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Metas IV.

Isz Užmarės.
------------- -

Politiszkos žinios.
—o--

Maskoliai ir Japoniecziai 
Korėjoj.

Netoli miesto Czemulpo, gulin
čio prie Geltonųjų jūrių. Korėjoj, 
vietiniai gyventojai, prikalbėti, 
o gal dar ir papirkti maskolių, 
užpuolė ant jkponiszkos kariumė
nės dalies, kuri stengėsi ežia į- 
regti telegrafu Japonieczių ežia 
buvo mažai, ant galo jie dirbda
mi ant naudos kraszto ir nesitikė
jo, kad ant jų galėtų kas užpulti, 
todėl apginkluotoms minioms ko- 
riecziu pasisekė pergalėti tą ma- 

‘ žą japonieczių pulkelį, vvisi karei
viai tapo iszpjauti. Maskoliai, 
tuom pasinaudodami, tuojaus nuo 
si vo laivynės, apsistojusios prie 
Czemulpo, iszkėiė 100 maskolisz- 
kų kareivių newa ant apgynimo 
maskoliszko konsuliaus, bet grei- 
cziaus norėdami atrasti proga Ko 
rėją, kaipo krasztą priėnantį 
prie maskoliszkos Siberijos, am
žinai po sawo globa paimti. Japo
niecziai pereitą metą, pergalėję! 
chiniecziūs. buvo Korėją užėmę, 
bet turėjo isz ežia pasitraukti 
ant .vienbalsio reikalavimo: Mas
kolijos, Prancūzijos ir VVokieti-

• , jos; Maskolij i gi užtatai pažadėjo 
to kraszto neužimti, bet kaipžino 
me, maskoliszkam pažadėjimui 
pasitikėti negalima, netiki tam ir 
japoniecziai, nes renka savo ka- ■ -i
liauną, norėdami ją teiposgi į Ko
rėją siųsti, idant apstabdyti beso
tyje maskolių. Sostapilej krasz
to, mieste Seoul, vėliaus jau atsi
tiko revoliuciją; gyventojai pa
sikėlė priesz valdžias. Ministerių 

. prezidentą ir 7 vyriausius urėd 
nikus užmuszė; karalius ir kara
lienė pasislėpė pas maskoliszkajį 
pasiuntinį; .ežia maskoliai sutrau
kė jau*2000 kareivių. Mena buk 
tas atsitiko vien ant prikalbinėji- 

.... njo maskolių.

Bulgarija.
Sūnūs Bulgarijos kunįgaiksz 

ežio, to kraszto sosto įpėdinis,at 
po apkriksztytas isz katalikiszko 
tikėjimo į stacziatiszką. Ant krik- 
szto pribuvo į Bulgariją ir tyczia 
isz Maskolijos atsiųstas pasiunti
nys Kutuzov.

Isz Konstantinopolias vėl pra- 
nesza, buk Turkijos sultanas at- 
siszaukė į Europos galybes, kaipo 
virszinįkas Bulgarijos, praszyda- 
mas jų pripažinti kunigaiksztį 
Ferdinandą, kaipo valdoną 
kraszto. Bulgarija, nors turi sa
vo kunigaiksztį, bet tasai yra 
vis gi po valdžia Turkijos sulta- 
no. Sako, buk ant to prąszymo 
Maskolija atsiliepė, kad dar rei
kia palaukti; turbut ji stengiasi 
kunigaikštį visai po savo val
džia paimti, teip kaip jau buvo 
isz pradžių, kadą Bulgariją val
dė maskoliszki aficieriai. Bulgari
jos kunigaiksztis rengėsi dabar 
keliauti į Maskoliją.

Prancūzija.
Ant salos Madagaskar, rytinė

se pakrantėse Afrikos, užimtos 
prancūzų, woa pasibaigus karei 
su pasikėlusiais priesz prancūzus 

•gyventojais salos, dalis gyvento 
jų vadinama hovas’ais, vėl bu
vo pasikėsus maisztą pakelti. 
4000 dovas’ų, gerai apsiginkla
vusių, sostapilėj salos Antanana- 
rivo, užpuolė ant prancuziszkų 
kareivių, liet po karsztam mu- 
sziui tapo sumuszti. Pareinanczios 
isz ten žinios pranesza, kad net 
3000 hovas’ų tapo užmusztų. Sa
la Modagaskar yra didesnė už 
visą Prancūziją; gyventojų ant

jos yrą vos apie 6 milijonai, t.y.' 
dvigubai tiek, kiek lietuvių; 
pracuziszkos gi kariaunos nėrą 
ežia nė 2000. Todėl galima tikėti, 
kad dar ne kartą gyventojai pa
sistengs juos iszvyti.

Abisinija.
Isz karės lauko Abisinijoj parei 

na žinios, buk tenyksztis krasz 
to valdonas, karulius Manelik, 
dėlei stokos maisto, turėjo sulai
kyti savo kariauną, pakol maisto 
isz mažiaus sunaikintų provinci
jų ne atsiųs. Tokiu budu galima 
sakyti, kad vien stoka to maisto 
tuom tarpu iszgelbėjo i talijoms 
nuo sumuszimo. Tuom laiku jau 
gal niekelio ne stabdomi sutrau
kti į krūvą, teiposgi gal ateiti ir 
pastiprinimas jiems isz Italijos, 
kurio virszinįkas is ežia pareika
lavo. Dabar jenerolas Barateri, 
italiszkas virszinįkas, pranesza, 
kad jisai ne užilgio, apturėjęs 
pastiprinimą, trauks pats prie- 
szais kariumenę abisinieczių ir 
pasitiki juos sumuszti. Tokius 
pažadėjimus jis buvo davęs kele
tą sykių, bfet iki sziol neiszpildė.

Pietinė Afrika,
Kai p"pasirodo Pietinėj Afrikoj 

sunku bus praszalinti nesutiki
mus terp Anglijos ir Trasvaaliaus. 
Prezidentas Transvaaliaus, pa
kviestas Anglijosužrubežinių da
lykų ministerio atkeliauti į Lon
doną apkalbėti visas nesutiki
mų priežastis, pareikalavo, idant 
Aglijos mimsteris pirma jam pra- 
nesztų apie kokius dalykus norė
tu pakalbėti. Atsakyme savo 
Anglijos ministeris užsiminė ir 
apie virszinįkystę Anglijos ant 
Transvaaliaus kraszto. Taigi tos 
Anglijos virszinįkystės transvaa- 
liecziai, nė jų valdžių perdėti uis, 
prezidentas Krueger, pripažinti 
nenor ir jeigu ant to pamato no
ri pasikalbėjimą statyti, tai be- 
relkalo jį kvieczia, nes ežia ne- 
susitaikįs. Priesz tokį reikalavi
mą protestuoje visas krasztas ir 
vietoj stengtiesi susitaikyti, sten
gėsi drutinti savo kariumenisz 
kas pajiegas. Transvaaliecziai 
nor visai neprigulmingais ir sa
vistoviais pasilikti. Taigi ar ežia 
Anglija norės . nusilenkti, paraa 
tysime tolinus.

Karewimai ant salos Ku
bos.

Ant salos Kubos abi kariau- 
jenti pusi pradėjo jau per daug 
nežmoniszkai kariauti; pradžia 
ežia padarė iszpanijonys. Po mu- 
sziui po Paso Real, iszpanijonys 
užpuolė ant ligonbuezio, kureme 
buvo patalpįti sužeisti kubie- 
cziai ir iszpjovė ežia 28 sužeistus 
lovose begulinezius. Kubiecziai 
dažinoje apie tokį žveriszką pa
sielgimą iszpanijonų, atlygino 
jiems kitur: paėmė jie į nelaisvę 
37 iszpaniszkus raitelius ir visus 
tuojaus suszaudė. Mieste gi Ha
vanoj, ant paliepimo naujo, ežia 
pribuvusio kariumėnės virsziny- 
ko jenerolo Weyler, tapo suszau- 
dyti kaliniai, kurių buvo į porą 
deszimczių.

Jenerolas savo paliepime į gy
ventojus ne per daug pasirodo 
szvelnus. įsakė jisai, kad visi 
gyventojai pasirodytu į 8 dienas 
kariaunos užžiurai ir iszsidirbtu 
sau tam tikrus paszpartus. Kas 
tokio paszparto neturės, bus sua- 
resztuotas. Savinįkai dirbtuvių, 
pardavinyezių privalo tuojaus 
ant pareikalavimo kareiviszko 
virszinįko uždaryti fabrikus ir 
pardavinyczias. Žmonės pagauti 
be ardant geležinkelius, iszduo- 
danti kokias nors paslaptinės, ka

riaunos, lygei laikraszczių mažė
jai pagirenti maisztinykus, arba 
praneszanti apie jų į veikimus,bus 
kariszkam sudui paduoti.

