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Isz Užmarės.
Politiszkos žinios.

Susiriszimas Maskoliuos 
su Prancūzija.

Kam reikalingas susiriszimas 
Prancūzijos su Maskolija? Wisi 
neprigulmingi Europos laikrasz- 
cziai wienu balsu atsako: reika
lingas jis ir naudingas wien 
Maskolijai. Maskolija ne dalei- 
džia jau dabar paežiai Prancūzijai 
atlikti uė wieno užrubežinio 
reikalo, stabdo visaip Prancūziją, 
jeigu ji nori be Maskolijos tarpi- 
nįkystės padaryti kokią nors su
tartį su sawo kaimynais. Tokiu 
budu Prancūzija pasidarė kaipo 
provincija Maskolijos. Jeigu 
Prancūzija iszsitaria apie dvi sa
vo nužudytas provincijas, kurias 
norėtu atgauti nuo Wokietijos ir 
milijardus pinįgų, kuriuos 1871 
m. turėjo pergalėtojui iszmokėti, 
maskoliszki laikraszcziai ragina 
to visko iszsižadėti, nes už to 
kius mažmožius ėsa nepritinka 
dviem kulturiszkom tautom lie
ti krauju savo sūnų, arba rodyja 
Prancūzijai palikti iszriszimą to 
klausymo Maskolijai, kuri pisi- 
stengsent sutaikyti Prancūziją su 
^Vokietija.

Jeigu Maskolija stabdo pasikė
sinimus Prancūzijos atimti atgal 
paveržtas provincijas, tas užta
tai ji pati siundo Prancūziją ant 
Anglijos. Kodėl? Atsakymas 
lengvas: Maskolija, turėdama 
silpną laivyne, negal pradėti ka
rės su Anglija, kuri vien neda- 
leidžia Maskolijai užimti Turkiją. 
Ant Europos nelaimės, Anglija 
be pritarimo Prancūzijos užėmė 
Egiptą. Tas tai nelaimingas E- 
giptas ir yra, teip sakant, pleszkė- 
mis, į kurias Maskolija įsikinkusi 
Prancūziją, priverezia ją traukti 
isz dumblyno Maskolijas vežimą. 
Anglija Maskolijai užstoja kelią ir 
neduoda užimti Turkijos, Anglija 
ir Japonija rengia atsakanezią pa- 
siprieszinimo pajiegą stabdanezią 
platmimasi Maskolijos Azijoj; 
kadangi Maskolijos wien pajiegos 
ant jų suwaldymo neužtenkanezios 
todėl tapo prikinkyta Prancūzija, 
kuri, jeigu užtiks karė su Anglija, 
turės su sawo laivyne uždengti 
Maskolijos pakrantes. Taigi tas 
wien mieris yra susiriszimo Pran
cūzijos su Maskolija., ir jis vien 
Maskolijai naudingas, Prancuzi 
jai gi nieko gero atgabenti ne 
gal.

Teisingai raszo apie tą susiri- 
szimą p. Wilson, laikrasztyj 
“Fortnightly Reviev”. “Pers vė
limas ginkluotų pajiegų”, sako 
p. Wilson, “pereina į szaiį anti 
europeiszkos kombinacijos, kaip 
galima pavadinti Prancūziją ir 
Maskoliją, ir susidrutinimas sla
vų susiriszimu su Prancnzija gal 
suteikti Europai tokią nelaimę, 
su kuria gal būt sulygintas tik 
atėjimas hunnų. Ant VYokietijos, 
ant jos kultūros puls pirmiausiai 
barbariszka isz rytų vilnis galin
ti isznaikinti nesuprantamą jai 
kultūrą. Bet Wokietija atsisakė 
nuo savo politikos prieszinimosi 
Maskolijai.” 

r Ar pasieks vienok Europą ta 
nelaimė—sunku įtikėti: Prancū
zija greitai persitikrins, kad susi
riszimas su Maskolija jai naudos 
ne atgabena dabar, todėl nuo 
Maskolijos atsitrauks greieziaus 
ar vėliaus.

Wokietija.
Nesutikimai terp Anglijos ir 

VVokietijos ui valdybas kitose 
svieto dalyse, suartino ir Wokie- 
tiją su Maskolija ir mažai te rei
kia, o Wokietija teiposgi įsikin
kys į Maskolijos wežimą. Laik
raszcziai buwo pagarsinę, buk 
ciecorius Mikalojus buvo pažadė
jęs sutaikyti Prancūziją su Vo
kietija ant tokių iszlygų :kad Vo
kietija pripažįs atimtoms nuo 
prancūzų provincijoms savisto- 
vystę. Nors Prancūzijos ministe- 
riai ir prezidentas gal laižytieji 
maskolių waldonui, tai wienok 
prancūzų tauta dar ciecoriaus Mi
kalojaus įsakymo ne klauso; prezi
dentas atsakė, kad ant tokio už
baigimo nesutikimų prancūzai 
ne sutiks.

Widuryj VVokietijos iszdygo 
savitarpinė neužkanta terp gy
ventojų ir tarnaujanezių kariau
noj ir tokia vidurinė luomiszka 
neužkanta ne tik nesimažina, bet 
prieszingai, kyla. Gyventojai 
pradeda nekęsti vokiszkų oficie- 
rių, kurie pradėjo, ant užbaigimo 
nesutikimų pradėtų alaus parda- 
vinycziose, vartoti szoblę. Cieco
rius kalboje į oficierius liepė 
jiems szalintiesi nuo alinyczių, | 
bet užtatai, jeigu ant jų užpultų 
civiliszki gyventojai (ne tarnau
janti kariaunoj),liepė, ant atsigy
nimo, pasinaudoti isz ginklo. 
Tok s-ciecoriaus atsiliepimas dar 
labiaus įerzino gywentojus ir tik 
dar labiaus pakėlė neužkantą, tik 
dabar ji kreipiasi jau ir priesz 
cieeorių. Tas randui ant gero ne- 
iszeis. Randas neužilgio, ant su- 
drutinimo laivynės, pareikalaus 
nuo parlamento pinįgų, bet gali
ma tikėti, kad parlamento pa
siuntiniai užmokės už įsakymą 
ciecoriaus wartoti ginklus asa- 
biszkuose nesutikimuose su gy 
wentojais ir atmes tą rando rei- 
kalawymą.

Turkija.
Naujų žymesnių pjovynių Tur

kijoj ne atsitiko. Padėjimas vie- 
nok sultano ne pasigerino. Kas- 
link apetalidymo pjovynių Armė
nijoj, pasakoja, buk Europos 
vieszpatystės pareikalaus, idant 
Armėnijai butu pripažinta vieti
ne patvaldystė po Europos už- 
žiura. Armėnija mokėtu sultanui 
tik atsakantį kasmetinį mokestį, 
teip kaip dabar Bulgarija arba 
Egiptas. Teip buvo is/ pradžių 
su Serbija, Grekija ir Rumunija, 
kurios įdabar su visu savistovūs 
vieszpatystės. Jeigu tokias tiesas 
salėtu gauti armeniecziai Ar- 
menijoj, isz to, po kokiam laikui, 
iszdygtu su visu neprigulminga 
wieszpatystė. Tokį užmanymą 
paremtu wisos Europos tautos 
apart Maskolijos, kuri, turėdama 
dalį Armėnijos po savo valdžia, 
prieszįsis visada Armėnijos ne- 
prigulmystei. Tuom tarpu arme 
niecziai iszsirinko sau naują savo 
tikėjimo virszinįką. Angliszki 
laikraszcziai pranesza, kad Mas
kolija todėl prieszinasi Armeni- 
nijos savistovystei, kad nori už
imti visai Mažają Aziją. Tam tik
slui, kaip sako, ji jau sutraukė 
kariauną ant Kaukazo ir į Pietine 
Maskoliją.

Iszpanija ir jos valdybos.
Iszpaniszkas užrubežinių daly

kų ministeris savo kalboje isz- 
reiszkė, kad terp Iszpanijos ir 
Suvienytų Wieszpatysczių Sziau- 
rinės Amerikos yra kuo geriausias

sutikimas, kad randas Amerikos 
ne remia kubieczių, bet -tik pri- 
vatiszki žmonės, už ką Amerika 
ne galint būt kaltinama. Taigi 
paskalas apie nesutikimus ir lau
kiamą terp Iszpanijos ir Ameri
kos kare neturįs nė jokio pama
to.

Ant Kubos buwo keletas ma
žesnių susirėmimų. Kubieczių 
vadas,Serafio Sanchez, norėjo pa
veržti Condado, kuriame buvo 
70 iszpaniszkų kareivių. 2000 
kubieczių leidosi į Condado, bet 
su dinamitinėms kanuolėms likosi 
numuszti. Besitraukdami degino 
triobas ir laukus cukrinėms len
drėms uždėtus. Jenerolai Aminąu 
ir Amor užpuolė ant kubieczių 
apkasų, kuriuose buvo 2000 ku
bieczių ir į 2 valandas tuos - ap
kasus paveržė. Kubiecziai nužudė 
ežia 60 žmonių, iszpanijonys gi 
tik 20. Generolas Weyler pasakė 
korespondentui laikraszczio “EI 
Liberal”, kad dar dvi sanvaiti 
pasiliks provincijoj Pinar dėl 
Rio ir dar priesz Kalėdas žada 
galutinai pergalėti pasikėlėlius. 
Kubieczių vadovas Maceo yra 
pietinėj dalyj provincijos ir jis 
nesiduoda į muszį įtraukti, 
besiartinant iszpanijonėms, pasi
traukia.

Ant salų Filipinų iszpanijo
nėms ne pasisekė pergalėti maisz- 
to: jie, užėmę provinciją Batan- 
gas,tikėjosi apmalszyti maisztąant 
visos salos Luzon, bet dabartinės 
isz ten pareinanezios žinios pa
duoda, kad maisztą pakėlė ir ap- 
skrieziuose Taal, Lemery, Cala- 
ca, Banen ir kituose. Maisztinį- 
kai pasibraukė tik nuo jūrių kran
tų, kur gal įgriebti kanuolių szu- 
viai nuo laivų, bet užtatai vidų; 
ryj salų susidrutino.

Apart Kubos ir Filipinų,maisztą 
rengia priesz iszpanijonų valdžią 
ir gyventojai salos Porto Rico, 
didelės salos netoli Kubos.

Isz Lietuvos.
Iszdegč kaimas Smolia- 

nica.
Naktyj, 22 d. Spalių, iszdegė 

kaimas Smolianica, Pružanos 
pav., Garteno gub. Spėja, kad 
ugnis užgimė nuo padegimo. Už
sidegė kluonas starszinos ir nuo 
ežia perėjo ant kitų anksztai 
viena prie kitos pastatytų 
triobų. Iszviso sudegė 42 ūkės su 
visais ukinįkų turtais. Blėdį 
skaito isz viso ant 15400 rublių. 
Sudegusios ūkės buwo užaseku- 
ruotos tik ant 2865 ru
blių, taigi žmonelėms daug atseis 
žudyti. Tuom tarpu padegėliams 
trūksta ne tik pastogės, bet mai
sto ir apsirėdymo, nes visi jų 
turtai ugnyje pražuvo.

Bjaurus wyro darbas.
Kaime Miknevicziuose, netoli 

miestelio Hanuta, Szventėnų pa- 
vietyj, Wilniaus gub., Maniuose 
vieno ukinįko, 18 d.' pereito 
mėnesio, iszgirdo moteries riks
mą, ant kurio ir subėgo kai 
tnynai; įeiti į vidų ne buvo ga 
Įima,kadangi durys bz vidaus bu
vo užkisztos; pasisekė subėgusiems 
iszin ti langą, per kurį ir su
lindo ant pagelios subėgę kai 
mynai ir uždegė žiburį. Ant pe- 
cziaus mėtėsi su iszverstoms 
akimis namų gaspadinė ir wėmė 
teip baisiai, kad per burną lindo 
net viduriai;
vyras neva

ja, kuri jų r« ikalauja 3,500,000, 
000. Mažiausiai kiauszinių suval
go italijonys.

Pinigine reforma Maskoll- 
joj.

Europos laikraszcziai pradėjo 
garsinti, kad tuom tarpu Masko- 
I ja sulaikė dar pinįgų reformą, 
taigi kad neįves dar szį metą 
aukso, vieton popierų ir cidabro. 
Žinios, tos pasklydusios po laik- 
raszczius,pasirodo neteisingom s. 
Projektas iždo ministerio 
yra jau galutinai apdirbtas 
ir pradžioj Gruodžio mėnesio, 
szių metų, taps paduotas 
ant nusprendimo į vieszpa- 
tystės rodą. Jeigu ta ministerio 
apdirbtą projektą priims, ne bus 
jau daugiaus kliuezių ant įve
dimo auksinių pinįgų ir Masko- 
lijoį. Nežiūrint ant to ar vieszpa- 
tystės rodą priims ministorio 
projektą, tasai, turbut pasitikėda
mas, kad jo užmanymas ne bus 
atmestu, nė ne laukia galutino 
nusprendimo, bet duoda jau szį 
metą padirbdinti ant 100000000 
rublių auksinių pinįgų, kad tuo
jau s po vieszpatystės rodos nu
sprendimui turėti ganėtinai auksi
nių pinįsrų ant vieszpatystės rei
kalų.

