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Isz Užmarės.
Politiszkos žinios.

—o--
Ispanija ir jos valdybos.

Atėjus žiniai apie p. Clevelan
do rasztą į kongresu, Iszpanijos 
sostapilėj susirinko ant rodos mi- 
nisteriai. Kalba, buk jie nutarė 
iszd’uoti atsakymu ir iszsiuntinė- 
ti jį visoms Europos vieszpatys- 
tėms ir nupeikti įsikiszimą A- 
merikos į maisztus ant Kubos. 
Raszte tam pasakyta, kad Isz- 
panija neužkes nė jokio sveti 
mo ežia įsikiszimo. Tu »m tarpu, 
kaip pasakoja, randas iszsiuntinė 
jo savo pasiuntiniams prie di
džiųjų Europos wieszpaty«czių į- 
sakymus dasižinoti, ant kiek tos 
vieszpatystės rems Iszpan'ją jos 
karėje su Amerika, jeigu ta tu
rėtu užgimti. Žinoma, prie to at
sakymo Iszpanija turės taikytieji: 
jeigu jai kokia nors isz Europos 
galingesnių ivieszpatyszcių paža
dės pageliu, ji Amerikai nenusi
lenks.

Ant Kubos vvisgi svarbiausiu 
atsitikimu yra užmuszimas ku- 
bieczių vado Maceo. Nors apsi
gyvenę Ne v Yorke kubiecziai 
laiko tą žinia už neteisingą, bet 
jų užgynimui jau nieki ne tiki. 
Apie jo myrį likosi praneszta ir į 
Iszpanija. Sako, buk Maceo pa- 
szautas, bet dar gyvas pateko į 
iszpanijonų rankas ir tie jį pri 
baigė. Kiszeniuose rado rasztns, 
kurie patvirtina, kad nžmuszta- 
sis buvo Maceo. Provincijose 
Santa Clara ir Pinar dėl Rio atsi 
tiko keletas susirėmimų terp ka- 
riaujanezių pajiegų. Kubieczių bu
vo ne dideli pulkeliai, todėl juos 
ir iszvaikė iszpanijonys. Didesnis 
muszis atsitiko vien kalnuose Gi- 
bira, kur jenerolas Malųuiro pa
veržė kubieczių stovyklas. Isz- 
panijonys drutina Havaną, Ma- 
tanzas, Guanabocoa ir kitus 
miestus jūrių pakrantėse, idant, 
jeigu užtiktu karė su Amerika, 
galėtu stabdyti iszlipimą ameri- 
koniszkos kariaunos.

Ant Filipinų maisztai didinasi 
provincijose, bet miestus iszpa
nijonys laiko. Nėra baimės, kad 
maiszlinįkai galėtu užpulti ant 
Maiiilles. Terp Coloscan ir Mala- 
bran susirėmė terp savęs dvi 
dalys iszpaniszkos kariaunos: 
kiekviena dalis tikėjosi, kad pa- 
tiktiejie yra maisztinįkai—muszis 
traukėsi porą valandų, pakol vir- 
szinįkai suprato klaidą. Apie 20 
iszpanijonų likosi ežia užmusztų.

Pietinė Afrika.
Isz angliszkų valdybų pieti

nėj Afrikoj pareina žinios, kad 
ten vėl užgimė karė tik jau ne a- 
pie Buluvvayo, bet kitam kraszte. 
Žalai Agoni įsiveržė į žeme 
Ugassi, iszdegino krikszczionisz- 
kas misijas ir daugybę kaimų, 
iszpjovė daug žmonių. Ugassa 
priguli portugaliecziams, bet kad 
tie turi ežia iszviso vos 500 ka
reivių, o zulų įsiveržė 30,000 
gerai apsiginklavusių, todėl por- 
tugaliecziai atsiszaukė prie an
gliszkų kolionijų, praszydami 
pagelbos priesz nuožmius užpuo
likus. Anglijonys iszsiuntė isz 
miesto Blantyre tris pulkus ka
reivių į Ugassą.

Mieste Lorenzo Naųuez, tei- 
posgi portugaliszkose pietinės 
Afrikos valdybose, atsitiko už
puolimas ant svetimų vieszpa- 
tysezių konsulių. Užpuolikai nu-

plėszė nuo konsulatų vėlavai ir 
jas sudraskė, holendiszką gi kon
sulių sumuszė. ^Vokietija iszsiun 
lė kariszką laivą “Condor,” siun- 
ezia teiposgi ten ir Anglija.

^Vidurinėj Afrikoj užgimė ne
sutikimai už valdybas terp An 
gUjosjj^Praneuzijos: Angliji isz
siuntė kariauną į krasztus po 
Prancūzijos įtekme ėsanezius, pa-, 
rubežiuose nuo neseniai prancūzų 
užimto Dahomeyaus.

Maskolija ir Prancūzija.
Bismarkolaikrasztis, “Hambur- 

ger Nachrichten”, perkratinėda
mas kalbą praueuziszko užrubeži- 
nių dalykų ministerio, p. Ilano- 
taux, Paryžiaus parlamente apie 
susiriszimą Prancūzijos su Masko
lija, sako, kad jeigu ji, IIanotaux 
nieko neatsakė ant užklausymo 
gOčijalist ų deputatų apie tą susiri 
szimą, tai iszpuola, kad nėra isz 
tikro terp Prancūzijos ir Maskoli- 
jos nėjokio susiriszimo padaryto 
ant raszto. Žinoma, Maskolija pa 
remtu Prancnz’ją, jeigu ant jos už
pultų ^Vokietija, bet ant pradėji
mo karės su kuom nors Prancūzija 
ne gal nuo Maskolijos pagelbos 
reikalauti. Taigi ežia Maskolij;^ 
pasinaudojo vien isz nepasitikėji
mo prancūzų vokiecziams ir įsi
kinkė Prancūziją į savo vežimą. 
Kad padarytos ant raszto sutar
ties nėra, apie tą iszsilaiia ir tūli 
maskoliszki laikraszcziai: antai 
“Peterbursgkyje VViedomosti” sa
ko, kad terp tiedviejų vieszpa
tyszczių tokia ant raszto sutartis 
ir nereikalinga. Kad Maskolijai 
ne reikalinga, apie tą nieks nea
bejoja, nes tai parankiau? ap
versti galybe Prancūzijos ant sa
vo naudos, bet/ užtai paežiai ne 
reikia nieko aukauti.

Prispaustos Maskolijos tautos, 
ypacz gi lenkai, tikėjosi nuo da
bartinio valdono, ciecoriaus Mi
kalojaus II, paliuosavimo ant jų 
sprando uždėtų panezių. Teisybė, 
tūli u askoliszki laikraszcziai, se
iliaus lenkystei neprilankus^abtfF 
nesutikimus su lenkais pradėjo 
labinus abjektyviszkai perkrati
nėti, bet caro valdžios klauso tų 
laikraszczių vien tąsyk, kada jie 
kvieczia valdžias kalti naujus 
panczius ant paneziojimo ne mas
kolių; ten kur reikia pripažinti 
didesnę liuosybę tiems gaivalams, 
caro ministeriai laikraszczių ne 
kjauso. Kad svetimi M.iskoli- 
jos gaivalai nieko ne gal 
laukti nuo dabartinio caro, 
ro^lo tą, jam valdant, Užduoti 
padavadyjimai. Ką tik dabar 
likosi iszduotas Warszavos cen 
zurai įsakymas, kad ji daleistu 
vien tokias lenkiszkąs knįgas 
Užleisti, kur vardas iszleidžiamos 
knįgos bus maskoliszkai atspaus
tas. Tokį jau padavadyjimą ga
vo ir Tifliso ir Rygos cenzūra 
kaslink knįgų gruziniszkoj, ar- 
ineniszkoj, latviszkoj ir vo- 
kiszkoj kalbose. Kad Mikalojui H 
nerupi teisingumas, Yodo tą ir 
valdžių pasielgimas su mokinti
niais Mintaujos gimnazijos.

Turkija.
Isz Londono pareina žinios, 

buk terp Maskolijos, Prancūzijos 
ir Anglijos likosi padaryta sutar
tis kaslink Turkijos. Pagalėtą su
tartį, TurkTjiTprtektu su visu po 
tų vieszpatyszczių užžiura ir sul- 
tanas butu vien, teip sakant, tų 
vieszpatyszczių pastatyta virszi- 
nįku. Jeigu jis ant to nesutiktu, 
tai kariszkos laivynės įsiverž

per Dardanėlius, jų tvirtynės 
taps isznaikintos ir jos bus atida
rytos dėl viso svieto kariszkų 
laivų. Tiesos visų tautiszkų gai
valų apsigyvenusių Turkijoj 
bus sulygintos. Buvo kalba, buk 
Maskolija norint užimti visą prie 
Turkijos pasilikusią sziaurinę da
lį, bet paskui nuo to atsisakė, 
nes jeigu teip būt. kaip ta parei
nanti isz Londono žinia paduoda, 
tai ir be to juk Turkija atsirastu 
visai po Maskolijos įtekme. Kon
stantinopoliu užimtu kariauna 
Maskolijos, Prancūzijos ir Angli
jos. Kad Anglija tam nesiprie 
t-zintu, sako, buk jai likosi pripa
žinta tiesa palaikyti Egiptą, kai
po savo locnastį.

MaskoliszkO rando laikrasztis. 
iszleidžiamas Bruxelley, “Le 
Nord”, laiko tą paskalą už netei
singą. Jis sako, kad Maskolija ne 
tik pati nesigriebs prie vartos 
ginklų priesz Turkijos sultaną, 
bet prieszingai, tuom pasinaudoti 
ne daleis ir kitoms vieszpatys. 
tėms. Sultonui Maskolija nori pa
likti laiką įvesti reikalingas re
formas, o tuom tarpu gal ji, at
sitikus progai, bandyti vėl krik- 
szczionis pjauti.

Praplito žinios, buk dtT“pasku
tinio raszto prezidento Clevelando 
į kongresą, kuriuom jis nepeikė 
darbus sultono ir Turkijos val
džių, iszdygo didesni nesutikimai 
Turkijos su Amerika. Laikrasz
cziai praneszė, kad Turkijos pa
siuntinys VVashingtone, Mustafa 
Bey, gavo įsakymą su visu isz- 
važiuoti isz Amerikos. Toms ži
nioms vienok užgynė paskui. Ar 
teisingos pirmutinės ži
nios, ar paskui atėjusios, sunku 
žinoti. Paprasl-ai vis teisybė pa
silieka viduryj: gal būt, kad ant 
p. Clevelando raszto atsiliepė j 
Turkija, bet ant to gavo užganė
dinantį iszaiszkinimą ir per tai 
nesutikimai isznyko.

T -vį*Dalis gy ventojų naujos repu- 
blikos 1 lavai, Oceanijoj, žinoma 
amerikonai ten apsigyvenę, už- 
gyrė kreiptiesi prie Suvienytų 
VVieszpatysczių Sziaurinės Ame
rikos, kad jos priskirtų Havai sa
las prie savo valdybų. Jeigu isz 
to užgyrimo Amerika pasinau
dos. tai ji taps įtraukta į terp- 
tautiszką Europos vieszpatysczių 
politiką ir pertai turės Europos 
takais vaikszczioti, taigi nuola- 
tai drutinti savo kariszkas pajie- 
gas. Terp Amerikos ir angliszkai 
kalbanczių krasztų tapo padaryta 
sutartis, pagal kurią, iszriszimas 
visų nesutikimų liktu pavestas 
sątaikas sudui susidedaneziam isz 
trijų sudž ų amerikonų ir trijų 
anglijonų. Sudžios toki butu ren
kami ant azeszių metų. .

Isz Lietuvos.
Dailus advokatas.

Wilniuje tapo suimtas žmonių 
advokatas, kurisai gaudė į savo 
tinklus kaimieczius apsistojusius 
po kareziamas. VVilniaus apielin- 
kės sūdąs paskyrė laiką ant per- 
kratinėjimo provos kaimieczių 
Molodecznos voloslės, ^Vilniaus 
gub. Susi važiavusius ant provos 
kaimieczius užkalbino kareziamoj 
koksai kareziaminis advokatas ir 
pasiūlė jiems savo pagelbą. Kai 
miecziai, dėl kokių ten priėžasz- 
czių, ne norėjo, kad-prova tą die
ną butu perkratinėjama. Advo
katas pažadėjo apie tai pasirūpin

ti ir nusivesti juos į namus se
kretoriaus apielinkės sūdo, kuri- 
sai prova slidės ant kitos dienos. 
Nuvedė vienok ne kur reikėjo, 
tik pas savo f-ądraugą, arba gal 
kompanijoną, apsigyvenu.-! ant 
Didėsėa ulyczios. Tasai gavo nuo 
ukinįkųgerą užmokėsiu ir paža
dėjo atidėti provą ant kitos die
nos. Ukinįkai nusiramino ir su 
gera vilczia suėjo į sūdą; sūdąs 
vienok jų provos ne atidėjo ir ją 
kaimiceziai pęalosze. Bėgoj gy- • 
venimą ano neva sūdo sekreto-1 
riaus, bet ant kelio patiko ir kar- 
cziaminį advokatą, kurį su pagel- 
ba policijos ir suėmė; suėmė pas
kui ir aną neva sekretorių. Ge
rai, kad ukinįkai įsitėmyjo gyve
nimą apgaviko “sekretoriaus”, 
bet tankiausiai besi pro vojanti rei
kalus su tokiais advokatais atlieka 
po kareziamas teip, kad paskui, 
kada pamato e>ą prigauti, ne ži
no nė {kur prigavėjų jieszkoti. 
Užtenka atvažiuoti į didesnį 
miestą, kur yra augsztesui sūdai, 
o galima matyti visokius priga
vikus tykojanezius ant ulyczių 
ant besiprovojanezių kaimieczių: 
vieni isz tokių tykotojų varo 
žmonis į savo tinklus, guriuos, 
žiųoma, paskui prigaunav kiti, 
ypacz žydai, padarę draugystę, 
varo žmonis pas žydą advokatą; 
tokie tarpinįkai pelną ima nuo a- 
biejų pusių: nuo žmonių už priro- 
dyjimą “geriausio advokato” ir 
nuo paties advokato ir suvary
mą pas jį žmonių. Žinoma, kad 
per tai mu»>ų žmonėms advoka
tas knsztuoja brangiai ir tai pa
prastai gauna jie niekiausiąjį, tai
gi tokį, kurisai kitaip - ne turėtu 
užtenkanezio sau uždarbio.