Isz PERU,republikos pietinėj A- 
merikoj, pareina žinios, buk po 
visą krasztą sukalbos priesz 
valdžias tapo atrastos. 4 tautos 
deputatai tapo suimti ir į kalėji
mą pasūdyti.

Maisztai ant salų Samoa,
tralijoj, pasibaigė. Dabar ežia į 
si kerėjo vokieczių įtekmė. Salos 
tos yra po užžiura trijų vieszpa- 
tysezių: Wokietijos, Anglijos ir 
Suvienytų VValstijų Sziaurinės 
Amerikos, bet kaip dabar prane
sza, įtekmė vokieczių ežia paėmė 
viražų.

Isz wisur.
—o—

Žemes drebėjimas.
Wietoj Santa Cruz dėl Sur, ant 

salos Kubos, buvo gana smarkus 
žemės drebėjimas. Bledys jos 
padarytos tame kraszte yra labai 
didelės, ^aike drebėjimo triobos 
linko lyg medžiai vėjo lanksto
mi, o viskas, kas buvo viduriuo
se, pradėjo szokinėti isz vietos į 
vietą. Persigandę žmones iszbė- 
giojo isz namų ir susirinkę ant 
rinkos pradėjo melstiesi.

Nubudimas kalinio.
Isz suimtų studentų žemdar- 

bystės instituto Bulavuose ir pa- 
sodytų paskui VVamzavos tvir- 
tynės kalinyj, viens isz jų, lie- 
tuvys Hrynieviackas, giminai
tis buvusio kitąkart VV'ilniaus 
vyskupo, pirma visai sveikas, 
urnai pasimirė pabaigoj pereiių 
metų. Atkakusiems į Warszawą 
tėvams pasimirusio valdžios ne 
daleido atlankyti kūną. Tėvas bu
vo atvežęs drabužius, norėdamas 
aprėdyti numirėlį, bet jam prie 
jo prieiti nedaleido. Pasakoje 
buk Hrynieviackis, būdamas 
kalinyje, badu nusimarino, neim
damas valgio, ar greieziaus tapo 
nužudintas. Jeigu būt viskas kaip 
priguli, rodo-i, valdžios ne butu 
turėjusios jokio pamato drausti 
tėvams atlankyti kūną numirusio 
sunaus.

Wilkų sudraskyti.
Lenkijoj, isz priežasties szaltos 

žiemos, atsiradodaugel vilkų, ku
rie pulkais valkiodamiesi užpuo
la naktimis ir ant kaimų; iki 
sziol sudraskė jau keletą žmo
nių. Nesenei pulkas vilkų už
puolė girioj, netoli Minsko, po
rą mylių nuo Warszavos, du be- 
einaneziu amatinįku. VViens isz 
jų paspėjo įsirangyti į medį, ki
tą gi iszalkę vilkai sudraskė. Pa
silikusiam betupint medyj, atka
ko medžiotojai ir jį isz vargo isz 
liuosavo, nuviję vilkus.

|| Lėmberge (Lvove), Gali 
ei joj, atėjo ant vienos įrengtos 
ten apsirgėlių pagelbos stacijos 
23 metų staliorius Tamoszius 
VVinter, praszydamas, kad gydy
tojai apžiūrėtų sužeidimą, kokį 
jam jo pati padarė. Mylinti jo 
pati, susibarusi su juom.bet nega
lėdama pergalėti su liežiuviu, 
pagriebus kyrvį, kirto tiesiog 
į veidą; baisei sužeidė veidą ir 
apatinį žandą, teiposgi iszmuszė 

dantis.Aus-; tris

|| Lenkijoj, į miestelį Strze- 
mieszyce, įsiveržė 40 apsigink
lavusių plėszikų ir iszplėszė vi
sus krūmelius ir teip žmonių gy
venimus, karezemas ir 1.1. Už
muszė 11 žmonių ir sužeidė 17 
ir atlikę sawo darbą, pabėgo isz 
miestelio. VValdžios, po laikui, at
siuntė kazokus gaudyti plėszikus, 
liet tie isz ežia jau senei buvo 
pasitraukę. *

|| Slatimas pirmoje Chinų že
mėj geležinkelio tapo pavestas 
Amerikoniszkai kompanijai. Wir- 
szinįku tos kompanijos yra pul- 
kaunįkas Jefferson.

|| Ant apvaikszcziojimo iszkil- 
mės apvainikavimo Moskolijos 
ciecoriaūs ir ciecorienės Szven- 
tas tėvas s'unczia savo pasiunti
nį, kardinolą Agliardi.

| Londone, Anglijoj, užsidegė 
dideli namai ant Church ulyczios. 
8 žmones sudegė ugnyj, terp ku
riu 5 vaikai.

Isz Lietuvos.

• Netoli Livingston’o N. Y. 
tapo įrengta įrednė prieglaudos 
nuomariu mirsztanezių. Įrednė 
toje vadinasi kolonija Craig. 
Iszpradžių paims į ją 200 nuoma
riu mirsztanezių. Pabaigoj szių 
metų jau galės ežia patilpti net 
500 nuomarinių. Iki sziol viso
kiose įrėdnese vien szteto Ne v 
Yorko yra 771 nuomariu mir
sztanezių. w

|| Mieste Guayakvil, republikoj 
Ecuador, Pietinėj Amerikoj, at
sitiko didelis gaisras, kureme su
degė per 30 žmonių; apdegin
tų yra labai daug. Sudegė taip 
jau bažnyczia ir kliosztorius. Blė
dį gaisro padarytą rokuoja per 
2000000 dol.

Szunybes maskolių.
Nesenei moskolissskas laikrasz- 

tis “Graždanin” pradėjo tai pilie
ti straipsnius nurodanezius, kad 
W ii niaus jeneral-gubernatoriaus 
vieta ne tik tam krasztui nerei
kalinga, bet kad vien isz to dyg
sta daugel nelaimių, kokios Lie
tuvą pasiekia. Taigi tasai laik- 
rasztis imdavę užmanymą prasza
linti su visu jenerolą Orzevskį 
isz VVilniaus, nes Lietuvai už
tenka pigesnis paprastas guber
natorius. Tasai Graždanino užma
nymas labai nepatiko rujai VVil
niaus jeneral gubernatoriaus u- 
rėdnįkų, kurie ežia visokiais ne 
abais darbais turtus sau krovė. 

Taigi jie pasistengė parodyti 
reikalingumą vietos VVilniaus je
neral gubernatoriaus; stengėsi 
ladirbinėti pats visokiais budais 
darodymus, buk Lietuva pasiren
gusi yra maisztą priesz Masko- 
iją pakelti. Žinome juk, kad 
ciekvienas maskoliszkas urėd- 
nįkas apskųstas ar tai už papras
tą vagystą, ar už kokį kitą bjau
rų darbą,visada teisindamasi sa
ve, stengėsi parodyti, kad jis y- 
ra nekaltas, bet jį už jo masko- 
liszką patrijotizmą neužkenezia 
norinti maisztą pakelti vietiniai 
gyventojai, kuriuos vien jis į- 
stengia iszdaboti ir. maiszto ne- 
daleisti. Dabar gi szunybėse 
VVilniaus jeneral-guberuatoriaus 
urėdnįkai nužengė dar toliaus: 
jie pradėjo megždžioti pasielgi
mą kitąkart atsitikusį VVarsza- 
voj (būvant ežia Oberpolicmei- 
steriu W laso v ui ir Buturlinui) 
teuykszczių palicijos urėdnikų. 
VVilniaus inaskoliszkųjeneral-gu- 
liernatoriaus urėdnįkų ruja pra
dėjo spausdinti prokliamacijas ir 
teip visokius rasztus koliojen- 
czius valdžias, ciecorių ir szau- 
kenezius gyventojus pasikelti 
priesz neteisybes tų ciecoriaūs 
valdžių. Rasztus tuos, kaip ir 
aną kart VVarszavos ciecoriaūs 
tarnai, pradėjo mėtinėti visur

po miestą ir siuntinėti per pacz- 
tą į gyventojus kra>zto, kaip ir 
į visokias valdžias, ? norėdami 
tuom parodyti, buk gyventojo 
Lietuvos rengia maisztą priesz 
valdžias. Daugumą tų rasztų, ži
noma, pats paprastai neva atran
da, norėdami tuom parodyti, kad 
vien jų neilstantis darbas įsten 
gia maiszto siulus atrasti. Žino
ma tokias neva atrastas proklia
macijas ir rasztus, su tam tikrais 
paaiszkinancziais rasztais siunezia 
tuojaus į Peterburgo valdžias.

