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Metas IV.

Isz Užmarės. nami kas melą didesniąis nio- 
keszcziais, o neturėdami sau nuo 
rando atsakanezio atlyginimo, 
pradeda garsiai rugoti. Galima 
todėl paabejoti, ar parliamentas 
užgirs reikalaujamus rando kre 
ditus. Rando laikraszcziai jau da
bar gazdina, kad, jeigu parlia
mentas neužgirs tų kreditų, cie- 
corius rengiasi jį paleisti 
ir apgarsinti naujus rinki 
mus. Galima wienok paabejoti, ar 
iszdrys tą padaryti, nes per nau
jus rinkimus susidrutintu wien 
socialistų partija, kuri vvisada 
prieszinasi pavvertimui kraszto į 
kariaunos kazarmes. Dabar soci- 
jalistų pasiuntinių yra 34, o jų 
per kiekvvienus rinkimus skait
lius iki sziol pasidvvigubina—tai^ 
gi, vvieton 34, galėtu naujam par
lamente atsirasti jau 68 waldžių 
prieszinįkai. To nė Wokietijos 
ciecorius, nėjo tarnai ne norės. 
Apart to, sawo netaktiszkumu 
randas nužudė 18 balsų lenkiszkų 
pasiuntinių, kurie iki sziol kan
triai laukė paliuosawimo panezių 
ant lenkų uždėtų ir todėl geriu 
damiesi balsawo už rando reika
lus. Dabar lenkų balsai bus prie- 
szingi waldžių užmanymams. 
Wokietijos ciecorius, artai norė
damas pasigerinti Maskolijos 
waldonui, ar gal su juom susita
ręs, pradėjo, nepasiklauses parla
mento, nors teip elgtiesi pagal 
konstituciją ne turi tiesos, megž- 
džioti wisame Maskoliją. Dabar 
atėjo įsakymas wisiems Szlezijos 
Poznaniaus ir Wakarinių Prūsų 
prowincijų geležinkeliams pra- 
szalinti wisus ant jų taniavvusius 
lenkus. Taigi mat, kur waldžios 
neteisingai elgiasi, ten ir konsti- 
tucijos nuo skriaudų ne apsaugoja 
vvienos wicszpatystės gywentojų 
dalies.

Pietinė Amerika.
Maisztai ir naminės kalės repu- 

blikose Pietinės Amerikos tai ne 
naujiena. Dabar sztete B ih’a, 
Brazilijoj, pakėlė maisztą kaimie- 
cziai dėl kokių ten tikėjinuszkų 
priežaszczių. Kaimiecziai apsikasė 
kaimus ir ginasi nuo waldžių, 
atsisako jų klausyti. Kariaunos 
vvirszinįkas, iszlrauke-* ant jų ap- 
malszinimo, pareikalawo pastipti 
nimo, nes su pajiegomis, 
kokias turi, nepasitiki mai- 
szto pergalėti. Besitraukianti 
ilgai naminė karė isztusz 
tino vvisai wieszpatystės iž lą, 
trūksta jau ant užmokėjimo algos 
kareiwiams, taigi tie. privversti 
maitytiesi isz plė.zimų, o tie wėl 
tankiausiai ir gimdo maisztus 
terp gyvventojų,

Maisztai kitoj Pietinės Ameri 
kos republikoj, vvadinamoj Uru 
guay, teipoegi nesiliauja. Rando 
kariauna iszsiųsta priesz pasikėlė 
liūs likosi sumuszta. Drucziausiai 
maisztas laikosi krasztuose nuo 
Brazilijos rubežiaus. Jeigu ežia 
juos sumusza rando pajiegos, tai 
jie*perbėga Brazilijos rubežių, 
kur susidrutine, wėl sugrįžta at
gal. Todėl maisztas gali trauktie 
si kasžin kaip ilgai; jis gal pa
gimdyti karę terp Brazilijos ir 
Uruguayaus.

Iszpanija ir jos valdybos.
Iszpauija pirko Anglijoj du 

laivvu pritaikytu skandinimui 
tarpedinių laisvų. Iszpanija siun- 
czia naują kariauną ant pasikėlu
sių salų: ant Kubos ir ant Filipi
nų. . .

Kaip stowi maisztas ant Ku

Politiszkos žinios.
—o--

Prancūzija ir Maskolija.
Dar nepasibaigė atbalsiai atsi

lankymo ciecoriaus Mikalojaus 
Prancūzijoj ir szirdingo priėmi
mo, jau Maskolija parodė pran
cūzams sawo kiauliszką būdą, 
parodė ji, kad reikalauja prancu 
zų wien ant parėmimo sawo reika
lų, bet ne remia ji Prancūzijos 
reikalų. Nežinia ar su daleidimu 
Maskolijos, Prancūzijos užrube- 
žinių dalykų ministeris, p. Hano- 
taux. apdirbo projektu reikalin
gų ant apstabdymo maisztų Tur
kijoj ir ant jos sudrutinimo re
formų. Projektas tas remiasi ant 
to, kad suteikti pirmiausiai Tur
kijai reikalingus pinigus ant j 
išvedimo reformų, todėl jos iždą 
reikia pavesti užžiurai europeisz- 
kų vieszpatysczių, kad visoki 
augsztesnv turkiszki urėdnįkai 
ne galėtu nuo žmonių surinktų 
pinįgų kimszti į savo kiszepių. 
Prancuziszko ministerio užmany
mą priėmė visos Europos viesz- 
patystės, o atmetė wien Masko
lija ir jos priversta pati Turkija, 
ant kurios gelbėjimo jis buvo 
paskirtas. Taigi mat “Szventa 
Maskolija” (visur ją vadina pra
keikta, szaszu ant Europos kūno 
19 amžyj) ne daleido nė szirdin- 
giems draugams prancūzams nie
ko padaryti ant pakelymo savo 
įtekmės Turkijoj, nes tąsyk įtek
me Maskolijos turėtu daly tiesi 
terp įtekmės Prancūzijos ir Mas
kolijos, taigi turėtu susimažinti. 
Maskolija stengiasi mat isz pa- 
lengvo Turkijos sultaną pa
nirsti į savo pavaldinį, padary
ti isz jo, teip sakant, maskoliszką 
jeneral-gubernatorių. Juo ma
žiaus rėdos bus Turkijoj, juo tau
kiaus kils jos provincijose maisz- 
tai, juo tas lengvinus įsikūnys. 
Todėl Maskolija ir atmetė Pran
cūzijos užmanymą ant sustabdy
mo maisztų.

Dabar turbu\ jau Prancūzija 
ant galo pradeda suprasti vertę 
susidraugavymo su Maskolija: 
jos laikraszcziai jau persergsti 
prancūzus priesz Maskolijos 
veidmainyste. Kaipo pirmu žen
klu isz»iliuosawimo nuo masko- 
liszko raugo yra perkeitimas pa
kraipos laikraszczių kaslink nesu
tikimų su Anglija. Daugelis laik- Į 
raszczių prikalbinėja randą steng- 
tiesi susitaikyti su Anglija, nežiū
rint ar tas maskoliams patiks ar 
ne; kaip sako, isz to Prancūzija 
dauginus turėsiant naudos.o

Wokietija.
Susirinko jau VVokietijos par

lamentas. Tautos pasiuntiniams 
rando reprezentantai aiszkino, ko 
pareikalaus ant ateinanezių me
tų. Pareikalaus daugiaus pinįgų 
ant sudrutinimo kariaunos ir ka- 
riszkos laiwynės. VVien ant pa- 
dirbdinimo naujų laiwų reikalau
ja 62166000 markių. Kaslink gi 
kariaunos reikalų, tai tuom tar
pu reikalauja wien 10 milijonų 
markių ant parengimo re w oi žvė
rinių kanuolių, bet toliaus ren
giasi reikalauti d’augiaus. Wokie- 
tija mat stengiasi ant tiek sudru- 
tinti sawo laivvyne, kad ji galėtu 
susilyginti nors su prancuziszka, 
bet kad Prancužija kur kas tur
tingesnė už Wokietiją, todėl anai 
tas atseina lengwiaus. Neturtin
gos Wokietijos gywentojai, slogi- 

bos, sunku žinoti, nes teip iszpa- 
nijonys kaip kubiecziai melagiu* 
gas swietui suteikia žinias: nė 
wiena pusė dar niekada ežia ne, 
prisipažino, kad butu kada nors 
tapusi sumuszta. Jeigu kubieczių 
garsinamos žinios butu teisingos, 
tai jau senini jie butų turėję su wisu 
iszpanijonis iszwyti, jeigu vvėl ti
kėti iszpanijonų žinioms, tai wėl 
maisztas jau seniai butu turėjęs 
tapti apmalszytas. Kubiecziai 
melagystes platina todėl, kad 
tuom nori pasirodyti t wir tęs n i uis 
negu isztikro yra ir per tai tiki 
užsipelnyti ant Amerikos pa
gelbės, iszpanijonys tą pat į daro, 
nes nori nuo Iszpanijos gyvvento
jų slėpti sawo silpnumą.

Kaip ten wienok ne butų, ne 
užilgio turės ateiti tikresnės ži- 
nios. Dabar iszpanijonys sukrutė
jo ir nėra bevveik dienos, kad kur 
nors ne atsitiktu didesnis ar ma
žesnis susirėmimas. Generolas 
Figuaroa iszwaikė kubieczių pul- 
ke'į, kulisai susirėmime nužudė 
11 užmusztų ir daugel paszautų 
paliko ant lauko. Bet ežia isz- 
skyrstyti susirinks jie kitur. Pro- 
wincijoj Havana pulkaunįkas Du- 
rango nuwijo kubieczius nuo 
Cano. Muszyje kubiecziai nužu
dė 10 užmusztų ir daug paszautų. 
Generolas Weyler prispeitė kal
nuose skaitlingiausią turintį pul
ką kubieczių wadą Macco. Todėl 
neužilgio galima laukti didelio 
muszio. Jeigu iszpanijonėms pa
siseks ežia pergalėti, susidrutįs 
ir pamatai jų svaidymo. Kaip sa
ko, Macco turi apie apie 40,000 
gerai apginki no* ų ž nonių

Ant Filipinų salų teiposgi atsi
tiko didesnis pajiegų susirėmi
mas. Iszpanijonų, wadas, Arteoga, 
sumuszėskaitlingą pasikėlėlių pul- 
ką. Muszyje kritu 400 pasikėlė 
lių. Kitos wėlžinios pranesza, kad 
maisztinįkai prisiartino prie di
džiausio salų miesto, Manilles ir 
rengiasi pasistengti isz jo iszpa
nijonis iszwyti. Paskutinėms wie- 
nok žinioms sunku įtikėti.

----------T”Korėjos sostap lėj Seul užliko 
teiposgi maisztai. Koreaniszki 
urėdnįkai padarė sukalbį: norėjo 
jie mat paimti sawo karalių isz 
namų maskoliszko pasiuntinio, 
kur jis dabar gy wena ir priwersti 
sugrįžti į sawo locną rūmą. Ant 
apgynimo karaliaus, nuo masko- 
liszkos laiįvynės atėjo jurinįkai su 
vviena kanuole.

Maisztai ant salos Madugiskat* 
priesz prancūzų ivuhlžią platina
si. Tuom tarpu maisztinįkai pasi
traukė nuo salos sustapilės, km 
susirinkusi prancuziszka karinu 
na. Dėl tų maisztų neatkanka ežia 
kolionistai; prekyba ir iszdirbys 
tė su wisu apsistoti turėjo.

Isz Lietu tvos.
Skaitymas apie latwlus.
Ant susirinkimo antropologų 

draugystės Peterburgo uniwersi- 
tete, p. Koropczewsky laikė pra- 
neszimą apie buwusią Rygoj Lat- 
wtszką etnografiszką parodą. Il
gas wokieczių waldymas ir įtek
mė jų kultūros neisznaikino lat 
wių tautystės. Pradžia latwių 
raszlawos siekia 16 amžiaus, iki 
pušiai bėganezio amžiaus ji buwo 
wokieczių rankose; buwo ji su 
mažais iszėmimais tikėjimiszka. 
Nuo 1860 m. raszliavvos pakėlimą 
paėmė pats latwiai. Drauge su 
pasidauginimu laikrasz
czių, dar labinus pakilo skatlius 
knįgų lativiszkoj kalboj. Nuo 
1868—1895 m. latwiszkoj kalboj

iszėjo 4933 knįgoto; skaitlius moks* 
liszkų knįi’ų paskutiniuose me
tuose žymiai pa>ikėlė. Apšvie
timas žmonių žymiai pakilo nuo 
1875 m., tai yra nuo laiko kada 
Lutwijos mokslainėse pradėjo tvai
kus mokinti prigimtoj jų kalboj; 
nuo 1880 m. į mokslainvs į k v ėdė 
maskolir-zką kalbą, bet tas jau ne 
atsiliepė teip paivujingfti, nestau- 
tiszka dwasia terp laisvių buwo 
jau pakilusi. Kuom yra sz ądien 
latwiai, parodė jie įrengdami lat- : 
vviszką etnografiszką parodą. Pa-i 
rengimas parodos kasztavvo 20000 j 
rublių. Daugiausiai ant parodos 
buwo apsirėdymų ; tolinus latvvių 
gywenimai. Sz'ądieninis latwisz- 
kas namas ne panaszus į masko
lių suskretusį butą, bet gal būt 
pavadintas dvarponių namais. 
Naminiai iszdirbimai toli užpaka
lyj palieka iszdirbimus ukinįkų 
maskolių.

