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Mokslas apie Užlaikyma sveikatos,
pagal Berners’ą.

Swetimi balsai.
Lenkiszkas laikrasztis “Prze- 

ględ Wszechpolski" patalpino,nr. 
2 sz'ų metų, rasztę p. Jono Syro- 
komlės, apie pasekmes maskoli- 
nimo Žemaitijoj. Raszėjas pasire
mia ežia ant žinių patilpusių į 
iezleistas Kauno statistiszko ko
miteto “Pamatnas knižkas Ko 
venskoi gubernii”. Isz tų' žinių 
iszpuola, kad antai Reseinių pa- 
vietyj, 1890 m. tik 531 vaikas 
iki 12 metų amžiaus mokėjo mas
koliszkai įkaityti; senesnių gi į'- ant ga]0 hbiaus užkenezia ki- 
pažįstanezių maskoliszkas lite- tokius tikėjimus ir paproezius?”

[Tįsi] J:
1. Kraujo tekėjimai. Jeigu sužeista yra 

gysla, tą galima tuojaus pažinti, nes kraujas 
teka lygiai, parva kraujo tamsiai raudona; 
kraujo tekėjimas pasididina, jeigu prispausi- 
me gyslą augszcziaus sužeistos vietos Tąsyk 
reikia drabužius nuo sužeistos vietos nustum
ti, padėti sužeistą sanarį pakeltą augsztyn ir 
užspausti sužeidimo vietą raiszcziu.

Jeigu gi perpjauta yra svarbiausia krauji
nė gysla, (vena) taigi ta, kurioj jaueziame 
kraujo muszimą, kaip antai ant fankos, tąsyk 
kraujas muszasi augsztyn prie kiekvieno 
kraujo muszimo. Toki sužeidimai labai yra 
pavojingi, jeigu susižeidęs ne turi urnos pa- 
gelbos, nes ežia žaizda pati neužsidaro, tai dėl 
nubėgimo kraujo žmogus gal numirti. Jeigu 
sužeidimas yra mažas, tai reikia jo vietą dru
eziai suspausti. Jeigu butu sužeistos tokios 

Kaip Maskolija užkenezia sa- ėsanezios ant kaklo gyslos, tai jas užspau-ras buwo 4474—taigi ant vi
so skaitliais gyventojų tik 3,5%, wastį Stirnų gaivalų, tę aisz Įdžiama bu piratais. Ant kojų arba ant rankų 
Naujo Aleksandrovo pavietyj kjau8jai parodo atėmi-1 galima uždėti sausą isz audimo raisztį ir pas- 
w,ikų mokančių maskoliszkai | ma9 nu0 trijų '
skaityti buwo 708, senesnių gi |icluwių jų raMt0 liurų. Praszy.
5108, taigi tik 4% wiso to pa- L, ..Swieto", k.d ji. sykį i.z 
vieczio gyventojų (lietuviezkai dryjtu mum, p,rodyti atsi. 
mokanezių skaityti, pagal tas pa
ežiai rando surinktas žinias, bu 
vo 13%). Nora Novo Aleksan
drovo pavietis labiausiai sumas- 
kolėjęs, czia diktai gyvena mas- 
koliszkų sentikių, 
rado mokanezius 
skaityti; kituose 
Žemaitijos tas
mažesnis. P. Syrokonta sako, kad

bet tik 4% 
maskoliszkai 
paviecziuose 

nuoszimtis

ikui jį suvylgyti; tokių budu jis iszsipuczia ir 
įdrueziaus suveržia užrisztą vietą. Guminis 

. , „ .. . siūlas, žiedas isz tos paezios medegos, net pa-
I ***- prastas diržas tinka ežia lygiai. Jeigu nieko 

’* tokio ne turime, tai galima susukus skepetai- 
tikimę 19 amžyj, kur no«* ! tę su ja užriszti sužeistą sanarį ir paskui pa- 
ne kulturiszkoj svieto vieszpa- imti kokį pagalaitį, su juom užveržti raisztį 
tystėj, kur 3 mil. žmonių už- teip drueziai, kol kraujo tekėjimas nepasi- 
drausta būt turėti knįgas Savo 
prigimtoj kalboj, kur apszvies- 
tesniems gaivalams būt uždraus
ta pirkti žemę savo gimtinėj, 
kur valszczių įrengtose ir savo 
kasztais užlaikomose kanceliarijo
se nedaleista butų užimti net

|| Mieste Tiflise, 17 d. Sausio, 
likosi papjauta, apsigyvenusi ant 
Aleksandrinės ui., naszlė Amiro- 
va. Apie 12 valandą naktyj ji 
parėjo namon isz teatro ir nuo to 
laiko nieks isz tų namų gyvento
jų jos gyvos ne matė; girdėjo 
vienok naktyj su kuom> ten ję 
besibaranezię, apie 3 valandę 
girdėjo, kad kas ten trepais nuli
po žemyn. Ant rytojaus rado A- 
niifūWę papjaGtę. MfltoffiUl- faog» 
žudys ję papjovė, norėdamas pa
sisavinti turtus. Paimti likosi pi
nigai ir brangenybės, bet pinįgų 
pakavotų po striunomis pianino 
žmogžudys ne rado; ten buvo jų 
pakavotų 1800 rublių. .

Ar

H Miestelyj Zavierce, Petroka- 
wo gub.,pietinėj Lenkijoj, vagys 
apvogė žydę^ Besidalindami va
giliai susipyko ir susipeszė, laikė 
pesztynių vienas likosi sužeistas 
su peiliu ir paszautas. Sužeista
sis iszbėgo ant ulyczios ir stengėsi 
pabėgti, bet jo draugai jį prisivi
jo, paskui nuvilko į girię, ežia 
nuszovė ir kunę pakorė. VViskas 
atsibuvo vidurdienyj ir todėl tik 
penki vagiliai likosi suimti. Pa
sirodė, kad užmusztasis vagilius 
buvo žmogžudys, kurisai slaps
tėsi nuo valdžių: jis buvo užmu 
szęs savo paežiu. ’

|| Praneszėme mes skaityto
jams apie atsibuvusį priesz Ka 
ledas kongresę prancuziszkų pa
iri jotų, kurie rodavijosi, kokiu 
budu galima būt padauginti 
skaitlių Prancūzijos gyventojų. 
Nusprendimai kongreso likosi at- 
spaudinti ir iszsiuntinėti parla
mento deputatams, laikrasz- 
cziams ir ministeriams. Dabar at
eina isz Paryžiaus žinios, buk 
Prancūzijos ministerių perdė- 
tinis, p. Meline, pažadėjo jau 
užmanytojo! atsibuvusio kongre
so, p. Bertilon, kiek galima palen- 

' gvinti szeimynoms turi n ežioms 
daug vaikų jų užauginimę. P. 
Meline žada ant toliaus szelpti 
stipendijoms isz vieszpatystės 
iždo tik tėvus turiezius mažiau 
šiai tris vaikus, turinti 
mažiaus vaikų ne gali stipendijų 
laukti. Tę gal pats randas pa
daryti be pasiklausimo par
lamento. Galima vienok tikėti, 
kad ir parlamentas kę nors pa
darys ant palengvinimo būvio 
turinezių daug vaikų beturezių 
szeimynų.