Dar apie Mintaujos gim
nazijos mokintinius.

Raszėme jau apie maisztus mo
kintinių atsitikusius Mintaujos 
gimnazijoj, patalpinome irpraszy- 
mą mokintinių, iszsiųstą ant var
do apszvietimo ministerio. Dabar 
“Darbinįkai” pranesza, kad ant 
to mokintinių praszymo atėjo 
nuo ministerio įsakymas direkto
riui iszvaryti isz gimnazijos vi
sus, kurie atsisakys melstiesi 
maskoliszkai. Isz 4J mokintinių 
atsisakiusių skaityti maskolisz
kai maldą, 9 lietuviai tapo isz
varyti isz gimnazijos ir ne tik 
nustoję tiesų ant pastojimo į kitą 
kokią ne buk mokslainę, bet jie 
negali užimti jokių urėdų visoj 
Maskolijoj. Terp isz vary tų yrą 
mokintiniai paskutinių kliasų, 
taigi baigianti mokslą, kaip antai 
du isz VIII kliasos ir du isz VII. 
Taigi tiems likosi neteisingo mi
nisterio atimtas galėjimas užbaig
ti mokslą ir kokiu nors budu 
i askolijoj duoną sau užsipelnyti. 
Tie nelaimingi mokintiniai nori 
atkakti į Ameriką ant užbaigi
mo mokslo, bet ne turi ant to už
tektinai tūrių. Taigi per “Darbi- 
nįką” atsiliepia jie į brolius lietu
vius ir Amerikos draugystes su 
klausymu: ar tos negalėtu juos 
suszelpti nors tuom tarpu, arba 
suteikti jiems vietas, kur dirbda
mi galėtu sau užsipelnyti ant gy
venimo reikalų, idant pramokę 
angliszkai, galėtu paskui įstoti į 
universitetą. Ketina jię važiuoti 
tucjaus po . Kalėdų. Jie nukentė 
už lietuviszką kalbą, taigi, rodosi, 
visiems lietuviams priderėtu pa
gal iszgalėjimą suteikti pa^ellią. 
Ar musų Susivienyjimas, Tėvy
nės Mylėtojų Draugystė ir turtin 
gesniejie vientaueziai negalėtu 
jiems ranką paduoti?

Neteisingas caro tarnas.
.26 d. Lapkriczio, VVilniuje,f 

likosi suimtas poeztilijonas Juo
zas Mitrof tiiov. Suėmė jį polici- 
jantas Szemiakin, kada jis sten
gėsi užstatyti paskolinimo kasoj 
Churgino auksinį laikrodėlį. Isz 
pradžių Mitrofanov teisinosi, 
kad laikrodėlį jis pavogė nuo 
savo t-ądraugo, pocztilijono Ku- 
chalskio. Isz tolesnių vienok 
tirinėjimų pasirodė, kad tasai 
laikrodėlis likosi pavogtas isz 
siuntinio per pacztą. Siuntinys 
tas ėjo per VVilnių isz Slonimo, 
Garteno gub. į Peterburgą. At. 
ėjus siuntiniui į VVilnių, ežia rei
kėjo jį perkrauti į kitą geležin
kelio trūkį. Isz to mat pasinaudojo gaisrai. Lz tų: 3 gaisrai užgimė 
maskoliszkas musų kraszto dieja- 
tėlius ir iszkrapsztė sau isz siun
tinio minėtą laikrodė į.

Metas IV.

Jawų prekes.
Sziaurinėse Indi jose palijo,

todėl ir laukuose ap>kriczių, kur 
laukė budo, pasitaisė. Tas atsi
liepė ant javų prekės visoj \Eųx| 
r opoj ir Amerikoj: prekė vlaTBr 
truputį sumažėjo. Liepojui ui 
rugius moka: už vidutiniszkus poT
62 kap. už pūdą, už geriausius 62| 
kap. už avižas vidutiniškas po 
56 kap., už geresnes po 62-65- 
kap. Miežiai po 60-63 kap. Gri- 
kai po JO—71 kap. Žirniai po 62—
63 kap. Sėmenis po 94-95 kap. 
Kanapių sėmens po 103 kap.

* Pirmoje pusėje Lapkrjczia 
VVilniaus gub. atsitko isz viso 34

Nauji geležinkeliai.
Maskol jos privatiszka statymo 

trumpų privaževimai piie ilgų 
linijų geležinkelių draugystė 
rengiasi savo kasztais pradėti 
dirbdinti naują geležinkelį nuo

nuo neatsargumo paežių pade
gėlių, 3 nuo neatsakanezio įtai
symo pecziaus, 5 nuo padegimo 
ir 23 nuo nežinomų priežaszczių. 
VVisuose tuose atsitikimuose 
ugnelė padarė bliedės ant 
rublių.

* VVilniuje, rėalszkosi 
lainės užveizda rengiasi 
vakarinius ir nedėlinius 
specijaliszkų mokslų
karos ir darbinįkaros. Su savo 
užmanymų atsiszaukė į miesto 
rodą praszidama pinįgiszkos pa- ,

40159

moks-
įrengti 
kursus 

amatinį-neužilgio pradės dirbdinti gele
žinkelį į NVindavą, prie Bal- 
tiszkų jūrių. Kalba, buk pp. Pla- 
ter ir Tiszkevyczius nori ant 
galo pradėti teip seniai jiems
daleistą liniją dirbti nuo Mažei-I* 
kų į Palangą. Daleidimas ant pa 
statymo geležinkelio linijos į 
Palangą buvo lazduotos, rodosi, 
10 metų atgal, bet iki sziol darbo 
ežia ne pradėjo. •

Perkelti kunįgai.
Seinų dijecezijoj likosi paskirti 

nauji vikarijubzai: į Suvalkus: 
kunįgas ^Vincentas Markevy- 
czia; į Lomžb, kunįgas Antanas 
Naikevyczia; į Raigrodą, kunįgas 
Makovski; kunįgas Gregorius 
Masionis, vikarijuszas parapijos 
VVėisejų, paskirtas ant kapelano į 
bemaną. Perkelti prabaszcziai : 
kunįgas VVincas VVaiczunas, pra- 
baszczius parapijos Ploszki, per
keltas ant prabaszcziaus į Bakala- 
rzevą, o prabaszczius paskutinės 
parapijos, kunįgas Onufras Wy- 
szomirki, į Bakalarzevą ; prabasz- 
czius VVisztyczio parapijos, kunį
gas Motiejus VVasilauskas, likosi 
perkeltas į Daukszius, į vietą 
pasimirusio prabaszcziaus, kunįgo 
Jono Krąkausko.

J Užtroszko durnuose.
17 d. Lapkriczio, kaime ,An- 
toszka, netoli Biolastoko, Gar- 
teno gub. moteris Ambraziejaus 
VVisnievskio iszėjo į girią parsi- 
neszti malkų, o namieje, užra
kinusi duris, paliko dvejetą savo 
vaikų: keturių metų sunu ir 2 
metų dukterį. Bute prięszais 
besikurynantį peczių džiovinos! 
drabužiai. Nežinia, ar vaikai kokiu 
budu ugnį užkrėtė, ar drabužiai 
pats nuo karszczio užsidegė, vai
kai nutraukė juos nuo karties ir 
pametė ant aslos, o pats sulipo 
į lovą. Motina sugrįžusi atsidaro 
duris, bet viduryj nieko per 
durnus ne matyt. Pradėjo visur 
jieszkoti paliktų vaikų ir ant galo 
rado • lavoje gulinczius vieną 
szale kito, bet jau ne gyvus. 
Griebėsi gaivinti, bet ne buvo 
galima.. Motina mat girioj isz 
buvo porą valandų, o to laiko 

užužteko: - abudu vaikucziai 
troszko dumuoso.

"*3

Isz pietines Afrikos.
Nuo keletos metų lietuviai 

pradėjo traukti į pietinę Afriką; 
ant kiekvieno laivo iszjilaukian- 
czio isz Southamptono kas flvi 
nedėti yra po keletą lietukių 
keliaujanezių į pietinę Afriką. 
Daugiausiai jų gyvena mieste t 
Jonhanisburge, republikoj Trans- 
vaaliaus. Pagal paskutinį žmonių 
suskaitymą, atliktą pereituose 
metuose, ant 102tukst. gyventojų 
Johannisburgoyra 2^O(ružgimusių 
Maskolijoj. Masko^į ežia vienųk 
beveik nėra, taigi visi isz Mas
kolijos atėję yra tai pirmiausiai 
lietuviszki žydai, toliausgi lietu
viai; kiek vienok tame skait- 
liuje yra tikrų lietuviui sunku 
žinoti. Lietuvių pietinėj Afrikoj 
yra ne tik Johannisburge, bet ir 
kituose angliszkų valdybų krasz- 
tuose, kaip antai: Cape Tovn, 
Kimberley, Nataliuj. Kiekvienas 
keliaujantis į pietinę Afriką ke
liavo, pasitikėdamas rasti ten 
gerą uždarbį, bet ar jį suranda? 
Anglijos laikraszcziai persergsti \ 
darbinįkus norinezius keliauti į 
pietinę Afriką: jie sako, kad 1 
kiekvienas atplaukiantis isz Eu
ropos laivas atgabena szimtu* 
cįurbinįkų, tuom tarpu daugelis 
seniaus ežia atkakusių ?>adą ken- 
czia, daugelis pirma pralobusių 
dabar yra betureziais, 
ne vien su amatinįkai! 
rįaisj bet ir
jrelyj vietų mirszta žmonės tie
siog isz bado. Zontponsbc rgo 
apskrityj minta žmonės driežais, 
szakitelėmis, medžių žievėms. 
Calvinos apskrityj farmeriai vis
ką pražudė, jie sziądien minta 
beždžionkų mėsa. Daugelis dirb
tuvių ir kastynių, ant įrengimo 
kurių dauff iszleista pinįgų, szią.- 
dien sustojo. Miestuose Cape. 
Tovn, Johannisburge vaikszeioja 
daugybė baltųjų darbinįkų, kurie 
ne turėdami darbo, badą kenezia. 
Walgio produktai neiszpasakytai 
pabrango: už maiszelį miltų rei
kia mokėti 12-15 dol. Prie tokių 
iszlygų darbo labadaringiems ko
mitetams reikia szelpti daugybe 
baduojanezių darbinįkų. Prie 
visų tų nelaimių prisidėjo dar 
gyvulių ligos: szimtai gyvulių 
kas dieną stimpa.

tąs.yra 
lūziiie 

su farmeriais. Dau-

“Lietuvos” redakcijoj dabar 
randasi daugybė gražių abrozėlių, 
pavinezavonių, popieros gro- 
matų raszymui ir t. t., gali iszsi- 
rinkti sau, kas ką nori.
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Isz Amerikos.
Baisus pustymai.

Isz Chamberlain,'S. D. Siautė 
ežia baisi dargana ir dideli szal- 
ežiai, ypacz ji smarki buvo wa- 
karinėse szteto dalyse. Isz pra
džių tikėjo, kad isz žmonių nieks 
ne pražuvo, dabar gi paduoda, 

'kad mažiausiai 8 žmogystos 
likosi sniego užbertos ir suszalo. 
Apart žmonių, labai daug besi 
gananezių laukuose gywulių pra
buvo.

Nužudytas žmogžudys.
Isz Lowville,‘ N.,Y. Užmuszė- 

jas merginos Minnie Ingersol, 
John Hoch, kurisai likosi ant nu-, 
galabinimo sūdo nuspręstas, bet 
tapo jam daleista afrųaujinti pro 
wą, likosi antru kartu antnugala- 
binimo su elektriką nuspręstas. 
Taps jis nužudytas 17 d. Sausio 
ateinanezių metų. Kaip tik likosi 
perskaitytas sūdo nusprendimas, 
Hoch pagriebė nuo sudži’ų stalo 
skleinyczią ir metė ją į galwą 
prokuratoriaus Jacot’o ir sunkiai 
tam sužeidė kaktai.

Užpuolimas ant trūkio.
Isz St. Louis, Mo. Netoli sta

cijos Union, szeszi -plėszikai už
puolė ant pasažierinio Iron 
Mountain trūkio. Du plėszikai 
užszoko ant maszinos ir suvaldė 
trūkio maszinista, du kiti užsto- 
jo vagonų duris, idant nieks isz 
pasažienų ne galėtu iszęiti, o du 
pasilikę iszvvertė duris expresinio 
vagono, bet kasos neįstengė ati
daryti. Nieko ne pelnę, wisi pas 
kui nuszoko nuo trūkio, susėdo į 
vežimėlius, kurinės ežia turėjo, 
nupleszkėjo į miestu ir prapuolė.

Susidaužęs laivvas
Isz Nev Yorko. Ties Bellport, 

N. Y. susidaužė nežinomo vardo 
garlaivys. Sargai gelbėtojų sta
cijos ant Firė Island bandė gel 
bėti ant jo ėsanezius žmonis, už
metė jam gelbėjimo wirwę, bet 
pasirodė, kad ant to garlaivio 
žmonių jau lie buvo, kadangi 
nieks užmestos virvės ne griebė. 
Turbut jurinįkai laivo jau pir- 
miaus nuo jo iszsikraustė ir nu 
plaukė ne laukdami pagelbos. 
<jarlaiwys paskendo.