Pranriiziszki ot’icierai 
VVilniuje

Atsilankė dabar į VVilnių try8| 
prancuziszki oficieriai. Pasirodė 
jie Wilniaus kariaunos wirszinįkui 
ir Oržewskiui; atlankė paskui ir 
junkerų mokslainę. VVakare, ka
da pasirodė teatre, susirinkę mas
koliai pradėjo szukauti: “vive la 
France” (tegul gyvuoja Prancū
zija). Teatro muzikantai užgra- 
jijo prancuziszką nacijonaliszką 
giesmę, su kuria pradžioje szio 
amžiau** prancūzai traukė į sveti
mus kr.-isztus ant iszliuosavimo 
valdonų prispaustų žmonių. Da
bar mat laikai persimainė, persi
mainė ir prancūzų nuomonės: jie 
sziądien tarnauja bjauriausiam 
isz szios gadynės despotų.

Nelaime ant geležinkelio.
Dvi nedėlios atgal patal- 

pinomo mes trumpą žinutę apie 
susimuszimą geležinkelio trukių, 
netoli Sokolkos, Gartenogub. Per 
lą susiinuszimą geležinkeliui reiks 
žudyti apie 800000 rublių, taigi 
vertę sudaužytų vagonų ir ta- 
worų; pridėjus prie to dar tą. ką 
prireiks užmokėti užmusztų szei- 
mynoms ir sužeistiems; geležin- 
liui • kasztuos tas apie 1500000 
rublių. Isz tiiinėjimų pasirodė, 
kad kaltė ežia yra vien telegra- 
fiutės stacijos Kuznica. L’žveižė- 
tojaa stacijos Sokolka, pirm isz- 
leidimo trūkio paklau&ė per te
legrafą, ar iki Kuznieai kelias 
liuesas, gavo atsakomą, kad teip. 
Telegraf ulė mat užmirszo, kud 
Įai'Z’iiiis truki* ką tik iszėjo, 
todėl i>z Sokolkos A»it lų paežių 
lėlių i.-zėjo prieszais kitas trūkis. 
Tclegr.fiutė, pamaeziusi savo 
klaidą, tuojaus atsiuntė kitą 
telegramą, bet jau buvo per 
vėlai: iszėjusio trūkio sustabdyti 
jau buvo negalima, taigi trukiai 
ir susimuszė.

Audros ant jūrių.
Neseniai siautė smarkios aud

ros ant Baltiszkų jūrių, laike ku
rių susidaužė keletas laivų; prie 
to ne apsiėjo ir be žmogiszkų au
kų. 6 d. Lapkriczio, įtakoj upės 
harovos susidaužė angliszkas 
laivus “Montrose”, prie ko laivo 
kapitonas ir jo sztejermonai pri
gėrė. 9 d L ipkriczio ant Knrszės 
kranto vėtra iszmetė, netoli Fe 
liksburgo, finlandiszką laivą 
“Kanulo”; ežia teiposgi pražuvo 
lai vo kapitonas ir vienas jūrinį- 
kas. Tą paezią dieną, netoli Do
mesnes, susidaužė holandiszkas 
laivas “Kapella”, prie ko teipos
gi laivo kapitonas ir vienas jū
rių įkas prigėrė.

Nukirpo uos j.
Žinote, kad žydai, kur eina apie 

uždarbį, neretai terp savęs susi
pyksta ; kad prasail n'i savit’r- 
pinius terp jų nesutikimus, kabi 
las jų padalina kaimus krūminį 
kalus: kur viens krominįkas 
prekiauja, ten kitam lą patį daru
ti yra uždrausta. Miestuose teip 
dalinti pirkėjus jau yra sunkinus, 
todėl ežia ir atsitinka susipyki
mai terp žydų prekėjų. Mies’e 
Baltstogėj ( Bialostoke), Garleno 
gub , susipyko du krominįkai. 
Priežastis piktumo buvo ta, kad 
kaip viens, teip ir kits isz kro- 
minįkų norėjo pristatyti ta vorus 
gyventojams namų vieno isz tų I 
krominįkų. Besibarant žydeliams' 
už pirkėjus, viens isz krominįkų, 
S. sugriebė žirkles ir su joms į- 
pykęs teip drueziai suspaudė no
sį kito krominįko, Ch, kad noselė 
ir pasikabino tik ant. pasilikusios 
dar skuros krasztelio. Tasai atsi
tiko ne besipykstanezių terp save* 
namuose, tik gyvenime, į kurį 
krominįkas Ch. nugabeno parei
kalautą cukrų, o namai tie buvo 
apskrityj, kurį ant prekiavimo 
pijisisavino šuu S. Reikėjo tuo
jaus ežia pakviesti ir gydytoją, 
kurisai nukirptą nosį vėl prisiu
vo. Pąszaukė, žinoma, pirma po
liciją, net ant jos įsakymo nosis 
sulipti nenorėjo, todėl tapo paskui 
jam daktaras pakviestas

\
Perkūnija.

Nepaprastai vėlai szį metą 
Slonimo pavietą, Garteno gub. Į 
atlankė smarki audra ir perkuni-1 
ja. Užkilo ji 4 d. Lapkriczio. Li
jo teip smarkiai, kad kaime Sto 
rozovszczizna vanduo pradėjo 
į namus veržtiesi per langus. 
Perkūno trenksmai nesiliovė: 8 
namuose dar ir dabar yra ap 
svaiginti perkūno žmonės. Wie- 
nuose namuose perkūnas apsvai
gino visą szeimyną: vyrą, 
moterį ir du vaiku; isz tų mote
ris ir ne atsigaivaliavo, nes prie 
gaivinimo ėmėsi per vėlai. Nors 
daugelis atsitiko įtrenkimų. bet 
gaisro perkūnas niekur ne pa 
gimdė.

Jawų prekės.
Javų prekės truputį vėl paki

lo. Liepojui už rugius mokėjo 
po 63 kap. už pūdą; už avižas 56 
—60 kap., už lietuv-iszkaa geriau- 
tias 62—65 kap. Už miežius 61 
—63 kap, Glikai pu 70 kap. 
Žirniai po 62—63 kap. Sėmens 
po 94—95 kap.

Karai iaucziuje už kvieczius 
moka po 102 kap. už pulą; už 
rugius viduliniszkiH po 60 kap. 
už geresnius po 67 kap. Už sėme
nis no 105 kap. už geresnius po 
J12kap.

Maskoliai kareiviai Pru
snose.

Moszėj, netoli Margrabowo, 
Prūsų Lietuvoj, kasa dabar kana
lą. Dėl stokos pigių vietinių dar 
binįkų, darbą vedanti padarė su
tartį su karei viszkoms val- 
džioms Su valkuose, kurios atsiun
tė ant darbo į Prusus 50 masko- 
liszkų kareivių, Darbiuįkai tie 
dirba gerai ir gauna už darbą tik 
po 1 markę 90 fenigių ant dienos 
ir isz tų dar užmoka po 40 pfeni- 
gių pulkaunįkui už tai, kad juos 
leidžia uždarbiauti,

Trukių smvažinėti.
NVilniųs mat pradeda pavydė

ti garbės Chicagai: Chicagoj 
kas dieną lieveik geležinkeliai ką 
nors suvažiuoja, tas pats prade
da atsitikti ir ^Vilniuje. 12 d. 
Lapkriczio, kasierius Warszavi- 
nio geležinkelio, Plecznikov, ei
damas į darbą, likosi pervažiuo
tas trūkio bėganezio isz Minsko ; 
jam ratai nupjovė abi koji. Nuga
beno jį į ligonbutį, bet nežinia ar 
pasiseks nuo myrio iszgelbėti.

Tą puczią dieną, ant susikeiti- 
mo geležinkelio I nijos su Szka- 
plierine nlyczia. darbiuįkas Ga- 
rest pateko po maszinos ratais ir 
likosi ant vielos užmusztas.

Linų pirkėjai^?

Neseniai palaipinome žinią, 
apie rengiamą prancuziszkos 
kompanijos didelę verpinyczią 
Lietuviszkame Minske. Dabar 
jau kompanija atsiszaukė į žemės 
valdytojus ir praueszė jiems, 
kad įrengus verpinyczią reikalaus 
daug linų. Dabar siūlo ji linų 
augintojams po 70 kap. už pūdą 
neiszmintų, ką tik po nurovimui 
linų. Ant suteikimo noro augyti 
linus, kompanija žada davinėti 
kaipo rankpinigįus isz virszaus 
iki pusei vertės viso tavoror 
Atsiradus sykį tai dirbtuvei, gal 
ir musų kraszto ukinįkai bran
ginus galės linus parduoti ;gal pra
dės ir geresnes veisles auginti.

Žmogžudystė.
Dinaburge, kaip pranesza “No- 

wosti”, likosi papildyta žmogžu
dystė. \Vienam prekėjui senoms 
geležinis pradėjo pavydėti kiti 
tuom prekiaujanti, kurie, nugirdę 
vieną vaikiną, įsakė iszperti kai
lį laimingo senų geležgal ų pre- 
kėjo. Tas atėję-* į krcn ą pasakė, 
kad turi surinktų senų geležų, 
kurias nori parduoti ir tokiu bu- 
du nusiviliojo prekėją į tu^zezią 
vielą ir su lazda numuszė jam 
kepuię. Tas pasilenkė, norėdamas 
ją p įimti, tąsyk vaikinas sudro
žė drueziai jam į galvą, suskaldė 
kauknlį, nuo ko tas ir pasimirė. 
Užinuszėjas atėjo paskui į policiją 
ir pats apsi*kuudė.

Žiema Lietmvoj.
Lietuvoj užstojo jau žiema. Wi- 
sos upės Kurszėj užszalo 17 dien. 
Lapkricz o. Szaltis pakilo iki 10 
laipsnių Celciaus termometro. 
Tą paezią dieną Wilniuje buvo 9 
laipsniai. Nėris ir kilos upės už- 
szalo. Kauno ir Suvalkų gub. 
sz.lczio buvo 8 laipsniai. Kaip 
kui žmonės pradėjo su rogėmis 
važinėti.

Maskoliszka žemdarbystės 
ministerija paskyrė žemės plotą 
Graužynės pradinei mokslaiuei 
( \Vilkaviszkio pa v iety j, Suvalkų 
gub.) ant įrengimo sodo ir lauko 
pamokinimai vaikų žemdarbyslės 
ir sodaunįkystės. .Jeigu paprastai 
pradinės mokslainės mu.-ų krasz- 
te turi sau mierį — sumaskolinimą 
lietuvių, tai pradinės žemdarbys- 
tės mokslainės tikrai būt naudin
gos, nes ga ėtu -ziek tiek pamo
kyt i mu?ų žmonis geresnio budo 
ukiavynio. ;

Į Rygos technologiszką insti
tutą szį metą buvo paduota 500 
praszymų nuo norinezių į jį pa
tilpti; tapo priimtu tik pusė to 
skaitliaus. Dabar mokslainė turi 
isz viso 1300 besimokinanezių. 
Seiliaus tą mokslainę užlaikė 
Latvijos dvarponiai, dabargi, 
kadangi maskoliszkas randas į- 
vedė ežia maskoliszką kalbą, 
dvarponiai atsisakė toliaus szelp- 
ti mokslainę.

Maskoliszkas randas isz pa- 
leng>o maino popierinius pinįgus. 
Iki sziol iszleistos naujos,,bumaž- 
kos” 25 rublinės ir 10 rublinės^ 
nuo ateinanezių Naujų Metų pa
leis 5 rublines. Senosios vienok 
dar ne nužudė savo vertės; po- 
pieros iszleistos 1887 m. galės 
būt apmmnomos ant naujų iki 
galui 1899.