Kad tai darbas VVilniaus jene- 
ral-gubernatoriaus urėdnįkų ga- 
lima» nesibijent apsirikimo, spręs
ti isz to, kad tie rasztai ir pro- 
kliamacijos būva siuntinėjamos 
ir į visokias vietinias valdžias, 
norintis gi žmones vien priesz 
valdžias sukelti juk slėptų tą dar- 
lią nuo valdžių; valdžioms gi 
galėtu podraug siuntinėti vien 
beprotis. Apart to dar atsitinka 
teip, kad vos pas ką atėjo per 
Įiaeztą siuntinys su tokiais rasz
tais, o kaip kada pasitaiko, kad 
tasai dar ne spėjo jo atsimti, arba 
ir nepanorėjo atsimti, o jau at
kanka žandarai daryti kratą. 
Taigi juk * k spangam su
prantama, kad Įtik tasai galėjo 
pasakyti žandarams, kas pats tuos 
rasztus siuntė. Taigi mat kaip el
gėsi musų užveizėtojai.

Puikus vvalszcziaus imta- 
rinas.

Jsz Karklinių valszcziaus, VVi- 
Ikaviszkio pa v. “Vienybe” prane
sza, kad valszczionys, ant val- 
szcziaus susirinkimo nutarė pa
reikalauti, kad mokyklose val- 
szcziaus" užlaikomose mokintojai 
butų priversti mokinti vaikus, 
maž’ausei du kart ant sąvaites, 
lietuviszkai, ant knįgų spaudin
iu lotyniszkortis literoms. Wai- 
tas ir rasztinįkas, bijodami nu
stoti savo vietų, po tuom valsz 
cziaus užgytimu ne norėjo pasi- 
raszyli. bet vahzczius nutarė 
prie to jų nė ne versti, nes užgy- 
rimą tą valszczionys ‘ paduoda 
vien savo vardu. Jeigu tas jiems 
pasiseks, žada toliaus pareikalau
ti ir sugrąžinimo spaudos, žino
ma .tokiu jau budu. — Jeigu būt 
isz pats pradžios toki valszezių 
nusprendimai su reikalavimais 
valdžioms padavinėjami, jau 
daugel musų reikalų butu užga
nėdintų. Dabar reikia vien geisti, 
kad nors Karklinių valszczionys, 
padarę pradžią, savo reikalavi- 
vimuose ne pailstu ir kad nepa
būgtu visokių vietiniu valdžių 
bauginimų, ir idant nenusimintu, 
jeig’u. tuom tarpu jiems tiesos ne 
taptų pripažintos.

Isz Kauno.
Rengiasi ežia statyti naują ge

ležinkelį, nuo miestelio Gluboko- 
je, Disnos pavieczio, VVilniaus 
gub. Kelias tiesus trauksis nuo 
miestelio Glubokoje, per Pane
vėžį į Rigą, Latvijoj. Tą gele
žinkelį reugiasi sujungti trumpo
mis linijomis: su Mintauja (Kur- 
szėj) ir Wikmerge, Kauno pav. 
Teipos gi, nors dar ne nuspręsta, 
rengiasi tą geležinkelį nuo mies
telio Glubokoje pailginti iki Dis
nos, nuo ežia gi iki Orszai. Už 
valszczionių žeme, trumpu gele
žinkelių statymo draugystėužmo- 
kės: Panevėžio pav.— po 150r; 
VVilkmeigės gi po — 120 rublių 
už kiekvieną dėsiatiną; pavie- 
cziuose Disnos irS^ventėnų užmo
kėjo po 90—100 rublių už desiati- 
n?-Miestas Panevėžys, isz savo 
pinįgų, paskyrė po 500 rublių kas 
metas ant užlaikymo skurų isz- 
dirbimo mokslinyczios.

Nuo Seredžiaus Kauno pa- 
k wieto.

Ukinįkai kaimo Pestvienių pa
samdė Stanislovą Ziauką pievas 
daboti. Ziaukas atradęs pievose 
arklius ukinįkų Sziaudinių kai
mo, stengėsi tuos arklius namon 
parvaryti, bet bevarant tapo 
užpultas 4 wyrų, kurie baisei 
jį sumusze, arklius iszveržė. Ant 
rytojaus atrado Ziauką pusgy
vį, superskelta galva, sulaužy
tais szonkauliais ant lauko pagi
ryj begulinti. Parvežtas namon, 
tuojaus pasimirė. Užmuszėjų iki 
sziol ne susekė.

Isz Wllkawiszkio Suval
kų gub.

Wilkaviszkyj maskoliai stato 
kazermes kariumenei. VValdžios 
darbą pcvedė žydu>, nors rodosi 
yra ten koki įsakimai vietinių 
augsztosnių valdžių, darbus rei
kalams kariumėnės atiduoti vien 
krikszczionėms. Užtatai kariu- 
menės virszinįkai tam žydeliui 
pargabeno darbinįkus burliokus 
isz gilios Maskolijos. Mat neuž- 
sitiki musų krikszczioniszkiems 
darbinįkams, kuriems nenor pa
vesti nė akmenų skaldimą. nes 
tie galėtu, kaip sako, turėdami 
plianą, ant kazermių užpulti. Ne
žino nabagėliai, kad to krasz-. 
to žmones, jeigu norėtu turėti , 
plianą kazermių, dar greieziaus 
gal jį nuo žydo iszgriebti, neng 
nuo dirbusių prie akmenų skai
dinio darbinį aų.

Isz Naumieszczio paw. Su- 
walkų gub. ‘

Pas ukinįką Žebrauską, Szukle- 
lių kaime, per stogą įsirangę va
gis. Besibaladojent jam iszgirdo 
mergos ir sukėlė vyrus ir szeimi- 
ninką* Tie ėjo įsiveržusį gaudyti 
ir jį sueziuonę paklausė, ko jis 
ežia nori? Wagis teisinosi, kad 
jis pas mergas atėjo. Rengėsi 
paimtą wagį gabenti pas vaitą, 
bet kad szeimininkas pabūgo, i- 
dant paskui isz valszcžiaus pa
leistas nepadegtu jo triobų, liue
sai tą vagiliu paleido.

Musu iszrinktiejie ant apwai- 
nikawiwo ciecoriaus.

Lietuvoj valszcziai renka da- 
jar sąnarius deputacijų, kurios 
celiauti turės isz visų Maskolijos 
krasztų į Maksvą ant apvaiksz
cziojimo apvainikavimo cieco- 
riaus ir ciecorienės. Gerai butu, 
tad musų žmonės į deputatus 
rinktų vien tokius ^vaitus ir star- 
szinas, kurie galėtu ką gero pa 
daryti. Teisybė, dienoj apvaini
kavimo audijenciją (pasikalbėji
mą) pas ciecorių gal ir neapturė
tu, bet pirma suraszę tam tikrus 
reikalavimus,galėtu juos vidurių 
ministeriui paduoti. Tai tokių bu
du paduoti reikalavimai * nors 
negalėti! būt palikti be atsakymo. 
Nepraszant nieko, juk nieko ir 
pelnyt negalima. Pamokinimu 
žmonių prigulėtu užsiimti Lietu
vos apszviestuuams. Pažiūrėsime 
ką jie padarys!

Gromatnyczia.
The Garlov hair grower Co. 

Norint ką neeilėmis raszyti, rei
kia paliauti dainas raszęs. Tuom 
ir iszsirisza visas nesupratimas. 
Smulkus rasztai netinkanti at- 
spaudimui, jeigu raszėjas ne .pa
reikalavo apsaugojimo, tiesiog 
nusimeta, Tokiu badu ir tamistos 
atsiunsta dainelė tuom keliu nu- 

| ėjo, o per tai jos sugražinti nega- 
* lime.
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Užmuszejai l’earl Bryan.
Tolesni tyrinėjimai sūdo paro

dė, kad atrasta be galvos Brya- 
nytė, apie ką buvojau praueszta, 
tapo nužudyta, taigi parodymai 
Hollingvorthienės buvo netei
singi, toje turbut tuom norėjo isz- 
liuosuoti dantų mokslinyczios 
studentą Jaksoną. Daktaras gi 
apžiūrėjęs kūną, nusprendė, kad 
galva tapo dar gyvai nukirsta. 
Daugel žmonių matė, kad užmusz- 
toji tapo isz Cincinati iszvežta 
studento Jacksono ir jo draugo 
VVallingo. Taigi juodu vien pa
sirodo kalti. Tuom tarpu bijosi, 
idant iuirsze žmones neiszverž- 
tų isz kalinio tų užmuszėjų ir ne
nugalabintu jų saviszkai, pirm 
neng sūdąs paspės jiems bausme 
nuspręti.

Geležinkelio trukiai susiniu- 
sze.

Netoli Centralia III. tarpe Don- 
galo ir Wetzingo, pasažierinis 
trūkis Illinois Central geležin
kelio susimuszė su tavvoriniu 
trukiu. Maszinista trūkio, siun
tinių užžiurėtojas ir du peczkuriai 
tapo užmuszti ir keliolika pasa- 
žierių likosi sužeistų.

ISZ
Lietuvviszku Dirwu.