t Didžiausię prekyboje Ame
rikai konkurenciję svetimuose 
krasztuose daro angliszkos ko
lonijos Australijoj. Isz Austra
lijos antai gabena į Europę avie 
nę ir kralikų mėsę t y ežia suszal-

pažystame mes gerai 
musų apgywentą 

žemę?
Ant paskutinio geografitfzko 

kongreso,atsibuvusio Londone,p. 
Logan Lobey turėjo skailymę, 
kuriame iszrodė, kad nežiūrint 
ant stengimosi mokytų geografų, 
nežiūrint, kad daugelis jų ant 
mokslo naudos savo gyvastį pa
aukavo, neįstengė jie iki sziol 

isatirli, kad galima jau buL 
padirbti' tikrę ir pilnę musų že
mės žemlapį, nes visgi yra dar 
dideli neisztirti žemės plotai. Ge
naus isztirtos yra jūrės negu 
kietos žemės plotai. Jau 16 
amžyj jurinįkai leidosi į dideles 
keliones po oceanus: Atlantikę, 
Indiszkę ir Didįjį; tęsyk galėjo 
papieszti nors dar ne au visu tei
singai paveikslu? kietžemių da
lių. Ant prancuziszko žemlapio 
iszleisto 1542 m. jau yra parody
ta ir Australija, bet ant jos ji va
dinama Didėji Java. 17 amžyj 
geografijos mokslas toli prysza- 
kin nužengė, prie to prisidėjo la
biausiai garsus keliaiviai, kaip 
antai: d’Elano, kuris pirmutinis 
apkeliavd aplink žemę, toliaus: 
Vasco de Gama, Columbus, Ca- 
bat, Maggelan ir kiti. Dabar jau, 
apart Ledinių Sziaunnių ir Pie
tinių jūrių, visos kitos jūrės yra 
gerai isztirtos, bet apie kiet- 
žemius to pasikyti negalima.

Yra dar dideli kietžemių plo
tai, į kuriuos ne prisigriebė mok
sli n ežiai arba teip apszviesti ke
liaiviai; kiti, teipjau dideli plo
tai yra mažti pažįstami, nes juos 
atlankė vien prekėjii dėl pelno, 
o ne dėl pastutimo mokslo pry- 
szakin. Mažiausiai pažįstame 
krasztus prie sziaurinio ir pietinio 
žemės galo, nes ežia szaltis ir le
dai stabdo žmogaus kelionę. 
Toliaus eini Afrika, kurios, ne
žiūrint ant daugybės į ję atsilan- 
kiusię keliaivių, viduriai visgi 
dar prideraneziai neisztirti. Wi- 
durys Australijos teiposgi neisz- 
tirtas; 1843 m. likosi aprėžti gerai 
jos rubežiai nuo jūrių; keletas 
keliaivių perėjo ję iszszilgai nuo 
sziaurųj pietų link, bet nieks 
dar neperėjo jos skersai, taigi isz 
vakarų, rytų link. Amerikoj ma
žai isztirti sziauriniai ir pietiniai 
jos galai. Azijoj laukia dar iszti- 
rimo . dideli plotai Siberijos, Go
bi tyrų ir Tibetas. Isz viso yra 
ant žemės 50,000,000 ketvirtainių 
kylometrų (kyliometras teveik 
lygusmaskoliszkam viorstui), ku
rių dar nėjoks tirinėtojas arba 
keliaivis ne apraszė ir ne papie- 
szė. Pagal svieto dalis, iszpuola 
tokių neisztirtų plotų: Afrikoj _ 
16,400,000 ketvirtainių kylo- jams j V storisskų paproezių.

vaistu prie apdegimų yra aliejus sumaiszytas 
su kalkių vandeniu, kuriuom reikia vilgyti 
apdegusią vietą ir paskui užkloti su vata, 
įteikia saugotiesi ir ne nulupti pasidarusių 
szaszų. Gerai yra teiposgi kada ne kada žaiz
dą nuo apdegimo su silpnu karboliniu vande
niu mazgoti, nes tuom apsaugojamo ją nuo 
vietryjimosi.

Tą patį būdą reikia vartoti ir gelbint 
nuplikusius nuo karato vandens, garo arba 
kitokių karatų skystimų. • Kiekviename 
atsitikime reikia nuplikusį kūną szaldyti 
szaltu vandeniu, gerai jį numazgoti ir užlai
kyti czystai. Jeigu nuplikimai yra nuo ėdan- 
czių rugszczių skystimų, kaip antai vitrijo- 
liaus, tai nuplikusias vietas reikia mazgoti 
vandeniu kuriame primaiszyta soda arba su 
kalkių vandeniu; jeigu gi nuplikimas bus nuo 
negesintų kalkių, tai nuplikimo vietą geriau
siai mazgotivandeniu sumaiszytu su uksusu 
arba su kitokia rugszczia,

6. Gelbėjimas priyereliu. Nekartą atsiti
ko atgaivinti prigėrėlį, kurisai iszbuvo po 
vandeniu bertainį valandos ir daugiaus; to
dėl tai, isztraukus isz vandens prigėrėlį, rei
kia kantriai ir ilgai jį gaivinti, nes ne kartą 
atgaivino tokius tik po kelių valandų gaivi- |
nimo darbo. Atgavinti ūmai retai pasiseka. I
Pirmiausiai reikia prigerėlio lupas nuvalyti 
nuo pieskų, damblų ir t.t. ir žiūrėti kad lu
pos jo butu atidarytos, idant per jas Įiuosai į 
į plaūczius oras prisigriebti galėtu.

Prigėrėlį reikia paguldyti ant pilvo, bet 
ne ant kieto auolo, tik ant minkszto patalo < 
(paduszkos) ir padėti po galvą vieną jo pa
ties ranką. Tokiu budu jo galva galės tru
putį žemiaus negu likusios kūno dalys; nie
kada ne reikia nelaimingą statyti galva že
myn, kaip tai tankiai heiszmintingi daro. 
Szlapius drabužius nuvilkti kuo greieziausiai. 
Reikia rupi n tiesi jam kuo greieziausiai su
gražinti kvėpavimą. Triname gerai veidus, 
burną ir krutinę, po nosia pakiszame smar
kiai graužianezius skystimus (amoni j aką, ko- 
lioniszką vandenį ir t.t.), eržiname su plunk
snele gomurį, aplaistome kūną tai sziltu tai 
vėl szalto vandeniu.; Jeigu ir tas ne geibi, 
bandome teip praminto padirbto kvėpavimo, 
kurisai tankiai prigėrėlį, kuris kitaip nebūtų 
atgaivintas, kaipi isz numirusių prikelia.