Jau dabar pradeda atsiszaukti 
norinti pasirodyti ant ateinan- 
czios Wilniaus parodos, kuri bus 
atidaryta 13 dieną Gegužio atei
nanezių metų. Daugiausiai at- 
siszaukusių yra su arkliais, taigi 
dvarponių.
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Isz Amerikos
Baime turi dideles akis.
Tarnaitė pastoriaus Morgano 

Woodo, Detroite, pamalė kokį 
ten vyriszkį vaikszczioj antį ant 

ties namais, bet kad 
apie 
ant

o kad namieje

uly ežios 
daugel buvo skaieziuosi O
visokius užpuolimus vyrų 
jaunų merginų,
buvo vien ji viena,#todėl ir pra
dėjo isz baimės pakinkiai drebėti. 
Apie 9 valandą vakare, iszgirdo 
kokį ten sueziužėjimą ant augsz- 
tutinių namų lubų, patikėjo, kad 
jau įsiveržė koksai piktadarys; 
tiek dar turėjo drąsos, kad iszėjo 
į priemene ir czia pamaeziusi 
adaras vieno kambario duris, 
buvo persitikrinusi, kad kam
baryj pasislėpęs piktadarys arba 
jeigu ne toks, tai nors vagilius. 
Idant apsaugoti save, iszlindo 
ppr langą ant stogo kitų namų ir 
juom prisiartino prie lango to
liau* stovinezio, iszmuszė langą 
gyveninio Stevard.enės ir per jį 
įlindo į vidų. Gyvenimo savi- 
nįkė persigandusi i.-zbėgo į- 
priemenę ir pagriebusi už klam- 
kos, drueziai laikė duris, kad 
vaglius, kaip tikėjo, negalėtu jos 
pagriebti ir czia pradėjo rėkti, 
szaukti kiek tik vieko turėjo, ant 
to subėgo daugybė žmonių. 
Tuom tarpu kambaryj ėdanti 
mergina dar labiaus persigando: 
jai pasirodė, kad piktadariai prie 
jos griebiasi isz dviejų pusių, 
teiposgi kaip galėjo, teip szaukė. 
Paszaukta telefonu palicija subėgo 
apsiginklavusi su revolveriais ir 
lazdomis; atidarė duris ir rado 
czia pusiau apmirusią isz baimės 
visiems pažįstamą pastoriaus 
VVoodo tarnaitę. Wos kiek at 
sigriebusi, ji p įpasakojo policijan- 
tams viską. Tie apstoja anuos 
namus ir pradėjo jieszkoti pikta
darių, bet niekur nerado, nes jų 
czia nebuvo. Duris kambario, 
kurios buvo priežaszczia tarnitės 
tszgą-zczio, turbut, ji pati paliko' 
adaras.
Darbai

Į rėd nė 256
186
di-

gelbejimo gyvasties 
i retinęs.

ta turi isz viso 
stacijas, isz kurių:

Atlanliko pakrantėse, 55 
džiujų ažerų ir 14 Pacifiko pa
krutėję ir 1 ant upės Ohio. Skait 
liūs atsiradusių nalaimėje laivų 
pereituose metuose buvo 437 su 
4608 žmonių. I*z to skaitliaus 
likosi stacijų iszgelbėti 4595 ir 
tik 13 prigėrė. VVertė tavorų 
ant tų laivų siekė 12726530 dol; 
isz to 1432570 dol. vertės tavorų 
paskendo. 613 iszgelbėtų nuo 
prigėrimo žmonių rado prieglaudą 
parengtose gelbėjimo stacijose. 
Isz viso skaitliaus iszgelbėtų, 82 
žmogystos būt be al>ejonės pri- 
gėrusios, jeigu sargai stacijų ne
būtų suteikę pagelbos. Užlai
kymas parengtų stacijų kasztavo 
jsz viso 1401805 dol.

Surinkimai Amerikos iždo.
Amerikos Suvienytų IVieszpa- 

tyszczių iždinį kas apgarsino ži
nias apie iždo surinkimus ir isz- 
leidimu.*. Lz tų žinių matyt, kad 
surinkimai pereitą metą buvo ant 
25,000,000 dol mažesni už 
iszleidimus, Iszleidimai isz viso 
pasiekė 352179446 dol. Nuo mui
lų ant svetimų iszdirbimų su
rinkta ant 7863134 dol. dau
ginus; isz akezyžių 3341192 dol. 
dnugiaus; isz pardavimo žemės 
97823 dol daugiaus negu ūžpereitą I 
metą. Isz viso pinįgų ir popierų 
ižde yra 234838571 d.

Plesziku užpuolimas.
Milvaukee keturi plėszikai pa

norėjo užmuszti jubilerą, Juozą 
Medinkovąir jo moterį, o paskui 
iszplė^zli jo s-ztoią, pti. 160 Rud 
s*. Medinkov likosi ne pavojingai 
Įiaszautas, kada jisai norėjo isz- 
veržti revolverį isz plėszikų nagų 
Ant szuvių subėgo kaimynai, 
kurie du plėszikų sulaikė ir ati
davė juos paskui atėjusiai polici
jai; kili du plėszikai pabėgo. 
Paskui suėmė dar sept\nias ypa
tus. Sprendžia, kad czia susikal
bėję- buvo czielas plėszikų pul
kas, kurie į Milvaukee atkako isz 
Chicago.

Patžudyste.
Isz Nev Yorko raszo: 19 metų 

mergina, Kalte Klindist, apsigy
venusi ant f iriuos Šio varsto vn, 
i<z gėdos kad tapo neszczia, pa
norėjo nusižudyti, Aut lauko už 
degė sukrautą kornų krūvą ir 
pati į-»zoko į ugnį, tikėdama rasti 
rasti czia galą. Rado jį isz
tikro. Subėgę ant pagelbos isz- 
traukė ją isz ugi ies dar gyvą, 
bet buvo ji teip labai apdegusi, 
kad neužilgio pasimirė; pirma 
vienok pagimdė vaiką, kulisai 
yra gyvas.

Žiema Amerikoj.
Isz visų sztetų pareina žinios 

apie užstojusius szalczius. Colo 
rudoj, termometras rodė 9 
laipsnius žemiaus zero. Rytiniuose 
Colorados ir Nebraskos krasz- 
tuose buvo smarki dargana.

į South Dacotoj siautė smarki 
I dargana; sniegas užbėrė kelius.Į O J O
Gyvuliai stimpa uuo szalczio ir 
stokos paszaro. Sziarinėj Dacotoj, 

.’ .fanuos likosi su visu užpustytos.
Kalba, buk daug žmonių suszalo.

Didžiausi szalcziai yra apie 
Salt Lake, Utah. Nieks czia ne 
atmena tokių szalczių, koki buvo 
27 d. Lapkriczio. Termometras 
rolė 25 laipsnius žemiaus zero.

Smarkios wetros.
Isz Waco, Tex raszo: Apie 20 

mylių į pietus nuo czia perėjo 
.-marki vėsula, kuri iszgriovė 
daugybę f urmų. 5 žmogystos likosi 
sunkiai apkultos, vienas gi vai
kas ant vietos užmusztas. 
perbėgo 8 mylias iszilg; 
ėmė vieną mylią ploczio.

Per szteta Kent uc k v• V
smarki vėtra, kuri iszvartė tele
grafų stulpus ir pagadino gele 
žinkeiių linijas. Eddyvillėj isz
griovė geležinkelio dyi ą, iszardė 
vieną dirbtuvę ir nuneszė stogą 
Court house. Kultavoj prapuolė 
daug žmonių; sprendžia, kad 
juos vėtra turėjo į upe sustumti, 
kur jie turėjo prigerti.

Užpuolimas ant trūkio.
Isz Kansas City, M<>. Ant va

gono elektriszko trūkio, su grįž- 
taneziais isz teatro į Indepen 
dence, užpuolė koksai Oscar Bred- 
ges. Norėjo jis iszkraustyti kis^e- 
nius 70 vagone važiuojanezių 
žmonių. Turėjo jis tris pagelbinį 
kus, bet tie pabėgo; patį gi 
Bridge.-ą suėmė.

; Cleveland’o, Oh*»o, darbinį- 
kiszkos organizacijos rengia ne 
užilgio didelį mass-mitingą ant 
purei kala vymo apsunkyti sve
timą ateivystę. Terp kitko, jos 
pareikalaus, idant kiekvienas 
ateivys, neturintis dar ukėsystės 
popierų, jeigu peržengtu kuom 
nors tiesas, kad butu tuojaus atgal 
gražinamas i savo seną tėvyne.

t Barn<wille Min. 26 d. Lap- 
kriczo siautė ežia smarki dargana; 
užpustė geležinkelio liniją teip, 
kad trukiai per keturias dienas 
negalėjo nė isz ežia iszeiti, nė 
ateiti. Turėjo pareikalauti snie
ginių plūgų ir tik jiems sniegą 
nuo rėliu nukasus, iszėjo pasažie- 
rinis trūkis - Janik.

t Pehria III. Didelis hotelis 
“Peoria House” sudegė pereito 
panedėlio naktyj. 120 apsistojusių 
hotelyj sveczių su dideliu vargu 
isz ugnies iszgabeuo. Blėdy s ug
nies padarytos labai didelės.

t Montanoj iszpuolė neiszpa- 
sakytai daug sniego; užstojo 
czia ir szalcziai: sziluma nuo 30 
laipsnių szilumos nupuolė ant 10 
žemiaus zero, pagal Fahrenh nto 
termometrą.

t Chippeva Falls, Wis. Atėjo 
czia žinios, kad ties Durando, upėj 
Chippeva prigėrė 30 žmonių. 
Upėj mat susigrūdo ledai ir per 
tai vandens iszsiliejo ir padarė 
didelį tvaną.

$ Wisa dalis su prekinyczioms 
miestelio Leavvenvorth, Wafh. 
iszdegė. Ugnis pirmiausiai pasi
rodė “Torto hotelyj,” kuriame ir 
dvi žmogystos apdegė.

J Nedėlios rylą sudegė farma 
Luthere Greeman, 4 mylios nuo 
Perry N. Y.; ugnyje pražuvo ir 
visa jos si\vinįko szeimyna su 
sidedanti isz 5 žmogystų.

t Miestelis Ralston, Ind. Ter. 
50 mylių nuo Perry, Okla, likosi 
vėtros iszgriautas, prie ko ir ke
liolika žmonių likosi sunkiai ap
kultų.

| Isz Memphis, Tenn. pabėgo 
paczto perdėtinis, pagriebęs 
savim 12000 dol. pinįgų.

Isz darbo lauko.

su

• \Vinių dirbtuvė S.ileme.Oh. 
priima 200 virszaus darbinįkų.

T Media, Fa. 2000 darbinįkų 
gauna czia darbą atsidarusiose 
geležies dirbtuvėse.

• Akmenų dirbtuvė
Olaytone sudegė. 100 darbinįkų 
per tai neteko darbo.

• Kastynėsė Ch u leso Grub, 
Silver Springs, P.j. pakėlė sztrai- 
ką 125 dirbę jose darbinįkai.

East

IVėtra
ir už-

perėjo

Springvills, netoli Detroito, 
tarnaitė, Rožė Leitz, uždegė vir
tuvėj gazolininį peczių, o paskui 
į jį norėjo pripilti gazoli uos. 
Iszsyk stiklinė su gazoliną truko 
ir užsidegė; mergina atsirado 
liepsnose. Aut jos szauksmo su
bėgo kairryni, bet kol ugnį už

gesino, tarnaitė teip baisiai ap
degė, kad jos nespėjo nė į ligon- 
butį nugabenti, tik po trijų 

| valandų czia jau ir pasimirė.

T Ashland, Pa. Szaftas Ceut- 
ralia, prigulintis Lih’gh Valley 
Coal Co. tapo uždarytas, Per tai 
500 darbinįkų neteko darbo.

L’kosi įrengta keletas vilnonių 
iszdirbimų dirbtuvių, nors seno
sios ne dirba dar teip, kaip dirbo 
pirmiaus. Pasidaugino darini vi
nių, geležies, vario ir szvino isz 
dirbinių dirbtuvėse.

• Kompanija Anaconda, But- 
te, Mont. apgarsino, kad nuo 1 
Gruodžio szių metų numažina 
darbinįkų uždarbį iki 3 dol. vie
ton $3.50,kaip buvo iki sziol.Ap
linkinės kastynės rengiasi pa
daryti 1ą patį...

- • Sherdsville, Oh likosi už 
darytos, kastynės ir 350 darbinį
kų neteko darbo. Czia daibinįkai 
paliovė dirbę, nes nesutiko ant 
numažinimo uždarbio iki 45c. 
vieton 60c. už toną iszkastų 
anglių.

•' Oh'o Falls. Wagonų dirb 
tuvių kompanija Jeffersonvillej 
gavo uistellavimą ant vagonų 
nuo vienos meksikoniszkos gele- 
iinkelių kompanij »sir nuo keletas 
kompanijų isz Suvienytų \Viesz- 
patyszczių Sziaurinės Amerikos. 
Dirbtuvė tipo atidaryta nuo 
pereito uturrįko. Isz syk’ priėmė 
400 darbinįkų, bet skaitlių jų 
žada padidinti teip, kad nuo 
Naujų Metų dirbs czia 2000 dar
binįkų.

Co” Bostone likosi uždaryta ir per 
tai 1200 darbinįkų neteko darbo.

c Dz M ih moy C-ty, Pa., pra- 
nesza, kad tenai darbai prie anglių 
eina gerai. Darbinįkai dirba per 
isztisas dienas.

Phillipsburg, N. J. Ameri-. 
can Steel Iron MilI, kurios gana 
ilgai stovėjo, pradeda vėl dirbti. 
Atsidaro ir Standard Šilk Mill.

■ L’ivrence Mas: Pambertono 
dirbtuvės pradėjo 
dabar Įiriėmė 
priesz uždarymą 
žmonių.

• Dirbtuvė 
nuficturing Co.
pradėjo darbą. I-zsyk priėmė 
darbinįkų; jeigu iszlygos pagerė* 
toliau*, priims dar 200.

•, Grand Rapids’e susitvėrė 
kompanija, kuri dirbs naują gele
žinkelį nuo Sziaurinio Ohio į 
Battle Creek, o isz czia į Grand 
Rapids ir į Grand Haven.

T Chicajos laivų dirbtuvėse 
prasidėjo darbas. Dirbtuvės dirb- 
dina diktai laivų. 3500 darbi
nį k ų randa czia uždarbį. Dau 
ginusiai darbinįkų priėmė dirbtu
vės ant upės 
Chicago j.

vėl darbą;
500 darbinįkų, 
dirbo jose

S-mford 
Stanforde,

800

Mn-
Mo
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Reikaluose Bostono lietu- 
wiszkos baždiyczios.