Isz Kongreso.
Ant susirinkimo kongreso, 

Washingtone, likosi užgini szitie 
•svarbesni užmanymai: kad par
davinėjimas svaiginanezių gėry
nių kongreso namuose taptų su 
visu užgintu. Senatorius Lodge 
vėl pakėlė reikalavymą, kad 
taptų iszduotos naujos tiesos a p 
eunkinanezios svetimą atervyste 
į Ameriką. kadangi svetimi atei
viai sunkina padėjimą Ame
rikos darbinįkų. Kaslmk pas 
kutiiro reikalavymo, vienok 
ne padarė nė jokio nutarimo. 
Kalbos ir apsvarstymai to užma
nymo trauksis dar toliaus.

Isz darbo lauko.
“ Darbinįkai dirbanti prie sta 

tymo pavieczio kalinio Chicagoj 
paliovė dirbę.

Bay City, Mich. Sudegė 
ežia dirbtuvė Michigan Pipe. Co. 
Per tai diktai darbinįkų neteko 
darbo.

•j Morris, III. Kalnakasiai 
Carbon Hill kastynių paliovė 
dirbę. Per sztraiką mat nori jie 
priversti kompaniją sugražinti 
seną už darią užmokėsiu, kokį 
jiems neseniai numažino.

N 125 darbinįkai “Pacifie 
Rolling Mill”, mieste San Franci- 
sco, Cal, pakelė sztraiką, kadangi 
kompanija numažino jų uždarbį; 
per sztraiką darbinįkai nori pri
versti sugražinti seną užmo 
kesnį.

•' Predmont, W. Va. Anglių 
kastynėse Shav, W. Va., prie 
West Virginia Central & Pit- 
tsburggeležinkelio, darbinįkai pa
kėlė sztraiką; kompanija į vietą 
su sztraikavusių parsitraukė ne- 
prigulinczius į unijas darbinįkus. 
Isz to užgimė darbinįkų maisztai • 
tapo paszaukti szerifo tarnai ant 
apsaugojimo kdstynių ir apgynimo 
dirbanezių darbinįkų.

5 Winston, N. O. Dirbtuvės 
Brovn Bros Tobacco Co. sudegė. 
Ugnelė padarė ežia blėdies ant 
150000 dol. Tuom tarpu dirbę 
ežia darbinįkai neteko darbo. 
Kompanija turi dar - tris di
deles . dirbtuves, kuriose žada 
dabar pradėti darbą; tokiu budu 
netekę uždarbio darbinįkai su
degusios dirbtuvės galės patilpti 
į kitas.

• Clevelande, Oh. susitvėrė 
nauja darbinįkiszka organizacija, 
l»o vardu: ‘Federal Labor 
Union”. Į tą organizaciją gal į- 
stoti lygiai vyriszkiai kaip ir mo 
terys. Sąnariais jos gal būt ne tik 
uždarbiaujanti darbinįkai, bet. vi
si pritarianti darbinįkų reika
lams. Federacija, apart kitko, ža
da rūpinti savo sąnariams darbą, 
žinoma ant kiek įstengs.

LIETUVA.

Pinigu dirbėjas.
Buffaloj, N. Y. priviso daug ne 

tikrų cidabrinių doliarų ir pusdo- 
liarų. Policija jau seniai stengėsi 
susekti jų dirbėjus, pakol ant galo 
nepasisekė jai juos susekti: dirbo 
juos voFietys Eckerts, apsigy ve 
nes ant fanuos netoli Orch. 
ard. Eckerts apsigyveno ant ap
leistos farjnos Giyero, kurios sa- 
vinįkas iszvažiavo į Europą, ir 
padirbtus pinįgus platino po 
Buffallo, pardavinėdamas lauko 
produktus. Policija, susekusi vie- 
tą apsigy venimo Eckerto, gerai 
jį dabojo; užliko pereitoj nedė- 
lioj prie darbo. Namieje rado 
prietaisas pinįgų dirbimui ir po
rą szimtų padirbtų doliarų. Pinį
gus dirbo jis isz szvino ir vario 
ir teip padirbtus isz virszaus pa- 
cidabruodavo teip, kad jie su visu 
bdwo panaszus į tikrus. Kaip sa
ko, Eckertą iszdavė vienas isz 
seniaustuom pat užsiiminėjanezių, 
kurį už tą darbą buvo į kalinį pa
sodine, o tik dabar peliuosavvo.

J Redding Col. Atsitiko ežia 
smarki gazoli nos expliozija, prie 
ko 12 žmonių likosi sunkiai su
žeistų.

t Mieste Paisaic, N. Y. nepa
gauti piktadariai įsiveržė į len- 
kiszką bažnyczią ir ne tiktai ją 
iszplėszė, bet dar sugadino tyczia 
daugel bažnytinių daiktų: iszmu- 
szė skyle altoriuje, sulaužė 
žibintuvus ir 1.1. «

t Isz Los Angelos, Cal. raszo: 
kastynėse Hedges, San Diego pa- 
vietyj, užgriuvo Queen szaftas, 
prigulintis Gold Cross Mining & 
Milling Co. 7 kalnakasiai likosi 
užmuszti, o daugelis yra apman- 
kytų; 4 yra dar užgriuvusioj 
szaftoj.

t Po St. Louis, Mo. nesugauti 
piktadariai pradėjo platinti jų 
padirbtus auksinius 5 doliarlinius 
pinįgus. Pinįgai tie ne suvisu 
gerai padirbti, krasztai ne, lygus, 
bet dirbėjai visgi diktai jų terp 
žmonių paleido. Žinoma, aukso 
juose nėra, taigi jie ir vertės ne
turi.

tuos raginimus, klausia, ką gal 
naudingo suteikti lietuvystė, ar 
ji užstos duoną, kurios ne vie
nam trūksta ant pietų. Kad ga
lėtume šutvei ti geresnes isz
lygas, reikia ant to dirbti isz 
vien, krūvoje, pavieni žmonės, 
nors ir geriausius turėtu mierius, 
witų musų reikalų neužganėdįs, 
ežia reikia visų pajiegų. Kaip 
prie tokio darbo paraginti lietu- 
viszką visuomenę, sunku žinoti; 
bandymų buvo daug, liet ne visi 
tie bnudymai iszdavė vaisius, 
kadangi bandytojai tankiai ir pats 
prideraneziai visų reikalų nežino
jo. Wienas ne pasisekimas ne gal 
mus grasinti nuo tolesnių darbų, 
tik kad tie darbai ir toliaus 
bergždžiais nepasiliktu, reikia 
mums patiems terp savęs suąi- 
prasti: ežia reikia ant pradžios 
nors apsaviestunams tuos dalykus 
gerai apkalbėti, reikia kad kiek
vienas paduotu savo nuomones. 
Priesztaravome mes užmanymui 
“Lietuvisako Bostono laikrasz- 
czio” suszaukti lietuviszkų ap- 
szviestunų, Amerikos susivažia
vimą, priesztaravome ir suszau- 
kimui kongreso dviejose ant syk 
vietose. Savo nuomonių ir dabar 
neperkeitėme< Jeigu dar szią- 
dien, kol n^ turime programų, 
kongresai ne iszduotu vaisiaus, 
tai vienok laikas jau butu pra
dėti darbą ant apdirbimo progra
mų. Prie to mes ir raginame m u- 
sų apšzviestubus. Susiprasti terp 
savęs apszviestunai gal ar tai 
susiraszinėdami, arba gal padary
ti ir susivažiavimą, bet kad isz 
tokio susivažiavimo neužgimtu 
dar didesni nesutikimai, ant pra 
džios priderėtu susi važiuoti to
kiems, kurių nuomonės ne toli 
viena kitos stovi.
Nauja lietiiHiszka parapi

ja-
“Vienybė” paduoda, kad lie

tuviai apsigyvenę ant farmų ne
toli Krakov, Wis. uždėjo naują 
lietuviszką parapiją ir rengiasi 
stalyti bažnyczią. Letuviszkų 
szeimynų yra ežia isz viso apie 
32. Rengdami parapiją norėtų su
silaukti ir Uetuviszko kunįgo. 
Isz kiek susideda visas ežia 
lietuvių skaitlius, nežinia, bet 
imant ant szeiinyuos po 3 sąna
rius, iszpultu apie 100 parapijo- 
nų. Mums rodosi, kad teip ma
žam skaitliui neturtingų žmonių 
darbinįkų sunku bus užlaikyti sa 
vystovę lietuviszką parapiją.

Waterbures iietuvriszkas 
politiszkas Kliubas.

5 d. Gruodžio szių metų, Wa- 
terburio Lietuviszkas Politiszkas 
Kliubas laikė suwo susirinkimą, 
ant kurio likosi iszrinkti nauji 
virszinįkai ant ateinanezių metų. 
Ant pirmsėdiio tapo iszrinktas 
tas pats Kazys Baltrukonis; jo 
vietinįku Silvestras Baliunas,. 
rekorderiu Kazys Kirszenas, Fi
nansų sekretoriumi Juozas Jan- 
kauckas; Kasieriumi—tas pats 
Juozas Danisevy ežius. Užduot ė 
musų K1iuIm> yra: lavintiesi poli
tikoj, pažinti žmonių reikalus ir, 
kiek tiek galima, darbuotiesi ant 
pakėlimo apszvietimo sąnarių 
Kliuln) ir visų brolių lietuvių. 
Musų Kliubas, ant naudos krolių 
lietuvių, rengėsi įtaisyti knįgyną 
ir tas jo noras ne nuėjo ant vėjo. 
Ant augszcziaus paminėto susi
rinkimo tas reikalas likosi galuti- 
nai nutartas. Iszrinkome komite
tą susidedantį isz 4 ypatų: Kazio 
Baltrukonio, K. Kirszeao, Anta
no Kapocziaus ir J. Jankaucko, 
kuriam ir pavesta įsteigti knįgy- 
ną Tas komitetas, varde K1 ubo, 
užpraszo visus iszleistojus ir pre- 
kėjus lietuviszkų knįgų,lygiai A- 
merikoj, kaip ir Europoj, prisiųs
ti knįgų kataliogus ant szitokio 
adreso:,The Lithuanian Political 
Club, 636 Bank str. Waterbury 
Conn.

Mu.-ų Kliubas turi savo ruimą 
ir locnus rakandus. Ruimas susi
deda isz didelės salės bei dviejų 
mažesnių kambarių. Nuo Spalių, 
mėnesio būva atidarytos vaka
rais ir uedėliomis per whą dieną.

’ ' Komitetas.

isz 
Lietuwiszku dirvų 

AMERIKO.

Reikaluose Lietuwiszkos 
gramatikos.

“lėvynė” ragina lietuviszkus 
laikraszczius paduoti saw»> nuo
mones apie sąnarius komiteto, 
paskirto ant nusprendimo vertės 
atsiųstų rankraszc^ių lietuvisz- 
kos gramatikos. jTrigu ant para- 
szymp populariszkds, supranta
mos žmonėms lietuviszkos gra
matikos butu užtenkanti medega 
svetimose kalbose, tai ant kon
kurso daugelis galėtu atsiszauk- 
ti ir butu isz ko rinkti. Tuom tar
pu to nėra: nė Schleicherio, nė 
Kurschato, Boppo, \kelevyczrausr 
Karlovyczo arba Neselmano 
darbai neužtenkanti, taigi medegą 
prireiks paežiam autoriui rinkti ir 
sulyginti tarmes. Darbas ežia sun
kus ir ne galbūt atliktas urnai. 
Medega galėtu būt surinkta 
urnai ant tokios gramatikos kaip 
buvo kunįgo Miežinio, bet tokia 
nesuvienya musų statraszo. Mums 
reikia tokios gramatikos, kuri bu
tu pamatu kitiems raszėjams; ant 
užkimszimoskylės yra juk Kur
schato, taigi tverti niują nėra 
reikalo. Kursebat ne buvo fi
lologas ir lietuviszkai ne mokėjo 
gerai, todėl ir sutvėrė gramatiką 
wokiecziamsr bet ne lietuviams. 
Ant puraszymogeros gramatikos 
reikia kreipties! prie tikrų filolo
gų, o toki yra vien Europoj. Ant 
apgarsinto konkurso jie ne atsi
lieps, todėl reikia juos tiesiog 
užpraszyti. Susivienyjimo sąna
riai juos turbut pažįsta, taigi nė
ra reikalo pravardės garsinti. 
Kunįgas Juodiszius “Saulėj” nu
rodo ant kun. Jaunio, kaipo wie- 
naitinio žmogaus galinezio tą at
likti, bet tas jau turbut ne dirbs; 
ant galo, būdamas mokintojumi 
Kauno seminarijos ne tik kad at- 
siszaukusiems prie jo neatsiliepė, 
bet uždraudė net klierikątn^ kam 
norint savo kursus parodyti.Taigi 
matomai jis nenori su visuomene 
savo žinioms dalintieji. Yra vie
nok tuom užsiimanezių filologų 
Lietuvoj ir dauginus: tie galėtu 
tą darbą atlikti, tik reikia jų 
praszyti. Jeigu Susiwienyjimui 
reikalingas būt antrasaus, mes ant 
■pareikalavimo suteiksime; garsi 
nant gi po nekeneziamus Masko- 
iijoj lietuviszkus laikraszczius, 
galėtume jiems užkenkti. Dėl tos 
paezios priežastės negalime ir 
garsinti pravardžių tinkanezių į 
sąnarius komiteto ant nusprendi
mo apie vertę a t šių-1 o darbo. 
Ant galo, jeigu Europos filologai 
apsiima atlikti tą darbą, tai tie ir 
terp savęs susitars ir rankrasztis, 
pirm iszsiuntimo į< Ameriką, bus 
au ir kitų peržiūrėtas.