7. Kas tai yra padirbtas kvėpavimas? 
Prigėrėlį arba teip apmirusį, kurio niekaip 
atgaivinti negalima, paguldome augsztinįką, 
pakeliame truputį galvą, po ją ir po nugarą 
padedame suvyniotą skepeta arba paduszkai- 
tę. Paskui užeiname prie galvos, imame už 
rankų ties alkūnėmis, pakėlame jas augsztyn 
palengvėle ir pakėlę laikome keletą sekundų; 
oras tąsyk geriausiai gal prisigriebti į kruti
nę. Ęaskui vėl palengvėlė nuleidžiamo pa
keltas rankas ir porą sekundų laikome at
sargiai, bet drueziai prie krutinės prispaudę, 
dėl iszvarymo oro isz plauczių. Darome teip 
10—15 kartų per minutą ir tai teip iUį&i, 
pakol prigerėlis ne pradės kvėpuoti. ’

* Kaip tik prigerėlis pradeda * pabusti, 
ką lengvą pažinti isz persi mainymo parvos 
veido, paliaujame ant valandėlės kilnoję 
jo rankas, vėliaus vienok vėl prie to 
darbo grįžtame, bet darome tą jau paleng- 
viaus ir ne keliame teip augsztai. Paskui ap- 
vyniojame prigėrėlį į sausą paklodę, pagul
dome į lovą ir su įszildytomis skepetoms szil- 
dome pilvą, kojas. Jeigu galima, į burną įpi
lame szauksztą kokio skystymo, kaip kavos, 
vyno, arba degtinės, bet atszildytus.
• 8. Smalkiu uzsloginti. Tankiai žmonės
būva smalkių užsloginti, jeigu peczius ne ge 
rai įtaisytas, arba jeigu jis yra su -uždango
mis ir jas per anksti uždaro; užsloginti gal ir 
gazas žibinimui vartojamas, jeigu jo prieis 
kambarys isz pertrukusios kur . nors dūdos 
arba per ne gerai, užsuktą kraną, teiposgi už-—• 
sloginti gal anglerugsztis susirinkusi uždary- . i 
tose kelnorese nuo fermentuojanezių gėrymų, 
giliuose szuliniuose, teipofegi gazai 
kanti miesto kanaluose ir t.t.

Tokiuose atsitikimuose reikia 
šiai suteikti aptroszkusiam szviežio 
gi atidarinėti duris ir langus, idant 
smarkus oro traukimas, bet niekada ne rei- j 
kia eiti į kambarį-gazo priėjusį su uždegta i 
žvake. Patsai gelbintis turi, tokiuose atsitiki
muose, elgtiesi labai atsargiai. Jeigu reikia 
nusileisti ant gelbėjimo gazų užtroazkintų į 
szulinį arba į gilią duobę, tegul leidžiasi apsiri- 
szęs su virve, kitą gi virvę tegul laiko ranko
je, su kurios pagelba gal paduoti ženklą ant 
kranto esantiems ir leidžiantiems žemyn. Ga- j 
na tankiai atsitinka, kad per neatsargumą į 
norinezių gelbėti užtroszkusius szuliniuose 
daugelis gelbėtojų teip jau įpuolė ir czi^.J 
drauge su seniaus pavojui atsiradusiais galą 
sau gavo. Tokių atsitikimų daugiausiai būva 
po Lietuvos ir Lenkijos kaimus.

Gelbint garų ir gazų užtroszkintus rei
kia vartoti tą patį būdą, kokį apraszėmė prie 
gelbėjimo prigėrėlių, taigi duoti uostyti 
graužianezius skystimus, kaip amonijaką, 
kolioniszką vandenį ir griebtiesi padirbto 
kvėpavimo. - 4 S

Gelbint užspringusius, reikia pirmiausiai 
pasistengti su piratais isztraukti priežastį 
užspringimo, taigi per didelį valgio szmotą 
pasipendusį stemplėj, arba jeigu jo pasiekti 
ne galima, suduoti drueziai į kuprą, prie 
to užspringęs privalo atremti krutinę į kokį • 
nors stovinti daiktą, kaip antai stalą. Besi
veržiantis tąsyk isz plauczių ofas, iszmes pa- Į 
sispendusį kąsnį.

liaus. Jeigu kraujo tekėjimas yra smarkus, 
tai rasztį uždedame ant paežio gyslos kelmo, 
augszcziaus sužeistos vietos.

2. Sužeidimai. Prie sužeidimų labiau
siai reikia rupintiesi užlaikyti žaiz
dą czystai, gerai ją iszvalyti. Reikia iszmaz- 
goti ir iszplauti su vandeniu isz žaizdos pieš- 
ką ir dulkes. Negalima prie to vartoti 

nė suskretusių sku- 
’ j su czystai numaz

gotais piratais. Kol ne atkaks gydytojas, ga-

statistiszkų žinių rinkėjai, pa-1 ra8Ztiniko kurie Us _
talpinę savo rasztus į paminėtas ; jredoes u41giko? Kokijl užkan1ę J* T^dir
“Pamiatnas knižkas” rugoja, ^ai eta. ®un|, bet dirbt! apie^aizdą

jimų, rodo tę geriausiai rando Įima uždengti sužeidimą su czystu skaruliu 
elgimąsi su unitais. Galima šaky- pavilgytu į silpnąkarbolinį vandenį; jeigu gi 
ti,kad unitų tikėjimę per prievar; ligonį reiktu perkelti į kitą vietą, galima tą 
tę iszplatino lenkai 300 metų at- suvilgytą skudurą ant žaizdos apvynioti su 
gal,bet tę tikėjimę dafeariszpažino czysta balta skepetaite.
daugelis žmonių,kuriaai būva to-

“Pamiatnas knižkas rugoja, Magko|ija turi dėl kitokių tikė- 
kad daugumas pabaigusių kaimo 
mokslaines, teiposgi ir atlikę ka
riaunos tarnystę, toliaus papras
tai užmirszta tnaskoliszkę kulbę 
ir rasztę. Skaitlius lankanezių 
mokslaines vaikų katalikų, suly
ginant sul886, metais sumažėjo 
ant 4%. Tas geriausiai paro
do, kaip melagingi yra rasztai 
patilpę į “Wilenskę Wiestnikę” 
arba į “Svietę”: vien tie laik- 
raszcziai džiaugiasi isz maskolisz- 
kų mokslainių, tik tie maskolisz 
ki urėdnįkai, tankiausiai valsz- 
czių rasztipįkai, raszanti savo 
straipsnius į tuos laiSraszcžTuš 
džiaugiasi, buk maskoliszka mok- 
slainė pakelia lietuvius. .