47 “Lietuvos” numeryje mes 
patalpinome užkvietimą ant mi
tingo Bostono lietuvių, jų pa
rapijos reikaluose. Dabar gavo
me nuo prabnszcziaus tos parapi
jos, kunįgo Griciaus, laiszką, ku- 
riuom mums užmetinėja, buk mes 
suvadžiojame žmonis, kadangi 
Bostono lietuviszka bažnyczia ne 
turint dar vardo, taigi ji ne gal 
vadintiesi Szvento Kazimiero 
bažnyczia. Tolinus savo užkvie 
time, komitetas garsino, kad ant 
milingo jis iszduos raportą, ką 
girdėjo pas archivyskupą — ant 
lo, kunigas Gricius sako, I 
isz parapijonų ir isz komiteto są
narių nieks no buvo pas archi- 
vyskupą. Kaslink vardo paezios 
b. žnyczios ir atsilankymo sąnarių 
komiteto pas archi vyskupą, tal
piname palai.-ymą kunigo Gri
ciaus, nors tie dalykai, pagal mu
sų nuomonę, ne svarbus, nes ne 
jie gimdo nesutikimus lietuvisz- 
kose parapijose. Užkvietimas pa
rapijos komiteto buvo patalpin
tas kaipo privatiszkas apgarsini
mas, o už tokius niekur ir nieka
da laikrnszcz:ų redystės ne atsa
ko, todėl ir taisyti klaidas irtiri- 
nėti kiek tokiuose apgarsinirnuo 
se teisybes, tai ne i ėdy.-zezių pri- 
derystė, l»et tik pasiraszusių po! 
apgarsinimu. B įžnyczių gi komi-.- 
tetai, kaipo korporacija, turi vi-' 
sur tiesą apgarsinimu* padavinė 
ti. nes jie turi sau pavestus ne 
vienstovio žmogaus reikalus, 
bet visuomenės. Už tuos apgar
sinimus vienok atsako vien tie, 
kurie garbina. Redakcijos užsii 
minėti isztirimu kiek teisingi tie 
apgarsinimai ne turi nė laiko, nė 
galėjimo; ant galo tai ne jų pri- 
derystė.

Naujas liet. Klinbas.
Brooklyn, N. Y. , tėnykszcziai 

lietuviai uždėjo lietuviszka Kliu- 
l»ą po vardu “The Lithuanian 
Club < f Brooklyn”. Mieris Kliu- 
bo yra : įrengti kuįgyną, užlaiky
ti visokias knįgas ir visokius 
laikruszczius dėl apsiszvietinio. 
S mariai į Kliubą prigulinti gaus 
vi-<>kias knį/ts ir laikraszczius 
skaityti dv kai. Adresas Kliubo 
salės: 73 Grand str. Yra užpra- 
szoma kuodaugiausiai lietuvių 
prisiraszyti prie naujo Kliubo.

P. Abbaitis.

f “Garsas,” 48 nr. paduoda, 
kad „Susi vienyjimo Lietuvių 
Amerikoj” prezidentas, Kn. 
Žilin k <s apsirgo, todėl su viso
kiais reikalais reikia kreiptis prie 
Vice prezidento, P. Winco Žu-

“Kardui”.
P. Ožkailis vėl mus bara ne - 

va už pagyrimą centralizacijos. 
Jeigu butu panorėjęs “Lietuvoj” 
patilpusį rasztą perskaityti su 
atyda, tai ne butu musų straips
nyje radęs nė pagyrimo, nė nupei- 
kimo. Mesgyneme wien “Tėvynės 
Mylėtojų Draug.” priesz norintį 
centralizuoti visus lietuviszkus 
reikalus “Susivieoyjimą”. Taigi 
jau tas rodytu, jeigu p. Ožkailis 
butu pasistencę* geriaus perskai 
tyti, kad mes centralizaciją nelai
kome dabar už naudingą. Todėl ir 
apie suteiktą mums „naudingą pa
mokinimą” galime wien pasakyti, 
kad jis visai ne buvo reikalin
gas; mes ne matome czia 
reikalo placziaus musų nuomones 
aiszkinti. Cmtralizacija išbuvo 
savo laiką, negalima pasakyti, 
kad visi jos darbai butų buvę 
blėdingi. Ar sziądien ji tinka, 
mes apie tai neiszsitarėme,* kadan
gi mes apie jos vertę ne raszė- 
me, pasakėme vien tiek, kad lie
tuviams ji ne tinka dabar, ar tiks 
toliaus, ar ateis kada nors jos 
reikalas, to nė mes, nė p. Ožkai
lis žinoti ne gal; apie tą nuspręs 
jeigu to prireiks, patsapsiszvietę 
lietuviai. Norint užlaikyti tautys
te, ne kartą gal pakilti reikalas 
sucenl ralizavimo pajiegų, szią- 
dien mes to padaryti negalime, 
dėlto ir spaudžia mus maskoliai, 
vokiecziai arba ir kiti. Jeigu gi 
p. Ožkailis ne laiko lietuvystės 
už neatbūtiną reikalą ir tik lietu
viszka kalba pasinaudoja tuom 
tarpu ant įkvėpimo lietuviams 
savo nuomonių, tąsyk kas kitas 
—žinoma, kad tąsyk centralizaci
ja nereikalinga. Ne retai jos turi 
griebtiesi ir darbinįkai ant isz- 
derėjimo geresnių iszlygų ant 
pagerinimo savo būvio. Jeigu ne 
mokėtu eucentralizuoti sawo pa
jiegų atsitikus reikalai, ne galėtų 
nieko iszkariauti. Gal ir tas ne
reikalingas?

Su atsakymu mums “Kardo”, 
kaslink lietuviszkos gramatikos, 
mes sutinkame. “Kardas” sako, 
kad yra kam apie jos iszleidimą 
rupintiesi. Mes savo atsiliepime 
irpraszėme vien ne niekinti tų, ku
rie tą aprūpinimą ant save* paė
mė. Kaslink altruizmo, mesnega- 

i lime sutikti su “Kardo” motyvais, 
kad | Dora krikszczioniszka ir Buddos 

turi beveik tą patį pamatą. Jeigu 
krikszczionybė ne perdirbo žiųo 
nių, tai jų ne perdirbo ir Buddos 
mokslas, nes žmonės perėmė ne 
dvasią mokslo, bet tik jos for 
mas, žmonės sugadino kaip vie
ną teip ir kitą. Nuvarginti 6 mil. 
gyventojų Tibeto priversti mai
tinti 3 milijonus kunįgų, kurių 
darbus vėl palengvina vėjiniai 
maldos malūnėliai ir kitokios pri- 
gavystės. Kaslink Mexiko, ten 
altruizmo, turbut, niekada no bu
vo, kadangi Montezumų val
džia buvo despotiszka, paremta 
ant centralizacijos, kokios ne 
kenezia p. Ožkailis. Kaslink Peru, 
nors czia buvo komunistiszkas su
rėdymas, bet jį prižiūrėjo despo
tiszka inkų valdžia, teiposgi jų 
rankose sucentralizuota. Wisur 
centralizacija dawė pamatą kul
tūrai ir tautystei, be to jos nie 
kur nesusitvėrė. Ar ji gera, ar 
remiasi ant teisybės, mes apie 
tai nesiginezijame.

“Jo szviesybei, ponui apszvie
timo ministeriui, žemiaus pa si ra- 
szusių mokintinių katatalikų 
Mintaujos gimnazijos, žemiausi i&s 
praszymas.”
,,Wieszpats Dievas sutvėrė tau
tas, davė joms y vairias kalbas ir 
liepė garbinti Save tose kalbose. 
Matoma Dievas myli lygiai vi
sas kalbas. Mes dar būdami ku- 
dykiais, ant kelių musų motinų, 
iszmokom melstis prie Sutverto
jo kiekvienas savo kalboje. Mes 
noriai melsimės ir už musų cieco- 
rių tėvą prigimtoje kalboje. Juk 
tas visur ir visad daleidžiamas. 
Lietuvos kunįgaikszcziai ir Len
kijos karaliai, kada, kaip mus 
mokina istorija, valdė vakarine 
Maskolijos dalį, leido masko
liams garbinti Dievą inaekolisz- 
koje kalboje. Net totoriai, užka
riavę Maskoliją, ne vertė mas
kolius melstis totoriszkai. Paga
liau*, sienose musų-gi gimnazi
jos, musų draugams liuteronams 
pavelyta melstis: vokiecziams 
voktszkai, latviams latviszkai. 
Kuoingi mes niekesni už juos? 
Kame gi mes prasikaltom? Už 
ką mus per ke'e ą dienų 
priverczįa, aKise draugų liutero
nų, melstis maskoliszkai, atimda
mi mums tie.-ą, isz kurios jie nau
dojasi? .es meldžiame JŪSŲ 
SZVViESYBES iszklausyti mus 
ir pasirūpinti apie tai, kad mums 
būt daleista melstis už \V1ESZ- 
PATĮ prigimioje kalboje. Jeigu 
tas ne JŪSŲ galėję, tai teikitės 
paguldyti musų vaikiszkus mel
dimus po kojų JO CIECORISZ- 
KOS DIDYBES, \VISOM1ELA- 
SZIRDINol AUSIO IVIESZPA- 
T1ES MUSŲ MIKALOJAUS 
ANTROJO”.

,,Daba? JISAI grįžta nuo drau
gų SAVVO katalikų prancūzų. 
Būdamas Paryžiuje, JIS vi ątlan- 
kė kataliszką katedrą, O JISAI 
isz tikrųjų mus iszklausvs”.

„JŪSŲ SZVVIESYBĘ! Pasirū
pinkite apie tai, kas nuo JUS pri
guli, kad ne iszvytu isz gimna
zijos musų draugą, Juozą Tubolį, 
atsisakiusį melstis maskoliszkai. 
Jisai pasielgė teip, kaip ir 
kiekvienas isz musų būt pasiel
gęs, jeigu mums butu liepta tas 
kas jam buvo liepta daryti”.

Pasiraszusių mokintinių buwo 
suwirsz semtas.

Iszsiųsta 3 d. Spalinio, su ap
sergėjimu, ant vardo apszvietos 
ministerio.

Teip elgiasi vaikai, teip jie 
užstoja už draugą, o kaip suaugę 
lietuviai? Musų lietuviszki 
valszcziai, ant savo susirinkimų, 
ne drysla sau prigulinczių tiesų 
reikalauti, iszdryso, rodosi, vien 
Karklinių valszcionys, kiti dar 
vis tyli. Kaip suaugę užstoja už 
draugus, rodo lą begalinė judp- 
szių, iszdavėjų savo brolių, kokių 
be mieros piivisp terp lietuvių.

Kada suaugę žmonės pradės 
teip elgtiesi, kada jie teip stos 
už viens kitą, kaip Mintaujos 
gimnazijos vaikai, tąsyk masko
liai neturės jau tiek drąsos mus 
skriausti. Tąsyk tik užstos ausz- 
rair nuvargintoj Lietuvoj! Bet ar 
ji užstos kada, sunku ant to 
atsakyti. Jeigu mes amžinai ėsimės 
tei p savęs, jeigu mes stengsimės 
vien kenkti viens kitam—tie 
laukiami laikai ne užstos nieka
da. Senas priežodis sako: kiek
viena tauta turi tokią ant savęs 
valdžią, ant kokios užsipelno. 
Isztikro teip ir yra. Turėsiu? e ją 
geresnę vien tąsyk, kada pats 
geresniais pastosime. Dykai, be 
užsipelnymo nieks nieko gero ne 
apturi.

Calumet, South kaiitsko.
,Box 200. Northampton, Mas.

VVaikai sugėdino suaugu
sius.

Pereitame “Lietuvos” nume
ryje patalpinome mes žinią, pa
semtą isz „Przeglądo Wszechpol- 
sko”apie atsitikusius Mintaujos gi
mnazijoj maisztus už maldą masko- 
lhz k oj kalboj Kad apraszytas ten 
atsikimas turi būt teisingas ir kad 
gimnazijos direktorius, nenorėju
sį skaityti maldą maskoliszkai 
mokintinį lietuvį, Juozą Tobulį 
iszvijo, rodo tą paskui vaikų isz- 
siųstas ant apszvietimo ministe- 
rio wardo praszymas, užtariantis 
už isz wy ta jį. Tasai vaikų praszy
mas buvo patalpintas “Vieny
bėj , kurį mes ir perspaudiname. 
Jis yra szitcks:

PajieszkojiinaL
Pajieszkau sawo draugo Motiejaus " 

Kukio, paeinanezio isz Suwalkų««gub., 
Seinų paw. Randamonių kaimo. 4 metai 
atgal kaip abudu sykiu pribuvome isz 
Lietuvos į New Yorką. Jis pats ar kas 
kitas, teiksis duoti žinią ant szito: 
adreso Peter J. Grigas

IŽChųrch St., Nashua, N. H‘

Pajieszkau savo brolio, Jono Kriau- 
ciaus, paeinanezio isz Kauno rėd., Re- 
seinių pav., Kaltinėnų volastės. Pir
miau gyveno Chicagoj, o dabar nežinau 
kur. Teiksis jis pats ar kas kitas duoti 
žinią ant szito adreso: Antans Kriaucius

Box 107 Delancoy, Pa. (19-12)

Pajieszkau savo brolio, Jono Wasnev- 
skio, paeinanezio isz Kauno rėd.. Sziau- 
lių pav., Geržegolos kaimo. Jis pats, ar 
kas kitas, teiksis duoti žinią, nes yra 
labai svarbus i jį reikalas. W7 Mimout,

Box 557. "Rumford Falts, Me.

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

(5-12), _
Pajieszkau Antano Žemajczio ir Jono 

Januletvicziaus, paeinanczių isz Gywisz- 
kių, kaimo Kalvarijos, paw. Suvalkų 
gub. Teiksis atsiszaukti ant szito: 
adreso Adomas Senkus

109 Emeric St., Shenandoah, Pa.,



-------- arba---------

Mokslas apie užlaikyma sveikatos,
pagal Berners’ą.