Susitarkime!
Ne nuo sziądien lietuviai atsi

rado Amerikoj, bet ar jie iszdir- 
bo pamatus savo gy venini ui? Ar 
jie pakilo doriszkai, materijalisz- 
kai arba intelekbualiszkai? Wis- 
ko to ne matyt: doriszkai jie že
minus stovi negu maskolių pris
paustoj Lietuvoj, materijaiiszkai 
stovi pusėtinai, jeigu turi darbą, 
bet kad to tankiai daugeliui 
trūksta, taigi daugelis ne visada 
turi sau ant pietų. Zmoma, jeigu 
kam trūksta valgio, tas nesiru- 
pįs ąpie grožybę lietuviszkos 
poezijos, apie pakėlymą mokslo. 
Kad mokslas, dora, tautiszkas 
supratimas terp mus pakiltu, rei
kia suteikti lietuviams atsakan- 
czias iszlygas ant pagerinimo ma- 
terijaliszko būvio ir drauge su 
tuom kelti tautiszkus lietuvių 
jausmus, mokslą, o su tuom pa
kelsime juos ir doriszkai. Ko rei
kia labiausiai ant musų pakėlymo? 
Mums rodosi, reikia visopusisz- 
kai isztirti lietuvių gyvenimą, 
gerai pažinti iszlygas, kokiose jie 
sziądien yra ir tik jas gerai paži 
nę, suprasime ko mums stokuoja. 
Mu>ų laikra>zcziai per eiles metą 
ragina lietuvius godoti, garbinti 
lietuvysie. bet ne vienas laik- 
raszczių skaitytojas, perskaitęs

telį anglių lengva užtėmyti, kad 
jos susideda isz eilių viena ant 
kitos susispaudusių. Sudaužykite 
szmotą anglių, o pamatysite, kad 
jos duodasi lengvinas skaldyti 
isz vieno galo negu isz kito. Jei
gu norite, kad anglys greieziaus 
įsidegtu, tai sudedate jns teip, 
kad eilėa, isz kurių anglys suside
da, bėgtu tiesiog žemyn. Tąsyk 
sziluma tu* eilės suskaldo ir per 
tai anglys dega gerinus.

Prisižiūrėję gerai anglių szmo- 
toliui matote, kad jos ne vieno
dos, bet terp kietų žibanezių eilių 
yra minksztesnės, panaszios į pa
prastas anglis.

Žinote, kad gertos auglys sude
ga visai, teip kad isz jų liekasi 
vien pelenai ir per tai jos pana- 
szios į malkas arba į durpas, 
Mokslincziai isztyrė, kad akmeni 
nės anglys susideda isz tų paežių 
medegų kaip malkos arba durpo,-, 
taigi isz augmenų, tik jose t.i 
augmenų medega likosi drueziai 
suspausta ir persikeitė į kielą juodą 
masą, į tokią, kokią sziądien mes 
ant kuro vartojame.

Įėję į anglių kastyne matote, 
kad anglių eilė jose ne labai stora 
ir jums rodosi, kad anglys yra tai 
paprasta uolos eilė. Toliaus mato
te, kad žkiglių eilė guli ant že
mės visai kitokios veislės, ki
tokia žemės veislė ir užkloja 
anglių eilę.

Jeigu gerai pažiūrėsite į eile, 
ant kurios guli anglių eilės, pa
matysite, kad ta apaezia yra isz 
tamsaus molio ir turi daugybę 
iszsikerojusių siūlų, lyg szaknų. 
Galite matyti, kad tie panaszus 
į siūlas juodi iszsikerojimai 
siekia patį anglių plotą ir su juom 
susijungia. Tą patį atrasite kiek
vienoj kastynėj. Jeigu atkreipsi
te savo atydą ant to, tai pats 
pamislyaite, kad jeigu apati
nė anglių kastynių eilė yra visa
da isz, molio, tai tas ne paeina 
vien atsitikimo, bet turi ką 
nors reikszti. Juk teip?

Pažiūrėkite dabar į tą apaezią, 
ant kurios guli anglių plotai. Ar 
ne panašai ji į paprastą žemę, ant 
kurios auga augmenys, ar tie 
tamsus siūlai molinėj apaezioj ne 
iszrodo lyg augmenų szaknys?

Isz tikro, kiekviena anglių 
kastynė labai seniai buwo ant že
mės pawirsziaus, ant kurios au
go augmenys, teip kaip, paveik
slai!,. sziądieniniai lendrynai arba 
durpinyezios.

Mokslincziai susekė net veis- 
le^ augmenų, isz kokių pasidaru- 
sios yra akmeninės anglys, nes 
jose matyt, kaip kur, gerai net la
pai tų augmenų; tą mato per mi
kroskopą arba per padidinanezius 
stiklus,- Anglyse daugiausiai at
randa maurų, paparezių. Taigi tie 
augmens augo ant molio ir isz jų 
tai ir pasidarė dabartiniai akme
ninių anglių plotai.

Ne vienas gal paklausti, kodėl 
tokiu budu anglys nesiranda ant 
žemė*® pavirsziaus, bet giliai že
mėj? Daugelis yra ir tokių anglių 
kastynių, kurios tęsiasi po jūrių 
dugnu: pa v eik si an, Anglijoj kas- 
tynės Nev Castle traukiasi kele
tą mylių po jūrių dugnu.'1

Tas rodo, kad žemės pawir- 
szius nesilaiko vienodos augsztu- 
mos, bet vienos vietos iszkyla, 
kitos gi nuslūgsta žemyn, skęsta, 
nors tas atsilieka/labai palengva. 
Tas atsilieka ir sziądien: Baltike 
pakrantesPącifikoPietinėj Ameri
koj — kyla augsztyn; pakrantės gi 
NVokiszkų jūrių, visa Holahdija, 
Pietinė Italija, Grenlandyja ir 
t.t. skęsta.

Tokiu pat budu nuskęsti turėjo 
ir plotai sziądieninių anglių kas- 
stynių. Jūrių vanduo užneszė 
pieska ir dumblu į jas nuskendu
sias girias ir po tuom dangcziu,isz 
tų paskendusių girių augmenų,, 
per amžius, pasidarė anglių plo
tai. Wieni isz jų wėl iszkilo 
augsztyn, kiti ir sžiądien yra že- 
miaus jūrių wandei>s pavirsziaus.

Sziądien prie irn^ų akių tve- 
riašVisz.^ augmenų durpinyezios. 
Tokių pat budu isz jų pasidarė ir 
anglių plotai, tik ant persikeiti
mo augmenų į anglis reikėjo il
gesnio laiko, negu aut pasidary- 
mo durpos.

i

Lietuwių musztynfcs.
“Vienybė”, paskutyniame savo 

numeryje, pranesza apie dvi atsi
tikusias musztynes terp lietuvių; 
a|>»e tą nekalbame jau, kiek tokių 
muszlynių nepagarsėjo. Musz- 
tynės atsitiko ant lietuviszko 
mitingo Philadelphioj. Cz«a, kaip 
sako p. Drebantis, mažai tereikėjo, 
o savitarpinė broliszka lietuvių 
mei’ė bot pakilusi iki kraujo 
praliejinrui; jeigu tas ne atsitiko, 
tai wien todėl, kad narsius 
karžygius stabdė baimė priesz arti 
ėsancz'ą palicijos staciją. Min- 
ersvillej atsitiko musztynes per 
kriksžtynas pas vieną lietuvį. 
Susirinkę svecziai pasigėrė ir 
pradėjo namuose, prie serganezios 
motei ies, pesziiesi. Czia ne tik 
kurnszczios, bet ir kirviai buwo 
darbe: vieną lietuvį sunkiai su 
kirviu sužeidė. Į trumpą laiką 
musų broliai atsižymėjo muszty- 
nėmis dviejose vietose, bet pa
klauskime, kur jie pagarsėjo n a n 
dingais ant visuomenės labo dar
bais į tokį jau trumpą laiką?

“Garsas” paduoda apie atsiti
kusias bjaurias terp lietuvių 
muštynės Shenandoryj: susimu- 
szė mat broliai apsigyvenę ant 
Coal ui. su gyvenaiUOTiis 1 
miesto vardoj. Musztynė^e buvo 
ir revolveriai darbe; du lietu
viai likosi paszauti. Ar isztikro 
ne galima tų bjaurinanezių musų 
vardą musztynių praszalinti? 
Mums rodosi, kad tasai galimas, 
bet czia reikia dirbti sujungtoms 
visų.pajiegomis, reiktu kad vie
ni kitam kelio neužstotume, bet 
dirbtume isz vien, brolių labą 
už mierį sau paėmę. Ant prasza- 
linimo musztynių, mums rodosi, 
užtektu apszvviesti, pakelti mislį 
terp tamsuolių, tąsyk jie pra
dės pats save godotįj o jau jeigu 
iki tam laipsniui pasikels, saugo
sis gerą garbę suterszti. Bandy
kime įrengti žmonėms skaitymus 
vakarais, arba vakarines mok- 
slaines. Įrengti jas juk ne butų 
sunkiausiai, rastųsi gųl ir norin
ti ant to savo laiką paszvesti; 
taigi ežia reiktu vien geruą sten- 
gimus ant visuomeniszko labo 
sunaudoti, reiktu tik pritarimo 
ir paramos, didesnio viens kitam 
pasitikėjimo. Remkithe kiekvie
ną gerą pasikėsinimą, szalinkimės 
su pasibjaurėjimu nuo sėjanezių 
nesutikimus ir intrigai! Paliauki
me sznairavę į vielas kitą, tegul 
kuuįgai ne jieszko viename 
ne kunįgo darbe bedievystės, 
kurios musų darbuose taukiai su 
pagelba mikroskopo nieks ne
suras, tegul vėl ne- kunįgai pa
liauja kiekvieną kunįgą laikę už 
plėšai ką ir sėjetoją tamsybės. Pa- 
duokime viens kitam ranką dar
buose ant visuomeniszko labo, 
o tąsyk isznyks terp mus tamsy
bė, isznyks pesztynes ir girtuok
lystė. Sutinkame mes su “Kar
du ’, kur jlSffrszaukia: “tverkime 
isz visų vieną pulką visaip mis- 
lijanczių; kam mums dalytiesi, 
kad isz vien eidami busime stip
resniais—vienykime visus drau
gėn apszvietimo”. ^Viskas vie
nok czia remiasi ant to, kad tik 
tokią vienybę palaikyti. Naudin
gumą ir reikalingumą jos kiek
vienas supranta. Taigi pasi- 
sistengkime ją įkūnyti, atsižadėki
me asabiszkų piktumų, paaukau
kime juos ant brolių labo!

t Brooklyno lenkiszka “Gie- 
dorių Draugystė” atliko koncertą, 
ant kurio, apart lenkiszkų gies- 
minįkų draugysezių, buvo viena 
slovakų, viena vokiszka ir iietu- 
viszka Mildos Giedorių Draugys
tė. Kaip paduoda “Vienybė”, lie
tuviai gavo czia pirmą pri>ą.

Kaip pasidarė akmeninės 
anglys?

Daugelis lietuvių dirba anglių 
kastynėse, kasa jas, bet mažai yra 
tokių, kurie žinotu, isz ko^pe pasi
darė. Pasistengsime tą iszaiszkin- 
ti.

Pažystate anglis. Paėmus szmo-
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arba

Mokslas apie iižlaikyma sveikatos,
pagal Berners’ą.

[T^aa],
Apie szilumą.

i Kalbėdami isz pradžių apie apsirėdymų, 
iszsitžirėme, kad a psi rėdymas uždengia musų 
kūną, taigi suteikia jam szilumų.

Pažiūrėkime ar tas yra teisingu. Už- 
deilg-kime akmenį su daugybe užklodalų, ar 
jis nuo to suazils?

Ne: akmuo vis bus szaltas, nors jį ir il
giausiai Užkloję laikysime.

\ ie.iok jeigu ^es su savim teipjau pa
darytume, negalėtume ilgai isztrivoti į>o dau
gy be užklodalų: butu mums per szilta.

. Del ko todėl toksai skirtumas?
l<i;gi matote, kad apsirėdymas ne sutei

kia mums szilumos, bet tik užlaiko musu 
kūno szilumų, neduoda jai iszsisklaidyti į vi
sus k ruožtus.

Szilu:iių tų mes pats, kol gyvi esame, tu
rime mUsų kūne.

Kiekvienas įkaitęs daiktas siunczia savo 
sziluini po savo aplinkines, bet jeigu jos 
(langiaus nesugriebia, pats turi isz palengvo 
auszti. Jeigu stiklinę su verdancziu vandeniu 
sandariai apvyniosime su milu arba su kuom 
kitu, sziluma užsilaikys gana ilgai, bet visgi 
ant galo stiklinė turės atauszti,

Kiekvienas daiktas atsiradęs arti kito, 
sziltesnio už savę, paima nuo jo dalį szilumos 
ir tokiu budu ir amą atszaldo. Jeigu uždėsite 
ra liktą ant szalto akmens, tai jps sziluma grei
tai, teip sakant<Jsisunks į akmenį ir ranka ri
mai atszals: bet jeigu ją uždengsite, apvynio
site vilnoniu skuduru, nors ir laikytumėte 
ant to paties szalto akmens, ji žudys savo szi- 
lumų tik labai palengva.

Matote todėl, kad ne visi daiktai vieno
kias turi ypatybes. Jeigu paimsite akmenį, 
geležį, medį,-.vilnas, pamatysite kaip greitai 
jūsų rankų sziluma pereina į akmenį ir gele
žį ir kaip greita i-ranka atszala, prieszingai gi 
bus su vilnomis: ežia rankos sziluma pereina 
labai isz palengvo ir ranka isz palengvo at
skila.

1 ___ - --------
Vienok visos kūno dalys sveiko žmogaus 

visur vienokių turi szihimų. To gal-negalite 
gerai suprasti, bet pasistengsiu tų iszaiszkin
ti.