Kad pramokę maskoliszkai lie 
tuviai toliaus toneužmirsztų, per 
prisidėjimę pagarsėjusio Kražių 
budelio, Klingcnbergo, tapo prie 
kaimo mokslainių įrengtos skai- 
tinyczios. Pradžioje azių metų 
tokių skaitinyczių Kauno gub. 
buvo 151 prie vyriszkų mok
slainių, 7 prie moteriszkų ir 13 
prie cerkvinių. Per isztisus 1895 
m. isz knįgų tų skaitinyczių 
mudojosi isz viso 4817 skaityto
jai vyriszkiai, kurie perskaitė 
8794 knįguczių'ir tik 11 mote- 
riszkių, kurios perskaitė 22 knį- 
gates. Žinoma, jeigu į tokias knį- 
ginyežias knįgas būt atsakaneziai 
parinktos, jeigu patrupintu vien 
naudingas ukinįkams knįgulės, 
daugiaus skaitinyczios turėtu 
skaitytojų. Mieris dabartinis yra, 
idant su jų pagelba galima būt 
maskolinti lietuvius. Czia 
kran’a daugiaus netikusių, me
lagingų r.iBztpalaikių apie ma 
skoliszkę istoriję; žinoma, patena 
ka teiposgi kiekvienas caro gar-j 
binimas. Žmones greitai persitik
rina, kad tas iszgirtasis niekuom 
ant pagyrimo neužsipclnė, taigi 
kad apraszymas neteisingas, žudo 
pasitikėjimę ir kitoms czia su
rinktoms knįgutėms, ypacz kad 
jos daugiausiai tik vaikams tin
ka. Jeigu įrengėjams ma
žiaus rupėtu politiszkas mieris, 
galėtu jie tas skaitinyczias tikrai 
naudingomis padaryti^, teip gi 
kaip kaip dabar, jos vien baugi
na žmonės nuo skaitymo, taigi ne 
atgabena nė politiszkas naudos, 
kadangi į jas surinktos kuįgos 
per daug begėdiszkos.

6U-

Maskoliszkas laikrasztis 
“Swiet”, aiszkindamas padėjimę 
svetimų Maskolijos gaivalų, 
stengiasi perti krinti, kad jų skun
dai ant prispaudimo Maskoli
jos rando yra su visų melagingi. 
“bwiek” apie tai eziteip atsiliepia.

“Maskoliszka valdžia, kę nė 
sakytu musų nedraugai, nieka
da neuždengė prispaudimu, ne
teisybės arba atėmimo gy vento-

daugelis žmonių,kuriui būva to- 3. Sutrynimas. Per sutrynimą perplysz- 
kia jau jų savaszczia,kaip ir lot y- "ta gilesnes vietos ir subėga kraujas po oda, 
niszkos literos lietuviszkų rasz- nuo to iszsipuczia ir pajuoduoja sutrynimo 
tų. Kas atėmė unitams jų tikėji- 
mę.kas uždraudė lietuviams var
toti savo literas?Juk ne kas kitas, 
kaip“Swieto” iszgiriamos masko
li szkos valdžios, kurios kisza sa.
vo purvinus nagus net ten, kur 
kiMU IM .prį4ęrėhj.___ ____

Nemelagingi yra rugojimai sve
timų Maskolijos gaivalų ant pri
spaudimo valdžių, bet melagingi 
yra atsiliepimai laikraszczių ap- 
ginanezių neteisybes valdžių. 
“Sviet”sako,kad daugely] krasztų. 
gyventojai ne kalba maskolisz
kai. Tas teisybė, kadangi su prie
varta vien, nieko gero daugiaus 
ne atgabenant,negalima terppris
paustų iszplatinti maskoliszkę 
kalbę ir priversti ję -pamylėti.

Neteisingas elgimąsi su pa 
musztais atsitinka ir kituose 
krasztuose. Tuom vienok kiti 
krasztaf skiriasi nuo Maskolijos, 
kad laikraszctiai kitų krasztų 
drysta nurodyti neteisybės val- 
danezios tautos, Maskolijoj gi 
tas valdancz'ų neteisybes raszė- 
jai užslepia arba padaro jasgeradė- 
jystėtnis.Taigi matomai maskoliai 
gėdisi pats neteisybių ir prispau
dimų,kokius keticzia nuo valdžių 
svetimi Maskolijos gaivalai. Už 
tas melagystes vienok jau nieks, 
ypacz užrutežiuoee, netiki ži 
nioms,kokias paduoda maskoliszki 
laikra^zcziai; teip czia priprato 
prie maskoliszkų inelagygczių ir 
saugirybės, kad jau ir teisingoms 
kaip kada žinioms ne tiki.

AtsiNzankimas.
“Garsas” apgarsino, buk Alek

sandra Jocis ir Aleksandra Spiers 
pajieszko Stepono Butkaus, kuri
sai iszsineszė svarbius rankrusz- 
czius ir knįgas. Mes apie tai nieko 
nežinome ir Butkų gerai pažįs
tame kaipo gėrę ir teisingę žmo
gų ir žinome, kad jisai to ne 
padarys. Mes visai ne po tokiu 
gyvename adresu, kokį paduoda 
ausarpatilpęs į “Garsę” apgarsi
nimas. Mes reikalaujame nuo 
padavusio musų vardu anę ap- 
garsinimę, kad jis butu atszauk- 
tas, nes kitaip pajieszkostme per 
sudę. Aleksandra Jocis .
57 Lancaster avė. West Philadel- 

phia, Pa.
Aleksandra Spiers,221 VVarton st.

Gromatnyczia
Lietuviams irs Cincimnati. k t 

siliepimas atėjo par vėlai. Bus 
sunaudotas į ateinantį numerį. .

I vieta. Reikia pirmiausiai pasirūpinti idant 
tos vietos ne veržtu drabužiai, taigi reikia 

| juos praszalinti nuo užgautos kūno vietos; su- 
trytą Įiuosai paguldyti ir jeigu kraujas gys
loj silpnai musza, pluksztelti ant jo truputį 
vandenio. Jeigu atsitinka apmirimai (jie 
paprastai atsitinka po smarkiam sutryni
mu!), reikia ligonio galvą padėti žemai. Ant 
sutrytos vietos dėti ledą, sniegą, arba, jeigu 
tų daiktų nėra, tai nors skudurą pavilgytą į 
szaltą vandenį.

• J, lezeieukiinai. grikeztelejimai atsitin
ka kaulų sąnarių. Prie iszsisukimų kaulų 
sanariai iszsprusta, perkeiezia savo vįetą ir 
permaino sąnarių pavidalą: vietoj toj kūnas 
iszsipuczia ir jaueziame didelį skaudėjimą. 
Prie griksztelėjimų sąnarių kaulai iszprusta 
tik truputį ir tik tuom tarpu ir Įiaskui vėl 
sugrįžta į savo seną vietą. Prie griksztelėjimų 
teiposgi ta vieta iszsipuczia ir būva didelis 
skaudėjimas. Reikia tąsyk užgautą vietą Kuo
sai atsakaneziai paguldyti ir vartoti szaltus 
vilgymus nuo ledo, sniego arba szalto van
dens; prie iszsisukimų—iszsisukusiussąnarius 
sugražinti į seną jų vietą.