Isz Amerikos.
Musztyiies rotuszej,

Rotuszėj miesto Kansas City 
Mo, susivvaidyjo susirinkę ten 
augszti miesto wirs?inįkai. VVal- 
ter Davis, .brolis miesto bulmis- 
tro, užpuolė ant reporteriaus 
laikraszczio “Times” už kokį teh 
rasztą užgaunantį jo brolį, mies
to bulmistra. Botam vvel klerkas «
Morris sumuszė rėdytoją więtinių 
žinių “Times’o” Suttoną, ir ta
sai, norėdamas atsiginti nuo besi- 

•rengenczių ant jo užpulti vvisų 
miesto virszinįkų ir uredinįkų, 
iszsitraukė revvolverį. Miiszty- 

,nės butų galėjusios labai kruvi
nai pasibaigti, bet tuom tarpu 
atėjo ir bulmistras, kuriam pa
sisekė sziaip taip tas pabjaurėti- 
nas pesztynes apstabdyti.

L1etuwiu Kataliku rupesczįal
Po vvisą N. Angliją prasidėjęs 

lietuvviszkas krutėjimas tiuo pats 
pradžių szitų 1896 metų pradeda 
wis aiszkiaus apsireikszti. Brook - 
lyne N. Y. iki sziol norįs apsigy- 
vveno lietuvviszkas kun. Kraucziu- 
nas, dar negalėjo nieko daryti 
avietiniams lietuviams. Brooklyno 
katalikiszkas vyskupas, nors pa- 
vvelijo tvverti parapiją jau seninus 
ir paszvventino priesz Kalėdas par 
savvo svveczia, kunįgą isz Rymo, 
lietuvviams vvietą bažnycziai, bet 
kun. Kriauczuną laiko, regimai, 
ant iszmėginimo, prie bažnyczos 
Falher Carall ant 6th str. Kad 
ant buvusio kitados kun. Juodi- 
sziaus labai apsivvilė, dabar pats 
vvyskupas yra nepaprastai atsar
gus. Tenai lietuvviai turi vviltį 
vienokiai, kad greitame laike jų 
szirdingi geidavvimai iszsipildįs, 
kun. Kriauczunas bus užtvvirtin- 
tas ir teip viską turės, kaip 
po kitas vvietas. Jau vvisokių baž
nytinių daiktų karszti lietuvviai 
katalikai naujai bažnycziai ap 
rūpino ant 1000 dolierių su vvir- 
szuni. Reikia tenai daug kantry 
bės, ant vvalandėlės, kaip Brook
lyno lietuvviams, teip jų busin- 
cziam klebonui kun. Kriaucziunui.

Pradėjus apsireikszti gyve- 
nime Brooklyno lietu viszkai- 
katalikiszkai parapijai, karszčziau- 
si lietuvvių troszkavimai bus nu- 

musų szalyp; bet tuom 
I dar užganėdinimas dvvasiszkų rei
kalų musų kraszte toli nepasi
baigs. Kadagi tuojausmusų krasz- 
tui neatbūtinai yra reikalingi 
5 szvvieži lietuvviszki kunįgai dar
binįkai toki, kuriems labinus 
rūpėtų apszvvietimas ir gerovė 
žmonių, neng jų asabiszkas pel
nas. Bet tas mums neturi atimti 
drąsos, kad dar nenuvveikėme 
daugelio, kas yra reikalinga, tik 
mus turi pastiprinti darbuose, 
jeigu žinome, jog daug jau atlik
ta. Jau teiposgi tas, ką Naujos 

\Vulkan” atsitiko baisi ex- Anglijos lietuvviai

, Isz Detrolt, Mich.
Czionykszczioje lenkiszkoje Se- 

minarijojo atsiliko 9 dieną szio 
mėnesio pusmetiniai egzaminai 
isz lietuvviszkos kalbos. Geriau
siai iszdavvusiams kun. Žindžius 
paskyrė tris dovanas. Egzaminai 
nusisekė dailiai. Pirmą dovvaną: 
Dainas isz vvisur surinktas—paė
mė J. Czepanonis, mokintinis fi- 
liozofijos; antra: Miežinio žodyną 
—M. Menkevviczius, mokintinis 
V klasos; treczia: Pasakojimai 
Antano Tretinįko—teko J, Am- 
botui, mokįtiniui IV klasos. Eg
zaminams pasiklausinėjo teip-gi 
kun. Žindžius.

Lekcijos lietuvviszkos kaliais 
tapė įvvestos szjmet ir, jeigu vvi- 
sados bus seminarijoje tiek lietu
vvių, kiek dabar, pasiliks ant vi- 
sados. Pradžioje metų, lietuvvių, 
kurie vaikszaziojo ant lietuvvisž- 
kos kabos, buvvo 
du iszvv.tžiavvo, o 
wė už lenką, teip 
dawė tik szesi.

sikrauseziusių, isz Maskolijos o 
40 nuoszimczių isz Lenkijos. Ta
me skaitliuje iszsikrauscziusių žy
dų buvvo: 1092 amatinįkų; vvisą 
gi likusi dauguma—tai perkup- 
cziai, tarnai ir paprasti darbinį- 
kai.

Isz darbo lauko.

* Didžiausias karsztis, kokį 
žmogus gal isztrivvoti — yra 500 
laipsnių Fahrenheito termometro, 
tai yra prietaisos mieravvimui szi-. 
lumos vvartojemos Amerikcj. Pro
fesorius Chaubert ne kartą net 
po kėlės vvalandas iszbudavvo pe- 
cziuose įkaitytuose iki 500 laip
snių. Didžiausias gi szaltis, kokį 
žmogus pakeneze —yra 103 laip
sniai žemiaus zero, pagal tą patį 
termometrą. Tokį szaltį atrado 
3 d. Sausio 1880 m. uetoli sziau- 
rės žemės galo laivvinįkai iszsių- 
sti ant sujeszkojimo pražuvvusio 
ant jūrių laisvo Franklino.

♦ Gaisras ir twanas,
Isz Plainfield. N. J. raszo, 

I kad ežia siautė baisi audra; dar 
neiszpasakyto smarkumo lytus 
ne buvo pasibaigęs, kaip užside
gė medžių krautuvė Coock’o 
Pound Brooke, sziaszios mylios 
nuo miesto, ir tuojaus iszsiplatino. 
Darbą ugnegesių stabdė tvvanas 
ant ulyczių. Wisą naktį matyt 

‘ buwo gaisrą Bound Broke; viens 
isz ten atėjęs žmogus pasakojo, 
kad vviskas ten turės sudegti. Iki 
sziol pražuvo tik vviens žmogus, 
koksai Miller, kuris stengėsi gel
bėti savo szeimyną: įpuolė jis 
į vvandenį isz vvalties ir prigėrė- 
Stengėsi su pagelbą geležinkelio 
maszinos nuvvežti ten ugnegesi- 
nes prietaisas, bet vvanduo už- 
semė vvisą geležinkelį, taigi ne
pasisekė ten nukakti. Wiens ne
pažystamas žmogus, kuris sten-1 
gėsi isz deganezio Bound Brook 
paliėgti, tapo tos geležinkelio ma- I 

. szinos pervvažiuotas ir visai su-j 
triuszkintas.

’i Kastynėse Repulie explioda- 
wo susirinkę gazai. Expliozijos 
tapo užmuszti 4 darbinįkai.

5 Isz Saco, Me., raszo, kad 
ežia 500 audėjų sustraikavo isz 
tos priežasties, kad prezidentas ,nftldyti 
vietinės audėjų organizacijos ta;
po nuo darbo praszalintas.

• Isz Stanton Ba. raszo, kad 
ežia mainose tapo užmusztas jau
nas lietuvys Karolius Aleksan- 
dravtczius, kurisai gyvveno na
muose tūlo lenko. Taigi, kada 
isz mainų pargabeno jo kūną, 
ansai lenkas nenorėjo jo į namus 
priimti, įleido į kambarį vien tą 
syk, kaip atidaręs pasimirusio 
skrynutę, paregėjo 50 dol.

Nev Ca«tle Col. anglių mai
nose “NVulkan” atsitiko baisi ex- Į Anglijos lietuviai padarė per 
pliozija. Wisi darbinįkai dirbanti pereitus metus, yra aiszkiu už 
szaftoje pražuvvo, daugelis tapo tikrinimu, kad atliks prideran- 
vvisai sudraskyti. 60 negyvų dar- ežiai tuos darbus, anie yra prie- 

j binykų iki sziol isz mainų isz-1 szakyje. 
įtraukė, bet pasitiki, kad jų ežia
yra dar daugiaus. Terp užmusztų 
daugiausei yra woki-zkų, anglisz- 
kų ir italiszkų pravardžių.Ar bu
vo ežia ir lietuvviai darbinįkai, 
žinoti negalima, nes musiszkiai 
pravardes tankei permaino.