Kųgi daro tie, kurie nori įszildyti didelį 
kambarį, kaip antai bažnyczių arba didelę 
salę?

Pasinaudoja isz dūdų, iszsiszakojtįsių po 
visų triobų pripildytu karsztu vandeniu arba 
įkaitusiu oru. Iszg-irdę žodį dūdos, gal atsimi
nėte apie tas smulkias dūdeles iszsikeroju- 
sias po visų kūnų, apie kurias kalbėjome pir
miaus.

Tos dūdelės mums reikalingos ne vien 
ant isznesziojimo maisto po visas kūno dalis, 
bet jos iszneszioja ir oxygenų, taigi szilumų, i>o 
visų kūnų. Jeigu kokia musų kūno dalis per
daug atszala, sziltas kraujas atplaukia į at- 
szalusių vietų ir jų suszildo.

Jeigu vėl prieszingai, kokioj nors vietoj, 
dėl smarkaus krutėjimo,atsirado per daug szi
lumos, kraujas isz kitų kūno dalių atėjęs 
paima atliekamų szilumos dalį ir atszaldo tų 
vietų tokiu budu visos kūno dalys visada tu
ri vienokių szilumų. •

Sveikos ir darbszczios žmogystos padirba 
daug szilumos, kaip kada daugiaus negu jos 
reikia, bet jeigu atsisėda szaltame kambaryj, 
vėl jauezia szilumos reikalų. Miegodami mes 
teiposgi dirbame szilumų, nors ne tiek kaip 
dirbant ir krutant, bet kad guldami užsiklos- 
tome, todėl pabudę nejaueziame szalczio, nors 
per isztisų naktį gulėjome ne kurtame kam
baryj.*

Seneliai, vaikai, ligūsti žmonės ne padir
ba teip greitai tiek szilumos, kiek reikia ir 
jeigu jiems szalta, tai užsiklojimas ne kiek 
gelbės, nes kaip jau .sakiau, užklodalai ne 
padirba szilumos,-taigi keikia jiems szilumų 
suteikti kitokiu budu, kaip antai: kurydami 
pecziuje, szildydami patalų. Dabar pridursiu 
czia apie vodingumų persiszaldymo. Daugelis

Kariszkos laidynės di
džiųjų wieszpatys- 

czių.

3

Kodėl jūsų lova yra szilta, kada rytmety j. 
atsikeliatė? Kodėl tokia jau bus skepeta su 
kuria turite* užsuktą kaklą?

Viskas, kas tik aplinkui mus yra, kad 
teip pasakysiu, isz szilumos musų kūno nau
dojasi, ją nuo mus veržia.

Gal pasakysite, kad jeigu mes ja visus 
aplinkui mus atsiradusius daiktus .szildome 
ir ant jų labo teip daug savo szilumos ati
duodame, tai ant galo galėtume jos sau netek
ti ir suszalti, teip kaip stiklinaitė su verdan
cziu vandeniu Išstatyta ant stalo? Kodėl mes 
ne suszalame, paaisžkysiu toliaus.

Jeigu szaltą žiemos dienfc iszeinate į lau
ką, tai sziluma jūsų kūno niiolatai, platinasi 
po szaltą jus apskriejantį orą; bet kodėl su
grįžus namon ne bus jums szalcziaus negu 
iszeinant?

Todėl, kad su kiekvienu pasikrutinimu 
mes padirbame szilumų, kuri ir szildo musų 
kūną, taigi ta naujai padirbta sziluma užstoja 
vietą tos, kurią musų kūnas nužudė.

Jeigu žmogus ne krutėtu, gulėtu ant 
szalczio, negalėtu padirbti (langiaus szilumos, 
kūnas jo ausztu isz palengvo, pakol ant galo 
ne suszaltu su visu, pakol ne mirtų dėl szilu- 

----mos stokos. Kokiu budu mes pats dirbame tą 
szilumą?

Pasistengsiu iszaiszkinti tą apsireiszkimą 
primindamas apie tą, ką apie orą pirmiaus 
ka j bėjau, Žinote, kad oxygenas yra tai gazas, 
kurisai lengvai jungiasi su kitokiais daiktais 
ir kad juos sudegina ir prie to tai chemiszko 
darbo ir pasidirba sziluma musų kūno, kuri 
užstoja tą, kurią kūnas nužudė,

Jau sykį, pradžioje toraszto, asz prilygi
nau žvakę prie žmogaus. Ir dabar to paties 
prilyginimo griebiuosi.

«vakė dega todėl, kad oxygenas jungia
si su jos sudėtiniais ir teip: anglys joje ėsan 
ežios, besi jungdamos su_oxygenu, padaro an- 
glerugsztį, kits gazas, esantis žvakėj, vadina
mas hydrogenu, besijungdamas su oxygenu 
padaro vandenį.

Dabar atsimykite, kad musų kūne yra 
daug anglių ir hydrogeno; taigi kiek sykiu 
tik oxygenas, mums kvėpuojant, įtrauktas isz 
oro susijungia ir sudegdamas padaro angle- 
rugsztį ir vandenį, per tą darbą kūnas musų 
gauna ir szilumos, Czia tuom vien skiriasi 
nuo deganczios žvakės, kad prie to chemiszko 
darbo musų viduriuose nėra szviesos, kaip tai 
matome degant žvakei.

Taigi degimas musų viduriuose atsitinka 
su. kiekvienu musų sukrutėj imu, juo smar- 
kiaus krutame, juo didesnę jaucziame szilu
mą. ,

Gal jums rodosi, kad tokiu budu krutan- 
czios kūno dalys turi būt sziltesnės už tas, ku
rios ne kruta ir kad ėsanczi-os arcziaus odos, 
kaipo siuntinėjanczios į orą szilumą, turi būt 
szaltesnės?

gimdo ne lygus kraujo tekėjimas.
Negaliu czia iszaiszkinti, kokiu budu 

szaltis atsiliepia ant tų mažyczių dūdelių ir 
kaip jose stabdo kraujo tekėjimų. Jeigu tok
sai apsistojimas atsitinka svarbiose kūno da
lyse, tai yra labai pavojingu, jeigugi rankų 
arba kojų pirsztuose, tai gimdo panages ir 
nuszalima.

Norecziau, kad visada atsimintumėte, 
kad visada lengviaus apsisaugoti nuo pikto 
ir nelaimės, negu į jas įpuolus vėl iszsiliuo- 
suoti.

Vaikai labai tankiai nusiszaldo kojas 
arba rankas teip, kad visada žiemų jų pirsz- 
tai paraudonavę; yra gana neiszmintingų mo
tinų, kurios, norėdamos nusiszaldžiusius kojas 
arba rankas vaikus iszgydyti, laiko juos lo
vose |M) daugybe užklodalų, bet toksai kali
nys. vaikųms vodingas, nustoja jie noro valgy
ti, linksmybės ir iszrodo, lyg kad isztikro bu
tu sunkios ligos apimti.

Vienok reikia vien geros prižiuręs, o 
ne sunku vaikus nuo atsiszaldymo apsaugoti. 
Pažinojau vienų motinų. Vienų žiemų vyriau
siasis jos sūnūs nusiszaldė kojas. Kaip tik 
motina tų patėmyjo, davė sau pažadėjimų, 
kad nuo dabar nė vienas isz jos vaikų ne 
įpuls į tų nelaimę ir pažadėjimų iszpildė.

Paklausite gal, kokiu budu juos nuo to 
apsaugojo? • *

Kibai gerai. Suteikė jiems vilnones pan- 
cziakas dar pirm užstojimo žiemos ir tokiu 
budu apsaugojo juos nuo nuszalimo.

Kaip tik vaikas pasiskundė, kad szalta 
kojoms, nuavė czeverykus ir paneziakas, so
dino prie pecziaus (l.et ne labai arti) ir trynė 
kojukes, kol tos neįszilo. Tų patį darė ir su 
jų rankomis.

Per tokį trynimų rankų ir kojų kraujas 
ne gal apsistoti tekėjęs, trynimas priverezia 
jį tekėti kaip pridera.

Jeigu oda (^raudonavo, kaip tai būva 
priesz nuszalimų. pridėjo ant tos vietos sku
durų pavilgytį į spiritų, idant tokiu budu su- 
szildyti kraujų ir priversti jį tekėti. ‘

Liejiė vaikams bėgioti, szokinėti 
ir tokiu budu jie visada buvo linksmi 
ki.

Kiekvienam rodyju vaakszczioti

tvireziausia ant jūrių, jos lai vynė 
turi daugiausiai laivų. Pagal pas
kutines, apgarsintas angliszkos 
jurinįkystės užveizdos žinias, 
tvirtybė ant jūrių didžiųjų svieto 
vieszpatysczių sziteip pasirodo:

Anglija iki 2 d. Liepos szių 
metų turėjo iszviso 45 plienu už
dengtus muszio laivus gatavus, o 
dar 12 buvo dirbamų. Isz tų 5 
jau padirbti ir likusiejie bus gatavi 
iki pabaigai sziųmetų. Didžiausias 
isz tokių laivų yra, “Victorius”, 
paima jis 14,000 tonų; kasztavo 
gi 4,350,000 dol. ne skaitant ka- 
nuolių, Terp dirbdinamų: du yra 
po 13,000 tonų. Taigi Anglija tu
ri isz viso apkaustytų plienu mu
szio laivų 57.

Phincuzija turėjo gatavų ap
kaustytų muszio laivų 29, o 6 
buvo dirbdinami. Didžiausias lai* 
was yra “Formidable”, paima jis 
11772 tonų. Pabaigtas szį metą 
“Bouvet” yra dar truputį dides
nis.

Maskolija turi 10 apkaustytų 
muszio laivų, dirbdina gi naujus 
8. Du didžiausi paima po 12674 
tonų, taigi isz viso 18 apkausty-. 
tų laivų.

^Vokietija turi isz viso 21 ap
kaustytą laivą.

Italija turi 13 apkaustytų mu
szio laivų, o 3 dar dirbdina, tai
gi iszviso 16. Didžiausias gal pa
imti 13,000 tonų.

Suvienytos Wieszpatystės 
Sziaurinės Amerikos turi 5 ap
kaustytus muszio laivus, odirbdi- 
na 6, taigi isz viso 11 muszio lai
vų. Didžiausias isz jų gali paimti 
11525 tonų.

Kaslink muszio laivų, isz visų 
didžiųjų vieszpatyszczių Anglija 
pasirodo tvireziausia, antrą vietą 
užima Prancūzija, o paskutinę Su
vienytos Wieszpatystės Sziauri- 
nės Amerikos.

Kaslink kreiserių, taigi greitų, 
paskirtų netikėtam iszpuolimui 
laivų, tas pasirodo sziteip:

Anglija turi 127 kreiserius, o 
terp tų 18 plienu apkaustytų. 
Prancūzija turi isz viso 56 krei
serius, o isz tų 9 apkaustytus. Mas
kolija turi isz viso 18 kreiserių^ 
o isz tų 9 apkaustytus. Wokielij| 
turi 15 kraiserių, bet ne turi nė 
vieno apkaustyto. Italija turi 51 
kreiserį, o isz tų tik vieną ap
kaustytą.

Isz to vieno matyt, kad ant jū
rių Anglija tvirtesnė negu Prancū
zija ir Maskolija drauge. Ameri
ka gi yra silpniausia teip ant jū
rių, kaip ir ant žemės.

Isz vvisur.
II Anglijoj, upėj Manoch, rado 

auksinę pieską. Toliaus vėl, apie 
Burmuth, surado aukso gyslą. 
Rengiasi įrengti czia kastines ir 
aukso plovimo įrėdnę.

ir t.t. 
ir svei-

U Anglių kastynes Abernaut, 
pietinėj Walijoj, užliejo vanduo; 
dirbo jose tąkart 120 dabinįkų, 
isz tų szeszi prigėrė.

|| Į Svansea. VValis, atkako 
angliszkas laivas “Springvell” 
su dviem iszgelbėtais jurinįkais 
nuo paskendusio prie įėjimo į 
Bristoliaus kanalą vokiszko gar
laivio isz Bremos “Rajah”, Su * savinįkams paveržtų avių 
“Rajah” prigėrė 19 jurinįkų.

|| Wietoj Ravul-Pindi, 
gliszkose Indijose, 200 kareivių 
indieczių, vadinamų sipojais, 
pakėlė maisztą. Kromai mieste 
likosi maisztinįkų iszplėszti. 
Kareiviai susimuszė ,su policija ; 
muszyje vienas policijantas likosi 
užmusztaa, o daug yra sužeistų.

An-

jo? įsiweržė į Maskoliją 60 ge
rai apsigiklawudų kurdų, ir pa
griebę 800 awių, norėjo jas per
sivaryti per rubežių. Gyvven J 
tojai leidosi wytiesi; į pagelbą 

J a^- 
ljojo kazokai, kurie tuojaus ir pri 
si vijo plėszikus, bet juos pati 
ko szuwiais pasislėpę už uolų 
kurdai. Matydami vienok, kad' 
neįstengs pervaryti paveržtas a- 
vis per rubežių, jas paliko, o 
pats, nustoję keletos užmusztų, 
pabėgo. Kazokai turėjo tik vieną, 
užmusztą.

I) Japoniją szį metą lanko vie
na po kitai nelaimės. Dabar vėl 
isz ten pareina žinios apie neit-z 
pasakytus tvanus vakarinėse 
pakrantėse salos Nipon. Prigėrė 
czia į 1,500 žmonių; vanduo nu- 
neszė 20,000 namų.