Kaune policija visiems, ką tik 
patinka ant ulyczios, dalina foto- 
grafiszkus paveikslus mirties 
ciecoriaus Aleksandro III. Kam 
jie kauniccziams reikalingi, neži
nia. Gal būt policija nori, kad 
Lietuvos gyventojai isz tų pa
veikslų suprastu, kad gyvastis 
ir bjauriausių budelių ne amžinas, 
kad ir praliejusie daugybę nekal
to kraujo turės apleisti žemę, ku
rią savo bjauriais darbaia gana 
suterszė.

Wyras dwiejų moterų.
Antriuįkė Marijona Makagienė, 

apsigyvenusi dv; re Markučiuo
se, netoli Wiliiiaus, atėjo į mies
tą pas 1 dalies policijos viozinį 
ką ir papasakojo, kad jos vyras, 
Steponas Makaginas, apleidę- ją 
su mažais vaikais trys metai at
gal, apsivedė antru kartu ir gy
vena dabar \Vilniuje, ant Alek- 
sandrinės ulyczios, Sicino namuo
se. Makaginas likosi suimtas ir 
isai prisipažino, kad Bztikro, tu 

rėdamas vieną moterį, jis apsi. 
vedė su Karolina Bjr^zkucziute 
ir su ją turi teiposgi vieną vai
tą, antrą szliubą jis ėmė szį me
tą Asztrių VVartų bažnyczioj. Ma 
caginas sėdi dabar kalinyj.

Mediniai namai miestuo
se.

Laikrasztis “Novosti” paduo 
da, kad Diiiaburge tapo uždraus
ta statyti naujus ir taisyti senus 
medinius namus ant deszimties 
miesto ulyczių: visi griūvanti 
seni namai turės būt sugriauti ir 
jį jų vietą ne vale bus statyti nae 
dinių. Ant kilų § ulyczių medi
niai namai uždrausti tik szvares- 
nėse miesto dalyse. Randas, isz- 
davęs tokį padavadyjimą, vie
nok nepasirūpino apie vietą, kur 
galės patilpti neturtingi gyven 
tojai iszgriautų namų,

Kiaiiszinių reikalu įvy
nios.

Kiauszinis rodosi mažas daik
tas, bet ir jis didelį pelną atgabe
na. Daugiausiai suvalgo Europoj 
kiauszinių iinglijonys. 1895 m. 
anglijonys suvalgė 1500000000 
kiauszinių,isz kurių deszimta da
lis buvo isz svetur atgabentų, už 
kuriuos anglijonys užmokėjo 2 
milijonus doliarų. \Vokietijoj su
valgė 163000000 svarų kiauszi
nių vertės 75000000 markių, 
ežia daug kiauszinių atgabenta 
isz Maskolijos ir Austrijos. Iszve- 
žimas kiauszinių į svetimus 
krasztus labiausiai pakilo Masko- 
lijoj: 1870 m. Maskobji iszgabe- 
no 11000000 kiauszinių į sveti
mus krasztus už 2750000 frankų, 
1895 m. iszvežimas pasididino 
dauginus kaip szimtą sykių, nes 
isz ežia iszvežta 1250,000,000 
kiauszinių už 52 milijonu ir tai 
beveik vien isz parubežinių 
krasztų, t.y. isz Lietuvos, Len 
kijos ir Mažrusijos daugiausiai. 
Superka juos nuo žmonių po kai
mus žydeliai ir sugabena dide
liems miesto prekėjams, kurie 
siunezia į užrubežius. Paskuti
niuose laikuose isz Maskolijos 
pradėjo į užrubežius gabenti 
kiauszinius be kevalų, blekinėse, 
bet užrubežiuose visgi reikalauja 
daugiaus czielų, sveikų. Jeigu 
musij žmonės pats prekiavimu 
užsiimti mokėtu, į jų rankas pa
tektu keli milijonai pelno kas me 
tą, dabargi jis patenka į žydų 
perkupezių nagus. Iszvežimaa 
kiauszinių į svetimus krasztus 
pakilo ir Austrijoj, kuri jų perei
tą metą išgabeno apie 100 mili
jonų svarų, isz kurių treczdulys 
yra ežia sugabentų isz Maskoli
jos. Prancūzija daugiausiai kiau 
sziuių siunezia į Angliją. Isz Eu
ropos vieszpaty<czių Maskolija 
turi daugiausiai vviszlų, nes 57 
000000; tik Suvienytos Wiesz- 
patysteg Sziautinės Amerikos tu
ri jų daugiaus negu Maskolija 
(80,000,000). Amerika teiposgi 
turi daugiausiai ir kiauszinių 
(5,500,000,000 kas metą) ir dau
giausiai jų savalgo: ežia iszpuo- 
la po 98 kiausziniai ant kiekvieno 
gyventojo; toliaus eina VVokieti-

kas atsitiko, moteriszkė, vos 
galėdama kalbėti, papasakojo, 
kad ji bu savo vyru vėlai va
kare sugrįžo nuo kriksziynų; ežia 
vyras užvirino kvortą pieno ir 
privertė ją iszgerti; nuo to pieno 
ir apsirgo. Neužilgio potam ne- 
IŽiminga moteriszkė ir pasimirė. 
Kūną jos baisiai iszputė. Mat vy
ras turėjo numylėtinę, kuri pas
tojo neszczia, todėl mat ir pa
norėjo iszsiliuosuoti nuo senos 
savo moteries, kad galėtu su 
numylėtine apsivesti. Kokiais 
nuodais jis pasinaudojo,dar neisz-^ 
tirta. Žmogžudys tapo suimtas.

Užaugintas ^Vilniaus gub.
Wilniaus gub., kaip ir kitose 

Lietuvos dalyse, užaugimas szį 
meta vidutiniszkas, teip antai: 
derlingumas rugių. kvieczių 
buvo visur vidutiniszkas; avižos 
ir žirniai buvo ne geriausi, žmo
nes jų surinko mažiaus kaip vi. 
dutiniszkai kitais metais. Bulvių 
ir szieno surinko dauginus kaip 
vidutiniszkuose metuose. Javų 
prekės iki Lapkriczo buvo ma
žos, ne buvo ant jų nė pirkėjų: 
miesteliuose žydai mokėjo už- 
rugius po 45-50 kap; už kvie- 
ežius po 60-65 kap; už sėmenis 
po 60 kap: už avižas po 50 kap; 
už pūdą. Dabar moka: už pūdą 
rugių po 60 kap., kvieczių po 
85-90 kap; už sėmenis 90 kap., 
už avižas ir miežius po 60 kap. 
Iszeivystė kaimieczių į Siberiją 
pasiliovė, liet užtatai bežemiai 
darbinįkai pradėjo ant uždarbių 
ant žiemom traukti į miestus ne 
tik aplinkinėse, bet ir tolinus, 
kaip antai: į Peterburgą, Rygą, 
net ir į Odesą.

Ar tai teisybe.
Iszeinantis Lvove lenkiszkas 

laikrasztis, “Przegląd Wszech- 
polski’, pranesza apie atsiti
kusius maisztus Mintaujos gi
mnazijoj (Kurszėj). Gimnazijoj 
vaikai kiekvieno tikėjimo 
kalbėjo, pradedant mokslą, mal
dą prigimtoj kalboj. Katali- 
kiszko tikėjimo mokintojas, ku
nigas, gavo nuo direktoriaus 
įsakymą kalbėti maldą maskolisz- 
kai, bet tas atsisakė pildyti tą 
įsakymą ir iszėjo iszgimnazijos. 
Direktorius, su mokintojumi 
Miecznikovskiu, atėjo į 3 klasą ir 
liepė vienam mokintiniui kalbėti 
maldą maskoli.szkai, bet tas atsi
sakė, užtai likosi jis isz gimna
zijos pavarytas. Pasilikę mokin
tiniai nutarė, kaip tik ant ryto
jaus mokintojas Miecznikovski 
pradės maldą skaityti maskolisz 
koj kalboj, iszeiti visiems isz- 
kliasos. Kaip nutarė, teip ir pa
darė: kaip tik atėjo direktorius 
su Miecznikovskiu ir. pradėjo 
maskoliszką maldą, vaikai pa
kėlė riksmą ir tiesiog atsisakė 
melatiesi maskoliszkai. Nors 
direktotiu* visus gąsdino, susi
tarę 220 vaikų iszėjo isz kliasų ir 
norėjo iszeiti isz gimnaz jos, bet 
rado duris uždarytas. Direkto
rius nusiuntė telegramą pas kura
torių, o tas pas ministeiį. Koks 
nuo to atėjo atsakymas, nežinia, 
bet potam direktorius pradėjo 
priesz mokintinius teisintiesi ir 
szvelniai paklausė, ar jie nenori 
maskoliszkai melstiesi, ir atsa
kius, kad ne, nusprendė, kad 
tuom tarpu katalikai, pradedant 
dienos mokslą, visai nesimels.

Ar teisinga ta žinia, mes ne
žinome, todėl už ją ant save at
sakymo neimame. Padoudame teip, 

lenkiszkas

Savinįkai majoratų Suvalkų 
gub.: Baronas Ramsay ir Svie- 
czin, ant paminėjimo apvainika
vimo maskoliszko ciecoriaus, nu-, 
mažino landos samdantiems pa
livarkus ant pusės. Majoratai pa
sidarė isz atimtų nuo lenkų laike 
maiszto 1863 dvarų, kuriuos vi- 
8o k i maskolpalaikiai tiesiog sau 
prisisavino; Ramsay ir Svieczin 
gavo tuos majoratus dykai, to
dėl ir nėra kuom labai girtiesi, 
jeigu randas numažino.

Maskoliszkas stacziatikiszkas 
sinodas, ant sumaskolinimo lietu
vių,rengiasi padidinti skaitlių sta- 
cziatikiszkųcerkvinių mokslainių^ 
Lietuvoj. Maskoliszka apszvieti- 
mo ministerija tuom tarpu nesirū
pina apie uždėjimą 8 vietiszkų mok- 
slainių, taigi mat ji nori, kad 
Lietuvoj butu vien stacziatikisz- 
kos. Maskoliai pasitiki, kad pabai
gę tas mokslaines lietuvių vaikai 
bus prilankesni staeziatikystei.

Pagal, paskutinį suskaitymą 
gyventojų, atliktą policijos, 
VVilnius, be priemtesezių, tjjri 
isz viso 163000 gyventojų; į?i- 
gu gi prie to priskirti priemigs- 
czius, skaitliu? gyventojų pereis 
200,000 žmonių..

Koszedaruose, Wilniaus gub. 
tapo įrengia pradinė, svietiszka 
(ne cerkvinė) mokslainė. Liepo- 
jaus geležinkelis ant to padova
nojo 1000 rublių.

kaip apraszė minėtasszale gulėjo jos L«.r 
girtas. Paklausus, | laikrasztis.

Prekės laukų produktų Wil- 
niuje: avižos po 64-68 kap. už- 
pudą, grika-63-66 k.; sviestas: 
11 rub. 25 k.-11 rub.-50 k. glu
das szieno: 27-30 k.; sziaudų: 
23-25 k. pūdas.
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Musztynes bažnyczioj.
Lenkiszkoj bažnyczioj Bay Ci- 

tyje, Mich pereitos nedėlios po 
pietų atsitiko musztynes, kuriose 
daug žmonių likosi sužeistų. Per 
pamoks’ą mat kunįgas kuom už
gavo parapijoms ir tie pradėjo 
szaukti, kad kunįgas iszsinesz- 
dintu; nedavė jam paimti nė 
drabužių pakabintų zokristijoj ir 
ant galo sulaikė jį kaipo savo ka
linį. Po pietų kunįgo szalinįkai 
susirinko ant jo iszliuosavimo. 
Nuo to ir prasidėjo musztynes. 
Policijai su dideliu vargu pasise
kė musztynes apstabdyti ir paim
ti kunįga su savim, kurisai pa
ėmė ir bažny ežios raktus. 
Panedelio rytą musztynes vėl at
sinaujino. Bulmistras suszaukė 
mie&to urėdnįkų susirinkimu rei 
kaluose tų parapijonų maisztų; 
kalba, buk susirinkę nusprendė 
paszaukti miliciją.

Nužudė 200, o darbo negavo.
Kiip paduoda lenkiszkas laik- 

rasztfs “Kurjer Polski”, pas ap
sigyvenusį Milvaukeje, Juozą 
Budiszą, atėjo koksai nepažįsta
mas, kurisai pasisakė ėsas “ro 
daku” Jonu Konka, kad turi dide 
Ję farmą, kurios pats apdirbti ne- 
gal ir dabar reikalauja žmogaus, 
kurisai prižiūrėtu jo galvijus ir 
pardavinė'ų pieną. Budisz suti 
ko eiti ant farmos su dviem savo 
vaikais. Konka pažadėjo mokėti 
jam po $20, o vaikams: vienam 
$18, kitam $12 ant mėnesio ir pa
reikalavo $100 kaucijos kaipo 
ženklo, kad jie kitur darbo ne 
jieszkos. Budisz sutiko ant to 
ir padarė su Konka,pas advokatą 
Gonskį, kontraktą ant raszto. 
Kaip tik gavo pinįgus, liepė pa 
samdyti vežimą, paėmė Budiszo 
daiktus ir dvi kaszes su žuvims 
ir wiską nuvežė ant geležinkelio, 
kaip sakė, idant nusiųsti ant far 
mos. Wisi daiktai Budiszo verti 
buvo apie 100 dol. Konka nuva
žiavęs ant geležinkelio, jau dau
ginus nesugrįžo. Budisz ne isz 
syk suprato, kad likosi prigautu, 
todėl ir davė žin:ą į policiją jau 
per vėlai. Pasirodė, kad Konka 
kaszes su žuvvims iszsiuntė į De- 
lano, Minnesotoj, Budiszo gi 
■daiktus į Chicagą, kur gal ir pats 
iszvažiavo.