LTiįtia].
, Apart seilių, yra dar musų pilve ir kito

se maitinimosi kanalo dalyse kitoki skys
timai tarpinanti prarytų maistų.

Musų pilvas perkeiczia prarytus valgio 
produktus. Ant galo, prarytas, gerai sukram
tytas ir isz dalies sutirpęs valgis, truputį pa
naszus į pienų, susijungia su krauju, kuris 
jį iszneszioja po visas kūno dalis ir atnauji
na jo dalis, kaip antai: kaulus, skurų ir 1.1.

Atkreipiu czia dar jūsų atydų ant to, 
kad viskas, kas ne gal būt sunaudotas, turi būt 
kuo greicziausiai praszalintas isz organizmo.

Dabar, kada jau persitikrinote, kaip 
svarbiu yra daiktu sudrutinimas musų pa- 
jiegų valgiu, pakalbėsime apie tų, kokios 
veislės turi būt musų maistas, kokio musų 
kūnas reikalauja.

Kokius tai visokeropus daiktus mes val
gome ir geriame.

Ar tai gerai, ar ne^ Gerai. Nesakau vie
nok. kad naudingu būt ir sveiku valgyti ant 
syk daug visokių valgių, bet jų maiszymas, 
kaip antai maiszyti mėsų su duona arba su 
daržovėms yra reikalingu.

Yra-vienok daiktas, kuriuom žmogus gal 
ilgų laikų maitytiesi l)e atmainymo, o tas ne 
kenks jo sveikatai ir jam. nenusibos

Kas tai do maistas' Taigi pienas. Žinote 
juk, kad maži vaikai per keletu mėnesių min
ta vien pienu ir geriausiai jiems kitokio mai
sto ir ne davinėti.

Kalbėjau jau, kad sveika yra mainyti 
maistų. Ne mainau to iszsitarimo, bet tik at
kreipiu jūsų atydų ant to, kad pienas gal 
būt valgomas visokiuose pavidaluose. Kaip 
antai kaipo:

1. Suris. Nežiūrint ant veislės sūrio, su
dėtiniai jo visada yra tie patys, kaip ir mė
sos, sudėtinius tuos vadina proteinais’, jie 
atsiranda teiposgi javų grūduose, 
mėsoje, kiausziniuose, žirniuose ir lesziukuo- 
se. Žaliuose kiausziniuose proteinų gal ima ma
tyti: yra tai baltvmis.

2. Suriestas. Jis niekuom daugiaus nėra, 
kaip riebumu atskirtu nuo kitų pieno dalių 
ir sudėtiniai jo yra tie pats, kaip alyvos, tau
kų ir 1.1. Taigi pasirodo, kad valgydami ko
kį nors riebų daiktų, visada jame valgome 
tuos paežius sudėtinius, koki yra piene.

3. Cukrus. Pienas yra saldus, taigi jame 
turi būti ir cukrus, kuris jį saldžiu padaro. 
Jums gal rodosi, kad cukrų galima j>adaryti 
vien isz burokų, sulos arba isz cukrinių len
drių. bet teip ne yra, randame jį javų 
duose, vaisiuose, kaip antai: vyszniosi*,

' vose ir 1.1. i
Apart to, priminiau jauapie vienų daik

tų, kurį visokį syvai musų kūno perkeiczia in 
cukru. tai yra apie krakmolų.

Krakmolas yra rugiuose, kviecziuose, 
bulvėse, ryžiuose.

4. Mineralai. Apart augszcziaus paminė
tų pieno sudėtinių, yra dar kiti, kurių mes 
negalime matyti, bet juos isztyrė mokslincziai 
chemikai.

Yra tai visokios druskos ir kitoki minera
lai. labai musų kunui reikalingi, kaip antai, 
ant sudrutinimo musų kaulų, ant padarymo 
jų drūtais. Mėsa, daržovės, medžių vaisiai 
turi savyje teiposgi tūlas isz tokių druskos 
veislių: paprastų gi druskų suteikiame vai 
giams juos sūdydami.

Ar tai jau viskas' Jeigu iszųjtieiio kvor
tos atidalysime sūrį, sviestų, cukru ir drus
kų. kasgi dar pasiliks daugiaus'

Liks dar (liktai uumduo.
Žinote juk ,kaip labai mums vanduo yra 

reikalingas. — Ar tai gerdami kavų, arbatų, 
ar su kitokiais valgiais, mes sunaudojame kas 
dienų daug vandens.

Dabar iszskaitysime paeilium viskų. kų 
mes neatbūtinai reikalingu ant musų maisto 
suradome:

1. Proteinų arba baltymį:
2. Taukus.
3. Cukrų (ir krakmolų).
4. Druskų ir kitokius mineralus.

ji su visu sveika). Jeigu motina to jiadaryti 
ne gal, reikia vaikų maityti pienu, bet į jį 
pridėti truputį cukraus - ir vandens, o tai 
todėl, kad karvės pienas ne suvisu toks jau 
kaip pienas moteries. Bet tokiame atsitiki
me reikia didelio atsargumo. Jeigu tik pie
nas bus sutrauktas, virintas ne czyštame in
de, paduotas vaikui per szaltas arba per u... 
tas, vieton gero, galėtu vien užkenkti.

Pilvas mažo vaiko neįstengia perdirbti to
kių valgių kaip duona arba pyragai, vodingi 
jie jam dvigubai, nes ne tik kad terszia jam 
pilvų, bet stabdo priėmimų tokio maisto, ku- 
risai jam neatbūtinai reikalingas,, kaip antai 
pieno.

Yra gana tokių beproczių motinų, kurios 
giriasi ir džiaugiasi, jeigu apie savo vaikų gal 
pasakyti: tu<>! jisai viskų valgo", bet nejiamis- 
lyja apie tų. ar jo pilvelis viskų sunaudoja.

Gamta pati mums parodo, kaip turime 
maityti mažus vaikus, taigi neiszmintingai 
daro tos motinos, kurios nori už gamtų būti

Isz wisur.
|| Isz Warszavos ateina žinios, 

kad 25 d. Lupkriczio, kastynėse 
.Zagorze atsitiko smarki gazų ex- 

szil I Pl’oz’ja‘ kalnakasių likosi už-

sueržino žmonis, isz to ir gimė 
maisztas. Ant suvvaldymo par 
traukė kariauną. Caribrade po
licija pradėjo szaudyti ji minias 
žmonių ir užmuszė keliolikai.

musztų.

|| Anglijos randas paskyrė 
5000000 dol. ant įrengimo kata- 
likiszko universiteto Itlandijoj. 
Kad tik už tą auką airiams 
neatseitu per brangiai užmokėti.

|| Grekij’oj siautė smarki audra, 
paskui už-tojp- twanai. Apatinė 
Atėnų, (kraszto sostapilė) dalis 
yra 'vandens auvvisu apsemta. Isz 
'vandens isztraukė 70 prigėrėlių, 
bet turbut yra jų. ir daugiaus, 
nes twanas užstojo urnai.

|| Paryžiaus laikraszcziai pra- 
nesza, kad porą metų atgali wiena 
turtinga Paryžiaus pardawiny- 
czios sawininkėįsimylėjo į czigoną 
muzikantą atkakusį į Paryi ų. 
Czigopas apleido sawo paczią ir 
waiką. Jo pati už 30,000 frankų 
pardavvė sawo wyrą’ paryžietei. 
Czia jisai gyweno kaip norėjo: 
jo numylėtinė dawė tiek pinigų, 
kiek tik panorėjo. Todėl czigonas 
gyweno per daug linksmai, nuo 
to gawo džiową ir dabar pasimi
rė.

Vaikai tankiai serga tik todėl, kad 
jiems duoda tokius valgias,- kokių jų silp-

Kada nekarta gerai davinėti vaikams iki 
truputį buljono arba rašalo, bet nelabai rie
baus.

Neužmirszkite, kad jeigu ne mirtį, tai il
gų ligų arba silpnumų gal atgabenti ne- 
atsakantis valgis.

Augant žmogui reikia irdruteenio mais- 
liet pienas niekada ne gal būt jmniekin-

|| VVokiszkose kolionijose Pie
trytinės Afrikos pasirodė badas. 
Laukai ir pievos visai likosi va
balų isznaikinti: gyvuliai stimpa 
neturėdami maisto. Baduojanti 
cziabuviai gyventojai pakėlė 
maitztus.

to, 
tas.

Kalbėjau jau, kad musų organizmas rei
kalauja permainos maistą Žvėrys, kaip an
tai: liūtai, tigrai, besimaitinanti vien mėsa, 
turi mažus pilvus, prieszingai gi mintanczių 
žole pilvai yra dideli, nes augmenis sunkiaus 
pilvas jierdirba negu mėsų.

Žmogaus pilvas yra didesnis už pilvų pir
mutinių, liet mažesnis už antrųjų, taigi gal 
perdirbti lygiai mėsų kaip ir augmenų mais-

Galėtume misti ir vien mėsa arba ir vien 
augmenų maistais, bet [tųsyk ne isz rodyt ūme 
sveikais ir tvirtais.

Dabar atsiminkime apie sudėtinius pieno,, 
žvėrių ųys apie kiekvienų isz jų placziaus jiapasako-

siu.
1. Proteiną (suris, mėsa ir 1.1.). Nors su

ris yra labai maitinantis, bet ne visada jį val
gyti bus sveika. Nereikia niekada ligoniams 
ir vaikams davinėti jo jio daug.

Kodėl tai'Todėl, kad visada privalome 
ant to žiūrėti, koks valgis lengvinus pilve

gru-

dirbti ir tokį valgi, kok^ silpnų senelį, ligo
nį arba vaikų gal į ligų įstumti. Todėl ne- 
iszmintingai daro tie, kurie ne taiko maisto 
prie amžiaus ir sveikatos, kadangi tankiai 
neatsakantis valgis paduotas ligoniui grei- 
cziaus jį gal į kapus nuvaryti ir už smarkiau
sių ligų.

Yra vienok įstatai kasi ink valgio, apie 
kuriuos teip senas kaip ir jaunas žinoti pri- 
valo, jeigu nori sveiku pasilikti. Botam, kų 
kalbėjau apie tas laibytes dūdeles ir 1.1, vi
liuosi, kad suprasite, kad kietas žalias valgis 
nelengvai duodasi pilve jierdirbti, nors ir 
butu teip sutrupintas, sukramtytas ir sutir
pus, kad ir galėtu per tas mažytes skylutes 
pilvo persigriebti, tai ir tųsyk ne atgabentu 
naudos, nes pagadytu. tas kūno prietaisas.

Sunki teszla arba duona, kieta, mėsa. vis
kas yra nesveiku lygiai sveikam ir drūtam, 
kaip ir vaikams ir seneliams.

Pasitikiu, kad musų moterys, atsitikus 
progai, pasistengs gerai iszmokti virti, idant 
tokiu budu apsaugoti savo vyrus ir gimines 
nuo ligų paeinanczių iruo negerai pritaisyto

5. Wandenį.
Matote todėl, kaip neatbūtinai reikalin

gas mums yra pienas, nes jame yra visi aug
szcziaus paminėti sudėtiniai. Labiausiai jis 
reikalingas yra vaikams, o tai todėl: pimiau- 
siai, kad lengviausiai jį pilvas sunaudo
ja,- o toliaus, kad visi reikalingi mums ant 
maisto sudėtiniai atsakanczioj daugumoj yra 
susimaiszę. Nėra jame nė per daug cukraus, 
o per mažai taukų, arba per daug tauku, o 
per mažai vandens.

Dabar dar pakalbėsime apie vaikų mai
stų, pirma negu pereisime prie suaugusių 
žmonių maisto. Geriausiai yra, jeigu vaikų 
pati motina krūtimis maitina (žinoma, jeigu

|| Hamburge sz iri i kuoja jgri- 
rinįkai ir portų darbinįkai. Isz 
viso yra 15000 sztraikierių. Į 
jų vielai atkanka svetimi darbi- 
nįkai isz Szvedijos ir Anglijos. 
Kitų Wokietijos pertų, darbi u į kai 
rengiasi teiposgi pakelti sztraiką.

|| Kaliniai mieste Kassel, Wo- 
kietiĮoj, pakėlė sztraiką: pareika- 
lu'vo jie nuo kalinio už'veizdos 
sutrumpinimo laiko darbo nuo 10 
ant & valandų per dieną. Kalinio 
užveizda ne iszklausė reikalavi
mo, todėl kaliniai pradėjo daužy
ti darbo įnagius ir griauti kali
nio kambarius. Ant suvaldymo 
reikėjo paszaukti kariauną.

|| Laikrasztis“Galiczanin” pra- 
nesza, kad apsigyvenę Galicijoj 
armeniecziai, kurie buvo jau be
veik sulenkėję, meta dabar len
kystę ir griebiasi armeniszkos 
kalbos; numieje j.ie jau nekalba 
kenkiszkai, bet armeniszkai; iaz- 
siraszo sau armeniszkas laikrasz- 
czius iszeinanczius Tiflise, \Vtn- 
dobonoj arba Konstantinopoliu}.

|| į miestą Barodą atkako In- 
dijų wice karalius. Gyventojai 
priėmė jį iszkelmingai, ant ko su
sirinko daugybė žmonių, Nežinia 
dėl kokios priežastės, susirinkę 
pradėjo grustiesi, kaip maskoliai 
ant Chodini^zko lauko. 20 žmo
gystų likosi ant 'vietos sumyniotų, 
o daugelis yra sužeistų.