1 Mieste Bombay, Indijose, 
apsireiszkė pavietrė. Isz viso iki 
sziol apsirgo 1126 žmonės, isz 
kurių 804 pasimirė. Widutinisz 
kai mieste mirszta kas nedėlią 
1000 žmonių. Nedateklius maisto, 
apart pavietrės, gimdo ir kito
kias ligas: siauczia daugelyj In 
dijų miestų ir sziltinės nuo bado 
paėiiianczios.

y Mieste Xeres, provincija] 
Andalūzija, ^pietinėj Iszpanijoj, 
sugriuvo vieni namai ir begriu-O c
darni sugriovė dar kitus szale 
stovinezius. VVienuose isz tų 
nanųpbuvo 25 žmonės, kituose 
gi 85, Iki skiolt isz po griuvėsių 
isztraukė 11 negyvėlių ir 46 sun
kiai sumankytus, terp kurių yra 
dar daug mirtinai apkultų. Tiki, 
kad po griuvėsiais yra dar dau
gi aus negyvėlių.

H Mieste Konskie, Pietinėj 
Lenkijoj, atsiliko smarki dinami
to expliozija, kurios dveji namai 
likosi į padanges iszmesti, drauge 
su jų gyventojais.* AVisuoee ap
linkiniuose namuose iszbarszkėjo 
langai. Kiek žmonių pražuvo, 
dar tikrai nežinia. Expliozija tu
rėjo atsitikti per tai, kad gyven
tojai iszlėkusių musų laikė slapta 
dinamitą, kuris per neatsargumą 
paežių gyventojų ir expliodavo.

takais 
ton isziuintingoH motinos, jeigu nori, kad vai- 
kasbutu sveiki.

Nuszaldymas odos yra pavojingas dar dėl 
kitos prieža^tes. Jeigu galėcziau jums j>er 
mikroskopų parodyti szmotelį odos, pamaty
tumėte, kad joje yra daugybė skyluezių. Per 
tas skylutes isz kūno prasiszalina nereikalingi 
skystimai ir tų vadina prakaitavimu. Prakai
tavimas atlieka tų, kad mums niekada ne bū
va per szilta. Nors jis mums ne labai patinka, 
bet reikalingas musų sveikatai. Jeigu tos sky
lutės užsidarytu, o jos užsidaro jeigu szaltis 
pagadina odų, prakaituoti ne galėtume ir per 
tai užgimtu karszcziavimas, drugys.

Szaltas oras gadina odų, užkemsza tas 
skylutes ir todėl ant žiemos reikia pasirūpin
ti sziltų apsirėdymų. Sakiau, kad vilnos ge
riausiai ant to tinka. Stora bovelninė materi
ja geresnė yra už lininį audimų, nes i>er jų 
ne teip lengvai kūno sziluma pereina. Ka
dangi jau syki priminiau apie apsirėdymų, 
reikia placziaus apie jį pakalbėti.-* •

(Toliau bus).

|| Berlyne, Moabite, chemiškoj 
laboratorijoj Georgo Isaak atsi
tiko smarki expliozija. Patsai- 
Isaak ir trys jo paged.inįkai likosi 
į szmotelius sudraskyti.

|| Angliszkas laivas “British 
Zeer”, kurisai iszplaukė isz Lon
dono į pietinę Afriką, netoli 
Sadanla Bay, pietinėj Afrikoj, 
susidaužė ir paskendo, o su juom 
ir 14 žmonių.

f Odesoj, pietinėj Maskolijoj, 
dorožkų savinįkas Akimov tu
rėjo berną Pachomovą. 15 d. 
Lapkriczio Akimovo nebuvo na- 
mieje, o jo moteris, užiiigdžiusi 
vaikus, iszėjo pas kaimynus; 
bernas gulėjo ant pecziaus. Isz- 
ėjus motinai, jauniausioji duktė 
pabudo ir pradėjo verkti. Pacho- 
mov nulipo nuo pecziaus, ir Ijaip 
mokėjo, teip ją nuglamonėjo; 
mergaitė ant galo užmigo. į Pa 
chomov sugrįžo ir užlipęs ant 
pecziaus teiposgi pradėjo knar
kti. Tuom tarpu užmigdytoji 
mergaitė vėl pabudo ir pradėjo 
verkti, rėksmas berną vėl pri
kėlė. Tasai teip įpyko, kad jam 
neduadamiegoti, isztraukė rėkian- 
czią mergaitę isz patalo, nu- 
sineszė į virtuvę, pagriebė peilį 
ir sujuom, laikydamas verkenezią 
mergaitę ant viedro, papjovė. 
Kūną nugabeno vėl į lopszį ir už
klostė. Namieje isz suaugusių 
tąsyk dar nieks ne buvo. Atlikęs 
tą bjaurų darbą, nuėjo pas savo 
draugą, kur paėmęs daiktus, su
grįžo atgal į namus Akimovo ir 
gardžiai užmigo. Žmogžudys 
likosi suimtas.

|| Neseniai Japonijos apszvie
tinio ministeris apgarsino žinias, 
ką kasztuoja užlaikytas pradinių 
mokslainių. Ant jų užlaikymo 
randas • iszleidžia po 1,170,000 
rublių ant metų; tose mokslainėse 
mokinosi 4,500000 vaikų, taigi 
daug daugiaus negu turinezioj 
trissyk tiek gyventojų Maskoli- 
joj. Algos vienok mokintojų ma
žos: vyresnysis mokintojas, ant 
kurio iszpuola vidutiniszkai 90 
mokiĄtinių, gauna vos 115 rub^ 
liųjojo pagelbinįkas tik 64 rule 
lių ant metų. Wisose Japonijos 
mokslainėse mokinosi 8,420,000 
vaikų.

1 Bremos Loydo gari ai vys 
“Salier’’, plaukiantis isz Bremos 
į Argentiną (pietinėj Amerikoj), 
ties Vilią Graeeo, 20 mylių nuo 
Vigo, prie Iszpanijos pakraszczių, 
susidaužė ir paskendo. Laivas 
turėjo apie 400 pasažierių, terp tų 
113 iszeivių isz Maskolijos, 35 
galicijonų, 60 iszpanijonų ir keletą 
vokieczių; visi prigėrė dnauge su 
60 jurinįkų ir laivo oficierių.

|| 16 d. Spalių szių metų buvo 
smarkus žemės drebėjimai ant 
salos Islandijos; drebėjimai trau
kėsi apie 10 mylių iszilgai, 150 
farmų likosi iszgriautų. Daug gy
vulių pražuvo iszgriuvusiuose 
tvartuose. Blėdį to žemės dre
bėjimo padarytą skaito ant 
500,000 kronų. Atsidarė daug 
naujų karsztų szaltinių, isz ku 
rių muszaszi vanduo ant 100 pė
dų augsztyn. Wanduo visuose to
kiuose szaltiniuose, kokių apie 
miestą Reikiaviką ir seiliaus bu 
vo daug, dabar daug karsztesnis 
negu pirma buvo; kiti szaltiniai 
visai isznyko. Gyventojus isz
griautų farmų priglaudė kiti gy
ventojai. Danijoj, kuriai priguli 
Islandija, renka dabar aukas ant 
-mszelpimo nukentėjusių islandie- 
czių.

' Į skaitytojus.
Nuo Naujo Meto “Lietuva” 

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

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

Kas užsimoka už “Lietuvą” isz 
wirszaus $2 ant wiso meto, mes 
duodame tam puikią knįgelę 50c. 
wertės dowanų, kas užsimoka tik 
$1 ant pusės metų, tam duodame 
dowanų knįgelę už 25c. Knįgelę 
gali iszsirinkti sau isz musų kata- 
liogo, kas kokią nori, kad tik ne 
brangesnę per 50u., o mes prisiu
sime dykai. Kas neturi kataliogo, 
tegul atsiszaukia, o prisiusime. 
Teiposgi wisi, kurie užsimokės, 
gaus ptrgražų sieninį kalendoriu
ką ant ateinanczių 1897 metų.

Raszydami į mus ir pinįgus 
prisiųsdami wisada uždėkite szi- 
tokįadresa:

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

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

Į sąnarius I)r-tčs S. Dau
kanto, Chicagoje.

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

-t

|| Parubežiuose nuo Turkijos, 
Uaskolijoj, tankiai atsitinku susi
mu szi mai kariaunos su įsiwei Žu
liais isz Turkijos plėszikais, kurie 
įsiveržia norėdami paveržti gy
vulius parųbež'ų gyventojams.
10 d. pereito mėnesio isz Turki-

Gromatnyczia.
Kas tokia isz Eaat St. 

praszė sulaikyti laikrasztį. 
jis paduoda savo 
įdresą, lies tame mieste turime 
kėlės deszimtią skaitytojų, tokiu 
■>udu\ nežinome, kuriam isz jų

Louis
Tegul

vardą ir



Wietines Žinios,
— Dr.i Marija Doviatt per

sikėlė isz po nr. 817 W. 21st PI, 
po nr. 838 W. 18th St. Turin- 
tiejie reikalus tegul atsiszaukia 
po nauju adresu.

— Miesto rodą, ant paskuti
nio savo susirinkimo užgyrė pri
versti stritkarių kompanijas nu
mažinti prekę žmonių važinėji 
mo. Tapo nuspręsta, kad nuo a- 
teinanezių metų prekė už 6 bilie
tus butu 25 centai.

■C

— Pereitą panedelio dieną 
Chicagoj likosi geležinkelių su
važinėtos trys žmogystos. Ant 
State ulyczios, ties 27 ui., likosi 
pervažiuotas John Walker; nuo 
sužeidimų tasai pasimirė. Ant su- 
sikeitimo Lucusc ir Sedgvick ui., 
elektriszkas* karas suvažinėjo 5 
metų Paulų tarseną. Ant Paulina 
place trūkis Northvestern gele
žinkelio pervažiavo 9 metųNeilie 
Gallagher.

— Pn. 30 ant Jobus place du 
pažįstami, nuo seniai terp savęs 
nesutinkanti: Donovan ir Coyne 
susibarė. Besibarant, Donovan, 
negalėdamas savo prieszinįką 
pertikrinti, iszsitraukė revolverį 
ir szovė įCoyneyą; pataikė į pil
vą. Nugabeno paszautajį į ligon- 
butį, bet pasirodė, kad paszovi 
mas yra mirtinas. Donovan pa 
bėgo.

Reikalauja lietuwiszkų 
agentų pardavinėt arielkas. lur 
turėt gera uekomendacija. Atsi- 
szaukit į GOLDEN GA1E WI- 
NE & LIQUORS CO., 
544 Blue Island Avė ,kertė 18os.

Balius!
Elizabethport, N. J. 31 Gruo

džio, 1896, tai yra ketverge 
priesz Naujus Metus, Draugystė 
Sz. Kazimiero turės savo balių, 
salėje “Grand Arini Hali”, ant 
E. Jersey St., prasidės 6 valandą 
Mjakare. Grajys puiki muzika po 
direkcija J. A. Zdanavycziaus. Į- 
ženga vyro su niotere 25c. 
VVisus lietuvius vietinius ir ap
linkinius szirdingai užpraszo.

Komitetas.

MITINGAS.
Subaloj, 19 Gruodžio, pusiau asztuntą 

walandą wakare, salėje F. Majausko, 
3301 Laurel s\,Lietuvviszkas Politiszkas 
Susiwienyjlma\ laikys sawo mitingą, 
ant kurio delegatai ir kandidatai ant 
gawimo darbų rs^ wisų lietuwiszkų 
kliubų yra užpraszomi pribūti.

Mažas aukso altorius gražeme szagrino ^pda- 
re................................. ........ .......... . 50c.

Mzžas aukso Altorius krysztolineme apdare,^5c. 
Garbe Dievui ant augsztybea, skuroje. ap

kaustyta ir su kabe " 11.50

* 90c 
30c 
10c 
4OC 
15c 

. 75c.

. 75c

Iszganingi dūmojimai ape sopulius szw.
Marijos Panos "

Meno szv. Marijos Panos 
Raianczus amžinas ir su stacijoms **
Stebuklai Dievo szw. Sakramente ”
Tajemnyczios Gyvojo Ražancziaus 
Kanticzkos..... ....... ............... ;.......................
150 psalmu Dovido karaliaus ant paveikslo 

kanticzku „

■ — Marė Smokovvska apskundė 
į sūdą savo vyrą už inuszimą ir 
buk jis pasižadėjęs ją užmuszti. 
Iszėmė varantą ir liepė suimti ša
tro wyrą. Tas dirba žalvario 
dirbtuvėj ir ten pasidirbdino lan
ką, su kuriuom, kaip sako skun
dėja, norėjo ją užmuszti (ant to 
juk lankas nėra neatbūtinai reika
lingu). Kada sudžia paklausė 
Smokovskio, ką ji; turi ant savo 
iszsiteisinimo, jis atsakė: panorė
jau amerikonės, taigi tūrių ameri
kone ir kaipo pridėjimą dar 
provą. Teisingas atsakymas, tik 
gaila, kad per vėlai suprato.

— Pagarsėjęs Chicagoj priga
vėjus, lenkas, apsigyvenęs ežia 
kaipo “grafas” Leszczynski, ku- 
risai nuo daugelio žmonių iszvi- 
liojo pinįgus iszduodamas savo 
paraszytus l>e jokios vertės vek
selius, iszvažiavvo * ant laivo 
“America” atgal į Europą, ir tai 
žinoma, neiszpirkęs savo vekse
lių.