Mokslaines Manitoboj.
Manitoboj, angliszkos Kanados 

dalyj, traukėsi nesutikimai terp 
katalikų ir gyventojų kitokio ti
kėjimo už mokslaines. Nekatali- 
kiszka parlamento pasiuntinių 
dalis užgyrė naujus įstatus, pagal 
kuriuos mokinimas tikėjimo mok- 
slainėse likosi visai apleistas. 
Tas uigyrimas vvienok nepatiko 
katalikams. Katalikai Kanadoj 
yra prancūzai, nes krasztas dai

pereitame amiyj tapo anglijonų 
nuo prancūzų paveržtas. Kanados 
prancūzai ne tik kad ne pasi- 
ganėdino pra-zalinimu tikėjimo 
mokslo isz mokslainių, bet pa
reikalavo, kad jose būt mokina
ma ir praucuziszka kalba. Randas 
priverstas buvvo taikytiesi prie 
to reikalavymo ir dabar ant galo 
likosi padaryta su prancūzais ka
talikais sutartis. Ant tolinus, wie- 
szose mokslainėse tikėjimo 
mokslas bus mokini
mas: jeigu jo reikalą pri- 
pažįs mokslaines globėjai, jeigu 
to pareikalaus tėvai ar auginto 
jai 10 lankanczių mokslainę inies 
tuose ir 25 vvaikų mokslainėse 
priemieszczių ir kaimų. Aut tikė 
jimo mokslo bus apvvercziama pu
sė paskutinės valandos, bet 'ne 
norinti ne bus priverstinai va
romi prie to mokslo. Apskri- 
cziuose prancūzų apgyventuose 
mokintojai turi mokėti teip pran- 
cuziszką kaip ir angliszką kalbą. 
Knįgos paskirtos prancūzų vai
kams turi turėti tekstą mokslo 
atspaudinią angliszkoj ir prancu- 
ziszkoj kalbose, kad vaikai isz 
palengvo pratintųsi prie anglisz
kos kalbos.

Bryan po rinkimu.
Demokratiszkas ant prezidento 

kandidatas, Bryan, nors jo per da- 
bartiniusrinkinius ne iszrinko, ne
paliovė agitacijos, bet kaip sako, 
turys rengti dirvą kitiems rinki
mams ir gerai iszreikszti visiems 
mierius demokratiszkos partijos. 
Pereitą suba’ą atsilankė jis 
Springfielde, Mo. ir buvvo ant 
dviejų mitingų, kur laikė kalbas. 
I*z ežia iszvažiavo tiesiog į 
Kansas City, kur praleido ne 
dėlią Per keturis metus yra 
gana laiko, teip karsztai dirbant, 
ant galo, ir kalboms medegos pri
trukti galės.

Netikę gidytojai.
Decatur, Ind. Gydytojai Sta- 

neburner ir J. Ulme isz Berne, 
Decaturo pavietyjjikosi suaresz- 
tuoti. Skundžia juos už nunuo 
dinimą Adelinos Brovn. Kūnas 
numirusios likosi atkastas ir isz- 
tikro pilvve surado nuodų pedsa- 
k?.

Bjauri prigavyste.
Laikrasztis iszeinantis mieste 

Sjattle, VVash , “Post Intelligen- 
Cer”, pranesza apie bjaurią priga- 
vvyste vvieno lenko, kokio ten 
Makovskio; prigautais gi yra tei- 
posgi daugiausiai lenkai. Szį me
tą, visokiuose lenkiszkuose laik
raszcziuose, pradėjo talpintioai a|>- 
garsinimai apie dalinimą žemės 
Washingtono sztete, norintiems 
ten apsigyventi ant farmų ; dalini
mu žemės užsiiminėjo neva kokia 
ten “ Washington Farming Land 
Co”, kurios užveižėtojumi buvo 
augszcziaus paminėtas Makovski. 
Tasai, raszinėdamas į visus krasz- 
tus laiszkus, kiekvienam norin- 
cziam farmerauti. žadėjo už 10 
dol. suteikti farmą 135 akrų ge
ros žemės ir dar atsių-ti kelionės 
tikietą pusdykiai. Žinoma, kad 
daugelis atsirado norinezių už teip 
pigią preką turėti savo f irmą ir 
siuntinėjo po lOdol. Makovskiui. 
\Viskas buvo gerai, kol neatsi
rado norinezių jau atkakti apimti 
nupirktas farmas. Tuos Makov 
ski gana ilgai viliojo, lie|>damas 
isz namų nesikrutinti, nes farmos 
dar ęsanezios neiszmieruotos. Ka
da vvienok ilgiaus negalima buvo 
prigaudinėti ir dažinojęs kad 30 
szeimynų neva nusipirkusių 
farmas isz Texa-o, nelaukdami 
atsiuntimo už pusę prekės paž idė 
tų keliones bilietų, pardavę vis
ką, kątik turėjo,rengiasi savvo kasy
tais atkeliauti, Makovvski pabė
go. Atkakę į Seattle persitikrino, 
kad minėtos “Washington Farm
ing Land Co.” vvisai nėra ir ji 
todėl negal ir farmų dalinti. Ne 
buvvo ką daugiaus daryti, atkakę 
ežia nutraukė į policiją pasiskųsti, 
bet ir policija nieko gelbėti nega
lėjo. Žinoma, jeigu kas isz atka
kusių turi dar kiek pinįgų, turės 
grįžti atgal, nes lengvas uždar
bis VVashingtone, kokį teiposgi 
Makovski žadėjo, yra ten su vi
su ne lengvas. Kiek isz viso

tiems į uniją. Taigi mes vien ra
ginti galime, kad musų broliai 
darbinįkui risztusi į darbinįkisz- 
kas organizacijos arba pristotu į 
jau ėsanezias unijas.

Iszlygos flarbo Japonijoj.
VVisi svieto krasztai pradėjo 

liaugytiesi japonieczių: Europa, 
Amerika, Australija bij >si,kadjie 
nesųgalientu tiek savo pigių isz- 
dirbimų, kad įvertai Eur<>įxis ar
ba Amerikos fabrikai ne liflTą 
priversti mažinti savo uždirbi
mus. Isz tikro, juo tolyn, juo pla- 
cziaus Japonijos iszdirbimai isz- 
siplatina. Nerasi didesnes ko
kiame isz Amerikos miestų par- 
daviuyczios, kurioje ne butų ja- 
ĮHiniszkų i.-zdirbimų. Tas pats 
yru Europoj, Australijoj, Afri
koj, Azijoj; deszimts metų atgal 
ir Warszavoj, apie NVilnių jau 
ne kalbėsime, ne galima buvo su
rasti uė jokių japoniškų iszdir- 
bimų, sz'ądieu jau ten yra speci- 
jaliszkos krautuvės, kuriose . yra 
vimi-tik japoniszki iszdirbimai 
Tas pats yra Peterburge, Mask
voj. Odes< j japoniecziai įrengė 
nesiliaujanczią parodą savo 
kraszto iszdiibimų. Jeigu Japo 
nijn gal visuf savo iszdirbimus 
gabenti, tai namieje turėjo 
skaitlius dirbtuvių pasididinti. 
Isztikro teip ir yra. Su pasidau
ginimu vienok fabrikų Japoni
joj, pasikėlė ten ir uždarbis dar
binįkų: sziądien jis jau beveik 
susilygino su uždarbiu Wokieti- 
jos darbinįkų Neseniai, paweik- 
shm, Jokabainoj paprastas dienos 
darbinįkas uždirlidavo vos 35 
centus, dabar jau ir už 70c. sun
kų gerą darb'nįką gauti. Užmo- 
kesiiis už darbą kylą beveik kas
dieną vis augsztyn; neužilgio 
gal bus jis didesnis negu visoj 
Europoj.Taigi,tur būt,ne tiek mo
kestis už darbą, kiek patsai darb- 
sztumas japonieczių tą padaro, 
kad jų iszdirbimai visur sau vie
tą iszkariauja.

iSZ 
Lietuwiszhu dirwu 

AMERIKO.
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Žinių dirbėjas.
Pereitame “Lietuvos” nume

ryje, pasirėmę ant raszto p. Mi-. 
liuszio, patilpusio “Vienybėj”, 
praneszėme apie myrį kn. Juo- 
disziaus. Dabar wėl “Vienybė” 
patalpino rasztą tikro Miliuszio, 
kurisai ra^zo, kad ano pirmuti
nio raszto nesiuntė ir kad kunį
gas Juodi szius ne pasimirė, kad 
pirmutiuis rasztas buvo melagin
gas ir ne jo raszytas. Taigi mat 
pirmutinis raszėjas, užsidengęs 
svetima pravarde, sumyslyjo pa- 
sztukavoti ir gal jam rodosi,kad 
atliko iszmintingą darbą Tuom 
tarpu po melagyste raszyti sveti
mą pravardę yra tai visai tas pats, 
kaip padėti svetimą pravardę po 
vekselių ant iszgriebiuio nepri- 
gulinczių pinįgų. Taigi tokia ne- 
iszmintinga sztuka lygi yra pa
prastai vagystai ir jeigu toksai 
sztukorius jau savo supratimo 
neturi, tai privalo žinoti, kad 
viso svieto tiesos, prisisavinusi 
sau svetimą vardą dėl kokio 
nors asubiszko mierio, baudžia 
kaipo paprastą prigavėję.

Lietusių iniiHztynes.
“Garsas”, korespondencijoj isz 

Gillierton, Fa., pranesza apie lie
tuvių pesztynes, atsitikusias įiei 
vestuves, kuriose keletas lietu
vių likosi sužeistų. Ant rytojaus 
praztynes vėl atsinaujino ir bu
vo dar smarkesnės: langai isz- 
lakstė, o slenkszcziai likosi krau
jais aptaszkyti. Korespondentas 
sako, kad “pas mus vis teip pa- 
sibaigia bankietai”! Isz tikro gė
da mums, didelė gėda! Ten, kur 
lietuvius skriaudžia ir niekina 
svetimtautis, jie ne drysta sau 
teisybės jieszkoti: jie dreba 
lyg drebulės lapas priesz 
masko i>zką žandarą ar zemskį, 
noiėdami tiems pasigerinti, isz- 
duodu j ems savo brolį, bet už 
tai, kur terp savęs susirenka, pra
deda daužyliesi, lyg rodosi vien4 
kitam nori užmokėti už 
skriaudas, kokias nuo svetimų 
turi kęsti. Toki szlyksztus nesu

žmonių prigavo, isztikro neži- 
n a, bet ant nelaimės, turbut, bus 
jų ir daugiaus, ne wien tie nelai
mingi, kurie į Seattle atkako. 
Makovski visur • siuntinėjo 
laiszkus iszgiiiauczius gyvenimą 
aut NVa^hingtono farmų, todėl 
gal būt, kad ir kituose sztetuose 
jam pasisekė ką nors į savo 
tinklus pagauti. Apart dabar 
atkakusių isz . Bremont, Tex. 30 
szeimynų, ėsą dar kita tiek szei 
mynų, kurios iszsiuntė Makovskiui 
pinįgus. Detektyvas Phillips už
siėmė lirinėjimu ir duži n>j<’, kad 
Makovski iszdumė iszSealtledvi 
ar trys nedėlios algai. Dažinojo 
teiposgi, kud M. pasakojo* buk 
jis dirba pas Webbą, prezidentą 
“VVashington State Immigration 
Society”—viskas vienok buvo 
melagystė. Gavo jis teiposgi tos 
draugystės bronzų ra s it siuntinėjo 
jas į tuos, kuriuos norėjo į savo 
tinklus prigauti; i:*zgriel>ė ir laisz- 
kamspopierą nuo tos draugystės 
ir ant jos laiszkus raezinėjo. Kas 
yra Makovski, ne galima daži- 
noti; pribuvo jis į Seittle Sėjos 
mėnesyj szio meto. Lz kalbos jo 
laiszkuose reiktu manyti, kad 
jis buvo žydelis, nors raszėsi ė»a» 
katalikas ir rūpinosi nevvaapie pas
tatymą katalikiszkos bažnyczios 
ir žadėjo, kaip tik “rodakų”, ku
rių vvien labo geidžia, susirinks, 

•jo kompanija savo kasztais par
trauks ir užlaikys lenk’szką kunį- 
g?

t Laivas “San Bonito”, netoli 
Kalifornijos pakranezių susidau
žė. Buvo ant jo 48 žmonės, isz 
kurių tik 35 iszsigelbėjo.

t Netoli Hamilton Mo. užside
gė Nealio namai; ugnyje sudegė 
5 Nealio vvaikų. Tėvai mat iszė- 
jo ant kokio ten pasilinksminimo, 
o namieje paliko tik vaikus, ku
rie ir užkrėtė ugnį.
į Prezidentas C’eveland atsi- 

szaukė į gubernaterių Californi- 
jos, Buddą,su praszymu, kad ap 
mainytu nusūdytam už i»zvary
mą isz relių geležinkelio trūkio 
ant nužudymo, AVordenui, tą 
bausmę ant kalėjimo.

t 15 jaunų wyrų isz Ensley 
City, Ala. norėjo mat pasivėžin
ti; kada jie užvažiavo ant 
vieno tilto, kulį tik 10 dienų 
atgal kaip pastatė, tiltas įlūžo ir 
su juom ir anie vyriszkiai įpuolė 
į Village Creejc. Wienas likosi 
užmusztas, trys mirtinai apkulti, 
kitų apkulimat lengvesnį. 