5. Kaulu ^daužymai. Tankiausiai žmo
nes nulaužia kęulus kojų arba rankų. Nulau 
žimą galima pdžinti, nes tąsyk tos kūno dalys 
(ranka arba koja)'iszrodo kreivos arba trum
pesnės ir ne galima ant jų tvirtai pasiremti. 
Prie kiekvieno pasikrutinimo jaueziame didelį 
skaudėjimą. Prie paprastų kaulo nulaužimų 
mėsos ir oda pasilieka neužgautos, bet būva 
ir toki atsitikimai, kur ant nulaužtų vietų 
pasidaro gilios žaizdos ir todėl tai paskuti
niai yra kur kas pavojingesni.

Nulaužtą sanarį reikia padėti ant lygios, 
kietos apaezios (ant lygios lentos), nes 
tuom apsaugojame jį nuo ne reikalingų, bet 
didinanezių skaudėjimus krutėjimų. Tam 
tikslui tinka lentutė, lazda ir t.t. priraiszio- 
ta prie sapario augszcziaus ir žemiaus nu
laužtos vietos. Jeigu reikia ligonį pemeszti,* 
tai reikia nulaužtą sąnarį atsargiai padėti 
teip, kad jisai galėtu liupsai ir be neszant li
gonį kuo mažiausiai krutėtu. Jeigu reikia to
liaus ligonį pemeszti, tai ant nulaužtos vietos 
galima uždėti kokį nors skudurėlį pavilgytą į 
szaltą vandenį ir jį, kaip tik suszils, permai
nyti. 4

6. Apdėvimai. Jeigu, paveikslai!, besto
vint kam prie liepsnos, užsidega jo drabužiai, 
reikia jį tuojaus apvynioti ar tai į szlapią 
Į>aklodę, skepetą ar į kitokį daiktą, arba tie
siog aplieti degantį vandeniu. Jeigu užside
gęs yra prie ugnies vienas ir nėra kam gelbė
ti, tai reikia kuogreieziausiai pulti ant žemės 
ir voliotiesi ant grindų teip ilgai, kol liepsna 
neužges; užgesus liepsnai, dar gruzdanezius 
drabužius aplieti su vandeniu. Paskui reikia 
praszalinti drabužį nuo apdegusių kūno vie
tų ir tai ną plėszti, bet atsargiai nukarpyti 
su žirklėmis, arba nupjaustyti su asztriu pei
liu. Pasidarusių ant kūno nuo apdegimo pūs
lių ne draskyti, bet jeigu pritvinko, galima 
jas su czysta adata pradurti. Prilipusių prie 
apdegintų vietų likuczių drabužio ne plėszti, 
bet galima juos palikti. Toliaus, reikia apde
gusią vietą apsaugoti nuo oro, ant to geriau
siai isztepti ją su aliejumi, taukais, arba jei
gu to neturime, tai apiberti miltais, uždengti

(Užbaiga bus).

besiren-

pirmiau- 
oro, tai- 
užgimtų

3

I



Wietines Žinios.

— Paskutinėj nedelioj Sausio 
mėnesio, pavieto agencija isąjeido 
$23254,56 ant suszelpimo Chica- 
gos varguolių.

— Gyvenime E. Drelinskio, 
po nr. 1971 N. Albany avė., atsi
tiko expliozija gazolininio pe- 
ežiuko; nuo to ugnis apėmė visę 
gyvenimę ir teip greitai platino
si, kad visi gyventojų daiktui ir 
pats namai su visu sudegė.

1
— Ant rytojaus vakare, į ap

tiekę Bracketto, po nr. 1664 N. 
Halsted ui., užėjo koksai vyrisz- 
kis ir iszsitraukęs revolverį, pri
vertė aptiekos savinįkę nesikru- 
tinti, paskui priėjęs prie kasos, 

- paėmė 16 dol. ir iszsineszdino 
niekeno ne sulaikytas.

— Nedėlios dienę, po pietų, 
apsigyvenęs pn 72 Johnson ui., 
aptiekorius Bemer,norėjo nuszau- 
ti savo paczię ir paleido į ję ke- 
letę szuvių, paskui, pagriebęs 
nuodų, juos prarijo. Nuvežė jį 
dar gyvę į ligonbutį, bet ant ry
tojaus jis pasimirė. Paszovimai 
moteries nepavojingi.

— Chicagos sveikatos užveiz- 
da, norėdama užkirsti kelię plati- 
nimuisi džiovos ir kitokių lim- 
panczių ligų, iszdavė padavady- 

. jimę uždraudžiantį spjauti ant u- 
ly ežios. Tas padavadyjimas jau 
mieste yra pildomas, policijai į- 
sakyta suimti kiekvienę spjau
dantį ant ulyczios arba ant trotu
arų.

— Subatoj po pietų, į drabu
žių krautuvę VVr. H. & Co. užėjo 
trys plėszikai ir iszsitraukę re
volverius, suvaldė pardaviny- 
czios klerkę ir vienę sveczię, pa
ėmė isz kasos 6 dol. 70c., isz- 
krauste ir kiszenius ežia ėsanezių, 
bet juose nieko ne rado, taigi pa
ėmę vien rastus kasoj pinigus, 
iszsineszdino.

kas szaudo; tuom tarpu bėgo pro 
szalį gaudomas vagilius. Tas ti
kėdamas, kad Heiber nori jį su
laikyti, paleido szuvį ir pataikė 
anam į pilvę. Atbėgę detekty
vai, vieton gaudyti vagilių, tu
rėjo gabenti Heiberę į ligonbutį. 
Paszovimas jo yra mirtinas.

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 
“Illinois Lithuanian Rep. Al- 
liance” ir prisiųsti juos ant kon
vencijos, kuri bus laikyta 21 d. 
Wasario, 1 valandę po pietų, 
salėje F. Majausko, 3302 Laurel 
Str., dėl aprinkimo naujos ad
ministracijos, wirsz minėtos 
“111. Lith. Rep. Alliance”. Ant 
konvencijos, apart rinkimo vir- 
szinykų, bus indorsavimas kan
didato ant miesto majoro ir ap
svarstymas kitų politis^kų da 
lykų, ant kurių kiekvienas isz 
prisiųstų delegatų turės lygų 
balsę. Su guodone

P. J. Jonaitis, prez.

Lletiiwiszkas Teatras.
Pittston, Pa. 22 d. Waaario, 

salėje po bažnyczia, Teatrališka 
Draugystė atgrajys ketvirtę teęt- 
rę, po vardu “Ponas ir Mužikai”. 
Prasidės pusiau asztuntę valandę 
vakare. Tikietai ant teatro po 
35c. 25c. ir vaikams po 10c. 
Drama “Ponas ir Mužikai” yra 
paraszyta isz baudžiavos lauko 
1862-1865, taigi kiek vienam 
lietuviui bus. žingeidu ję pa
matyti. Aktoriai ir aktorės yra 
iszsilavinę gerai, taigi yra vilti.’, 
kad teatras nusiseks kuogeriau- 
siai. Dėltogi visus lietuvius ir 
lietuvaites szirdingai užkvie- 
cziame atsilankyti.
■- Teatraliszka Draugyste.