— Apsigyvenusi pn. 342 ant 
Chicago avė. apleista su 7 metų 
duktere savo vyro, szvedė An- 
dersonienė, matomai gavo proto 
sumaiszymą. Nusprendė ji, kad 
geriausiai padarys, jeiglr draugo 
su duktere badu nusimarys. Ką 
nusprendė, tą ir padaryti pasikė- 
sė. Užsirakino ji savo gyvenime 
drauge su duktere; paėmė dar 
szunį ir nieko į gyvenimą neįsi
leido. įsižadėjęs szuo pradėjo 
staugti; viena isz kaiminkų atne- 
szė valgį ir teip ilgai baladojo, 
kol Adersonienė ne atidarė durų, 
bet ta paėmusi valgį, duris už
trenkė ir kaiminka ne galėjo su- 

įprasti, kas ežia darosi. Nedėlios 
vakarą, turbut užmigus Anderso- 
nieniai, dukter pasisekė atidaryti 
langą. Wiens isz kaimynų pama
tė ją szaukianczią pagelbos ir pa
matė kaip motina, pagriebusi už 
kojų, traukė ją atgal į kambarį. 
Jis davė žinią į policiją. Atėjo du 
policijantai ir turėjo duris isz- 
versti: kambaryj rado Anderso- 
niepę, mažą jos dukterį ir szunį 
badtrmirsztanczius. Paėmė visus 
į policijos staciją. Andersonienę 
reikėjo atiduoti -į beproezių na
mus, dukterį gi paėmė “Huma- 
ne Society”.

G romą tos ant paežto.
2618 Balezus K.
2612 Bazys W. .
2613 l’otogoski F.
2621 Carlton E.
2639 Drauginis W.
2646 Endžeis D,
2647 Jorkas E.
2674 Gudaitis M.
2694 J asu k B.
2697 Jankovskis J
2698 Jauns M.
2700 Jandris/ayk A. 2855 Sepetka A.
2701 Jeskis F.
2702 Jocius M.
2703 Joszkievicz J
2706 Juschcas J.
2707 Jusckus T.
2708 Juszafovicz J
2721 Kieca Anua
2725 Klimaitis J.

2740 Kowskis J.
2750 Kulieszius J. 

Lasdauskis A. 
Mazoifs C.
Meskanki F

2750
2780
2783
2792 Mostiejko J.
2807 Petraytis .1.
281.2 Plungir J.
2818 Raczunas I.
2830 R ings Geo
2853 Seidleyi S.

28415 Slanar Si.

2884 Sypontitski L. 
2887»Susrskis T. 
2899 Watega J. 
2905 ^Virbickas A.

. . .....................  2917 Ziaczys P.
2727-Kliota Kastai t n2919 Zanglen P.
2734 Kontos A. 2642 Dumbrovskis

Ignacas.

Pajieszkojimai.
Pajieszkau sawo brolio. Jono Krįau- 

ciaus, paeinanczio isz Kauno rėd., Re- 
šeinių paw., Kaltinėnų w< 1 >stė.«. Pir
miau gyveno Chicagoj, o dabar nežihau 
kur. Teiksis jis pats ar kas kitas duoti 
žinia ant szito adreso: Antims Krencius 

*Box 107 Delancoy, Pa. (19-12)

Pajieszkau sawo draugo, Francigzkaiųs 
Butkewycziaus, paeinanczio isz Kauno 
rėd.,Reseinių paw.,Kaltinėnų wolostę?; 
2 metai agal gyweno Detroit, Mich. .Jis 
pats, ar kas kitas, teiksis duot žinią ant 
adreso szio: 'J. Sneider.

Cheboygan, Mich.

Pajieszkau sawo draugo, Jurgio Slu- 
szinsko, paeinanczio isz Kauno rėd., 
Reseinių pav., Polukionijos kaimo. Jis 
pats, ar kas kits, teiksis duoti žinią ant 
adreso szito: K. Jirkevicze

1848 Nayang Scranton, Pa.

Pajieszkaų/Kta) draugo, Petro Gul
bino, paeirrtfnczio isz Kauno rėd., 
Panevėžio pav., Klovainių parap. I>u 
metai atgal gyveno Baltimorej. Teiksis 
atsiszaukti 'ant adreso szito:

John Sagats
Box 201 Homestead, Pa.

Paaukavo Rėkliui.
LietdViai isz Northampton. Mass. 

prisiuntė nelaimingam Rėkliui $1.00 per 
[■'.na AVaicziulį, Jurgis Szneideris isz 
Cheboygan Mich. prisiuntė 50c.

.Draugistė Sz. Juozapo isz Pbiladel 
phijos, Pa, paankawo nelaimingam 
Rėkliui $5.50. Aleksandra Szpera, sąna
rys tos paezios draugystės, paaukavo

— Apsigyvenęs po nr. 988 
Lovndale avė. Francis Goerckie 
pradėjo per langą mėtyti pinįgus. 
paskui iszėjęs į miestą, bruko 
kiekvienam į ranką po kelis do 
Karus; į trumpą laiką iszdalino 
4,500 dol. Tapo praneszta į poli
ciją. kuri tikėdama, kad dalinan
tis pinįgus yra beprotis, jį suėmė. 
Bet pasirodė, kad lai ne bepro
tis: jis turys 500,000 dol., bet 
kad tie pinįgai atnesza nuoszim- 
czių dauginus negu jam reikia, 
todėl atliekamus dalina žmo
nėms.

Apie myslę.
Dar sziądien 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- 
gimą balsų, o pro va su pora die
nu nepasibaigia, bet ima ilgą lai
ką. 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 
wisų laiszkus ir kurio bus atmy- 
ta, tas gaus pinįgus.

Ratai iogas knygų.
Knygos maldų.

Aukso Totorius arba Szaltinis dangisz.ku 
skarbu. apdaryta drūtoj tkuroje. zalaty- 
tais krasztSM, drucziai apkaustyta ir šu 
kabėmis “ “ “ |1.60

Apdaryta szagrine “ '• 82.00
Senas ir naujas Aukso-Altorius, skaroje apkau

stytas ir su ksbe “ 81.60
Senas ir Nauja** Aukso Altorius, vokiszkoms 

litaromis •• “ “ “ 81.60
Balsas Balandėlės arba Mažas Szaltinelis 75c
Balsas Balandėlės apkaustitas „ 85c.
Balsas Balandėlės su Officium Parvum l.oo
Balsas Balandėlės szagrine '• 1.50
Mažas aukso altorius, mažyte maldaknyge, wi- 

gadna de) vyru in kvszeniu apdaryta drūta
me audeklineme apdare........................40c.

Knygos Dvasiazkos.
K plsnkimas SS. Sakramento „
Evangelijos, deaugt. lietuwiszkos ir lenkisz- 

kos ant kožnos nedeloa irszventes 
Flloteaarba kelias in maldinga gyvenimą 
Garsas ape baisybia sūdo Dievo * ” 
Gydyklos n<* baimes smerties 
Gyvenimai szw. Dievo ir III zokonas st.

Franciszkaus
Gyvenimas szvento Benedikto *• 
Gyvenimas szvenez. Marijos Panos „ 
Gyvenimas Vieszpaties Jėzaus „ i 
Gyvenimai visu Szventu ant kožnos dienos, 

5 didele* knygos, kožna po „s_
Tie patys gyvenimai Szventuju drūtai ap

daryti, wi«os 5 dalys vienoje knygoje, ant nu
garos užvardinimai atspausti aukso 11 taro
mis h.25.
Griesznykas sugrąžytas ant gero kelio per

Jezvsa Poną „ ,, 10c.
Girtybe „ ,, i5o.<
Istorija Kataliku Bažnyczios * 81.00
Istorija seno ir naujo Įstatinio su abrozeleis 15c 
Istorija szventa seno ir naujo Įstatymo no 

sutverl no svieto iki smerti Kristaus 
Kas yra griekas? labai naudinga knygele 
Kalba ape Kataliku tikėjimą 
Kaip apspakajitie sumianija " 
Kanczia Wieszpalies Jėzaus arba Gavėnios 

knygele >
KasoieninesMaldos “ •* ••
Lietuviszkos miszios su natomis -* 
Misija ,, ,, .. * zoc
Nekaltybe augsztybe ir grožybe tos dorybes 20c 
Pamokslai ape suda Dievo - ••
Pamokslai antdidžiuiu metiniu szveneziu 

ir didžiosios nedelos „
Pamokslai ir Ganytojaus kalbos ,, |
Pekla arba amžinas pragarai ■ 
Perspėjimas ape szventa tikėjimą “ 
Prisigatavojimas ant sinerezio ** 
Wadowas in dangų “ 
tvartai dangaus ** 
Wadovasaplankancziu kanczia Wieszpat.es 

Jezuso knstuso M

Knygos mokslyNzkos.
Abecela geriause mokintuv-e dėl vaiku 
Akyvi Apsireiszkimai Sviete, ant kuriu

15c.

75c 
50c 
25c 
25c
20c 
10c 
90c 

65c.
66c

15c- 
)5e 
15c 
15c 

l
2Oc 

5c
lOo 

• 25c

15c
50c 

82 00 
75c
10c 
4Oc 
40c 
15c

15c.

Mo.
__,____ r______________________ ______  imo 

nes nuolatos žiuri, bet Ju irerzi nesupran
ti; su 7 abrozehais. Naudiniriause kny
gele ant svieto dėl dasižinojimo isz ko

* darosi žaibai, griausmai, lietus ir sniegas; 
kas yra debesiai ir ant ko jie laikosi.

Preke.... ... '.................  .
Etnoliogizzkos smulkmenos 
Istorija Europos su mapoms 
Istorija Suvienytu U aUtiju SzJaurines Ame

rikos. Apraszo Kaip Kolluniba*, atrado 
A menka, koki ežia tada žmones gyveno 
koki žmones pirmiausiai isz Europos pra
dėjo įvažiuoti in Amerika. Kokios kares 
buwo. už ka karevo ir kokiuose metuose; 
kiek preziden’u buvo, kuki ir kiek kuris 
gero padare dėl szios žemes. O ant pat 
galo talpinasi Konstitucija Suvienytu 
\Valstrju. kuri yra reikalingiausiu dalyku 
dėl perskaitymo kiekvienam žmogui

, szioje Amerikos žemeje gy veuancziam. 
Turi puslapiu 364 Preke 81

Ta puti drueziai apdaryta....... . ...................... $1.95.
Ka darytie. kad butume sveiki ir ilgai gyventu

me...............................................................10c.
Lenpntorius Lietuviszkas su poteriais, 

kotekizmaia Ir mistranturu. 10c
Lietuvos Istorija, paraszyta S. Daukanto |1.50 
Mokslas apie Zemia ir Kitus svietus, ju bu-

> wy ir pabaiga. A praszo kas v ra žeme, 
isz ko ji susideda, ant ko ji laikosi ir 
kaip sukasi; kas yra saule, žvaigždes, 
menulis; kaip toli in šauliu ir in kitas 
žvaigždias. kas yra planetos, kometos ir 
kitos retai matomos žvaigždes. Yra tai 
naudingiausia knyga ir rvikalingiause 
dėl perskaito mo ir pasiinokinnno kiek
vienam žmogui ant szios pasaulės gy ve- 
naneziam..............................i.................. 75c

Ta pati drucziai apdaryta................   81 00
Pilnas szimtmetims kalendorius su plane

tomis • |5c.
Pradžemokslis Rankos Raszto dėl norineziu

i.-zun kti*- gražiai raszytiv 10c.
Rankvedis Gromatu rasz.ymui. Yra labai 

naudinga knygele, kuri inokinž kaip reik 
rasz.ytie gromatas in:pažystamus, orięte- 
liūs,'giminias, mylimaisias ir mylimuo
sius priesz apsivediina, in ponus, kuni
gus, vyskupus ir kitas augsztai pastai \ 
tas ypatas. Pasveikinimai (pavinųtewo- 
uesi ant Nauju Metu, dienoje varduvių, 
*užgimimo ir kituose svarbiuose atsitiki- 
mouese. Preke. I

Trumpa senovės Lietuviu Istorija „ 
Praeiti- Vilniaus. I
Lengvas būdas paežiam per savęs pram^k- 

tie raszytie, dėl nemokaneziu
Naujas lietuviszkas Lementonus „
Spasabas greito iszsimokinimo angetskos ka) 

bos ne apdary ta.- “ “ £!
o apdarytas ** -11

»)c
25c 
50c

oo

10c.
10c 
10c 

j 
(1.00

Knygos istoriszkos, 8wietisz- 
kos, pasakų ir giesmių.

Anekdotai ist.itarimai ir patarles I«k irywenimo 
■enowesGrekona bei Kjnionu •• to 

ANDERSONO PASAKOS. Vienoje ktryge- 
leje 10 gražiu pasakaieziu.................................. 15c
Amerika Pirtyje Komedija dėl teatro 10c.
Diewait,»,apy»aka szio* gadynes. Yra tai gra

žiausia pasaka-, kurios lietusiai da niekad 
negirdėjo. Preke •• •* •• Jl.oo

Daniu skrynele ,, ,. 20c.
Oraži waiku knygele “ “ ‘
Gytrenimas Genawaltes (Genowefos). Yra 

tai labai puiki ir pamokinanti palaka, 
apie kuria lietuwiai jau dauv kartu gir

dėja yra !
Gywenimas Stepo Rauduosio “ 
Istorija gražios Katrukos •; “
Istorija iszlaiko Prancūzu wainos ** 
Istorija gražios Mageleaos 
Istorija septyni u Mokytoju ’ “
Juokingas pasakojimas ape Szaltabuizius_
Kankles, lietuwiszkos dainos su natomis, sutai
sytos ant 4 balsu, dtl wyru ,, ,. "
Kaip igytie pinigus ir turtą ,,
Kas teisybe tai nemelas puikios apysakėlės 

isz lietUMfju gywenimo „
Kristijonas Duonelaitis „ „
Kas yra. o kas bua „ ,,
Krumpliu Jonas „ ,,
Lietutviszkos dainos isz wisur surinktas, 

ape keturi szimtai 
LietuM’iszkas sziupinis **
Liwtuwiszkae Kalendorius ant metu 1896 
LietUMos Kankles, nauju darnu knygele 

72 ilsinąs. ,
Namelis pustelnyko “ “
Lietuwiszki Rasztai ir Rnsztinykai
NAIJAU8IS LIETt VISZKAS 8APN1NYKAS, 

surinktas isz daugel sMntitntnutiszku sapni- 
nyku ir surėdytas pagal tikra Persiszkai 
Egiptiszka sapninyka.—sti3K) aiszkiu abro- 
zeltu,—su apraszymu planetų ir paslapcziu 
kokias sen«w.-s žmones wartojo dėl nuspėji
mo ateites— Geria usei iszguldo wlsokius
sapnus, koki tik žmogui pri-apnuot gali. 
Pnke..................................................................50c

50c 
15c 
10c 
3Oc 
20.-
50c 
5c

95c. 
106
15c 

15c. 
10c. 
10c.