Isz darbo lauko.
* Canton, Oh. Dirbtuvės “lu

penai Brick Co”, nuo pereito pa
nedelio, likosi atidarytos.

5 Detroite, -Mich Didelė 
kriaucziszka dirbtuvė Muhlcy 
Co. nusibankrutino ir likosi už
daryta.

5 East St, Louis, III. “East 
St. Louis Packing Co”. dirbtu
vės, dėl stokos už-dsteliavvymų, 
likosi uždarytos,

•[ Yonkers, N. Y. Didelė ta- 
piceriszka dirbtuvė Alexandro 
Smilho ir Suuaus, dėl stokos pir
kėjų ant savo iszdirbnnų, liko*! 
uždaryta. 400 darbinįkų per tai 
nustojo uždarbio.

5 New Haven, Conn. Kara
binų dirbtuvės “Winchester 
Repeatring Arina Co. gavo nuo 
Amerikos rando užsteliavimą 
padirbti 10,000 revolverinių ka
rabinų, todėl priima daugiaus 
darbinįkų, negu.jų kada nors jose 
dirbo.

“Miners Advvoc.ite” ragina 
darbinįkas raszytiesi į unijas, nes 
juo toliaus, juo sunkinus neunijo- 
nistams bus darbą sugriebti. 
Mieste San Francisco tiktai pri
gulinti prie unijų teplioriui gal 
gauti darbą prie tepliojimo mok. 
slainių namų. Mieste Ciiicin- 
nati, dėl atlikimo miesto dariai, 
kontraktorius neprigulintis į u 
niją likosi atstatytas. R a lustero 
Common Council nutarė visokius 
spaudos darbus duoti tik prigu- 
linczioms į unijas spaustuvėms. 
Carnegie Co. ne gavvo Detroite 
darbo tik todėl, kad darbdaviai 
norėjo duoti darbą tik prigulin-

tikimai terp mus paežių yra tai 
svarbiausios priežastys musų nu
puolimo! Už skriaudas mes ne 
drystame atlyginti tikram skriau 
dėjui, bet atlyginame savo bro
liui. Teip besielgdami mes nieka
da nieko nesutvėrsime!

įsa Sprlng Valley, III.
Sulygsziol lietuviai musų 

miestelio, jeigu norėdavo gauti 
darbą, tai nesisakydavo lietu
viais, bet sakydavosi ėsą szve 
dais arba wokiecziais. TVienok ir 
teip savę vadindami, ne labai 
darbus gaudavo, nes juos darb 
dawys užkalbindavo szvediszkai 
ar vokiszkai, nemokėdavo nieko 
atsakyti ir darbdavys, supratęs 

: kad jie meluoja, nepriimdavo į 
darbą. Sziądien jau persimainė: 
sziądien Spring- Valley lietu
viai greieziau gauna darbus 
kaip visi kiti, o už lą permainą 
galime padėkavoti Jonui Gacinui 
ir A. Wienbiskiui, kuriuodu ežia 
sutvėrė lietuviszką republiko- 
niszką kliubą ir tokiu budu supa
žindino lietuvius su amerikonais; 
visi lietuviai laikėsi drueziai už 
republikoniszką partiją, kuriąs—i* 
patys darbdaviai rėmė, taigi da
bar kiekvienas lietuvys yra nuo 
darbdavių paguodotas ir grei- 
cziaus gauna darbą, kaip kiti. 
Taigi sziądien jau nė vienas isz 
lietuvių nesigėdi pavadinti save 
lietuviu, nes persitikrino, kad 
prisidengę svetiniu vardu nieko 
nepelno. A. Baczinskis.

Kaine musų silpnybe.
Jeigu pažiūrėsime į gyvenimą 

kitų tautų; ateivių į Ameriką, 
didelę atrasime skirty bę terp mus 
ir kitų tautų ateivių. Paveikslan, 
pažiūrėkime į czechus. Jų Ame
rikoj ne kiek daugiaus už lie 
tuvius, bet kaip jie gyvena, o 
kaip mes? kokią jie turi ežia 
įtekmę, o kokią mes? Czechai turi 
daugybe pardavinyczių, turi dik- 
tai draugyszczių uždėtų dirbtu
vių, o ką turime mes? Mes se
kame niekiausią paveikslą, 
kada kiti iszsirenka kuo geriau
sius kelius. Mes koliojamės, ne
sutinkame, ėdamėsi, anie, kur 
reikia atlikti kokį nors naudigą 
darbą, pasirodo czechais, bro
liais, pas mus gi lietuviszką kil
mė užmanytojaus vien trugdo 
patį užmanymą ir nedaleidžia 
įsikūnyti ir geriausiam užmany
mui. Mes nors, rodosi, lenkų ne 
keneziame, koliojame juos kur 
tik galima, užtatai visur lenkų 
iszdirbtais takais vaikszcziojame. 
Terp lenkų nėra sutikimo, visur 
ėJasi jie terp savęs, viens kitą ko 
lioja, tas pats yra ir pas mus. Jeigu 
musų vadovai eitu į ginezus už 
nuomones, jeigu stengtųsi apginti 
kokius nors principus, ginezai ga
lėtu būt naudingi, bet mes, vie
ton tokių ginezų, varome asabis.z- 
kus terp savę koliojimus. Toks 
vadovų paveikslas atsiliepia ant 
mut-ų žmonių: vos pramokęs ra
ižyti ir tas savo mokslą jau ap 
verezia ant to, kad galėtu kitą 
iszkolioti, iszniekinti. Toki dar
bai gimdo daugyl>ę provų, ku 
rios suėda ir be to ne didžiausią 
darbinįko uždarbį. Ar galima 
tokius patraukti prie darbo ant 
visuomenės labo? ar daugumas 
koliotojų tą visuomeniszką labą 
supranta? Mes apie tai paabejo
simo. f

Tverkime kuo greieziausiai 
nors pulkus vienmislių žmonių, 
nes kitaip, mes, tikrai sakant, ir 
partijų nesutvėię, asabiszkai 
viens kitą isznaikinti turėsime. Su
sitvėrus- partijoms nors galėsme 
kariauti už principus, už nuo
mones, o teip mes ėdamėsi vienas 
su kitu, tankei nežinodami už ką, 
viens kitą apskundžiame.

- Teisybė, terp lenkų Amerikoj 
yra tas pats asabiszkas ėdimasi, 
bet užtatai ir lenkai Europoj 
didesniame sutikime gyvena, 
mesgi Europoj negalime nė atsi
kvėpti, o Amerikoj viens kitą, 
kad tik įstengtume, seniai butume 
paskandinę. Musų nesutikimai 
laikraszcziuose ne apsireiszkia 
teip, kaip apsireiszkia sziaip gy
venime. Nors ir laikraszcziuose 
sutikimo nėra, bet ežia dar jie 
ne pasirodo teip bjauiioj, ne- 
civilzuotuj formoj. Atsitinka ir 
ežia vartojimai ne pritinkanezių 
apszviestiems žmonėms žodžių, 
kokių kitur spaudoj niekur 
ne vartoja, bat dar ežia nors 
galima sziek tiek numanyti, už ką 
besibaranti koliojasi. Ar ne tas 
tik atsiliepia ir ant musų žmonių, 
kurie, kaipo mokintiniai, žinoma, 
visada stengiasi dar pralenkti 
savo mokintojus: kadangi prieža- 
szczių nesutikimo besiginezyjan- 
czių laikraszczių suprasti 
neįstengia, todėl isz visopasėmia 
vien koliojimo žodžius.

Isz wisur.
|į Belgijoj iszdegė su wisu 

miestelis Lacite. Blėdį ugnies pa- 
darytą skaito ant dviejų milijonų 
frankų.

II Terp kitų ligų, Rytinėse In
di jose platinasi neiszpasakytai 
smarkiai ir raupai. Skaitlius rau
puotų pasiekia ežia dabar jau 
13000 žmonių.

11 Mieste Emden, Hanovero 
provincijoj, Prūsuose, atsitiko di
delis gaisras, kuris isznaikino 6 
didelių namų; ugnyje sudegė ir 
3 žmonės.

|| Chinieczių kraszte, pavietyj 
Tau—Szan, netoli Pekino, krasz- 
to soatapilės, tvanas isznaikino 
20 tirsztai apgyventų kaimų. 
Prigėrė mažiausiai 10000 žmo- 
nių.

II Iszsiųsti Leipcigo evange- 
liszkos misijonierių draugystės 
misijonieriai: Karolius Sagem- 
brok ir Evalds Ovir, abudu pa- 
einanti isz Kurszės, tapo 1 dieną 
Lapkriczio Afrikos juoduju 
stambmeldžių užmuszti vietoje 
Meson, Kilimandjaro apskrityj,

U Nesiliaujanti girių degimai 
Siberijoj per isztisą vasarą daug 
padarė blėdies ypacz Jakucko ap
skrityj Ugnis isznaikino ir rau
puotų prieglaudos namus. Sude
gė tiltai ant kelių. Ugnis pridir
bo diktai blėdies ir laukuose: 
ežia iszdegė daugybė sukrauto 
nuo pereitų metų szieno.

II Angiszkose Indijose (Pieti
nėj Azijoj) 72000000 žmonių 
kenezia badą. Paszalpą baduo- 
liams renka ir Maskolijoj, bet 
tas anglijonėms nepatinka: jie sa
ko, kad Maskolija, per savo pa
szalpą, nori vien sukelti indie- 
czius priesz Angliją. Gal tai būt 
ir teisybė, bet jeigu tokia daugy 
bė milijonų žmonių ne turi duo
nos, aukos kiekvieno aukautojaus 
yra geros; jeigu Anglija masko- 
liszkose mato pavojų, gal masko
lių ne prileisti prie iszdalinimo 
aukų ir dalinimu užsiimti pati.

|| Laikrasztis “Fotonija”, isz
einantis Brazilijoj, pranesza apie 
nelaimę atsitikusią ant upės Rio 
Negro. Ant mažos valtelės isz- 
plaukė 12 žmonių. Iszplaukus į 
upės vidurį, valtelė pradėjo skęs
ti ir apvirto ir visi joje esanti 
atsirado vandenyj, Isz 12 žmo
nių iszsigelbėjo 9, 2 gi prigėrė; 
buvo tai du broliai Metzgerai, 
isz kurių vienas ne mokėjo 
plaukti; kitas jo brolis matyda
mas pavoju, pasiskubino su pagel- 
ba, bet skęstantis ir tą patraukė į 
gelmę. Kunus prigėrėlių isztraukė 
tik į treczią dieną.

|| Isz Europos pareina žinios, 
kad ten kaip kur jau prasidėjo 
žiema jankszcziausiai ji apsireiszkė 
Maskolijoj. Rytinėj Liberijoj 6 
dieną Lapkriczio upės sustojo. 0- 
lonecko gub. szaltis apie 5 laip
sniai ; žmonės jau su rogėmis va
žinėja. Tvėrė, lą paezią 6 d. Lap 
kriezio, buvo 4 laipsniai; tą die
na ir gerai pasnigo. Miestuose: 
Kamoj, Wiatkoj, Bieloj (prie 
Uraliaus kalnų) szaltis 10 laip- 
snįų. Kalugoj 3 laipsniai; 
Saratove (ant Wolgos) 6 
laipsniai; ežia pasirodė ir pirmas 
sniegas. Pasnigo net Charkove 
(Pietinėj Maskolijoj). Kronstad- 
te, Peterburge 4 laipsniai szal- 
ežio. Rygoj ir Wilniuj 2.

|| VVarszavo!! laikrasztis“Wiek 
paduoda apie vieną atsitiki
mą, kurisai geriausiai parodo,ko- 
kiu budu pasekmingai gydo pik
tus apsireiszkimus terp žydų. 
Teisybę sakant, žydų girtuoklių 
yra mažai, bet ir toki kaip kada 
atsitinka. Ant vienos žydiszkos 
uiyczios Warszavoj, vadinamos 
Nalevki, gyveno žydas prekėjas, 

(Pabaiga ant 3 puslapio).
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LIETUVA.

Mokslas apie užlaikyma sveikatos,
pagal Berners’ą.

- . [T^sa].
Paveikčiau, isz kūno serganczio tymais 

žmogaus kyla į orę neiszĮ>asakytai smulkios, 
neužmatomos liuosoms akimis, kad teip pava- 
dįsime, ligos sėklos, kurios isz oro gal prisi
griebti į plaucziujB ligonį dabojanczių. Todėl, 
man rodosi, dabojanti tokį ligonį gerai pada
rytu, jeigu užsidengtu lupas visur aptiekose 
gaunamais respiratoriais, kurie Ui ligos seklę 
neperleistn.