........ ........ ..-...■j ......f.-*-
P.F. Bradchulis,

Notary Public & Claliu Adjuster. 

Iždirbu visokius dokumentus ir 
kaip mokinantis ant advokato už
siimu visokiomis provomis,ypacz 
priesz kompanijas už sužeidimus. 
Teipgi kolektavoju skolas už bur- 
da ir algas ir duodu rodą kiek
viename atsitikime. Wiengenczei 
turėdami koky reikalą szaukites 
pas savo viengenty.

F. P. Bradchulis, 
630 80. Caoal 8t., CHICAGO, ILL.

Notary 

Iždirbu

da 
viename 
turėdami 
pas savo

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

838 W. 18th Str.

Augustas Kileviczius 
3301 Laurel Str. kertė 33-ios.

Arba ant 3252 Laurel St.,
Pigiausiai iszwažioja:

ANGLIUS ir MALKAS.
Teipegi užsiima perkraustymu (per- 

mufawimu) wlsokių daiktų, permainant 
wietę sawo gywenimo. Priima uypraszy- 
mus ir per gromatas isz tolymeanių 
dalių mieito, kas ko reikalaujate, tegul 
paraszo, o tuojaus pribus. Wiska atlieka 
pigiau kaip kiti.

“RYTAS”
NEDELINIS

Laikrasztis
ISZEINA

IATERBURY, CONN.
Yra tai vien?s gryniausiu, kas 

link padavimo Amerikoje Lietu- 
v isz k u laikraszcziu. Iszleidžia- 
mas kriszczionkzkoje dvasioje. 
Žinių daugiausiai apie Amerikos 
lietuvių reikalus.

Ant metu tiktai $1.
Welitina kiekvienam jį skaityti. 
Raszykit ir pinįgus siųskit int sdreso:

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

Iszsiunczlame in wi»n» miestu* Ir miestelius visos A* 
merikos visokius daiktus, kaipo tai: Maszinas dėl siuvi- , 
mo, Maszinu dėl drukawoji.mo gromatu, Siutus, Overkc 
tus, Wargonus, Armonikas, GraJyjamas Dėžules, Klarne
tas, Fleitų, Basetles, Skripkas. Gitaras, Triubas, Žiūro
nus, Britvas, Peilius, Widelcius, Ssauksztus, Slriclbas,1^! 
Revolverius, Laikrodžius, Laikrodėlius, Lenoiugeliut, 
Kompasus, žiedus. Auskarus, Abrozus ir'visokius kitus 
daiktus, i Teipogi padidiname fotografijas, dirbdiuame 
luksztus dėl laikrodėliuJt t. t. Prisiuncziame katalioga
kožnam dykai Adr«sawokit teip:

Kelpsch, Noreiko & Co., 
56 nfth Avė., CHICAGO, ILL.

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

kertfi 18-tos ir Loomis ui., CHICAGO.
Užlaiko didžiausię krautuvę

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

Lietuvvys Kazimieras Ramanauskas, 
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 gali būt 
tikru, kad gaus teisingę ta v orę ir nė ant vieno cento nebus ap
gautu. ,

— Beeinant namon naktyj, J. 
Gulai, visai netoli jo gyvenimo, 
ant de Koven ui., užpuolė trys ap
siginklavę plėszikai ir prikiszę 
prie nosies revolverius, liepė pa
kelti rankas. Bet kad užpultasis ki- 
szeniuose pinįgų neturėjo,plėszikai 
Mtėmė nuo jo vien drabužius ir 
nauję kepurę ir ant atsisveikini
mo sudavė kelis kartus į galvę 
ir pabėgo.

► a
— Pereitę nedėlię, ant policijos 

stacijos ant W. Chicago avė., at£- 
jo Petras Lange, su savo paezia ir 
su trejetą vaikų, isz kurių vy
riausiasis 5 metų, jauniausiasis 
gi vos vieno mėnesio. J uos mai
nam ų savinįkas iszmetė isz 
gyvenimo, taigi neturėdami kur 
pasidėti, atėjo ant policijos sta
cijos. Czia isz tik r o rado tuom- 
tarpinę prieglaudę.

— Panedelio vakarę, į kantorę 
Boernerto, aut La Šalie ui., kur 
parduoda szifkortes ir siuntinėja 
pinįgus, užėjo netikėtai du plė
szikai ir paliepė kantore ėsan- 
cziam jo savinįkui pakelti ran
kas ir ne-ikrutinti. Tas priverstas 

• atkisztais revolveriais, to įsaky
mo paklausė. Plėszikai paėmę at
skaitytus ant stalo pinįgus, isz- 

. bėgo. Laimėjo-czia gerai, nes 
pinįgų buvo su virszum 2000 dol.

— Po nr. 215 ant Illinois str. 
likosi savo vyro paszauta į peczius 
Mary Willard. Ji mat apleido 
savo vyrę ir paėmusi savo pu
santrų metų sūnų, apsigyveno 
pas motinę. VVyras jos girtuok
liavo ir tankiai ję ir vaikę'musz- 
davo. Wyras atėjo pereitę suba- 
tę ir norėjo prikalbėti moterį 
grįžti atgal pas jį. Ta vienok aut 
to nesutiko ir atsisukusi norėjo 
pasitraukti; tęsyk vyras iszsi- 
traukė revolverį ir paleido >kul- 
kę jai į peczius.

— Gyvenime Ericksono, jo 
parsamdytame kambaryj, namuo
se po nr. 225 W. Huron str., gy
veno mergina Wiggin ir naszlė 
Peterson. Kada pereitos nedėlios 
rytę to kambario gyventojos il
gai nekėlė, Erickson nuėjo pažiū
rėti į ;ų kambarį ir pamatė 
Petersonienę gulinezię ant grin- 

'dų prie atidaryto lango; Wiggi- 
nytė gulėjo, teiposgi be žado, lo
voje. Paskutinę nugabeno į pa- 
vieczio ligonbutį, kur ji, nesu- 
grįžus prie žado ir pasimirė. Pe
tersonienė berods atsigaivaliavo, 
bet ne moka apsakyti, kas su ja 
atsitiko.

— Detektyvai Sullivan ir O’ 
Connor, stovėdami ant kertės 31 
ui. ir Wenthvorth avė, užtėmyjo 
ateinantį vagilių, Johnę Galla- 
gherę, kurio policija nuo seniai 

jieszko. W agi liūs teiposgi pažino 
detektyvus ir leidosi bėgti. Pra
sidėjo gaudymai, laikė kurių 
teip vagilius, kaip ir gaudantį jį 
paleido keletę szuvių. Darbinį kas 
Geiber, gyvenantis ant Wenth- 
vorth avė., iszėjo per užpakali
nes duris į terpulyczį pažiūrėti,

Antras Balius,
Nedėlioj, 28 AVasario, Czechisz- 

koje salėje “Narodny Sin,”585-587 
Centre avė, kertė 18tos, “Drau
gystė Lietuvos Sunų”,Chicagoje, 
turės savo antrę balių, ant kurio 
grajys puiki muzika, bus daugybė 
jaunimo, szokiai ir kitos gražios 
žabo vos. Už tai visus lietuvius 
ir lietuvaites szirdingai užkvie- 
czia atsilankyti ir pasilinksminti 
priesz Užgavėnes. Komitetas.