Isz Ind’jų įaszo, kad ten tru
putį palijo. Taigi gal dar ant 
laukų kiek pasitaisys; lytus ga
lėtu prrszalinti, arl>a nors suma
žinti badą tame kraszte. Tuom 
tarpu, dėl bado užgimė jau ligos, 
pa >i rodė cholera. Isz didesnių 
miestų turtingesni gyventojai 
keliasi į kitus krasztus: isz mies
to Bombay iszsineszdino 00000 
gyventojų.

|| Transvaliaus republikos (Pie
tinėj Afrikoj) seimas užgyrė na u 
jas tiesas apsunkinanczias atei- 
vyste isz svetimų krasztų. To
kias tiesa* -augia Suvienytos 
AVieszpatystės Sziaurinės Ameri 
kos ir Brazilija (Pietinėj Ameri
koj); angliszkose Australijos ko
lonijose jau yra iszduotos. Taigi 
visur rengia apsunkinimus mu- 
siszkiems. Kasjri mums lieka dary
ti?—arba apsiszviesti ir susily
ginti tame su kitoms svieto tau
toms, arba pasilikti namieje; be
je, dar maskoliai neapsunkino 
mums iszeivystę į Siberiją.

|| Mieste Nlžnenovgorode, Ko- 
pylovo namuose, viena jų gyven
toja, iszėjusi į priemene pamatė ki
tuose namuose ugnį. Pribėgo ar- 
cziaus ir rado: priemenioj ant 
grindų gulėjo moteriszkė aplieta 
kerosinu ir degė. Ant riksmo su
bėgo žmonės/ ugnį užgesino, bet 
moteriszkė buvo jau ne gywa, 
Spėja, kad ja pirma užsmaugė jos 
vyras, Tiukalovski, o paskui mat 
tokiu budu norėjo kūną sudegin
ti. Kada subėgę žmonės įsiveržė 
į Tiukalovskio namus, tasai 
dėjo sau ramiai girtas ir 
užklausymo nieko ne atsakė.

sė- 
ant

|| Ant Peterburgo Warszawi- 
nio geležinkelio tapo iszduotas į 
sakymas konduktoriams, kad jie 
nedaleistu keliaujantiems miego
ti ant lentynų vagonuose. Įsaky
mą tą pagimdė mat szitoksai atsi
tikimas: 'vagone 3 kliasos vienas 
keliaivis, žydas, užsiiangė ant 
lentynos ir užmigo, bet kad kas 
ten baisaus jam prisisapnavo, tai 
besivartydamas ant siauros len
tynos, nupuolė ant žemės, bet 
tuojaus pakilęs iszszoko per lan
gą isz liėganczio trūkio, turbut 
norėdamas iszsigelbėti nuo baisy
bės, apie kurią sapnavo. Iszszo 
kę» sau blėdies nepadarė ir tuo
jaus atsikėlęs leidosi bėgti tolyn 
nuo kelio.

Yra visokios mėsos veisles, viena isz jų 
sveikesni už kitų, nes jų lengvinus pilvas pt-r- 
dirba. Ir teip, kiekvienas žino,, kad jautie
na ir aviena lengvinus persidirba pilve negu 
kiauliena: bet ir czia yra iszėmimai: kieta 
kapsu i s visada yra nesveika.

Taukai. Daugelis žmonių, yjwicz gi vai
kai, taukų nemėgsta. Vienok jie reikalingi. 
-Nereikia niekada versti vaikų valgyti tų, kas 
jiems nejiatinka, bet reikia jiems Valgį teip 
sutaisyti, kad jis geriaus j>atiktu. Riebi mė
sa. arba taukai ne labai gal patikti, teipos
gi ir kitokį valgiai per daug taukų prisisunkę; 
isz kitos gi pusės ne gal valgiams jų trukti. 
Jeigu, paveiksimi, vaikasnekenczia taukų, tai 
reikia jam duoti daugiaus sviesto, bet kad 
sviestas brangus, geriaus pratinti vaikus prie 
kitokios taukų veislės. Tas pats yra ir su pie
nu. Yra žmonės, kurie jo su visu ne mėgsta, 
reikia todėl pasistengti kitokiu budu juos 
prie jo pripratinti. Duokite tokiems sykį jį 
atvirintų. tai vėl szaltų, arba iszvirkite ant 
pieno ki okį kokį valgį ir iszrasite kokį gerų 
burtų, kurisai ir nekenkiantį pieno užganė- 
dįs.

U Belgijossostapilės, Bruxelles, 
miesto rodą pareikalawo nuo ran
do, kad wisi beturczių tėwų wai 
k.ii lankanti mokslaines gautu 
jose ne tiktai knįsas, bet walgį 
ir apsirėdymą.’ Ant surinkimo 
reikalingų tam tikslui pinįgų už
manė uždėti ant turtingų gyven
tojų tam tikrus moke&czius.

U Laike manevrų prancuzisz- 
kos kariszkoe laivynesant Atlan- 
t-iszko oceano, ties De Lachevra, 
susimuszė du torpiediniai laivai. 
Ant kiekvieno isz jų buvo po 16 
kareivių. VVienas laivelis pasken
do su visais ant jo buvusiais 
žmonėmis, kitas gi teip likosi su
gadintu, kad jį reikėjo urnai 
vilkti į uostą.

(Toliau bus).

|| Mieste Sofijoj, Bulgarijos 
sostapilėj, per linkimus į sobraniją 
(seimą) atsitko maisztai. Wal 
džios czia mat stabdo žmonėms 
Ii uos ą balsavimą, versdamos rin
kti tik sau patinkauczias ypatas. 
Toks neteisingas valdžių elgimąsi

|| Nor'vegiszka* laivas “Sven” 
iszplaukė isz Arendol ant jurių 
žvejoti. Ažstojo vienok audros 
teip, kad kapitonas panorėjo grįž
ti, bet užstojusi baisi vėtra jį 
sulaikė, Ant jūrių patėmyjo kitą 
laivą su nuleista.vėliava. Po il
gam sunkiam darbui pasisekė 
“Svenui” prisiartinti prie ano lai
vo. Pasirodė, kad tai Hivo tei
posgi norvegiszkas laivas “Lud- 
vig”, plaukiantis į Trelleborg. 
Turėjo jis gilų pramuszimą ir 
vos laikėsi ant vandens pavir 
sziaus. “Sven” nuleido valtelę 
ir du jurinįkai įsėdę stengėsi pri
duoti “Ludvigui” virvę. Tuom 
tarpu dideli vilnis mete valtelę 
į laivą ir sudaužė ją į szmote- 
lius, viens isz jurinįkų nuskendo, 
o czia kitos valtelės jau ant lai
vo ne buvo. Kadangi “Sven ’ 
ne galėjo gelbėti, todėl jurinįkai 
nuo ,,Ludvigo” szokinėjo į jūres 
ir stengėsi prie ,,Sveno’’ 
priplaukti. Priplaukė gana arti', 
bet kol spėjo sugriebti nuleistą 
virve, visus paėmė vandens sū
kurys. Ilgiausiai ant pramuszto 
laivo užsiliko jo kapitonas, ant 
galo ir tas szoko į jūres; nuo 
“Sveno” metė jam virve, kurią 
tas sugriebė. Jam rodėsi, kad 
nors tas bus iszgelbėtas, tik sztai, 
dideli vilnis pasuko smarkiai 
“Švėną”, virvė nutruko ir kapi
tonas nelaimingo laivo nuėjo į 
gelmę paskui savojurinįkus.

J’uriii giluma.
Musųikaimiecziai tiki, kad nega
lima iszmatuoti' jūrių gilumą, nes 
jos ėsą be dugno. Jeigu isz tik
ro teip butų, tai ant ko laikytų
si vanduo, jeigu jūrės dugno ne
turėtų.? Kad jūrės turi dugną, ži
no apie tai kiekvienas jurinįkas, 
žino jis teiposgi, kad jų gilumą 
ne sunku iszmatuoti.

Jurių dugnas panaszus į žemės 
pavirszių. Turi jis augsztus pa
sikėlimus ir įslugimus,teip visai 
kaip ant sausos žemės pavir- 
sziaus yna kalnai ir klonys. Mes 
negalime tų kalnų ir klonių ant 
jūrių dugno matyti, nes jas už
kloja vanduo, bet pririszę atsa- 
kancziai pritaisytą sunkenybę ant 
ilgo szniuro galime iszmatuoti 
vandens gilumą ir dar dasižinoti 
koks yra dugnas: ar jis yra kieta 
uola, ar susideda isz smulkių ak
menų arba pieskų. Prielaisa ant 
matavimo jurių gilumos vadinasi 
lotas*

Jūres matuoja jau nuo seniai ir 
todėl jų gilumą žino daugelyj 
vietų, nor dar visgi ne visur isz- 
tirta, kadangi tokius didelius plo
tus sunku yra urnai visur isztirti. 
Atlantikas pažįstamas geriausiai. 
Matuodami jo gilumą, pirm kloji
mo telegrafo d rato terp Europos 
ir Amerikos, užtiko gilumą 14500 
pėdų. Szimtą mylių nuo salos 
Szvento Tamosziaus surado, kad 
jo giluma pasiekia 4Į mylių. Jei
gu galima būt pakelti augszcziau- 
sią Europoj kalną, vadinamą 
Mont Blanc, esantį terp Szveica- 
rijos ir Prancūzijos, (turi jis 157 
44 pėdų augszczio) ir įmesti jį toj 
vietoj į Atlantiką, tai ne tik kad 
jį su visu užklotų vanduo, bet jo 
wirszunė butų dar netoli my
lios nuo vandens pavirsziaus.

Widutiniszka oceano giluma 
yra 2 mylios, bet ji ne visur vie
noda, kadangi ir viduriuose oce
ano dugnas pasikelia iki pavirs- 
sziui ir sutveria salas. Jūrės terp 
ialų ir kietžemio paprastai negi
lios. Į vakarus nuo Anglijos 
traukiasi Atlantiszkas Oceanas, į 
rytus gi Sziaurinėsarba Wokiszkos 
Jūrės (ant jų stovi Hamburgo ir 
Bremo didiejie laivai). Pirmuti
nis tųojaus nuo Anglijos pakrasz- 
czių eina gilyn, antrosios gi ir sa
vo viduryj ne turi 1 gilesnės 400 
pėdų vietos.

Kalbėjome isz pradžių, kad ant 
jųrių dugno yra pasikėlimai dug
no ir gilesnes lyg duobės vietos; 
daugelyj vietų yra tokios duobės 
ir todėl ir giluma daug didesnė 
negu visur aplinkui. Paprastai 
j jo toliaus nuo kraszto, juo gi
liaus, bet giliausios vietos yra ne 
viduryj- oceano, 
netoli krasztų. 
pietinėj dalyj 
Baltfour surado 
nės platumos ir 
nės ilgumos, buvo czia 9185 met
rai arba 30316 pėdų. Szi m ta my
lių nuo salos Sunday, surado gi
lumą 9412 metrų arba 31059 pė
dų, o 100 mylių nuo salos Ma- 
carthy giluma Didžiojo Oceane pa
siekė net 9427 metrų arba 31076 
pėdų. Terp tų gi didžiausių iki 
sziol atrastų vietų dugnas yra 
pasikėlęs ir czia giluma siekia tik 
4023 metrų arba 13376 pėdų. 
Taigi pasirodo, kad tos gelmės 
nesitraukia toli, bet yra kaipo į 
dubimai dugno, olos. Giliausia 
vieta Atlantiszko Oceano pasie
kia 7086 metrų arba 23183 pėdų. 
Giliausia vieta ant Indiszko Oce
ano,kokią surado į sziaurryczius 
nuo Australijos, buvo 5524 met
rų, arba 18223 pėdų. Kitos jūrės 
jau tokių didelių gelmių neturi.