► Paryžiaus gydytojai, pjaustydami pasi- 
mirusius, persitikrino, kad beveik visi, iazgy-,. 
venę keletą metų Paryžiuje, buvo užsikrėtę 
baisia džiova, kuri isz palengvo grauždama, 
daugiausiai žmonių į kapus nuvarė. Tie 
pats vienok gydytojai persitikrino, teų>osgi 
pjaustydami pasimirusius, kad džiova užsi
krėtę, jeigu tik jie pildė liygienos įsakymus, 
iszgijo ir nors pasimirė, bet mirtį atgabeno 
kitos ligos, o ne džiova. Taigi tas parodo, 
kad džiova, prie neatsargumo, neiszpasakytai 
platinasi, bet atsargiai ir iszmintingai besi
elgiant ligoniui, ji pati isznyksta. Geriau
siu vaistu nuo džiovos yra stengtiesi apie kuo 
didžiausię czystuma. Ligos sėklos būva 
spjaudaluose, todėl sveikatos užveizdos Pa
ryžiuj yra iszduoti tam tikri įsakymai, ir už
drausta spjaudyti ant ulyczių ir ant grindų, 
reikia spjaudyti į tam tikras spjaudinyczias 
su vandeniu, kuriame yra sutarpintas kuper- 
vosas. Ryti seilių teiposgi nereikia, nes džiova 

) pereitų į žarnas ir į pilvų. Grindis kambariuose 
mazgoti su karsztu vandeniu kuo tankiausiai.

Wiliuosi, kad užtektinai supratote ir at
menate kam reikalingas yra ant užlaikymo 
sveikatos szviežias oras. I

Samdant gyvenimų reikia rupintiesi,kad’ 
ulyezia butų plati ir ne su labai augsztoms 
trioboms ir namai turi turėti didelius, pla- 
ezius langus, atsidaranczius per visų savo ilgį, 
kaminai tur būt platus.

Sveika yra gyventi adaroj vietoj, bet 
sunku tokius namus surasti, arba jie papras
tai toli stovi nuo darbo vietos, bet žinote 
priežodį: jeigu kalnas nenori pas manę ateiti, 
tai man reikia eiti pas kalnų, taigi jeigu jū
sų namai yra anksztoje vietoje, tai jus pats 
turite pasirūpinti kas diena iszeiti ant ])oros 
valandų į daržų arba į parkų, kur jus galėtu
me kvėpuoti nors per tų laika czystu oru.

Isz visų tautiszkų gaivalų Amerikoj, lie
tuviai, italijonys ir maskoliszki žydai gyvena 
ne sveikiausiai. Norėdami, kad jiems gyve
nimas atseitų pigiaus, priima tiek į anksztų 
ruimą boardingierių, kiek tik jų patilpti gal. 
Toks gy v< a imas, teisybė, pigesnis, nes boar- 
d higienai, mokėdami randų, suszelpia teipsa
kant kambario samdytojų, bet kaip gi tas pi
gumas pavojingai atsiliepia ant sveikatos vi
su teip gyvenanczių, taigi paežio kambario 
siundytojo ir jo boardingierių’. Užtenka pa
žiūrėti į lietuvių ežia gimusius vaikus, kaip 
jie iszblyszkę, ne sveiki! Taigi pigumas ne 
apsimoka, nes gadina sveikatų teip gyvenan
czių. Weislė gi jų turėtu būt dar nesveikes
nė. dar silpnesnė. Teip gyvendami mes ne 
tik sau blėdį darome, bet stojamės platinto- 

5 jais ligų kitiems, kurie kokių nors budri su 
mums susiartina.

Lietuvoj, po kaimus, gyvenimas dide
lėj krūvoj anksztame ruime nėra teip pavo
jingas, nes ežia visa szeimyna į krūvų susi
renka ant trumpo laiko; dirba paprastai ant 
lauko, kur yra czystas oras. Wisai kitaip yra 
gyvenant mieste: ežia isz nesveiko oro-savo 
gyvenimo reikia eiti į darbų dirbtuvėse, kur 

' teiposgi daugybė dirbanezių kvėpuojant orų 
pagadina.

Walgis ir gėrymas.
Kuom skiriasi gyvas žmogus nuo numi

rusio?
Pirmiausiai: numiręs žmogus nekruta, 

nevaikszczioja. Kūnas gyvo žmogaus nieka
da nenustoja krutėjęs.

Dabar papasakosiu jums apie tų, kas pa- 
.'įrodys labai žingeidus. Kad su kiekvienu 
pasikrutinimu, su kiekvienu žingsniu, su išž
iūrimu žodžio, mes nustojame dalelės kūno. 
Kaip jau pasakiau, musų kūnas nuolatai 
kruta: apart matomo krutėjimo, paeinanezio 
nuo musų paežių noro, kaip vaikszeziojimas, 
kalbėjimas ir 1.1, yra dar ir kitokį nesiliau
janti ir nepaeinanti nuo musų noro, toki kaip 
antai: kvėpavimas, kraujo bėgimas ir 1.1, ir 
visi tie krutėjimai teip atsiliepia, kad su jais 
mes nustojame musų kūno dalies. Jeigu rytme
ty] atsikėlęs duoeziau savę pasverti ir gerai atsi- 
mycziau kiek svarų svėriau, tai padaręs tų 
patį vakare atraszeziau skirtumų. Per visų 
<1 iena kalbėjau, dirbau ir vaikszeziojau, todėl 
pastojau lengvesniu. Tas pats yra ir su vi- 

Isiis, nes mes visi nuolatai krutame.
Žinote jau, kad dalelės sunaudoto musų 

kūno iszeina isz plauczių mums kvėpuojant. 
Pas suaugusį žmogų svarbumas jo kūno per 
isztisų dienų susimažina vidutiniszkai ant 6

svarų. Paklausite gal, kodėl iki sziol neisz- 
nykote visai, žudydami teip daug savo kūno 
per dienų dienas.

Sztai, jeigu duoeziau savę pasverti ant ry
tojaus anksti, tame Įiat laike, kaip ir pirmų 
syk, tai mano svarbumas butų truputį dides
nis.

Kaip gi tai pasidaro?
Ant laimės, apart augszcziaus pa 

minėtų darbų, yra dar vienas neatbūtinai rei
kalingas, teip kaip ir anie. Man rodosi, kad 
sugrįžę namon nuo darbo pirmiausiai grie- 
betės už valgio. Tas ir iszreiszkia visų pas
laptį. Walgis ir užstoja tas sunaudotas da
lis kūno, kokių nustojote per dienų. Mato
te todėl, kad reikia kasdienę suvalgyti tiek, 
kiek nustojote savo kūno; auganti vaikai rei
kalauja valgyti daugiaus negu nustoja, nes 
dalis valgio eina ne tik ant palaikymo kūno, 
bet ir ant jo padidinimo.

Beveik viskę, kę kūnas musų j>er isztisų 
dienų nužudė, sugražina jam valgis ir gėry- 
mas.

Sunku gal jums suprasti, kokiu budu 
gal valgiai persikeisti į kūnų, teip į juos ne- 
panaszų. Mėsa tai dar szeip teip, liet duona, 
bulvės (roputės), vanduo, pienas, sviestas 
Khip gi jie gal persikeisti į kūnų, kaulus, 
skurųirt.t,? Kokiu budu jie, pa veikslai!, gal 
prisigriebti į galvų, į rankas, arba įįkojas?

Kraujas ten juos sunesza.
Žinote, kad rasztas szventas sako: “krau

jas yra gyvybė”. Pirmoje dalyj szio raszto 
kalbėjome, kokiu budu kraujas sugabena į 
plauczius sunaudotas, nereikalingos daleles 
isz visų musų kūno dalių, o dabar .reikia pa
sakyti, kai Į) į jas maistų nugabena.

Kraujas plaukia gyslomis, kurios iszsi- 
kerojusios po visų žmogaus kūnų. Mažiau
sios isz jų teip yra skaitlingos ir teip arti 
viena kitos, kad negalime rasti visame kūne 
vietos, kur įdurus, nebėgtų kraujas.

Tos smulkios gysiutęs yra teip plonos, 
_kiįd_j>er jas kraujas gal Įiersigriebti prie aku- 
ros ir mėsų žmogaus. VVadina jas plauki
nėmis gysloms, isztikro vienok jos dar laibes- 
nės už plaukų.

Suvalgytas valgis turi pereiti dideles 
permainas, pakol jis Įiersikeiczia į musų ku
rni.

Peržiuresime dabar tas permainas.
Nurytas maistas pereina į kanalų turin

tį savo pradžių gerklėje ir besitraukiantį isz- 
ilgai kūno. Wadina jį maitinimosi kanalu.

VVienoje vietoje jis iszsiskeiczia ir pada
ro lyg krepszelį arba pilvų, kuriame maistas 
pasilieka per tūlų laikų. Per pilvo plėvę da
lis maisto prisigriebia į kraujines gyslas.

Kitame gale pilvas susisiaurina ir jiada- 
ro pratęsimų maitinimosi kanalo, kurio sie
nose yra mažytės skylelės, vedanezios į kitus 
kanalėlius; dalis maisto slankioja tuose teip 
ilgai, pakol ne susijungia su krauju.

Dabar pasakykite, kę jiadarytume, jeigu 
gautume szmotelį mėsos, duonos ir 1.1, ir jei
gu juos reiktų sukimszti į teip laibas dūdeles 
kai]) szienas? Pasistengtumėte juos sutrupin
ti ir sumaiszytj su vandeniu, kad isz jų pasi
darytų skystimas, juk-teip? Taigi toksai tru
pinimas ir ]>avertimas į skystimų maisto, va
dinasi jo sunaudojimu, jiervarymu arba di- 
gestija.

Kokias ant to mes turime burnoje prie
taisas? Dantis ir žandus.

Norėcziau, kad gerai suprastumėte, kai]) 
reikalingi yra mums dantys ir su jų pagelba 
sutrupinimas maisto, pirm neng tas būva 
prarytas.

Greitai valganti ir mažai kramtanti ne 
turi tokios naudos nuo xalgio, kaip prigulė
tų, nes dideli šamotai, negerai sukramtyti, ne 
gal būt atsakančiai sunaudoti, genda pilve 
ir turi būt praszalinti, bet kol tas atsitiks, 
užgims pilvo skaudėjimas, nuo kurio teip 
daug turi nukęsti maži vaikai, nemokanti 
dar prideraneziai valgyti.

Wienok apart sutrupinimo, valgis turi 
būt sutarpintas vandenyj, nes ir smulkiausi 
trupinėliai, į kokius jį -galime sukramtyti, 
dar nepereis per mažytes skylutes ėsanezias 
plėvėje musų maitinimosi kanalo.

Kai]) koki isz valgio produktų tirpsta 
vandenyj, kaip antai: cukrus, arba druska.

Jeigu gerete vandenį su cukrumi, tai 
cukrus lengvai pereis per mažytes pilvo plė
vės skylutes ir susimaiszęs su gyslų krau
ju, iszsiskirstįs į>o visų kūnų.

Bet kiti valgio produktai ne tirpsta van
denyj, kaip antai krakmolas.

Gal jums rodosi, kad mes krakmolo ne 
valgome? Isž ko gi jis pasidaro? Isz miltų, 
bulvių (ropuezių), juk teip? Taigi dabar su
prantate, kad valgydami bulves, arba kų nors 
isz miltų padirbtų, valgome ir krakmolų.

Musų kūne yra vienok ir toki skystimai, 
kurie netirpstanezius vandenyj valgio pro
duktus padaro tirpstaneziais.

Wienas isz tokių skystimų vilganezių 
musų gomurį ir susidedanezių .daugumoj isz 
vandens, yra musų seilės. Ir dėl kitų prie- 
žaszczių gerai yra. jeigu su joms suSymaiszo 
ryjamas maistas.

(Toliau bus).

kurisai l>e mieros gėrė degtinę. 
Nežiūrint ant prikalbinėjimo gi
minių ir stengimosi gydytojų, 
prekėjas gerti ne liowė. Tada gi
minės kreipėsi prie rabino, kuri
sai ir metė ant girtuoklio “ehe- 
rim” (prakeikimu). Pati, tvaikai, 
giminės, wisi atsitraukė nuo iš
keikto, draugai prekėjai, ne tik 
kad paliowė jį szelpę, bet kiek 
vvienas stengėsi jam kenkti, kaip 
tik galėjo. Girtuoklis pamatęs 
kad bus riestai, nusidawė pas ra 
binę, prisiekė daugiaus ne gerti; 
rabinas paliko ant iszbandymo 
metus laiko ir tik persitikrinęs, 
kad unsai paliowė gėręs, prakei
ki m ji atszaukė. Kaip tai būt pui
ku, jeigu mes teip sawo denunci- 
jantus ir iszdawėjus mokėtume 
nubausti! girtuoklius ir peštu
kus galėtume jau palikti.