•[ Cicagoj 300darbinįkų bicyk- 
lių dirbtuvės prigulinezios Uni
ted Statės Bicycle Co, ant kam
po Peoria ir Harrison ulyczios 
susztraikavvo. Briežastis straiko 
yra ta, kad darbinįkai negalėjo 
su kompanija susitaikyti kaslink 
užmoke>zczio už darbą ant, teip 
vadinamų, sztukų. Kompanija 
pareikalavvo palicijos apginimo 
darbinįkams neprigulintiems prie 
unijos, kurie į vietą susztraika- 
wusių taps į darbą pakviesti.

Taipogi susztraikavo ežia su
kirpėjai siuvėjiszkos dirbtuvės 
Ulmano ir Silbermano, ant kam 
po Monroe ir Franklin ulyczių.

Daug dar yra musij 
szalyje vietų, kurios laukia žodžio 
Dievo isztroszkia. Szįmet Nauja- 
Anglija, užbaigiant metus, pasi
rodė su 5 lietuvviszkoms parapi
joms, yra viltis, kad Dievvui 
geriausiam laiminant, pabaigdami 
1896 metus, turėsimelietuvviszku 
parapijų du kart daugiaus, o 
gal ir kur nekur ir lietuvviszkas 
mokyklas tikrai besidarbuojenezias 
antapszvietimo musų brolių.

Kn. J. Žeb.

Lietuvviszkas kliubas.
Lietuvviai apsigyvvenę Union 

City ir Naugatuck pereitą metą 
uždėjo lietuvviszką kliubą. Pir- 
miausei tasai kliubas pasistengė 
įtaisyti vvakarinę mokslainę, ir 
sanariai jo nutarė ant užlaikymo 
mokintojo mokėti po 15 centų 
ant mėnesio, lankanti gi moks
lainę moka po 50 centų. Mieste 
ikisziol ne buvvo vakarinės mok- 
slainės, bet dabar, prisidėjus 
kliubui, miestas davė mokinto
ją, kuris mokina tris vvakarus 
per sąvaite. Mokintiniai knįgas 
gauna dykai.

Baisus gaisras.
Troy, N. Y. dirbtuvėj apikak- 

lių Stetheimero ir Co., nuo pa
mesto uždegto briežiuko, užside- . 
gė kriuvva skudurų ir atkarpų ap Gyventojai miesto M hiting
lietų su kerosinu ir nuo to tuojaus ! Ind. isz priežasties kad terp dar- 
ugnis prasiplatino po vvisą dirbt u-( binįk.ų, žinoma praszcziausei už 
1 ■ ' — ’ *■------ J ■   —  1
350 moterų ir merginų; ant 5 
užlų, kur pirmiausei užsidegė, 
dirbo 150 merginų, 
bužiai pradėjo degti; 
nebežinojo kaip gelbėtiėsi. F 
buvę ugnagesiai pirmiausei tu
rėjo gelbėti merginas, 
kambario iszbėgti negalėjo. J 
statė kopeczias prie langų, per I to jas dirbtuvių p. Burton žadė- 
kuriuos veržėsi laukan darbinį-1 jo reikalavvimą miesto gvvvento- 
kės dirbtuvės. Gelbėjo kaip į- jų iszpildyti, tik teisinosi, kad 
stengė, bet visų iszgelbėti nepa-; to tuojaus padaryti ne gal, nes 
sisekė. Iki vakarui 8 vai. isz- j ant praszalintujų vietos sunku 
traukė 3 jau negyvas, ir daugel kitus atrasti, p. Burton sako, kad 
sunkei apdegusių merginų, bet | anų atliekamajį darbą bandė jis W maszina, isz Bostono, pasiliku- 
daugelio dar trūksta; mena, kad I duoti darbinįkams amerikiecziams I sį 
dar 20 lavonų sudegusių mergi-Į ir kitokiems, bet nieks atlikti ne 11* 
nų yra po griu vėsiais sudegusios 
dirbi uwės. Blėdį ugnies padary-1 Jam teiposgi pasielgimasanų pesz- 
tą r«»ku »ja ant 300000 dol. nero- 
kuojent jau gyvaszczio tiek mer
ginų.

wę. Dirbtuvėj toj dirbo isz viso I darbą apmokamųjų, vietinių Uirb- 
- - - - j tuvvių Stand and Company, at- 

ant jų dra- 8,tl,lka pasztynės ir girtuokliavi- 
isz baimės ,1,ab pareikalavo nuo Kompani- 

Pri- įjos, idant ji ^praszalintu tuojaus 
..... ........ t--I visus neapszviestus darbinįkus, 
, kurios isz ypacz gi ateivius isz Maskolijos, 

. Bri-i Galicijos ir VVengrijos. Užžiurė-

Isz Waterbury Conn.
6 d. szio mėnesio aplankė mus 

didelė audra: lijo be paliovos 
nuo ryto iki szesztai vvalandai po 
pietų. Mieste vvanduo iszgriovė 

' daugel ulyczių ir padarė didelius 
revvus; ant tūlų ulyczių buvvo 
vvandens per 3 pėdas; dugeldirb- 
tuvvių negalėjo dirbti, nes vvan
duo užsėme inžinus skiepuose; 
skiepus gyvvenamų namų vvandua 
taiposgi užliejo. VVaterbury, 
Conn. netrukus, iszeis lietuvvisz 
kas laikrasztis: yra jau pargaben

norėjo; atsisakė net airisziai

tukų ir tamsunų nepatinka ir jis 
norei juos praszalintu, tik ant jų 
vvietos ne gali kitų surasti.

į nuo pabėgusio Zdanoviczius. 
Iszduotojum bus: K n. J. Žebrys, 
o redaktoriumi S. Senkus; 
žinia dar kokį vardą duos 
laikra^zcziui.

M. Domijomaitis, 
27 Greenstr. VVaterbury, Conn.

ne- 
tam

9, bet paskui 
vienas pasida- 
kad egzaminą 

Sziose dienose
atvažiavo da vienas, ir dabar 
musu seminarija, drauge su mani
mi, skaito 8 tikrus lietuvius ir 
keletą sulenkėjusių arba apsime
tusių lenkais.

Per szį pusmetį lietuviszkų 
lekc jų buvvo ant s<»nwaitės trys: 
vviena pašvęsta gramatikai, an
tra skaitiniui, apsakinėjimams ir 
lavinimuisi grynai ir gražiai kal
bėli lietuvviszkai, treczia— Lie
tuvos istorijai.

Kadągi lietuviszkai gramati
kai vienos advnos ant tumw «itės 
yra permažai, užtai antrame pus
metyje turėsim jos dvi adyni.

A. Kaupas.

Naujas lietuwiszkas laik- 
rasztis.

Ballimorėje,nuo pirmas dienos 
Balandžio iszeis naujus lieluvisz- 
kas laįkrasztis po vardu “Kar
das”, kurio mieriu bus apszvvieti
mas žmonių. Iszduotojumi laik-
raszczio yra p. V. Karalius.

f “Vienybe” pranesza isz 
terbury Conn. apie negeistiną 
apsireiszkimą savitarpinės 
neužkantos tarp lietuvvių isz 
Kauno ir Suvalkų guliernijos. 
Kaunietis nekenezia brolio lietu
vio paeinanczrft isz Suvvalkų gu
bernijos ne mažiaus, kaip antai 
lenkas vokieczio. Liūdnas tai 
labai atsitikimas, jeigu broliai, 
jeigu vvaikai vvienos motinos Lie
tuvos pradeda lerp savęs nesi- 
kesti ir vieton drauge gintiesi 
nuo prieszų savo tautystes, vviens 
kito ne kenezia.

Wa-

f Pereitą nedėlią kriminalisz- 
kame sude vien Balti m orė s bu- 
wo 18 provvų lietuvvių ir lenkų. 
Taigi turbut lenkai ir lietuvviai 
mažiausei supranta reikalą savi
tarpinės sątaikos, nes norint 
kitų tautų ežia kur kas daugiaus, 
bet nė vviena tokiu daugumu pro
vvų sūdo neapsunkina.

Wisokios Žinios.'
—o—

• Gyventojams Korėjos, jų ka
ralius, iszdavė paliepimą, ku- 
riuomi uždraudžia vviriszkiemska
sas neszioti. Taigi mat nors pa- 
virszutiniszkai stengėsi juos 
padaryti panasziais į europieczius.

* Nev Yorke užsidėjo tam tik
ra kompanija, kuri rengiant ežia 
statyti namus ant 200 užlų; iki 
sziol augszcziausi ežia namai turi 
tik 20 užlų. Augsztis tų rengia
mų namų bus viorstas augsztyn, 
taigi tris kart augsztesni jie bus 
už augszcziausią iki sziol ant vi- 
so svieto Paryžiaus geležinį bok- 
szlEiffelio, turintį 1000 pėdų 
augszczio.