(13 ir 27 Wasario)

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

Juozapo rengia didelį balių ant 
26 d. Wasario, priesz pat Už
gavėnes; salėje St John Baptist, 
ant Bartlet Place, ant kurio gra- 
jys gera muzika, bus szokiai ir

valandę vakare. Įžengs 25c. 
Wisus lietuvius ir lietuvaites 
szirdingai užkvieczAme atsilan
kyti. (20-2) Komitetas.

. Ben. Hatowskis.
627 S.Gana uite Jndd, Chioion, II '

Dirba, taiso ir parduoda:
LAIKRODŽIUS, LAIKRODĖLIUS
Lonciug’-lius, Žiedus, Špilkas, auskaru-

,!"r‘ 1 L'k" ° ! 1 ' '(i ir- 
Karatų, aut 15 akmenų su ikrais Elgino 
a .. - - ,
cz.u, "

Kis tik ko reikiliujete ateikite pis mine, 
pirkaite wiskę pigiau kaip kitur.
Ziegorelaczistyimas50c. Sprendzyna 50c. Styklas ir skazupkoa 10c 

Szlubinej ziedaj 56 ir 72 prabos nog $3 iki $6. Sidabrini
“Etgin" tiegorej 47.00. Wy8k»

“LIETUVA”
Nedelinis Laikrasztis

Iszeina Chicagoje kas subata ir paduoda žmonėms
skvarbiausias ir teisingiausias žinias

Ibz Amerikos, Lietuwos ir wiso paswieczio.
“Lietuva” kasztuoja ant metų tik $2. Kas abu do- . 

liarus užsimoka isz virszaus, gauna puikę knįgelę, vertės 50c.,' 
dovanų. Kas užsimoka $1, gauna knįgelę už 25c. Knįgelę gali 
sau iszsirinkt isz musų kataliogo kas kokię nori, kęd tik nebran
gesnę per 50c. o’prisiųsime dykai.

“Lietuva” yra labjausiai 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 locname 
name turi kuopuikiausiai įrengta visę spaustuvę.

“Lietuvos” Redakcija parduoda szifkortes ant ge
riausių laivų, siuuczia 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.
. ana r.

2746 Margitich V.
2750 M&ssanis F. G.
2765 Montvillo J.
2759 Matyki M.
2765 Nergi Fronja 
2775Pajian M.
2776 Pecikievicz J.
2784 Polieja John
2790 Puriz Jana
2791 Ra be 18 k i F.

G romą tos ant paczto.
2602 Adelanas J.
2603 Andriko St.
2620 Bredis M.
2627 Cebie Petar
2639 Dopke Jozef
2640 Duoda Jozef 
2642 Džiewior W.
2668 Grucel Jozef 
2672 Gyger Mirie 
2676 Hanko Pawel
2693 Ihvasnicka E. 2809 Ruzanska A.
2694 Joniszkowic J. 2831 Sindzinski T.
2695 Juricki Jan 2833 Smagacey J.
2696 Kak ja jo Anna 2846 Sutorpa F.
2706 K i visto Kari — ~ -
2911 Kadat.Vaclav
2717 Koreicke M. O. 2854 Szretapszki G. 
2724KrukeF. --------- ' ’
2626 Lajka Juzef 
2732 Lengven J.

■ 2808 Rudautskas Antanas
2849 Szonsiknadki August

Nedėlioj, 14 Wasario, 6 va
landą vakare, salėje Szimaiczio, 
650 So. Canal Str. “Liet. Republ. 
Kliubas Algirdo” laikys savo 
metinį mitingę, ant kurio bus 
rinkimas naujos administracijos. 
Užtai visi sąnariai yra užkvie- 
cziami pribūti.

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

dabar asz gyvenu po nr.

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

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

rnegeriausią tavorę. pigiausios prekės kaip visur kitur. Ndpirk kitur, pakol 
ne pamatysi musų taworę.

Su guodone M. Rubin, 644 Blue Island Avė., kerte 18tos ui-

PTnįgus 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”, gromata registruoti nereikia, 
prisiųskiteprastoje gromatoje, nes ant jo nieks, be mus, pinįgų isz paczto ne- 
iszims.

Ofisas “Lietuvos” esti kasdien atidarytas nuo 7tos valandos ryto iki 9 vi
karo, o nedaliomis nuo 12tos widurdienio iki 6 vakaro. Chicagiečziai turinti 
kokius reikalus, teiksis atsilankyti minėtose valandose.

2847 Szimkus A.
2848 Szerksznis A.

2857 Szvarlis Jonas
2883 Wystrkuy J. 
2880 Tikas John

Pajieszkojimai.
Pajieszkau savo draugo, Petro 

Wisztaliuno, paeinanezio isz We- 
lioniszkes, Panevėžio pav., Kau- 
no.gub. Jis pats, ar kas kitas, teik
sis duoti žinię ant adreso szito.

J. Palilionis
756 W. 21str. Place, Chicago, III.

Pajieszkau savo pusbrolio, Au
gusto Micevycziaus isz Kauno 
rėd., Griekiszkių kaimo. Teiksis 
atsiszaukti ant adreso szito.
Mike Poszkevicze, Marquette,Ill.

Pajieszkau savo draugo, Marty
no Mitrikevicziaus, paeinanezio 
isz Suvalkų rėd., Kalvarijos 
pa v., Menkupių kaimo. Pirmiau 
jis gyveno Mahanoy City, Pa. Jis 
pats,ar kas kits,teiksis duoti žinię 
ant adreso szito: Michal Wassen 
2528 Tilto n St. Fhiladelphia Pa.

Pajieszkau Ignoto Baulanskio, 
paeinanezio isz Kauno rėd., 
Telszių pav., Eidžiolų kaimo. Jis 
pats, ar kas kitas, teiksis duoti 
man žinię ant adreso szito: 

Kazimieras Barauskas.
422 Msin St. Ne v Britain, Conn.

Pajieszkau savo draugo, Miko 
Kubiliaus, paeinanezio isz Suval
kų rėd., Marijampolės pav., 
Weiverių gmino, Kazliszkių. 
kaimo.Jis pats, ar kas kitas, teik
sis duoti žinia ant szito adreso:

Mike Miller, North Jay, Me.

Preke p|n(gų.
Rus kas rublis po.............
Prusiszkos markės po....

.53c.
24jc.

- 3czias Lietaiiszkas Teatras.
“PinĮgai-Galwasukiai”.
Nedėlioj, 14 Wasario 1897m., 

Draugystė Simano Daukanto, 
Chicagoj, atgrajys 3czię lietu- 
viszkę teatrę, po vardu “Pini 
gai-Galvasukiai”. VVei kalas 
Pinįgai—Galvasukiai bus atgiajy- 
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 artymo 
norėjo pralobti: nieks jam daugiau* 
ne buvo ant mislių, kaip tik pi
nįgai; apie pinįgus mislyjo, apie 
pinįgus rūpinosi ir visokiais pra
gumais stengėsi vien 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. Įžanga 
tik 25c.