U Terp Kaukazo cziabuwių 
gyventojų, ypucz terp imereti- 
nieczių, mingrelieczių kyla ne- 
kentimas maskolių. Reikia ežia 
mažiausios priežastės ant pagim
dymo musztynių terp dietinių 
gywentojų su maskolius. Kauka 
ziecziai musza maskolius, o nesi- 
daužo terp sawęs, kaip tai yra 
pas mus. Neseniai mieste Soczi 
buwo didelės musztynės, kuriose 
apie 30 maskolių likosi gana sun 
kiai sužeistų, Ant ulyczios susi- 
muszė maskolius su imeretinie- 
cziu, nes kaip sakėsi, paskutinis 
JI prigavvęs. Pradėjusį musztynes 
maskolių "policija tuojaus suaresz- 
tawo, tikėdama tuem nutildyti 
įnirszimę imeretinieczių, bet tie 
ir atbėgę jiems su pagelba min- 
greliecziai, tuom ne pasiganė- 
dino, apsiginklawo su kuolais ir 
su akmenimis ir pradėjo muszti 
jau kiekwienę patiktą maskolių. 
Kromus miestelyj tuojaus
uždarė; imeretiniecziai iszsiuntė 
kwieslius po wisus namus
szaukti į pagelbą; prekėjų tarnai 
dawinėjo kuolus, e isz kromų Ai- 
warowo (armenieczio) ir Uta 
Bachio (mingrelieczio) pradėjo 
szaudyti į maskolius isz rewolwe- 
rių. Terp imeretinieczių ir min 
grelieczių nėra sužeistų: ežia nu- 
kentė wien maskoliai. Gal jums 
rodosi, kad nuskriaudė maskolius 
taps skaudžiai nubausti? Buustų 
juos isztikro maskoliszkos waldžios 
jeigu nesibijotų tuom dar labiaus 
sueržinti.Taigi matote, kad masko
liszki waldinįkai bijosi ir neskait
lingų tautų (imeretinieczių ir 
mingrelieczių nėra nė pusės tiek, 
kiek yra Maskolijos lietuwių), 
jeigu jos terp sawęs gerai sutinka 
ir reikalui atsitikus eina isz wien; 
skriaudžia jie ir mynioja wien 
tuos, kurie terp suwęs ėdasi ir 
skundžiasi.

Kaip maitinasi augmenys.
Jeigu, paweikslan, sudegintu

me rugių pėdą, pasiliktu isz jo 
sauja pelenų; sziaudai ir grudai 
pawirsta pirmiausiai į anglis, su
trupa ir persikeiezia į pelenus. 
Bet ar deginant nieko dauginus 
ne lieka isz sziaudų ir grudų, tik 
wieni pelenai? Ne—nes jeigu teip 
butų, tai yra, jeigu wisi sziaudai 
ir grudai sudeginus pawirstu į 
pelenus, tai tie pelenai turėtu tiek 
swerti kaip ir patsai rugių pė. 
das. Tuom tarpu kiekwienas ži
no, kad isz rugių pėdo, kurisai 
swėrė, paweikslan, 12 swarų, pa
siliko po sudeginimui wos kokia 
pusė swaro pelenų. Taigi kur 
dingo pasilikusie svvarai?

Ta dalis su durnais pakilo į orą. 
Jeigu deginame medį arba žolių 
kruwą, tai isz to teiposgi pasilie
ka pelenai (ir anglys), daugiima 
gi su durnais pakyla į orą.

Matote todėl, kad ar tai rugiai, 
mėdis, arba koki nors kitoki aug
mens, susideda iszdvvejopų dalių: 
wiena, kuri sudeginus su durnais 
iszkyla į orą—ir tą wadina 
deganeziomia dalimis; kita, kuri 
pasilieka kaipo|pelenai arba an
glys, kurių jau sudeginti ne gali
ma, ^vadinasi nedegančioms dali
mis.

Isz ko gi pasidaro tos nedegan- 
czios augmenų dalys; nes nors 
kiekwienas augmenis, kiekwienas 
medis arba žolė dygsta isz sėklos,

tai wienok nė viename sėklos 
grūde ne gal būt tiek daug tų 
deganezių ir nedeganezių dalių, 
kad isz to galėtu pasidaryti sziau- 
das su warpa su daugybe grudų 
tokių jau kaip ir pasėtasis. Taigi 
tas dalis turi augmenys isz kur 
nors sugriebti, nes kitaip ne ga
lėtu augti.

Kaip žmogus. žwėris, ant to, 
kad galėtu augti ir gywuoti, rei
kalauja maisto, tas pats yra ir su 
augmenimis; tuom tik wieni nuo 
kitų skiriasi, kad žwėrys griebia 
maistą snukiu, augmenys gi jį 
traukia saaknimis ir lapais. De- 
ganezias medegas traukia dau
giausiai lapais isz oro, todėl ne 
žingeidu, kad sudeginus, tas da
lis su durnais sugražina atgal o- 
rui, taigi atiduoda atgal tiems, 
nuo kurių juo* paėmė. Dalis ne- 
deganezias augmenis ima isz že
mės, kurias įtraukia szaknimis, 
todėl jo«, sudeginus augmenį, 
kaipo pelenai sugrįžta į žemę, isz 
kurios tapo paimtos.

Kol diegas, kurisai isz pasėtos 
sėklos iszauga ne pasirodys ant 
pawirsziaus, tol auga jis wien 
per tai,kad isztraukia maistą, ko
kį pati sėkla suteikia; todėl,jeigu 
sėkla per giliai į žemę pasėta, 
teip kad diegas turi iszaugti il
gas, pakol prisigriebs žemės pa- 
vvirsziaus, tą«yk, tystant jam, sė 
klos maisto gal neužtekti ir tok
sai pražuwo žemėj. Dėl tos tai 
priežastės sėkla per giliai pasėta 
ne dygsta. Juo sėkla didesnė, juo 
daugiaus ji gal diegeliui suteikti 
maisto ir juo giliaus galima 
ją į žemę įsodyti.

Kada diegas pasirodė augsz
cziaus žemės paivirsziaus, tąsyk 
jis pradeda traukti maistą isz oro 
per sawo besikerojanezius lapus 
ir drauge su jais leidžia ir szaknis 
į žemę, kurioms traukia sau 
maistą isz žemės. Ant iszleidimo 
diego ne reikia szwiesos, bet kaip 
tik augmens gawo lapus ir szak- 
neles, jie be szwiesos augti ne- 
gal.

Kaip žmogus ne galėtu gywen- 
ti .besimaitydamas wien vvande- 
niu, bet apart gėrymo, reikalauja 
ir kitokio nlaisto, teipjau ir aug
menis ne galėtu gyvvuoti, jeigu 
turėtų pasinaudoti wien maistu, 
kokį jam oras suteikia, Todėl 
reikia neatbūtinai, kad žemėj jis 
atrastu užtektinai kitokios weis- 
lės maisto, kurį savvo szakuelėms 
įtraukia; dalys tos parvirsta į 
teip pramintas nedeganezias me
degas.

Žemėj yra wisada užtektinai to 
maisto, nes ir apmirusios augme
nų dalys yra maistu augantiems.

Kodėl todėl ant nesvaisingos 
žemės augmens ne nor augti?-To 
dėl, kad tasai maistas ne atsa- 
kaneziai pritaikytas. Žemės dale
lės yra augmenų maistu, bet aug
menis gal isz jo pasinaudoti, gal 
jį sawo szaknelėmia įtraukti, jei
gu tos dalelės tyrps wandenyj. 
Reikalingas augmenų maistui da
lis tyrpstaneziomis padaro oras, 
saulė. 'Todėl tai ant artos žemės 
vviskas geriaus auga, nes ežia rei
kalingos maitinimuisi dalelės, ap- 
werstoi į vvirszų, tampa oro teip 
perdirbtos,kad jas lengvviaus aug
menų szaknys gal įtraukti. Jeigu 
gi kokio isz reikalingų maistų 
žemė turi per mažai, nes ir tas 
atsitinka, tąsyk augmenis ne 
auga, nyksta, jeigu tokio maisto 
jam ne suteiksime. Žemėj tankiai 
trūksta szitų reikalingų augme
nims daiktų: amoni jako, fosfori
nės rugszties ir potažiaus. Juos 
paprastai suteikia auginamiems 
augmenims užmėždami lauką, 
kur augmenis augina.

Swetiiui balsai.
Išleidžiamas Bruxcllej,- Belgi

jos sostapilėj, kasztais maskolisz- 
ko rando, laikrasztis praneuzisz- 
koj kalboj,“Le Nord”, szitokį pa
talpino straipuį iszaiszkinantį 
pakraipą widurinės politikos da
bartinio Maskolijos ciecoriaus, 
kastink pakraszczių ir abeluai 
kaulink įvaldymo ne maskolių 
apgywentų Maskolijos provinci
jų. Apie tą sziteip atsiliepia 
“Nord”: “Paskutiniuose laikuo
se vvokiszki laikraszcziai paleido 
paskalą apie norą maskoliszko

rando radikaliszkai permainyti 
sawo politiką kaslink waldVmo 
pakraszczių ir buk nori ją pas
tumti ant wisai prieszingo tai 
kelio, kokia buvo prie nežmirsz- 
tos atminties “Caro Mirotworco” 
(sandarątverianczio). “Nord” 
aiszkina, kad tasai paskalas netei- * 
singas. Tolinus sako: “Musų 
randas, kaip ir seniaus, suprasda
mas reikalingumą, dirbs ant su- 
drutinimo ryszių juugianczių pa- 
rubežius su wieszpatystės vidu
riais. Kaslink gi Baltiszkų pro
vincijų, apie kurias labiausiai rū
pinasi vokiški laikraszcziai, tai 
jiems prigulėtų atminti, kad jos 
tuwo senovėj maskoliszkos (be- 
gėdiszkas melas, tokiomis jos nie
kada nebuvo) ir priėmė vokisz- 
ką rūbą tik dėl įsiveržusios ežia 
saujos wokiszkų bajorų; cziabu- 
viai gi gyventojai susideda isz 
estų ir livonieczių (turbut lat
vių). Užduotė Maskolijos yra 
išliuosuoti gyventojus nuo vo- 
kiszko spaud’D.o ir sulieti juos 
su dauguma maskoliszkos tautos. 
Tokia buvo palitika “caro miro- 
tvorco”, o vieszpats ciecorius 
Mikalojus II prisilaiko tradicijos 
savo neužmirštos atminties gim- 
dytojaus. Maskolija neatsižadės 
teisingų savo tiesų ant naudos ne- 
znaimios gyventojų mažumos”.

Kad neatsižadės savo tiesų, 
kad skriaus kaip iki sziol skriau
dė nemaskoliszkus gaivalus, apie 
tai nieks neabejoja,ežia ii”‘Nordo” 
aiškinimas nereikalingas: kiau
lė įlindusi į svetimą daržą nieką- • 
da isz savo noro isz jo ne iszeina; 
iszbėga vien tąsyk, kada jai dar
žo savinįkas gerai su botagu per 
szoną sukerta. Kad Maskolija 
isz geros valios nesugražins 
paveržtas svetimų gaivalų tie
sas, tą kiekvienas žino, bet kada 
tie sziądien skriaudžiami gaivalai 
supras savo skriaudas, kada terp 
savęs susijungs, kada terp jų isz- 
nyks judosziai iszdavejai. kokių, 
paveikslan terp lietuvių, sziądien 
yra sulyginant daugiaus negu terp 
kitų spaudžiamųjų, tąsyk ir tie 
pakels botagą ant iszvaikymo 
begėdžių kiaulių isz savo daržo. 
Tada pradės griūti pamatai ca
rų vienvaldystės ir galybės jo sau
gotojų; tąsyk skraudžiamiejie ne- 
pasiganėdįs vien iszvarymu sve
timų kiaulių isz savo daržo, bet 
panorės ir atkerszyti už amžius 
skriaudų. Tąsyk maskoliszki ca
rai ne szukaus teip garsiai apie 
savo tiesas skriausti savo pa
valdinius ant naudos biurokrati
jos! 

• •
Maskoliškas Peterburgo lai- 

krasztis, “bviet”, iszrado naują 
būdą praszalinimo nesutikimų terp 
maskoliszko rando ir svetimų ne 
maskoliszkų Maskolijos gaivalų. 
Kad tie viai nesutikimai iszdiltų, 
pagal “bviet’ą”, užteks uždaryti 
visas augsztesues ir vidutinisz- 
kas mokslaines, atimti dar kaip 
kur neužiėmytas rando pasilikus 
sias tiesas tų svetinių gaivalų, o 
tąsyk, sako “Sviet”, ne bus nėjo 
kių nesutikimų, pakraszcztai 
Maskolijo." busę drucziai suriszti 
su jos viduriu. Jeigu pakrasz
czių gyventojai neras namieje už
darbio, ne ras mokslainių, kur 
galėtų apsiszviesti, turės keltię- 
į Maskolija giliąus ir ten susimas- 
kolins. jeigu parubežiuose isz- 
nyks amatai ir iszdirbyslė, tai 
amatnįkai ir kapitalistai turės 
keltis'į rytus.

\VisRas gal būt teisybė, bet į 
ką tąsyk pavirs Maskolijos pa- 
kraszcziai? Į Sacharą, ar į Mir
ties klonį? Kokius vaisius izduo- 
tų toki herostratiszki vieszpatys- 
tės darbai? Ant galo, kaslink 
Lietuvos, maskoliszka admini
stracija jau nuo seniai “Sviet’o” 
nurodytos politikos prisilaiko ir 
todėl ežia gana vaisinga žemė ne 
gal aut ketvirtainės mylios isz- 
matyti 2000 žmonių, kada, pa- 
veikslan VVokietijoj, iszmaitina 
6000 ir dar pas mus gyvenimas 
kas metą eina sunkyn. Randas už
darė augsztesues mokslaines, su
mažino skaitlių pradinių, užmuszė 
savo kvailais padavadyjimais 
prekystę ir iszdirbystę, nors tie 
niekad ežia nebuvo iszsikeroję. 
Isznaikino žmonių apszvietimą 
per uždraudimą spaudiuti knįgaa 
lietuviszkoj kalboj. Tik tos prie
žastys ir neteisybės maskoliszkų 
urėdnįkų ir pagimdė nekeptimą 
maskoliszkų valdžių, koksai ap- 
sireiszkia terp vietinių gyvento
jų. Jų juk seniaus nebuvo.



Zemiszkos įrednes Lietu
voj.