• Paszalpos žydams Komitetas 
apgarsino žinias apie iszeivystę 
žydų i«z Maskolijos. Nuo Sau
sio iki 30 Spalių mėnesiui perei
tų metų 19000 žydų iszsikraus- 
tė isz Europos į Ameriką, isz tų 
gi 60 nuoszimczių puola ant isz -i

• Bo kaimus Szvedijoj ir Fin- 
landijnj pats ukinįkai įrengia vva 
karines mokslaines augsztesnių 

I moksli). Mokintoją užlaiko pats 
mokslainių lankytojai; ukinįkai 
gi duoda ruimą be' užiuokesnio 
savvo namuose. Ukinįkai labai 
skaitlingai lanko tokias mokslai
nes. Szvedai nors jų nedaugiau 
už lietuvius yra, bet žmonių 
apszvvietime jie, galima sakyti, 
pirmutinę vietą užima terpsvie
to vieszpatyszczių; todėl jie la
bai ir pagodojami Amerikoj ir 
ežia užima geriaus apmokamas 
vvietas neng musisžkiai. Kada 
rties pradėsime jų takais vaik- 
szczioli?

* Berlyne su pagelba neseniai 
iszrasto profesoriaus Roentgeno 
budo nuiminėjimo fotografijos 
daiktų atsirandanezių nematomoj, 
uždarytoj, vvietoj (apie ką jau 
buvo patalpinta “Lietuvoj”) ta
po iszgydyta jauna siuvvėja, kuri 
netyczia prarijo adatą. Paszauk- 
tas paprastas gydytojas nuspren
dė, kad ežia jau daktarui ne lie
ka nieko daryti, nes bejieszkant 
adatos, ji turėtu pradurti pilvą. 
Kiti gydytojai pabandė pasinau
doti tuom nauju fotografojimo 
budu. L z tikro, nuimta fotogra
fija parodė, kad adata yra kai
rėje pilvvo pusėje. Taigi užmig
dė su chloroformu ligonę, tie gy
dytojai drąsiai isz pilvvo isztrau- 
kė tą adatą ir sz'ądien ta siuvvėja 
jau su vvisu svveifca.

* Arizonoj, netoliu Camp 
Apache tapo atrastos požeminės 
olos. Atradusiejie jas iszpradžių 
turėjo slinkti per 600 pėdų, pa
kol įsigriebė į didžiausiąją, kur 
atrado kaulus 4000 žmonių. Me
na, kad labai senei tie žmonės tu
rėjo ežia užtrokszti nuo durnų, 
negalėdami isz tų olų laukan isz 
eiti. Aplink apsigyvvenę indi- 
jonieežiai, kuriems tos olos buwo 
nuo senei žinomos, su baime pro 
jas eina; jie pasakoje; kad vi
duriuos^ tų olų yra Ežeras su 
nuodingu vandeniu: kas to van
dens užgėrė, sako, kad.'tuojaus 
numirszta. Dabartiniai atradėjai 
tų olų ažero jose ne rado.

• Statistika, t. y. mokslas anie i . ... 1
visokius atsitikimus, iszreiszkia, 
kad daugiasei nelaimingų atsiti
kimų buwa ne Petnyczioj, nors 
žmonės tą dieną laiko už nelai
mingiausią, bet Panedėlyj; potam 
jau eina Petnyczia ir Subata, to- 
liaus gi Sereda ir Ketvergas; 
Nedėlloj mažiausei buwą 
nelaimingų atsitikimų (turbut 
dėlto, kad žmonės Nedėlioms ne 
dirba). Ant 10000 nelaimingų 
atsitikimų, vidutiniszkai imant, 
iszpuola:ant Panedėlio—1674 at
sitikimų; ant Petnyczios ir Su- 
batos po—1638; ant Seredos — 
1631; ant Utarnyko — 1577; ant 
Ketverge —1575; ant Nedėlios 
gi tik —1269. Žinios ežia yra 
surinktos nuo daugelio metų ir 
isz tų jau iszrastas vidutiniszkas 
skaitlius nelaimingų atsitikimų, j

Nelaiminga iszeiwiii kelione.
VVokiszkas Betrolejinis (važio- 

jentis vvien kerosiną arbą kaip 
Lietuvvoj vadina guzą) laivas 
“Hermann”isz Flensburgo, paėmė 
isz Liepojaus 100 maskoliszkų 
iszęi vių,bet sztejermonas norėda
mas ir ką nors uždirbti, paėmęs 
nuo kiekvvieno po 25 rublius, pri
ėmė dar 25 iszeivvius keliaujen- 
czius be paszpartų į Angliją,* pa
slėpė juos apaezioj, kurpetrolie- 
jus sukrautas ir duris uždarė. 
Žinoma, garai kildami nuo petro- 
liejaus pradėjo ten sloginti žmo
nis, taigi jie vveržėsi laukan ; stė- 
jermans, pamatęs,kad tuom tarpu 
atkako ant laivvo jį peržiūrėti 
maskoliszki žandarai, pabaugino 
paslėptuosius, kad juos su kirvviu 
nukyrs, jeigu jie ne nutils. Žmo
nės, iszgirdę apie žandarus *r pa
bauginti, nutilo. Žandarai jų ne 
atrado ir laivvas iszplaukė. Kada 
juos atvėrė, buvvo 6 jau negyvvi, 
ir kitus,priplaukus vvokiszką rube- 
žių, su didelių vvargu gydytojui 
pasisekė atgaivinti.- .Hamburgo 
jūrių užžiuros valdžios,isztirusios 
tą atsitikimą, atėmė nuo stejer- 
mano patentą, bet tuom-juk ne
sugražino gyvastį tokiu budu 
nužudmtų nelaimingų iszeivvių. 
Jie buvvo daugume Lietuvos žy
dai.

Padekawones.
Aptuiėjau laikrodėlį ir kitus 

daiktus nuo Kelpsch Noreiko & 
Co., už kuriuos jums siuneziu szir- 
dingiausią aeziu. Didei esu už
ganėdintas ir niekad nemishjau 
gauti tokį gerą ir gražų laikrodė
lį. Užtai asz visiems lietuviams 
rodysiu, kad niekur nepirktu, lik
tai pas jus.
Antanas Sadauskas Oglesby, III.

Szirdingai dėkavoja Kelpsch, 
Noreikai Co. už prisiuntimą 
Siuvamos maszinos po vardu 
“Lietuva”. Yra tai puikiausia siu
vimo maszina, o kasztuoja tik $21 

v’itur už tokią masziną reiktu mo
kėti keliasdeszimts dol. VVisiems 
lietuvviams; reikalaujentiems siu
vamų maszinų, veliju pirkti nuo 
Kelpsch, Norei k o & Co.

VVincentas Abakevviczius, 
Box 731, Homestead, Pa.

PAJ1ESZK0JIMAL
Pajieszkau savvo draugo Sel- 

vestro Januazevvskio, kuris pir
miau gyvveno Chbcagoj, o dabar
tės nežinau kur tebesiranda. Kas 
apie jį žinotu, teiksis daneszti ant 
adreso szito: «

K. Jankantas 
4536 Goodspeed str. Chicago, 111.

Pajieszkau savo brolio Fran- 
ciszkaus Budolovskio, paeinan- 
czio isz miestelio AV’ązgirių, Kau
no gub., Raseinių pav. jau 5 me
tai kaip Amerikoje. Jis pats ar 
kas kitas teiksis priduoti man jo 
adresą. Kolonija Budolovvka,adresą.
Box214, E. Setauket, L.L, N.Y.

Motina pajieszko savo sunaus, 
Jono Baczio, kuris jau 4 metai 
kaip yra iszėjęs į Ameriką. Jis 
pats, ar kas kitas, teiksis duot 
apie jį žinią ant adieso szito;

J uozas Barczas
Kaimas Pai&zlynių, vvolosties 
Szimkaiczii}, Pavieto Reseinių, 
gub. Kano.

Pajieszkau savo draugų: Win- 
co Žukausko, paeinanczio isz kai
mo skriaudžių, \Veivverių gmino, 
ir Antanu Pauzioko isz kaimo 
Kuakiuiu, Budkos gmino; abudu 
Marijampolės pavieto, Suvvalkų 
gub. Kas apie juos žinotų, arba 
jie patys teiksis atsiszaukti ant 
adreso szito:
Juozas .>tacziokas. Box 236

East iietaukes, L. 1. N. Y.

Kur būna Katrė Rageliutė, ku
ri menesis laiko kaip pribuvo isz 
Lietuvos į Ameriką. Ji paeina 
isz buv.tlkų gub., Seinų pav. 
Metelių gm. kaimo Buckunų. 
Kas apie ją žino, teiksis daneszti 
ant adreso szito:

Mivs. J ieva Rnmžiutė
Box b5 Baidvood Minės, Fa.