Po teatrui-balius! VVisus lietu
vius ir Įeituvaites szirdingai už 
kvieczia atsilankyti.

„ Komitetas.

Statymo namų ir skolini
mo Draugyste.

Pereitę utarnykę susirinko 
gerokas lietuvių būrelis į salę L 
Ažuko, apsvarstė reikalę už
dėjimo Statymo namų ir Skolini
mo Draugystę ir visi ant to su
tiko. Isz karto prisiraszė apie 20 
sanar ų ir nutarė suazaukti antrę 
mitingę, teiposgi ant utarnyko, 
16 Wasario, 8 valandę vakare į 
tę paezę L. Ažuko salę, dėl ga
lutinio apsvarstimo. Dėltogi da
bar vėl užpraszome visus lietu 
vius norinezius prigulėti prie 
draugystės, idant teiktųsi ant 
szio mitingo kuo skaitlingiausiai 
susirinkti. Komitetas.

Naujas ‘
Lietnwiszkas Saliunas.

Fel. Majausko 
3301 Laurel 
kerte 33czios ui.

UilalUa iwleiU 
bawar*ka Alų, <•- 
rlausias... - *

balių ir aresiallju.

rlelkai, 

ir puikiausias 
rus.

Prie Biliūno tu
riu puike didelis 
sale ant mitingu.

Ateik broli pamatytie ir to wlso 
pabandytie.

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

CHICAGO, ILLINOIS.

Geriausias Saliunas
WIDUBYJE MIESTO

— pis —
A. J. KOWALSKI

40 La Šalie Str.
Kuriime randasi geriausi gėrimai, ir 

puikiausias užkandis, sziltes ir szaltu, 
wisada yra ant stalo. Bartenderis yra 
lietuwys; taigi lietuviai .turėdami kokį 
reikalj mieste, gali pas Jį gaut rodi, 
nes snliunas randasi visai arti korto 
(City Hali).

PIGIAUSIAS KROMAS

Czebatu ir Czeweryku
M.W.Goodmana,693 N. Gay St.

BALTIMORE, MD.
Per sztih 10 dienu taria ieipaduotle wua* 

mano iiemlniue tawom», kaip tai: Ceebatui

— Geri a ūse lietuvi szkai-Ienki- 
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 noadynosll ry-, 
to iki 2 po pietų D-ras M. F. 
Božyncz, o D-ras M. P. Kosakaus- 
kas randasi Czetvergais ir Nedė
liotos no 10 iki 12 adyn. vidur
dienio ir daktaras W. Statkevi- 
ežius randasi kožname laike. Ant 
pareikalavimo gali paszauktie'in 
aptieka per telefoną kiekviena 
daktara, koky kas nori ir kožnoje 
valandoje. Teipogi ant pareikala
vimo iszsiunczeme yvairias gy- 
diklas visur, atsakome laiszkus 
yvairiose kalbose; ir gydome Jy 
gae per laiszkus.

Telefonas Yard 709

HILLE’S FOTOGRAFAS, 
3452 8..Halsted ui.

Nujitna psiklM FotognfijM, ai tįsiai tiktai

la voMlia Ir kitokiu reiki/u uajimi Fotogra 
fljis kopa ik lasei.

“GARSAS”
AMERIKOS LIETUWID,

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 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.

| Mu, Adresas ^rsas” PoblishlUg Co.
SHENANDORH, PA.

wlaks pa» mine d«b*r nll pirkti beereik ui p«- 
lepnkei. Dėlto atkreipiu atyd* wis« įplluki- 
niu ir paiyitemu ir pruuu ateit pamegyt, o 
KriitUcryiite kad teip pigiai a teku r neriai te, 

ip pa« mene 8U duODONK
M. W. Goodman.

Gaieta Handlowo-geograflcxna, 
organ *Polskiego Towariystwa 

Handlovo-geograflcznego ,
(pnMtem »taiy 

doditek "Prref^du W,t«cbpol»ki«<o”) 
wychodxi 1. i 15 k aid ego miesiąca.

Prenumerata roezna
v Ameryce pfilnocnej 

Pčlroczna.

E ZAN]EW8K1S.
924 33rd Street, Chicago.
Lietuwisziras kriauezius.

Užlaiko puikiausię kriaucziszkę 
Sztorę ir geriausei padirba Viso
rius vyriszkua drabužius: siutas 
tisines, b rus lotus ir tt. Siuva 

drapanas kuo greieziausei, isz ge
riausių gelumbių, ir už pigesnę 
preke kaip perkant gatavas. Tei
pogi taiso ir oaystyja visokius 
drabužius. Darbę atlieka gerai, 
gražiai, greitai ir pigiai.

vynosi
....$2.

“Gazeta Handlovo-okoobaficzna"
będzie podawač dokiadne «prawosdania 
o potoženiu naszych rodakdw po zagra- 
nicami kraju, oraz wbkaz<5wki i difob- 
MACTB DOTTCZęCK BMIORACYT IKOLONIZA- 
cn, oraz ekonomieznego stenu rdinych 
kraidw, a zwlaszcza tych ziem, do kt4- 
Sch ludnožč wychodcza nasza podaža.

lem gazety r<5wniei będzie popieranie 
prie m y siu i handlu polskiego a zwlaax- 
cza wywozowego (eksportu) przez do- 
ttarezanie najžwiežsxych wiidomo4ci o 
handlowych stosunkach zagranicy.— 
Oprdcz t ego, “Gazeta Hakdu>wo-geo- 
graficzna” umieazczač będzie wycz^r- 
puj|ce sprawozdania z najnowzzego tu- 
chu naukowe geografieznego.

Redakcval Jdministraeya: 
Lwow (Lembsrg-Austria) 

ulica Mochnackiego 1. 12.

W. SZYMANSKI
624 Blue Island Avė:

užlaikau didžiausia

Kraiitūiia Mebliu.jĮį1". . . . . . . . . . .
kaipo tai;

Stalų, Szėpų, Lowų, Peczių, Lem- Kj|| 
pų, Divanų ir t.t. o parduodu 
wiskę pigiau kaip visi kiti szto- 
rai. Teipogi parduodu ir^ntmėne- \V 
sinių arba nedėlinių iszmokeeczių. <B-» 
Pamėginkit pas manę, o pamaty-. Br"- 
site, kad daug geriau ir pigiau 
pirkaite viską, nė kaip kur pas ---- ———— ---------------kokius žydus. Ū^ESTSTOVE PlMINDiEWORLDi

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

Ofisas: 4 Li Sills St., Rai mis 620. Gyienlnns: 112 V. Didsion St
Atlieka provas visuose suduose, iszdirba visokias popieras_

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

Gali sueiszneket. lenkiszkai.
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