Maskoliszki laikraszcziai jau 
praneszė, kad Maskolijos randas 
rengiasi 
miszkas 
yra 
tokių 
yra—rupintiesi apie
gyventojų; sąnariais 
sur Maskolijoj yra vietiniai gy
ventojai. Ar mes turėsime kokię 
naudę isz zemstvų, nors jos ir 
butų įvestos, galima paabejoti. 
Jeigu jos ir pastatytos ant 
tų paežių pamatų, kaip ir Masko
lijoj, jeigu sąnarius 
liuosai rinkti, 
zemstvos ne

Lietuvai suteikti že- 
institucijas, teip kaip 
Maskolijoj. 
žemiszkų

Užduotė 
institucijų 

reikalus 
jų vi-

galėtume O
tai ir teip juk 

gal permainyti 
iszduotų ant musų paneziojimo 
tiesų. Ant galo, sąnariais jų butų 
juk tokios ypatos, kokių isprav- 
nįkas ir kiti maskoliszki augsz- 
tesniejie urėdnįkai norėtu. Szię- 
dien juk mums pripažinta valsz- 
czių autonomija, bet kasgi valsz- 
cziuje yra ponas? Ispravnįkas. Į 
starszinas musų žmonės renka 
paprastai ne geriausię žmogų, 
bet tik tokį, kuris daugiausiai rin
kėjams degtinės pastato,arba tokį, 
kokį ispravnįkai rinkti paliepia. 
Prievarta prie rinkimo zemstvų 
sąnarių butų dar didesni, negu 
renkant valszczių virszinįkus, 
todėl ir taptų iszrinkti vien nu
žeminti tarnai maskoliszkų urėd- 
nįkų,o tokių terp lietuvių nesto- 
kuoja. Kęgi jie galėtu gero musų 
krHsztui atgabenti? Galėtų, pa- 
veikslan, sutverti daugiaus mas
koliszkų, ant maskolinimo lietu
vių vaikų paskirtų mokslainių; 
toliaus galėtu užlaikyti gydytojų, 
žinoma maskolių, nes jis butu u- 
rėdnįkas, o urėdnįkauti lietuviui 
juk Lietuvoj maskoliszkos tiesos 
pedaleidžia. Tas pats turėtu būti 
ir su visais zemstvų urėdnįkais. 
Geriausię juk tame paveikslą, 
kas būt, rodo mums musų valsz- 
cziai, kur lietuviszkas valszczius 
priverstas užlaikyti maskolių 
rasztinįkę. Prie tokių iszlygų 
zemstvos musų kraszte bus 
vien pagelbinįkais maskoliszkų 
valdžių: jos,teip kaip ir anos, tu
rės rupintiesi apie musų maskoli-

* himę, kitokį darbai jai už
drausti.

Maskolijoj, kur yra jau nuo se 
niaus žemiszkos įrėdnės, perdėti- 
niaisjų yra bajorijos virszinįkai 
(predvoditeliai dvorianstva); 
Lietuvoj gi tie virszinįkai ne 
žmonių, ne bajorijos renkamų bet 
rando paskirti. Taigi pas mus 
zemstvos perdėtinis bus masko
lius ir tai toks, kurisai atsižymės 
neužkanta lietuvystės ir musų 
kraszto. Taigi toksai virszinįkas 
stengsis visaip musų reikalus 
stabdyti. Įvedus žemiszkas įrėd
nės Lietuvoj mes vien pel
nysime naują administratyviszkę 
įredne besistengianezię, kaip ir 
kitos maskoliszkos įrednės, apie 
Lietuvos sumaskolinima.

iki dabar 70 milijonų. Už tuos 
pinįgus pirko nuo lenkų dvarpo
nių 141 dvarų ir tik 35 kolioni- 
jas nuo ukinįkų, isz viso 392 t. 
hektarų žemės (hektaras beveik 
teip didelis kaip desiatina; į jį 
telpa 2 Suvalkų gubernijoj var
tojami margai). Už žemę kolio- 
nizacijos komisija užmokėjo 53 
milijonus markių, o 17 milijonų 
apversta ant visokių pagerinimų 
ant nupirktos žemės. Isz tų nu
pirktų žemės plotų, koiionizacijos 
komisija 32000 hektarų iszdalino 
terp 1845 vokiszkų kolionistų 
szeimynų ir turi dar 47500 hekta
rų dėl 2709 szeimynų. Komisija 
kas metę perka nuo lenkiszkų 
dvarponių po keletą dvarų. Yra 
jau tokios vietos, kur per apsodi
nimą ežia vokieczių, dauguma gy
ventojų yra vokiecziai, nes par
davus lenkams žemę, ir lenkai 
darbinįkai,negalėdami pas vokie- 
ežius gauti darbo, turėjo persi
kelti kitur. Taigi ant ateinan- 
czių rinkimų lenkai turės nustoti 
vieno savo į parlameni ę pasiun
tinio. Isz to visko matyt, kad 
lenkystė tvireziaus stovi terp ne
turtingų ukinįkų, negu terp len 
kiszkų dvarponių, nes labai mažai 
yra ukinįkų, kurie parduotų savo 
žemę vokiecziams. Kaip Pozna- 
niaus provincijoj, tep yra ir Lie
tuvoj: ir ežia dvarai patenka į 
maskolių nagus, nuo ukinįkų gi- 
labai retai pasiseka maskoliams 
žeme sugriebti. Lietuvos dvar- 
poniai stengiasi daugiausiai Lie
tuvoj surinktus pinįgus svetur 
iszleisti, o jai nieko nesuteikia. 
Tas vien parodo, kad musų ko
voje už tautystę, mes nieko gero 
nuo savo dvarponių laukti nega 
ime: jie, kad sugriebti kur vir- 

szaus skatiką, kurį svetur galėtų 
iszleisti, parduos jų valdoma že
mę kad ir didžiausiam musų prie- 
szui.

pinigai ir tai viename tik Chica- 
gos mieste. Kiek galėjo kasztuoti 
rinkimai visose Suvienytose 
NVieszpatystėse Sziaurinės Ame
rikos!

— 9 metai atgal atkako į Chi- 
cagę jaunas italijonis, Antouio 
Constantino. Sekėsi jam gerai: 
pastojo jis prižiurėtojumi darbo 
ant miesto ulyczių ir neseniai ap 
si vedė. Kasgi laimėje užmir&zta 
apie savo tėvyne? Neužmirszo 
jos ir Constantino, norėjo pasigir
ti broliams su savo laime; jauna 
pati ir panorėjo pamatyti tėvisz- 
kę numylėto vyro. VVos vienok 
chicagietis atsilankė pas brolį, 
kurisai turi žemės szmotelį We- 
zuvijaus ugnakalnio apaezioj, at
kako ežia italiszki žandarai, paė
mė besiginantį savo laime ameri 
konį kaipo pabėgu-į nuo kariau
nos ir aprėdė į karaiiszkę maude 
rę. Gerai dar, kad Constantino 
turėjo kiek pinįgų, už juos dak
taras iszdirbo jam pailsį ant 6 ne- 
dėlių. Isz to ir pasinaudojo lai
mingas amerikietis, nesigėrėjo 
jau ilgiaus sena tėvyne, betslap 
ta persigriebe per rubežių 
Prancūziją ir isz ežia keliauja 
Ameriką.

i 
i

Į skaitytojus.
Jau iszėjo isz po spaudos “Istorija Su

vienytų Walstijų Sziaurinės Ameri
kos”. 1 ra tai dideli knįga, turi pusla
pių 364. Apraszo kaip Kolumbas atrado 
Ameriką, kokius czionai žmonis rado, 
kiek prie to vargo paneszė; koki pir
miausiai žmonės pradėjo važiuoti į A- 
meriką, kokios karės buwo, kiek buvo 
prezidentų nuo pat pradžių sulyg sziai 
dienai, koki ir kąkuris isz jų gero pada
rė dėl szios žemės; koki pirmiausiai 
miestai užsidėjo; koki geležinkeliai pir
miausiai tapo iszbudavoti, ir t't. Ant 
pat galo talpinasi konstitucija Suvie
nytų Walstijų, kuri yra reikalingiau
siu dalyku dėl perskaitymo kiekvie
nam žmogui szioje Amerikos žemėje 
gyv<‘uancziam, idant jis pažįtu savo 
tiesas, kokias jis turi pribuvęs į szia 
žeme—kas jam vale- o kas ne vale ir 
t.t. Prekė jos tik $|.OO.

Vietines Žinios.

— Pirmas lietuviszkas galiūnas 
Chicagoje L. Ažuko, po nr. 3301 
Auburn avė. ir kerte 33czios 
arti lietu viszkos bažnyczios. 
Užlaiko viską ežy štai ir puikei. 
VVisada szaltas alus, puikus li
keriai ir kvepenti cigarai. Užlai
ko puikia salia dėl mitingų, vese- 
lijų ir kitokių zobovų Jeigu isz 
kito miesto atvažiuoja lietuviai, 
gali atsilankyt ir spakainiai per
nakvot, teipogi ir rodą gaut.

Pręzentas ant Kalėdų!
O^REEGMNDPRIZES!
JU lrKv <■ Idant prapla

tinti mniu nau- 
15c Hrnrv T Clay Cigaru* Ir

• laikyti Ju fabriką begyja. me, 
perssią 60 dienu duosime dow«. 
nas su koAnu cigaru bosu. Pri- 
siusk mums sawo adresa ir warda 
sawo areziauaio espreao. o mes 
įsisiusime tau 1 boxa H. C. Ciga
ru; 1 ant5szuwiu nikeliuota gu
mine rankenuke pobcmoniszkn 
Rewolwery, 8. <t V. 38 patronai, 
kurie yra wartojami wi*ame svie
te: 1 tikra Meerchaum pypkia; 
1 Puiku wyriszko dydžio ausuke 

_ ____ _ užsukama puikiai iszmargyta
Laikrodėly su 14 k. auksiniu lenciugeliu ir kom
pasu. Jo luksztai yra 14 k. agkso isz virszaus 
ir vidurio, g<*ri*u*io dartio. .tiki*, emallluntas 
ir laikrodėlis yra panaszus C" i
in |50 laikrodelv Ateik I a/rĮfgUĮ V. I 
ant »-xpr<-fu> 1- apžiūrėk g<- į Į
rai su wi*ais daik | /
tais, jeigu tin patinta ui l

. t s i ►
r k n. z tu. r. ■■ <* ZMuVnlmlyMg,

tiduostau taw<> 1:1
Viskas, ka mes prašiom*- 
kad nepatingėtum ateit^^^^^B^^^miB 
ant ezpreso Ir pasiimt sawo Cigarus, kurie yra 
dikti ir turi atsakauezia wt.ga ir užtikrinam. 
kad Jie tau patiks. Nors mums kasztuoja szios 
dovanos, la-t tnea n<r*me su tawim pradėti. 
Tu gali uadarvt daugiau pinigu dirlalaiųap <iel 
mus nei kur kitur Pamegyk. Mes reikalauja
me agentu visuose miestuose.

Insurance Merchandise Co.,^cko&°LL.'
Naujas

Lietuwiszkas

Iszsiuncziame in visos mjestus ir miestelius visos A- 
menkos visokius daiktus, kaipo tai: Naszinas dėl sfuvi- 
mo, Maszinas dėl drukavojimo gTomatu, Siutus, Ovcrkc 
tus, ^Vargonus, Armonikas, Orajyjamas Dėžutės, Klarne
tas, Fleitas, Baselles, Skripkas, Gitaras, Triubas, Žiūro
nus, Britvas, Peilius, Widelcius, Szauksztus, Striclbas, 
Rewolwerius, Laikrodžius, Laikrodėlius, Lenciugelius. 
Kompasus, Žiedus, Auskarus, Abrozus ir visokius kitus 
daiktus. Teipogi padidiname fotografijas, dirbdiname 
luksztus dėl laikrodėliu jt t. t. Prisiuncziame katalioga 
kožnam dykai. Adresawoklt teip:

Kelpsch, Noreiko & Co.,
5(i Fifth Avė., CHICAGO, LLL.

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

kerte 18-tos ir Loomis ui., CHICAGO.
Užlaiko didžiausią krautuve

DRAPANŲ ir APAUTUW0
Didelis sztoras pilnai užverstas rietu 

yT vems naujausių vasarinių paltų, žiponų,
/- \ kelnių, kepurių, skrybėlių, marszkinių,
f Ą czeverykų, ir t. t., o prekės

/ * , W’.* į kaip visur. -Prie to užlaiko
> i k u fa relių s, dėžiutias (valizas).

kiu yra privažiuoti, nes streetkariai pri- 
F;, 7 eina-isz visų dalių miesto.

pigiausios 
visokiu 
Paran-

Lenkystė Poznaniaus pro- 
wincijoj.