Su pagelba semtuvo galima 
isz didžiausių oceano gelmių isz- 
traukti jo dugno dalelės. Tokiu 
budu dirbanti ant pakėlimo mok
slo apie musų žemę isztyrė jurių 
dugną ir dažinojo, koki augmens, 
ir koki czia sutvėrimai gyvuoja. 
Likosi isztirta, kad gyvybė yra 
ir didžiausiose gelmėse. Jūrių 
gelmėse gyvuoja daugybė viso
kių sutvėrimų, kaip antai: kora- 
lių, jūrių žvaigždžių ir daugybė 
labai mažyczių sutvėrimėlių, 
kokių * liuosomis akimis matyti 
negalima.

bet prieszingai.
Giliausiu wietą 

Didžiojo oceauo 
po 23'39’ pieti- 
175°04’ vvakari-
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Paukszcziai ir žiema,
Laikraszcziai apgarsino, kadszį 

metą parlekianti paukszcziai ank- 
szcziaus negu kitais metais ant 
žiemos iszlėkė. Ant to pasirėmę 
žmonės sprendžia, kad žiema už
stos anksti ir bus szalta. Toki 
vienok nusprendimai žmonių 
padaryti, o ne mokslinczių tiri- 
nejanezių paukszczių būdą. Wos 
dvideszimts, daugiausiai gi tris- 
deszimts metų atgal, kaip mok- 
slincziai pradėjo tikrai tirinėti 
laiką iszlėkimo parlekianczių pas 
mus paukszczių; tirinėjimai tie 
vienok parodė, kad ankstesnis 
ar vėlesnis jų iszlėkimas nesiri- 
sza su szaltumu žiemos. Prancū
zas Bouvart per penkis paskuti
nius metus tėmyjo laiką iszlėki
mo parlekianczių pas mus pauk
szczių ir laiką tą sulygino su 
žiemų szalcziu. Tas neparemia 
žmonių nuomonės, buk ankstes
nis jų iszlėkimas yra ženklu ank
stybos ir szaltos žiemos. 189 . 
m. parlekianti paukszcziai iszlė
kė į pietų krasztus paprastame 
laike ir tą metą žiema buvo gana 
szilta; vidutiniszkas szaltis dė 
sziaurinės Prancūzijos buvo 3 
laipsniai sziluinos pagal 100 laip- 
sninį Ce’.ciaus termometrą. Ru
denyj 1892 m. paukszcziai iszlė
kė vėliaus kaip paprastai ir žie
ma huvo vidutiniszka (widuti- 
niszkai per i.-ztisą žiemą Užpuolė 
po 2, 4 laipsnio szilumos paga 
Celciaus termotrą). 1893 m.iszlė
kė paukszcziai paprastame laike 
ir žiema buwo beveik teipjau 
szilta kaip 1891 ir 1892 m. i894 
m. iszlekianti paukszežiai užsiliko 
rudenyj žymiai ilgiaus negu pap
rastai ir žiema buwo labai szaha 
ir nepaprastai szaltis ilgai laikėsi. 
Pereitą metą paukszcziai rude
nyj iszlėkė anksti, l.et žiema ne 
buwo szalta. Szį metą 
iszlėkė jie į pietus vienu mėnesiu 
ankszcziaus, bet kokia bus žiema, 
pamatysime.Paprastai žmonėsapie 
ankstybas ir szaltas žiemas spėja 
pagal iszlėkimą paukszczių arba 
pagal ankstybą įsikasimą skruz
dėlių skruzdėlynuose. Paskutinės 
vienok žiemos parodė, kad kada 
tik ant tų ženklų pasirėmę 
žmonės lauke ankstybos ir szal
tos žiemos, ji atėjo vėlai ir ne 
buvo szalta. Tas pats gal pasiro
dyti ir su ateinanezia žiema.

2. Polacy w Brazylii, pa- 
raszė Ant Hempel, sąnarys 
moksliszkos kelionės Dro Siemi- 
radzkio į Braziliją ir Argentiną. 
Prekė su prisiuntimu 60c.

Apart tų, iszėjo: Didelis žem- 
LAPIS SZTETO PORANOS, SU PARO

DYMAIS LENKI8ZKU KOLIONIJU. 

Prekė jo su prisiuntimu 1. 50c.
Augszcziaus paminėtas knįgas 

ir žemlapį galima gauti Admini
stracijoj laikrasczio: “Gazeta 
Handlovo Geograficzna, Lem- 
BIRG, AUSTRIA. UL. MOCHNAC 

kiego 1. 12. prisuneziant isz 
wirszaus pinįgus registruotoje 
gromatoje.

Perkantiantsyk viras paminėtas 
knįgSs, ir žemlapį, moka su pri
siuntimu 2 dol.

MITINGAS.
Nedėlioj, 6 Gruodžio, tuojaus 

po sumai, bažnytinėj salėj, Drau
gystė Sim. Daukanto laikys s*awo 
mėnesinį susirinkimą, ant kurio 
visus sąnarius užkvieczia pribu- 

K. Pocius, sek r.

Gromatos ant paczto. 
Abartls Paul 
Algminow|cz J.

IflOl 
l«01 
1910 Bazvt Vaienty 
1922 Bocsen Antonie
1934 Cezawakua P. 
1951 Dowbor Mr.
1935 Dūda J.
1972 Galiackaa A. 
1081 Guszka J.
2003 Janoaza J.
2004 Jarmincz M. 
2*NM) Kanoria M. 
2013 Kleibor I. 
2010 Koku Paul 
2023 Kurminincki J.

Luralski A. 
Lyuievicz St. 
Malkovors R 
Mikolojevski M. 
Rfjhl» J. 
Kernkus P, 

Rudeszensky .1. 
Svintuskv Leon 
Sz»-ariewicz M. 
Szbutas ignscy 
W■ tega J»n 
VVitturu J. 
Wowerins K. 
Zajca .1.

soss 
'2U35 
2'40 
2047 
aoao 
2081______ |
2088 ’Rudauckft. M. 
2069 - * 
2073 
ŠOK 
2094 
XI12 
SI 17 
2123 
2125

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

Brezentas ant Kalėdų!
J A^FREESRMDPRIZES!

Iszsiuncziame in vvisus miestus ir miestelius wisos A* 
menkos wisokius daiktus, kaipo tai: Maszinas dėl sfuwi* 
mo, Maszinasdėl drukawojimo gromaHi, Siutus, Ovcrkc 
t us, \Vargonus, Armonikas, Orajyjamas Dėžutes, Klarne
tas, Fleitas, Rasetles, Skripkas, Gitaras, Triubas, Žiūro
nus, Britsras, Peilius, VVidelcius, Szauksztus, Striclbas, 
Rewolweriu3, Laikrodžius, Laikrodėlius, Lenciugelius, 
Kompasus, Žiedus, Auskarus, Abrozus ir visokius kitus 
daiktus. Teipogi padidiname fotografijas, dirbdiname 
luksztus dėl laikrodėliu jf t. t. Prisiuncziame kata]joga 
kožnam dykai. Adresavvokit teip:

Kelpscb, Noreiko & Co.,
56 Fifth Avė., CHICAGO, ILL.

Reikaluose lszeiwystes 
Lietuvvių į Braziliją.

Pakrypus uždarbiui sziarinė 
Amerikoj, atsirado daug norinezių 
isz ežia kraustytiesi į pietinę 
Ameriką, ypacz gi į Brazilijos 
sztetą Paraną, kur daugiausiai 
yra lenkų. Daugiausiai, žinoma, 
kraustosi ten lenkai, bet atsi
randa kaip koks ir .lietuvys. 
Apie iszlygas gyvenimo Bra
zilijoj,- iszeinantis Lwowe len- 
kiszkas laikrasztis “Gazeta Han- 

> dlovva geograficzna,” paskirtas 
iszeivių reikalams, szitokias pa
duoda žinias: prie dabartinių isz- 
lygųT<gal su nauda dėl savęs krau
styti esi į Paraną tiktai turinti 
sziek tiek pinįgų; teiposgi didele 
sau naudą ten rastu: amat- 
nįkai, iszdirbėjai ir prekėjai, bet 
toki, kurie iszsyk atkeliavę, 
galėtų varyti savo biznį. Kas-

Wietines Žinios.
—o—

— Neseniai vagiliai iszplėszė 
auksinių ir deimantinių iszdirbimų 
sztorą Masonic Temple. Iszpleszti 
pasisekė, bet ne pasisekė jiems 
parduoti iszplėsztus daiktus. Ma
žytę dalį, teisybė, pardavė viso
kiuose didesniuose miestuose, bet 

, ant galo likosi suimti Buffaloj. 
Atgabeno dabar juos į Chicagą 
su pasilikusiais dar neparduotais 
deimantais ir auksiniais iszdirbi- 
mais.

— Hotelyj Vendome, pn. 175 
ant Halsted ui. vežėjas Houston 
likosi su peiliu perdurtas, nuo ko 
į porą valandų ir pasimirė pa- 
vieczio ligonbutyj. Priesz mirtį 
papasakojo, buk ant jo užpuolę 
du nepažįstami vyriszkiai ir vie
nas isz jų dūrė jam su peilių į 
krutinę. Toliaus pasirodė vienok, 
kad tasai pasakojimas buvo me 
lamingas: mergina Viola Russel, 
pasimirusio numylėtinė, prisipa
žino, kad Honston ją muszė, todėl 
ji, besigindama, su peilių dūrė jam 
į krutinę, nenorėdama vienok 
visai jį sužeisti. Mergina 1 kosi 
suaresztuota.

— Pereitos nedėlios vakarą, 
policijantas patėmyjo kokią ten 
žmogystą besėdint ant trepu 
aut kertės Randolph ir La Sali e ui. 
pusiau suszalusią, prastai apsirė- 
džusią. Patikėjo, kad tai koks be
turtis neturintis kur gyventi, 
todėl nuvežė jį ant policijos sta
cijos. Ten jo kiszeniuose rado 
2500 dol. pinįgų. Pasisakė ė-ąs 
P. Fitz, neseniai į Ameriką atka
ko isz Austrijos. Padavė ir savo 
gyvenimo antraszą, kur ir likosi 
nuvestas, kaip tik atsiszildė.

— Paslaptį policistai Sheffield 
avė. stacijos suėmė du jaunu vai-< 
kinu: J. Schebo ir Jurgį Russelį, 
kaipo sąnarius jaunų piktadarių Į 
draugystės, kuri, 8d. Lapkriczio, 
norėjo isz relių iszvaryti North- 
vvesterngeležinkelio trūkį. Dėlto 
uždėjo jie vieną seną szenį sker
sai kelio, tikėdami, kad pertai įsi
bėgės trūkis turės isz rė- 
lių iszszokti. Laimingai vienok 
atbėgęs trukįs uždėtą szenį per
laužė pusiau ir dalis numėtė į sza 
lis. Trūkyje važiavo 200 pasažie 
rių, nuo kurių mat ta piktada
rių draugystė norėjo turtus 
paveržti, jeigu iszszokus isz rė
jų trūkiui, daugelis būt likę 

sužeistų. Kiti isz sąnarių tos 
draugystės jau seniai suimti.

— Suminite likosi užmusztas 
toksai Ludvik Marvik, paeinan 
tis isz Austrijos. Marvik turi na
mus prie Smilh ir Jackson kana 
o, netoli Sunimit. Subatoj buvo 

jis Ch’cagoj, oapyvakarėj par-

Sugaukit wagi.
East St. Louis, III. Jonas Maszidlau- 

skis atplėszėmanobakselį. pavrogė 925ir 
iszbėgo. Jis paeina isz. Kauno rAd.,Luk?s 
parap., Paszatros kaimo, pėdos dy- 
dumo, juodi plaukai, ūsai nedideli, akys 
mėlynos, yra iszgeltęs, nes neseniai dar 
po drugiui. Kas jį sugaus ir duos man 
žinią, gaus nagrados.

Jonas Markūnas
4’15 5th St. E. St. Louis. III.

Į skaitytojus.
Jau iszėjo isz po spaudos “Istorija Su

vienytų ^Valstijų Sziaurinės Ameri
kos”. 5 ra tai dideli knįga, turi pusią 
prų 364. Apraszo kaip Kolumbas atrado 
Ameriką, kokius czionai žmonis rado, 
kiek prie to warpo paneszė; koki pir
miausiai žmonės pradėjo važiuoti į A-> 
meriką, kokios karės buwo, kiek buwo 
prezidentų nuo (>at pradžių sulyg sziai 
dienai, koki ir kąkuris isz jų gero pada
rė dėl szios žemės; koki pirmiausiai 
miestai užsidėjo; koki geležinkeliai pir
miausiai tapo iszbudawoti, ir t't. Ant 
pat galo talpinasi konstitucija Suwie- i 
nytų ^Valstijų, kuri yra reikalingiau
siu dalyku dėl perskaitymo kiekvie
nam žmogui szioje Amerikos žemėje 
gyveuancziam. idant jis pažįtu snwo 
tiesas, kokias jis turi pribuvęs-į szia 
žeme—kas jam vale-o kas ne* vale ir 
į t. brekė jos tik $|.OO.

Antra nauja ir niekad lietuviszkoj 
kalboj negirdėta knįga teipgi iszėjo isz- 
po spaudos, po vardu: APIE ŽEME IR 
KITUS S\VIETUS, JŲ BUWį IR‘PA
BAIGA. Yra tai vereziausia knįga isz 
wisų sulyg sziai dienai buvusių lietiv- 
viszkų knįgų. Ji apraszo kaip pasidarė 
žemė, saulė, mėnulis, žvaigždės, plane
tos, kometos ir 1.1.: isz ko susideda že
mė, kokia ji buvo senuose amžiuose, 
ant koji laikosi, kaip sukasi ir koks jos 
bus galas; apraszo kelius visų žvaigž
džių, planetų mėnulių ir 1.1.; apraszo 
kaip yra toli žmonėms į saulę, mėnulį ir 
kitas žvaigždes, kaip yra didelė saule, 
mėnulis, planėtos ir 1.1.; žodžiu sakant, 
apraszo wisą dangiszką sistemą Yra tai 
naudingiausia knįga dėl perskaitymo 
tam žmogui, kurte trokszta apsipnžinti 
su galybe mokslo ir su tomsžvagidėms, 
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 “Lietuvą” isz 
virszaus $2 ant viso meto, mes 
duodame tam puikią knįgelę 50c. 
vertės dovanų, kas užsimoka tik 
11 ant pusė-* metų, tam duodame 
dovanų knįselę už 25c. Knįgelę 
gali iszsirinkti sau isz musų kata 
liogo, kas kokią nori, kad tik ne 
brangesnę per 50c. o mes prisiu
sime dykai.

Raižydami į mus ir pir 
prisiųsdami visada uždėkite 
tokį adresa:

A. Olszevskis 
924 33-rd St. , Chicago 

Pinįgus siųskite registruotose

czeka.