82.00 
5c 

“ 15c 
turinti 

15c.
75c 

50c.

Kražių Skt-rdyne Apranzo ana bailu at
sitikima, kada 1893 m. maskoliai užpuolė 
ant bažnyczioa miestelyje Kražių, mu- 
sze, szaude ir pjowe nekaltus žmonis, isi- 
griowe altorius ir užpeczetijo bažnyczia. 
Kuo ais/.kiausiai apraszo ta wiea atsiti

kima. 15c.
Olitypa. apysaka isz laiko terpsawiszkos ka

res Indijon u Amerikos.
Pasakojimas Antano Tretininko “ “
Pirmutinis degtinei varytojas, komedija 
Puikus apnsszymas tikru atsitikimu isz lai

ko lenkmeczio vainos 1863 m.
Palangos Juze • “ “
Petro Armino rasztai “ ••
Puiki istorija ape Kantria Alana, kuri per 22 

tus vaikszcziodama po svietą, daugybia 
du ir vargu 1

Rinalda Riualdina ___
ROBINSONAS KRUZIU8. moraliMzka apysaki 

dėl jaunumenes. “ **
Rutu Lapeliai naujausios dainos “ **
Talmudas žydu “ “
Trumpi Pamokinimai ir Rodos isznnta isz 

knygų kun K. Antanevlcziius.
Žiponas bei £ipone

25c 
25C 
10c
40e 
2Oc 
10c 

r___ me-
įlodama po svietą, dsugybia be- 
kantrei istkentejo 90c

aa______“ " “ 11.50
25o 
15c 
1O-
10c 
25c

NoTMiiiiC’ pars’gatendinti sauOri II lis LenUszh Kningn 
visokios ihtahMjs, kaip antai: isto- 
riszku, moksliHzku.pasakiszku, dai
nų, dainų su gaidomis, gyvenimu 
szwentuju, maldakningiu, giesmių 
su gaidomis, knrngu ant pasilinks
minimo, tegul praszo

htUngu Katalioga 
kreipdamasi in GERIAUSIA 

LENKISZKA
KNINGYNA AMERIKOJ,
WL I)yniewicziaus

532 Noble St., Chicago III.

Gazeta Handlowo-geograficzna,
organ Polskiego Tovarzystva

Handlowo-geograficznego
(przedtem stalv

dodztek “Przeglfdu VazecbpolBkiego”) 
vychodzi 1. i 15 každego miesiąca.

Prenumerata roezna vynosi 
v Ameryce pėinocnej............$2.

Pčlroczna............. $1.
“Gazeta Handuovo-geogeaficzna” 

bedzie podavąč dokhtdne spravozdania 
o^položeniu naszych rodakov po -žagra- 
nicami kraju. oraz wskaz6wki i infor- 
MACYE DOTYCŽąCE EMK1RACYI IKOLONIZA- 
cti, oraz ekonomieznego stanu rdžnych 
kraj<5w, a zvvlaszcza tych ziem, do ktd- 
rych ludnošč vychodcza nasza podaža, 
Celem.gazety rdvniež będzie popiernnie 
przemyslu i handlu polskiego a ztvlasz- 
cza vyvozovego (eksportu) przez do- 
starezanie najšviežszych viadomošei o 
haftdlovych stosunkach zagranicy.— 
Oprdcz tego. “Gazeta Handlovo-«eo- 
graficzna” umieszczad bedzie wy.czer- 
pujące spravozdania z najjhovszego ru- 
chu naukowo geografieznego.

Redakcyai Administracye: 
Lwow (Leniberg-Austria) 

ulica Mochnackiego 1. 12.

fj^APTIEKA
— Geriause lietuwiszkai-lenkj- 

szka Aptieka Juozo LeszczyiiMko, 
po nr. 3315 Laurel st., kuri užlai
ko geriausias gydyklas czionyk^z- 
czias ir isz Europos ir teisingiau- 
sei iszpildo receptus, o prekei- 
pigesnes kaip kitur. A pliekoje 
randasi kasdien no adynos 11 ry
to iki 2 po pietų D-ras M. F. 
Božyncz, o D ras M. P. Kosnkaus- 
kns randasi Czetvergais ir Nede 
lioiiiB no 10 iki 12 ttdyn. vidur
dienio ir daktaras W. Statkevi 
ežius randasi kožių^^ laike. Am 
pareikalavimo gali (Užaukiie in 
aptieka per telefoną' kiekviena 
daktara, koky kas nori ir kožnojc 
valandoje. Teipogi ant pareikala
vimo iszsiunczeme yvairias gy- 
diklas visur, atsakome laiszkus 
yvairiose kalbose ir gydome >y 
gas per laiazkus.

Telefonas Yard 709

Naujas
Lietu wiszka8 Saliunas. 

t*'el. Majausko 
3301 Laurel

J1 kerte 33czios ui. 
vL ' Užlaikau šviežia
<]r\> y . ^al bavar»ka Alų. ge- q| riausias - s

I ir seniau II
V \ /< •,“8 A- r-AA 
' V rielkas, j

Wyna. 
Likierių*.*-^

\ Mj ir puikiausius Ciga-
X*" f/ / ru* Prie sali u no t u- 

riu puike d i dėl i a 
sale ant mitingu,

baliu ir wesialiju.\

Ateik broli pamatytie ir to 
pabandytie.

Felixas Majauskas, 
3301 Laurel st., kerte 33ezios ui, j 

CHICAGO, ILLINOIS.

wiso

PIGIAUSIAS ’ KROMAS 

Czebatu ir Czeweryku 
pas 

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

Per sziais 30 dienu turiu iszpaduotie visus 
mano vasarinius tavoms, kaip tai: debatus 
Czeverykus dol wyru. moterų, vaiku ir kūdi
kiu. Užtai teip labai sumažinau ju prekias, kad 
viską pas mane dabar gali pirkti beveik už pu 
se prekes. Dėlto atkreipiu atyda visu aplinki
niu ir pažystamu ir prasz.au * ateit pamegyt, o 
per*itikryi*’e kad tei pigiai niekur nerasite,kaip 
pas mene’ SU GUoDONE

M. VV. Goodman.

Augustas Kileviczius 
3301 Laurel Str. kertė 33-ios.

Arba ant 3252 Laurel St.,
Piginusiai isz važioj a:

ANGLIUS ir MALKAS.
Teipogi užsiima perkraustymu (per- 

mufawimu) vįsokių daiktų, permainant 
vietą savo gyvenimo. Priima uypraszy- 
mus ir per gromntas isz tolymesnių 
dalių miesto, kas ko reikalaujate, tegul 
paraszo, o tuoj a u s pribus. Wiską atlieka 
pigiau kaip kiti.

Kiekvienas, kuris siuneziant 
pinįgusarba perkant szifkortę tapo 

apgautas per žydą Koperly 
ant S. Canal ui., 

tegul atsiszaukia pas mane, į ma
no offisą, |>o nr. 3121 Laurel u!., 
o asz jam padėsiu atjieszkoti pra 
žudytų pinįgu.

Asz teipgi parduodu szifkortcs 
ant visų linijų kuo pigiausiai ir 
siuneziu pinįgus į Europą.

Juliau Piotrowski,
3121 Laurel St., Chicago, III.

E. ZAN]EWSK1S.
924 33rd Street, Chicago.
Lietuwisz kas krjauezius.

Užlaiko puikiausią kriaucziszką 
Sztorą ir geiiausei padirba viso
kius vyriszkus drabužius: siutas 
kičines, 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. Dąrbą atlieka gerai, 
gražiai, gi eitai ir pigiai.

’ežutes, Klarne-

Iszsiuncziame in wisns miestus ir miestelius wisos A* 
merikos visokius daiktus, kaipo tai: Maszinas dėl siuvi
mo, Maszinas dėl drukawojimo gromatu, Siutus, Qverkc 
tus, \Vargonus, Armonikas, Grajyjagias 
tas, Fleitas. Basetles, Skripkas, Gitaras, JTriubas, įžiuro-
Dus, Britwas, Peilius, AVidelcius, Szaurcsztus, Slrtclbas, 
Rewolwerius, Laikrodžius, Laikrodėlius, Lenciugelius, 
Kompasus, Žiedus, Auskarus, Abrozus fr visokius kitus 
daiktus. Teipogi padidiname fotografijas, dirbdiname 
luksztus dėl laikrodėliu ir t. t. Prisiuncziamp katalioga 
kožnam dykai. Adresavvokit teip:

Kelpsch, Noreiko & Co.,
66 Fifth Avė., CHICAGO, ILL.

551-555 Blue Island Avė.
kerte 18-tos ir Loomis jiL, CHICAGO.

Užlaiko didžiausia krautuve

DRAPANŲ ir APAUTU WO
Didelis sztoras pilnai užvei -».«s rietu 

vems naujausių vasarinių palių ž'i’ouų^ 
Reinių., kepurių, skrybėlių, nis«r>7' iuių, 

“ 1 Į i^’laUfios 
xt bokiu 

• ‘man-

czeverykų, ir t. t., o prekės 
kaip visur. Prie to užlaiko 
kufarėlius, dėžiutias (valizas), 
kiu yra privažiuoti, nes streetkariai pri
eina isz visų dalių miesto.

Lietuvys Kazimieras Ramanauskas, 
kurį czeant fotografijos matote, yra kler
ku toje krautuvėje. ir lietuviams, tena 
isz szirdies. Parodo tikrus taworus i*perkantiems, gitarini uja

paduoda teisingas prekias, per ką kiekvienas perkantis galt būt 
tikru, kad gaus teisingą taworą ir nė ant vieno cento nebus ap
gautu.

Ben. Hatowskis
&'Z7 S.Cm lifte Judd-, Chicafo, II

Dirba, taiso ir parduoda: 
LAIKRODŽIUS, LAI KLODE LIŪS
Lenciūgėlius, Žiedus, Špilkas, auskarus

’r t^ip toliau.
Kas nori trali jraut puikių ,,G<i]<1 Fit-lled“. 14-k, 
uratų. akmenų, su tikrais Elgino

" du r rudi-i Į t. u - - ;k. t .'u
c/iu. mokėdamas t p< > i.t dė-
ios.

Kas tik ko reikalaujete ateikite pas ma ne, 
pirkaite viską pigiau kaip kitur. . t.

Ziegorela czistyimas 50c. Sprendzyna 50c. Styklas ir skazupkos 10c 
^zlubiniej ziedaj 56 ir 72 prabos nog |3 iki $6. Sidabrini 

“Elgin” ziegorej $7.00. Wyska garantavoje ant metu.

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

Ofisas: 84 La Šalie St., Ruimas 620. Gyweuimas: 62 W. Division 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 
reikalu, tegul pirmiausei pas jy rodos pasiklausė.

Gali susiszneket lenkiszkai.

W. SZYMANSK1
624 Blue Island Avė:

užlaikau didžiausia

Krautuwia Mebliu/ 
> kaipo tai; I

Stalų, Szėpų, Lowų, Peczių, Lem- vQ 
pų, Divanų ir t.t. o parduodu 
viską pigiau kaip wisi kiti szto- V 
rai.Teipogi parduodu ir antmėne- 1 
sinių arba nedėlinių iszmokesczių. J 
Pamėginkit pas mane, o pamatv- y 
site, kad daug geriau ir pigiau 
pirkaite viską, nė kaip kur pas ~
kokius žydus. įLARGESTSTOVE PLANTIN THEVVORLDĮ

Geriausias Saliunas
SVIDURYJE MIESTO

— pas — ’
A. J. KOVZALSKl 

40 La Šalie Str. -
Kuriame randasi geriausi gėrimai, ir 

puikiausias užkandis, sziltas ir szaltas, 
visada yra ant stalo. Bartenderis yra 
lietuwys; taigi lietuwiai .turėdami kokį 
reikalą mieste, gali pas jį gaut rodą, 
nes snliunas randasi wisai arti korto 
(City Hali).

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

838 W. 18st Place (Hintnan St.)*
Priima ligonius adynose: nuo 9 iki 12 priesz piet

ir nuo 6 vakarė. Telephonas: Canal 137,

HILLE’S FOTOGRAFAS,
3452 8. Halsted ul.

Nujima puikias Fotografijas, už tuziną tiktai
$2.00

An -veseliu ir kitokiu reikalu nujima FotogfB 
fijas kopuik »usei.

HELLO SENI PAŽYSTAMI!
Kaip Jums einasi?

Asz misliju, kad Jus atmenate J tisų seną pažystamą
M

dabar asz gy wcnu po n r.
544 Blue Island Avė., kerte 18tosul., Chicago.

The Golden Gate Wine & Liųuor Co.
Mes dabar turime dide daugybę wisokių Wynų, Likierių ir Cigarų. Mes par

duodame geriausią taworą. o musų prekės yra pigiausios kaip wisų, ypacz per
kant lems ant szwentės duodame didelį rabotą. Nepirk kitur, pakol nepamatysi 
musų taworo! Mes duodame prezentus šawo seniems pažįstamiems perkantiems 
pas mus gėrimus. Neužmirszkite adreso: 544 Blue Island Avė., kertė 18tos ui-

Ihe Golden Gate,.M ine & Liquor Co.
Su guodone M. RUBIN, prez.

'les priimame orderius ir per gion ttas, ir pastatome ta vorus in visas dalis miesto, už atvežimą, 
nieko nerokuojame.

Wieszpat.es
prasz.au
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