Tvirtybė nužudžiusių patval
dystę tautiszkų gaivalų remiasi 
ant žemės ir ant iszdirbystės: 
juo daugiaus toki gaivalai turi 
savo rankose žemės plotų, juo 
daugiaus turi įrengtų visokių 
dirbtuvių, juo tvireziaus stovi; 
tąsyk nereikalauja bijotiesi nė jo
kių pasikėsinimų valdanczių tau
tų ant isznaikinimo jų tautystės. 
Ant to pasirėmęs, 1886 m. Bis- 
marek pareikalavo nuo Wokieti- 
jes parlamento 100 milijonų mar
kių ant iszpirkimo nuo lenkų že
mės Poznaniaus provincijoj. Isz- 
dirbystė terp lenkų mažai iszsike- 
rojus, todėl iszpirkus nuo jų 
žemę, lenkystė nužudytų pamatę, 
ant kurio stovi. Kaip pasisekė 
su iszpirkimu žemės, parodo da
bar apgarsintos vokiszkos žem- 
darbystės ministerijos žinios. Isz- 
tų žinių matyt, kad isz paskirtų 
ant iszpirkimo nuo lenkų žemės 
100 milijonų markių, vokiszkos 
koiionizacijos komisija iszleido

— Ant susikeitimo Lavndale 
ui. su Burlington & Quincy gele
žinkeliu tapo maszinos perva
žiuotas ir ant vietos užmusztas ne
pažįstamas jaunas, apie 25 metų 
vyriszkis. Jo kiszianiuose rado 
sąnario ženklę murinįkų unijos 
ęnt vardo JohnoSutherland.

— Ant relių Grand Trunk ge
ležinkelio, netoli 51 ui.,likosi pa- 
sažierinio trūkio pervažiuotas 
konduktorius Daniel Miller. 
Trūkio ratai nupjovė jam abi ko
ji. Nuvežė jį į County ligonbutį, 
bet gydytojai nepasitiki nuo my
rio iszgelbėti.

— Lenkas, Jokūbas Kalisz, 
apsigyvenęs ant Cherry avė. par
grįžo namon gerai užsitraukęs ir 
radęs savo moterį begulint lovo 
je, kuri pagimdė vaikę, teip įpy
ko, kad pagriebęs lazdę, paskui 
kėdę, pradėjo muszti ligone ir 
daužė teip ilgai, pakol ta,apsilie- 
jusi krauju, ne apmirė. Subėgo 
kaimynai ir Kaliszę suėmė:

— Trys vyriszkiai,pereitos su- 
batos vakarę, užėjo į saliunę Si 
mono,ant kertės Harrtson ir Fifth 
avė. ir pareikalavo alaus. Kelne
ris Rutz rengėsi svecziams patar
nauti, bet vienas isz jų iszsitrau- 
kė isz kiszeniaus du revolveriu 
ir atkiszęs vamzdžius į kelnerį, 
liepė jam nesikrutinti. Kitas gi 
iszkraustė kiszenius, o trecziasis 
kasę. Paskui visi iszsineszdino, 
paėmę isz viso 18 dol. Drąsių 
vagilių ne suėmė.
•-— Po nr. 705 ant Milvaukee 
avė. atsirado stebuklingas gydy 
tojas, J. Brooks, kulisai, žinoma, 
daugiausiai pelnę sau traukia isz 
kiszenių mažiausiai apie gydymą 
ligų suprantanezių lenkų.Biooks, 
priimdamas ligonį apsirėdo kuiiį- 
giszkaisdrabužiais,o to tik lenkams 
ir reikia. Neseniai gydė jis vaikę 
vieno lenko, liet tasai, iszgėręs 
Brookso vaistų, pasimirė. Apie ta 
atsitikimą tapo praneszta sveika
tos nž veiziai. Panaszių atsitikimų 
buwo ir daugiaus praktikoj ste
buklingo gydytojo. Waistu8 jo 
paėmė ant isztyrimo sveikatos 
užveizda.

— Paskutiniai rinkimai Chica- 
goj kasztavo 1 25000 dol. Isz to 
Iszmokėta 14000 dol. už vietas 
ant balsavimo paskirtas, 61,000 
iszmokėta sudžioms ir klerkams 
už jų darbą prie rinkimų, 50,000 
dol.už atspaudimę balotų. Dailus

Antra nauja ir niekad lietuwiszkoj 
kalboj negirdėta knįga teipgi iszCjo isz- 
jio spaudos, po vardu: APIE ŽEME IR 
KITUS SOVIETUS, JŲ BUWį IR PA- 

, BAIG£. Yra tai wercziausia knįjra isz. 
wisų sulyg sziai dienai buwusių lietu- 
wiszkų knįgų. Ji aprasz.o kaip pasidarė 
žemė, saulė,'mėnulis, žvaigždės, plane
tos, kometos ir t.t.: isz ko susideda že
mė, kokia ji buwo senuose amžiuose, 
ant ko ji laikosi, kaip sukasi ir koks jos 
bus galas; apraszo kelius wisų Žvaigž
džių, planetų mėnulių ir t.t.; apraszo 
kaip yra toli žmonėms į saulę, mėnulį ir 
kitas žvaigždes, kaip yra didelė saule, 
mėnulis, planetos ir t.t.; žodžiu sakant, 
apraszo wisą dangiszką sistemą. Yra tai 
naudingiausia knįga dėl perskaitymo 
tam žmogui, kuris trokszta apsipažinti 
su tralybe mokslo ir su toms žv’agždėms, 
ant kurių kas nakt žiuri, bet jų gerai 
nesupranta. Ta knįgelė turi 255 pusla
pius ir 30 astronomiszkų abrozėlių per- 
statanezių planetas, kometas ir t t.

Jos prekė tik..............................75c

Kas užsimoka už “Lietuvę” isz 
virszaus $2 ant viso meto, mes 
duodsme tam puikią knįgelę 50c. 
vertės dovanų, kas užsimoka tik 
$1 ant pusės metų, tam duodame 
dovanų knįgelę už 25c. Knįgelę 
gali iszsirinkti sau isz musų kata 
liogo, kas kokię nori, kad tik ne 
brangesne per 50c. o mes prisiu
sime dykai.

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

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

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

Apie myslę.
Dar sziędieu tikros žinios nėra, 

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

atmy-

MITINGAS.
Nedalioj, t nujaus po sumai, bus 

metinis mitingas, Dr-tės Dowido Kara
liaus, bažnytinėj salėj, ant kurio kiek
vienas sąnarys minėtos Dr-ės neatbuti 
nai privalo pribūti, už nepribuvima ko- 
ra nagai Draugystės įstatus.

K. Kigas, prez,

pus-

1«<13 
1625 
1632 
1635 
1636 
1637 
1M6 
1967 
16X6 
1695 
1712 
1715 
1139 
1748 
1753

G romą tos ant paczto.
Ancziukajtis M. 1758 Mudra Juzef 
Bucana Petrą 17IM -Nornievicz Juzef 

Pierura Vojciech 
Pozdlena Theresia 
Runge C. 
Sajdak M. 
Sandargaa Juzef 
Schraps Hedwtg 
Sylwe»drowicz S. 
Tabno Jan 
Tarazzka Vojciech 
U r būtis Joban 
Wen«kewiczu J. 
Volios Vlncenty 
Votruba Maria

Conowicz Piotry J 777 
Czelatka Jau 
Czyl Anton 
Dianovgkv Geo 
Endret Kaspar 
Giakas Juzepa 
Ju.zka Tadeuaza»1825 
Keopalia Joe 
Koztow«ki Michal 1*29 
Kreara Staniala wl*36 
Lotka Frank 1M3
Mat«*jckow A n na 1K51 
Mikos Anna 1853

1780
1795
1796
1798
1808

1828

balių ir vesialiju.

Sallunas.
Fel. Majausko 
3301 Laurel 
kerte 33czios ui.

Užlaikau awiežia 
bawar>ka Alų. ge
riausias , | 
ir seniau 14 
tins A- 
rieikas. ibjUnU 
Wyna. IjUMY 
Likierl u> 
ir puikiausius Ciga
ru*

Prie saliuno tu
riu puike didelia 
sale ant mitingu.

Ateik broli pamatytie ir to viso 
pabandyt ie.

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

CHICAGO, ILLINOIS.
Augustas Kilewiczius 

3301 Auburn Avė., kertė 33-ios.
Arba ant 3252 Laurel St.,

Pigiausiai iszvažioja:
ANGLIUS ir MALKAS.

Teipegi užsiima perkraustymu (per- 
mufavimu) visokių daiktų, permainant 
vietą savo gyvenimo. Avišką atlieka 
pigiau kaip kiti.

GERAI 
dgį) jį ŽINOMA

FIRMA

California Wine & Liąaors Go.
384 Blne Island avė. ir 476 Centre avė.

Padidino savo krautuvę gėry
nių, o sumažino visas prekes. 
Pristato į namus visokius gėry- 
mus reikalaujantiems ant balių, 
vesiailių, piknykų ir kitokių za- 
bovų už pigesnię prekię kaip ki
ti tokiems visiems atrokuojame 
gera procentą. ORDERIUS ISZ 
pildo Gerai, greitai ir 
PIGIAI.

Ateikyte ir pabandykite, o bu 
site užganėdinti.

Nepamirszkit adreso: 
384 Blue Islane Avė.

ir 475 Centre Avė. (13-12)

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

817 W. 21 st Place (Hinman St.)
Priima ligonius adynose: nuo 9 iki 12 priesz piet 

ir nuo 6 vakarė. Telephonas; Canal 151,

HILLE’S FOTOGRAFAS,
3452 8. Halsted ui.

Nujima puikias Fotografijas, ui tuziną tiktai

$2.00
An wesellu ir kitokiu reikalu nujima Fotogra 

fijas kopuik ausei.

PIGIAUSIAS KROMAS 
Czebatu ir Czeweryku 

pas 
M.W.Goo(lmana,593 W. Gay St.

BALTIMORE, M D.
Per bzIbIr 30 dienu turiu iazpaduotie wisui 

mano watariniua taworn», kaip tai: Czebatut 
Czewerykus dol wyru. moterų, watku ir kūdi
kiu. Užtai teip labai sum»iinau ju prekias, kad 
wiska pas maue dabar gali pirkti beweik už pu 
se prekes. Dėlto atkreipiu atyda wisu aplinki
niu ir pažystamu ir praszau ateit pamegyt, o 
persitikrys>fe kad tei pigiai niekur nerasite,kaip 
pas mene. SU GUODONE

M. W. Goodman.

13 metų atgal atviko į Ameriką Jo
nas Jakas, Kauno radybos, Szetos para
pijos, Užkapių kaimo, palikęs paezią su- 
mažais vaikais. jau 11 metų kaip nebe
atsiliepia. Jei kas jį žinogywą ar mirusį, 
duokite žinią į „Ryto” Rėdystę, nės yra 
svarbus reikalai :jo moteris to reikalauja.

‘ (5-12)

Pigiai ant pardavivogera gro- 
sernė. Parduoda isz priežasties 
menkos locuinįko sveikatos. At- 
siszaukite po nr. 3320 Fisk st., 
Chicago.

Lietuvys Kazimieras Ramanain-ka',
V kurį oze ant fotografijos matote, yra kler-

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

Ben. Hatowskis.
527 S.Cana <?rte Jndd, ChicM, II

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

ir teip toliau.
Kas I, r. jau’ pu.icų U 

K araių. aut 15 akmurų. su tikrais E j t.< w 

c/: i"’

Kas tik ko reikalaujete ateikite pas mane, 
pirksite wiską pigiau kaip kitur.
Ziegorela czistyimas 50c. Sprendzyna 50c. Styklas ir skazupkoa 10< 

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

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

Ofisas: 84 La Šalie St, Ruimas 620. Gyvenimas: 112 W. Dhision St
Atlieka provas visuose suduose, iszdirba visokias popieras — 

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

Gali susiszneket lenkiszkai.

W. SZYMANSK1
624 Blue Island Avė:

užlaikau didžiausiaKrautuwia Mebliu,
kaipo tai;

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

Geriausias Saliunas
WIDURYJE MIESTO

— pas —

A. J. KOWALSKl
40 La Šalie Str.

Kuriame randasi geriausi gėrimai, ir 
puikiausias užkandis, sziltas ir szaltas, 
visada yra ant Stalo. Bartenderis yra 
lietuvys;.taigi lietuviai .turėdami kokį 
reikalą mieste, gali pas jį gaut rodą, 
nes snliunas randasi visai arti korto 
(City Hali).

AP TIEKA

E. ZAN1EWSK1S,
924 33rd Street, Chicago.
Lietuviszkas kriauczius._

Užlaiko puikiausią kriaucziszkę 
Sztorę ir geriausei padirba viso
kius vyriszkus drabužius1: siutas 
kislnes, bruslotus ir tt. Siuva 
drapanas kuo greieziausei, isz ge
riausių gelumbių, ir už pigesnę 
preke kaip perkant gatavas. Tei
pogi taiso ir czystyja visokius 
drabužius. Darbę atlieka gerai, 
gražiai, greitai ir pigiai.

— Geriause lietuviszkai-lenki- 
szka Aptieka Juozo Leszczynsko. 
po nr. 3315 Laurel st., kuri užlai- 
ko geriausias gydyklas czionyksz- 
ežias ir isz Europos ir teisingiau- 
sei iszpildo receptus, o prekes 
pigesnes kaip kitur. Aptiekoje 
randasi kasdien no adynos 11 O” 
to iki 2 po pietų D-ras M. F* 
Božyncz, o D -ras M. P. Kosakaus- 
kas randasi Czetvergais ir Nede- 
lioms no 10 iki 12 adyn. vidur* 
dienio ir daktaras W. Statkewi- 
ežius randasi kožname laike. Ant 
pareikalavimo gali paszauktie in 
aptieka per telefoną kiekviena 
daktara, koky kas nori ir kožnoje 
valandoje. Teipogi ant pareikala
vimo iszsiuncz'Cme y vairias gy- 
diklas visur, atsakome laiszkus 
yvairiose kalbose ir gydome Jy 
gas per laiszkus.

Telefonas Yard 709
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