. Id,Dt Pr*Pk* 
tinti mn>u n*u-

V W Ju« 16c. Henry
W Ol»y Cigarua ir
•laikytiju fabriką bėgyje, mes 
per azia M dienu d u o. i m e dowa- 
uas «u kainu cigaru boxu. Pri- 
■iutk mum« »awo adre»a ir warda 
•awo areziaueio expre»<>. o mes 
Uz.iuMme tau 1 boza H. Č. Ciga
ru; 1 ant 5 szuwiu nikeliuota gu
mine rankenuKe policmoniazka 
Rewolwery, 8. A W 38 fiatronai, 
kurie yra warU>ja m i wtaarne Kele
te: 1 tikra Meerchaum pypkia; 
1 Puiku wjri«zko dydžio ausuke 
užsukama puikiai iizmargyta 

Laikrodėly «u 14 k. suktiniu lenciugeliu ir kom- 
t>aau Jo lukiztai yra 14 k.aukao liz wir*aaui 
Ir widurio, geriautib darlio. •♦ikla. -m.lHentat 
ir laikrodėlis yra panazzua j 1 
in |fi*' laikrodėly. Ateik Į /
Hiit evpreeo i- apžiūrėk K<‘ į CJjll faf I
rai lx>xely iu wiiai« daik I /
tais, leipų tau patinta, už 

,. k h . t * i ; o
r knatus <’ ;i- h

Hiluos tau tawo ta•*orus 
Viskas, ka mea praazoine.^^^B|" a
ka<i nepatinpetuin ateit^^^^HM^^HMiM 
antezpresolr pasiimt «awo Cigarus, kurie yra 
dikti ir turi aUakanczia woga ir uiti k finam, 
kad jie tau |>atika. ^ora inuma kaaztuoja azlns 
dowanoa, liet mes n« r’me su lawim pradėti. 
Tu gali nadarvt daugiau pinigu dirlalamas dėl 
mua nei kur kitur. Pamegyk. Mea reikalauja
me agentu wt»uoae miestuose.

Insurance Mercbandise Co.^čkoTlu,
Nanjas

Lietuwiszkas Saliiiiias.
Fel. Majausko 
3301 Laurel 
kerte 33czios ui.

Užlaikau n
X baw*i>k* Alų. ge- 

i rhuH" t

Vyn*. IjMKT
Likierius 
ir puikiausius Ciga
rus.

Prie saliuno tu
riu puike didelia 
sale ant mitingu.

balių ir vvesialiju.

Ateik broli pamatytie ir to wiso 
pabandvtie.

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

CHICAGO, ILLINOIS.
Augustas Kileviczius 

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

PigiHiisini iszwaz.ioja:
ANGLIUS ir MALKAS.

Teipegi užsiima perkraustymu (per- 
mufawimu) visokių daiktų, permainant 
wieta saw<» gyvenimo. Priima u?praszy- 
mus ir |wr gromatas isz tolymesnių 
dalių miesto, kas ko reikalaujate, tegu) 

j paraszo. o tuojaus pribus. Wiską atlieka 
| pigiau kaip kiti.

SZI-

III.
Są

matose. arba per “money order”, ar per

Apie myslę.
Dar sziądien tikros žinios nėra, 

kiek McKinley isz viso gavo e- 
lektoriszkų balsų, nes kaip sakė
me pere'tame numeryje, kad par
tija su partija provoj si už su vo
gimą balsų, o pro va su pora die
nu uepisibaigia, bet ima ilgą lai 
ką. Wienok tie. kurie minė, te
gul nesibijo, kaip tik tikro-* ofi 
cijaliszkos žinios ntei*,kiek tikrai 
elektoriszkų l»al>ų McKinley <ia- 
vo, tuojaus pažadėtus pinįtrus 
iszmokėsime tam, kuris atminė. 
Tie wisi laiszkai su minimais guli 
sudėti geriausioj tvarkoje, ir nė 
viena-* ne pražus.-Kaip jau l»u> 
tikros žinios, tada perskaitysime 
visų laiszkus ir kurio bus atmy- 
ta, tas gaus pinįgus.

GERAI 
jgk jį ŽINOMA

q FIRMA

Califorūia Wine & Liųuors Co.
384 Blne Island avė. ir 475 Centre avė.

Padidino sawo krautuvę gėry
nių, o sumažino visas prekes. 
Pristato į namus visokius gėry- 
mus reikalaujantiems ant balių, 
vesiailių, piknykų ir kitokių ža
botų už pigesnią prekių kaip ki
ti tokiems visiems atvokuojame 
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 VV. 21 st. Place (Hmman St.)
Priima ligcniu* adynoRe: nuo 9 iki 12 pnesz piet 

ir nuo 8 vakare. Telepbonas: Canal 151.

HILLE’S FOTOGRAFAS,
3452 N. Halsted ui.

Nujima puikias Fotografijas, už tuziną Ūktai 
82.00

An weae)iu ir kitokiu reikalu u ujimą Fotogra 
fijas kopuik susei.

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

kerte IS-losfr Loomis ui., CHICAGO.
Užlaiko didžiausią krautuve

DRAPANŲ ir AP AUTUVO
^z*^***^ Didelis sztoras pilnai užverstas rietu

vems naujausių vasarinių paltų, žiponų, 
kelnių, kepurių, skrybėlių, marszkinių, 

f /yjį czeverykų, ir t. t., o prekės pigiausios 
g * kaip visur. Prie to užlaiko

V kufarėlius, dėžiutias (walizas>.
. . kiu yra privažiuoti, nes streetkariai pri- 
j eina isz visų dalių miesto.

visokiu
Paran-

Lietuvys Kazimieras Ramanauskas,
V kurį czeant fotografijos matote, yra kler-

ku toje krautuvėje ir lietuwiams, tena 
perkantiems, patarnauja isz Bzirdies. Parodo tikrus taworus ii 
paduoda teisingas prekias, per ką kiekwienas perkantis gali būt 
tikru, kad gaus teisingą taworą ir nė ant vieno cento nebus ap
gautu. c

Ben. Hatowskis.
527 S.Cana G.’te Jydd, Cliicaoo, Ii

Dirba, taiso ir parduoda:
LAIKRODŽIUS, LAIKRODĖLIUS 
Lenciugčlius, Žiedus. Špilkas, auskarus

’r *e’P t°^au-
l\..' nor, ja’. jau! puikių u • i l'.-u '.<■<! ". 14- 

.■Kiiratij, aut 1 ū akmenų. su tikrais Elgino w

ežiu. t ik t»i 'v nvdi

K*s 11 k ko reikalaujcte ateikite pas mane, 
pirkaite wiską pigiau l^pip kitur.

Ziegorelaczistyimas50c. Sprendzyna 5Qc. Styklas ir skazupkos 10< 
Szlubinej ziedaj 56 ir 72 prabos nog |3 iki |6. Sidabrini
“Elgin” ziegorej $7.00. Wyska garantawoje ant metu.

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

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

dokumentus; o labjausei užsiima provomis už sužeidimą ir užmu- 
szima geležinkeliu, fabrikuose ir 1.1. Kiekvienas turintis koki 
reikalu, tegul pirmiausei pas jy rodos pasiklaupė.

Gali sueiszneket lenkiszkai.

W. 5ZYMANSKI
624 Hlue Island Avė:

užlaikau didžiausia

Krautuwia 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 manę, o pamaty
site, kad daug geriau ir pigiau 
pirksite viską, nė kaip kur pas 
kokius žydus.

atsakanezias iszlygas, jeigu at
keliautu su pinįgais. Kad sztete 
Paranoj dabar jau yra diktai 
lenkų, pasidauginus ežia jų skait- 

• liui, jeigu atkeliautu ežia isz 
sziaurinės Amerikos iszdirbėjai, 
amatinįkai ir farmeriai, lenkystė 
ežia susidrutintu.

Suprantanti lenkiszkai ir norinti 
pažinti geriaus iszlygas gy
venimo Paranoj ir abelnai pie
tinėj Brazilijoj, ras reikalingas 
žinias szitose knįgose.

1. Opis Stanu Parana v Bra- 
zylii. (Opraszymas szteto Pa- 
ranos Brazilijoj), su žemlapiu 
lenkiszkų kolionijų, apdirbtas 
dėl buvusios Chicagos parodos. 
VVertimas Dro J. Siemiradzkio. 
Prekė su prisiuntimu 50c.

keletą reikalų. Sutemus visai,isz- 
sirengė jis su savo posūnių na
mon. Beeinant užpuolė juos pasi
slėpę negrai, muszė su kumszczio 
mis ir su akmenimis, kada gi 
puolė aut žemė-*, iszkraustė kisze- 
nius ir paėmė 30 dol., kuriuos su 
savim turėjo. Marvik likosi ant 
vietos užmusztas, jo posūnis gi 
atsigui valevęs priezuožė prie 
sargo budelės, isz kur likosi pa- 
szaukta policija. Likosi suareszti 
negrai Rocker ir Lattimore ir 
kaip sako, Rocker pripažino, kad 
Marviką užmuszė Lattimore. 

'Rockerą nugabeno į kalinį į 
VVillov Springs,o Latlimorrą su
laikė ant stacijos Suminite. Dėl 
tos priežasties įnirszimas ant 
negrų ežia teip didelis, kad bijo
si, idant neužgimtu negrų muszi 
mai. Prie sulaikyto pastatyta 
tvirta sargyba, nes bijosi, kad jo 
nelynezuotu įpykę gyventojai.

miesiaca.
wyno»i

........12.
..........11-

Gazeta Handlowo-geograficzna, 
o r gan Po Išklego Tovarzystva 

Handlowo-geograficznego 
(przodtem stalv 

dodatek “Przeglfdu VazechiKjIskiego”) 
wychodzi 1. i 15 každego 

Prenumerata roezna 
w Ameryce pdlnocnej. 

P6lrocz.ua..
“Gazeta Hani>lowo-geooeaficzna” 

będzie po<lawac dokladne sprawozdania 
o položeniu naszych rodakdvv po zagra- 
nicami kraju. ohaz wskaz6wki i infor- 
MACYE IMJTYCZącE EMIORACYT I KOLONIZA- 
cyi, oraz ekonomieznego stanu rriinych 
krajdw. a zwlaszcza tych ziem, do kt<$- 
rych ludno£č wychodcza nasza podaža, 
Celem gazety rdwniež Hedzie popieraiiie| 
przemyshi i handlu polskiego a zvvlasz- 
cza wy wozowego (eksportu) przez dos- 
tarezanie najswiežszych wiadomosci o 
handlowych stosunkach zagranicy. — 
Oprdcz ttgo, “Gazeta Handlowo-geo- 
gkaficzna” umieszczat* będzie wyczer/ 
ujące spravozdania z najnovvszego* rup-' 
chu naukowo geograflcznego.

Redakcya i Adniinistraeya: 
Lwow (Leniberg-AuNti ia) 

uliea Mochmtvkiego L 12.

PIGIAUSIAS KROMAS 
Czebatu ir Czevverykn 

pas
M.W.Goodniana,593 W. Gay St. 

BALTIMORE, MD.
Per sziaia 30 dienu turiu iazpadubtie u isus 

mano vasarinius taworns, kaip tai: Ctebatus 
Czewervkua dol wyru. moterų, watku ir kūdi
kiu. Uitai teip labai sumažinau ju prekias, kad 
wiska pas mane dabar gali pirkti beveik už pu 
se prekes. Dėlto atkreipiu atyda wisu aplinki
niu ir pažystamu ir praazau ateit pamegyt, o 
persitikryr’e kad tei pigiai niekur nerasite,'kaip 
pas mene SU GUODONE

M. VV. Goodman.
Kiekvienas, kuris siuneziant 

pinįguKarba perkant szifkort etapo 
apgamas per žydą Koperly

ant S. Canal ui., 
tegul atsiszaukia pus mane, į ma
no offisą, po nr. 3121 Laurel ui., 
o asz jam padėsiu atjieszkoti pra
žudytų pinįgų.

Asz teipgi parduodu szifkortos 
ant wisų linijų kuo piginusiai ir

j'siuncziu pinįgus į Europą.
Juliau Piotrovvski,

3121 Laurel St.. Chicago, III.

Geriausias Saliunas
VVIDURYJE MIESTO

— pas —

A. J. KOWALSKI
40 La Šalie Str.

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

E. ZANJEWSK1S.
924 33rd Street, Chicago.
LietiiKiNzkas kriauezius,

l žlaiko puikiausią kriaucziszką 
Sztorą ir geriausei padirba viso
kius vyriszkus drabužius: siutas 
kirtlnes, bruslotus ir tt. Siuva 
drapanas kuo greieziausei, isz ge
riausių gelumbių, ir už pigesne 
preke kaip perkant gatavas. Tei
pogi taiso ir czystyja visokius 
drabužius. Darbą atlieka gerai, 
gražiai, greitai ir pigiai.

AP TIEKA
— Geriause lietuviszkai-lenki- 

szka Aptieka Juozo Leszczynsko, 
po nr. 3315\Laurel st., kuri užlai-. 
ko geriausias gydyklas czionyksz- 
czias ir isz Europos ir teisingiau- 
sei iszpildo receptus, o prekes 
pigesnes kaip kitur. Aptiekoje 
randasi kasdien no adynos 11 ry
to iki 2 po pietų D-ras M. F. 
Božyncz, o D ras M. P. Kosakaus- 
kas randasi Czetvergais ir Nede- 
lioms no 10 ikį^l2 adyn. vidur* 
dienio ir daktaras W. Statkevi- 
czius randasi kožname laike. Ant 
pareikalavimo gali paszauktie in 
aptieka per telefoną kiekviena 
daktara, koky kas nori ir kožnoje 
valandoje. Teipogi ant pareikala
vimo iszsiunczeme yvairias gy- 
diklas visur, atsakome laiszkus 
yvairiose kalbose ir gydome Jy 
gas per laiszkus.

Telefonas Yard 709

P6lrocz.ua
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