Cfo John Draugelis

Preke Pinigu.
. Rublis in Rosija.................. 53c
Marke in Brusus.................. 24jc
Guldenai in Austrija..........40|c

. Frankos in Francija..............20 c



ISTORIJA '
Suwienytu Walstiju

AMERIKOS.
(Taaa.)

VVeikalai Rytuose.— Pradžia meto 1863 su
tiko dwi didelius aringas Virginijoje, tokeme pat 
stovvyje, kaip jos buvvotYioj po kovvai po Frederick- 
sburgu. Lee’o armija turėjo apėmusi Fredericksbur 
aa, laike kada Potomac’o armija bjiwo ant sziauri
nes puses Rapp hanuock upes.

Galop Sausio Potomac’o armija liko atimta 
nuo' jenerolo Burnside ir atiduoia po komanda Jo- 
seph Aooker.

Kovva po;Chancelorswille— Potomac’o ar
mija tapo surinkta ir, galop Balandžio, Hooker sa
ke, kad jo pi ūpas ne buvvo užpultie ant drutu kau
tynių Fredej iuksburgo, bet pereitie Rappahanock, 
ape dnidešzimts myliu augszcziau Fredericksbur- 
go, ir nžeidamasanl Lee’obusineszimu suRichmondu, 
priwerstie konfederatus musztis ant atvviro lauko.

Sutikmei su sfcituo planu, vvisa Unijos armija 
trauke Ch incellorsvilles linkon, ape deszimt myliu 
in pietnukarus no Fredericksburgo. Szitas pritver
te Lee vvestie didesuia daly jo sylos szalyn no F re 
dericksburgo ir eitie patiktie Heoker’a. Isz to pra 
sidejo didelis Chancelorsville muszis. Sunkiausi 
-usiremimai tapo atlikti 2 ir 3 d. Gegužio.' Szitose 
imtynėse konlederatai suteikė baisia nuo! rota Uni 
jos armijai ir Hooker tapo prispirtas pereitie atgal 
Rappahannock upia 5 d. Gegužio.

Sziaure labai dikczei pajuto szita atsitikima, 
nes H«»oker’<» armija buvvo dvigubai didesni, negu 
pietinešyla: 90.000 prieszupe45 000. Unija nustojo 
ape 17.000 užmitsztu ir sužeistu

Tame muszyje liko mirtinai sužeistas garsus 
Stone vva II Jackson per apsirikimą, tamsoje, vvieno 
isz jo paties žmonių.

^Jnejimas Pen>ylv anuos.— Dadar Lee nus
prendė eitie ant sziaures antra syk. Jis sutraukė sy- 
las isz Pietų ir surinko savvo. armija ape septynes- 
de.-zimts tukstancziu vvyru. Su szita galinga ir už
sidegusios dvvases armija jis drožė sziaures linkon. 
Szitas ėjimas pri'verte* Hooker’a atszoktie atgal 
teip, kaipo gintie VVashingtona.

Lee’o užduote buvvo vvestie karia sziaurinese 
vvalstijosę. Sutikmei su szituom jis trauke Frede- 
riaksburgo linkon antHarpers Terry.Czia jis perėjo 
Potomac’a ir pasikėlė sziaures linkon ant Cumber- 
land.

- Unijos armija, dasiekusi VVashingtono, trauke- 
prie Fredėrick City, Marryland’e. Czia Hooker li
ko atstatytas no jo wietos per Jenerola G. G. 
Meade.

Pryszakis Lee’o armijos dure prie Susųuehan 
nos ir paėmė miestus York ir Carlisle. Potomaco, 
armija skubinosi prieszai, idant patiktie ineinanczia 
šyla.Dvvi sylingos armijos susitiko 1 d. Liepos 1863 
m. ir prasidėjo baisus Gettisburgo muszis.

Szitas muszis didžiausias isz vvisos kares, trau 
kesi per tris pirmas dienas Liepos. Unijos armija 
buvvo drūtai pastatyta terpkalnyje arti miesto. 
Konfederatai užpuolė ant szitos vvietog su dideliu 
smarkumu ir narsumu, laike 2 ir 3 dienos Liepos, 
bet kiekvviena syki liko atstumti. Konf deratai 
nustojo užmusztu,sužeist u ir prapuolusiu suvvirszum 
trisdeszimts tukstancziu vvyru.

Lee atsitraukė po szitam musziui. Jis perėjo 
atgal Potomac’o lipia, trauke link Shenandoah lo 
mos ir apsistojo pietinėj puseje no Rapidan. Poto 
mac’o armija seke juos .ir sustojo ant sziaurines pu
ses Rapidano. Szitokeme padėjime dvvi armiji isz 
buvvo vviena priesz kita, be jokios svvarbios 'veik
me.-, per likusi laika 1863 meto.

Weikalai Wakaruose.— Pradžioje 1863 m. 
Makaruose buvvo dvvi Unijos armijos. Buvvo Cum- 
berland’o armija po vvadovvystia RosecranzTT^^prte 
Murfreesboro.

Sziaurineje Mississippi buvvo Tennesee armiji 
po jenerolu Grant. Ji laike linija Memphis ir Char 
leston geležinkelio, deszineje no Memphis ir kaire 
je no Corinth’o. Konfederatu armija pastatyta 
prieszais Grant’a, buvvo po jenerolu Pemberton, 
kurs laike linija Tallahatchie.

Atidarimas upes Missisippi— Buvvodideli už
duote armijos po jenerolu Grant’u atidarytie upia 
Mississippi. Po paėmimo konfederatu drutvviecziu : 
Salos No. 10,Columbus ir Memphis iratidarimo že- 
mosios Missippi per paemima Nevv Orleans, wis- 
kas buvvo reikalinga dėl ta t i darymo Mississippi, li
ko tik paimtie sudrutintas vvietas ant upes V icks- 
bi i:g ir Port Hudson.

Jenėrolas Grant, pabaigoje 1862 meto, jau bu 
w';> iszsiuntias kolumna po jenerolu VV. T. Šiler
iu..u, dėl sumuszimo drutvviecziu zemeje in Sziau- 
ria nuo miesto, bet jos pasirodė per stiprios dėl pa
ėmimo.

Anksti 1863 m. Grant nugabeno savvo armija 
in vvakaru pusią no Mississippi ir apsistojo prie Mil- 
likcns Bend, kelias mylias in sziaure no Vicks- 
biirg. Menesiai asaris ir Kowas tapo praleisti ant 
mėginimo keletos planu dėl paėmimo konfedeiatu 
drutvviecziu. -

Drąsus ir pasekmingas planas, kuris tapo pri- 
iitu, buvvo tai ingyjimas transportu dėl perėjimo 

\ ’cksburgo bakterijų, laike kada armija eis žemyn 
ant \\ akarines puses upes Mississippi prie tolimo 

icksburgo; tada persikeltie transportuose in ryti- 
nia pusią ir užpultie ant drutvvietes isz užpakalio.

Szitas planas tapo iszpilditas su pasisekimu, 
transportai prabėgo baterijas naktyje 22 d. Balan
džio. Nedelia paskiau armija perplauke prie užta
kos Grand Gulf ir isz ten ėjo in užpakaly Vicks- 
burg’o.

Laike szito keliavvimo, Grant pasitiko ir su- 
musze Konfederatus po vvadovvystia Pembertono, 
penkiuose musziuose. Tada Pemberton atsitraukė 
in savvo žemintas drutvvietes Vicksburge ir Grant 
užpuolė jas.

Apgulima* Vicksburgo traukėsi perszesziusne- 
Idelias. Pemberton tikėjosi, kad Jenerolas J. E. 
IJohnbton, kuris sukinėjosi aplink užpakalinis Uni
jos armija su maža šyla, iszliuosuos jy. Johnston 
ne galėjo nieko padarytie. Vicksburgo garnizonas 
turėjo badctie ir pasiduotie. Pemlierion pasidavve 

• ant iszlygu, 4 d. Liepos 1863 m. su dvvideszimts 
į -septyniais tukstancziais kaliniu.

Kada Grant laike užpulta Vicksburga, jenero- 
las Banks, kurs už' ine vvieta Butlerio, komandoje 
Gulf armijos, apgulė Port Hudson. Ta vvieta nega
lėjo būtie pergalėta, kol ne buvvo pabaigta su 
VVicksburgu, teip ji buvvo paduota 9 d. Liepos. Per 
szituos vveikalus upe M’s?ippi liko atidaryta kiau
rai vviso jos ilgumo.

Paėmimas Vicksburgo invvyko vvienu laiku su 
neiszriszta kovva Gettysburgo. Szitie pasisekimai 
padare didžius džiaugsmus kiaurai vvi-os sziaures; 
nurodė daug pasekmingesny pergalėjimu negu ka
da pirmiau.

. Rosecranz’o kariavvimas.— CumberKnd’o ar
mija, po Rosecranz’ti, gulėjo Murfreesbord iki Bir
želio 1863 m. Tada ji pasikėlė pietų linkon. Bragg 
atsitraukė priesz ja ir sugryžo atgal ant Chata 
n< oga. Keliose invvykusiose imtynėse, Unijos armija 
pergalėjo.

VVeiKalai pietineme T'eunessee traukėsi iki vvi- 
d'irio Rugsėjo. Tada Rosecranz persikėlėperTennes 
see upia. Kolei jis apsisedo Chatt a nuogoje (apleis
toje no Braggo) su dalia savvo sylos, konfederatai 
intrauke jo didiaja unnija in didely inuszy Chicka- 
mauga, kelios mylios in pietum nuo Chattanooga.

Chickamauga muszis tapo atliktas 19 ir 20 d. 
Rugsėjo. Unijos armija liko pamuszta. Bet jenero- 
las G. H. l'homas muszesi teip tvvirtai, kad jis ga
lėjo atsitrauktieir susidrutintie Chattanoogoje.

Braggui pasisekė uždarytie Rosecranz’o armi
ja Chattanoogoje ir bevveik iszmarino badu. Bet 
Sherman pribuwo -m karumenia isz Vicksburgo ir 
Hooker atvvede isz Virginijos. Grant liko pastati- 
taa komandoje vvisu vvakanniu armijų ir invyko in 
Chattanooga.

Apgulimas Chattanoogos buvvo pradėtas su di
deliu kovva. Tai buvvo pradėta 23 d. Lapkriczio ir 
tensesi per dvvi dienas. Konfederatai tapo užpulti 
prie LooKout Mountain’o ir ant Missionary Ridge.. 
Jie liko pamuszti ir privvprsti begtie in pietus.

Sekantis dalykas atliktas per Grantu buvvo 
nusiunstie Shermana iszliuosuotie Evst Tennesse. 
Ta apigarda buvvo apimta per armija Burnside’o, 
vva^ara 1863 meto. Bet Longstreetui pasisekėužda
rytie Burnside’o armija mieste Knoxville. Long 
Street tapo atstumtas miiszoje (30 Lapknczio) ir 
kaip jis dagirdo ape pasikėlimu Shrrman’o, jis 
atsitraukė in Virginija. East Tennesse, kurios gy- 
vventojai daugiaašei buvvo Unionistai. buvvo po to 
ilgai laikoma per Unija.

Weikalai prieszai Charlestona.— Balandyje 
1863 metuose, admirolas Dupont nuplaukė isz 
P< rt Royal, South Carolinoj, su laivvyniu isz geleži
niu szarvvu dėl paėmimo Fort Suinpter ir Charlesto- 
no. Geležszarvviai užpuolė ant tvvirtynes 8 d. Ba- 
lundžio, bet liko teip labai sužeisti no dideliu szu- 
vviu, kad jie turėjo atsitrauktie.

Laike vvasaros, sylos žemine ir vvaiidenine, po je
nerolu Gilmore ir admirolu D.ihlgren, užpuolė ant 
apsaugų Charlestono, bet be pasekmes. Užpuolimas 
ant Fort VVagnerant salos Morris buvvo atstumtas 
su dideliu atmuszimu.

Botam Gillmore pavverle Fort Suinpter in kru- 
wa griuvvesiu, bet.garnizonas darlaikežeminiaskas- 
tynias su didėlėmis ir ilgomis kanuolemis. Gilmore 
mete bombas in Charlestona. Szitos vveikmes vvi*os 
ne nuvvyko.

Maisztas už paszaukima.— Laike kongresai) 
sesijos, kuri pasibaigė Kovvo menesyje 1863 m., 
istatas po vvardu “konskripcijos aktas” inejoinšyla. 
Pasiremdamas ant szito akto, Prezidentas liepe pa- 
szauktie tris szimtu-tukstancziu vvyru. Szitas da 
vvede iki maisztui mieste Nevv York City (13 d. 
Liepos), per kury szimtas peukesdeszimts žmonių 
gyvvasczio nustojo ir labai daug turtu liko panai
kinta.

Galop 1863 melo Unijos sylos turėjo apvval- 
dia upia Mississsippi, vvalstijas: Missouri, Arkansas,’ 
Kentuckyir Tannnes-ee ir didelia daly vvalsties 
Mississippi, Lousiana ir Florida.

VI. Kariawimas 1864 meto.
\Veikalai Virginijoje.— Virginijos kariavvi- 

inai 1862 meto prasidėjo Gegužio menesyje. U. J. 
Grant lapo lienlenant - jenerolu ir komandienum 
w i sos armijos .lis paliko Shermana komandoje wa- 
kariniu šylu ir pernesze sawo didžiąją kvvatiera 
prie Potomac armijos, kuri da buvvo po komanda 
jenerolo Meade. Jenerolas P. Sheridan tapo pas
kirtas in komanda kavvalerijos.

Gegužio menesyje 1864 m., Lee vvis da saugo
jo -Rapidano linija. Potomac’o armija parsikele per 
Ruį idan 4 d. Gegužio ir patiko Konfederatus asz- 
treme ir kruvviname muszyje ant vvietos pramintos 
Wildernes8. Imtyne traukėsi arti per tris dienas 
be jokio nulemimo, ant katros puses puls pergale.

Grant dabar mėgino su dalia savvo kariaunos 
eitie ant Richmondo. Lee pasiskubino greicziau ir 
suguldė savvo armija Spottsylvanijoje už apkasu. 
Potomac’o armija per dvvi nedelias stengės paimtie 
tas kastynes. Geriausei pasisekė jenerolui Hancock, 
kuris paėmė daly Konfederatu linijos ir paėmė ape 
keturis tuktsanczius in nelaisvvia.

Pamatias mėginimą prie Spottsylvanijos, Grant 
ėjo su kita dalia savvo kariaunos insigautie terp 
Lee ir Richmondo. Bet Lee užėjo jam už akiu 
North Anno’je.

Tokis pat atnaujintas keliavvimas atvvede Po
tomac’o arrmija prie linijos Chickahominy upes. 
Cze jie patiko drūta atremima kovvoje Gold Har- 
bor.AtradiasJ ad negalimadasiektie Riachmonda isz 
sziaurines puses,1 Grant permaine sawo plana. Jis 
perkele savvo armija per James upia. Lee tada 
atkrito atgal in apkasus Richmondo ir Petersburgo.

^Visokios kovvos no Rapidan iki James upes 
yra pramintos “Overland Compaign”, kas reiszkia, 
kariavvimas ant žemes.

(Toliaus bua.)

APIEŽEMU ir KITUS SVIETUS,
JŲ BŲWĮ ir PABAIGA.

Pagal Heilpernę.
------o------
(Tęsa.) i

KOKIU HUDU GALIMA ISZMIERUOTI DIDUMĄ IR TO
LUMĄ MENULIO ARBA ŽWAIGŽDES NUoIemES.

I Ne vvienas gal nusijuokė klausydamas, kaipo 
kalbame apie tę, kaip toli nuo žemės iki menui.ui, 
iki saulei arba iki žvaigždei. Pakol dar kalbėjome 
apie žemę ir jos didumę, tai nors kiekvvienas supra
to, kad ję iszmatuoti ne lengvva, tai vvisgi gal k ek- 
wienas sutiko, kad jeigu ję galimeaplink apvvažiuo- 
ti, tai ant galo ir iszmatuoti, nors tai sunku, vvis 
gi dar galima. Bet kokiu budu iszmatuoti didumę 
saulės, mėnulio arba žvvaigždės, arba atrasti jų to- 
lumę nuo žemė-, jeigu nieks iki jų niekada nenuė
jo irnuėiti ne gal, jeigu ne galima iki jų nutiesti nė 
szniuro, nė iszmatuoti su vverpėde. Wienok, nors 
taip ant pirmo pažwilgio rodosi tai daiktu negali
mu, bet tę iszmatuoti galime ir tai ne per sunkei. 
Ir didumę žemės galima iszmatuoti vvisai ne reika- 
luujent apvvažiuoti aplink ję ir tai daug lengvviaus, 
neng mieruojent bu vverpėde. Gal kiekvvienas matė, 
kaip maiinįkas, mieruodamas žemę, arba inžinie
rius vvesdamas kelię, arba nuimi nedailias plianę, 
iszmieruoje su szn uru arba su lenciūgu tik vvienę 
liniję, o paskui žiūrėdamas per žiuronę pritvvir- 
lintę prie trikojo, vviskę aprokuoje ne mieruoda
mas isz kitų szalių, jau be szniuro ir mieros; to
kių budu galima iszmieruoti žemės plotę daug 
lengvviaus, greiczi ius ir teisiugiaus, neng tę darant 
paprastu musų žmonių budu su vverpėde. Kaip tą 
reikia daryti, aiszkei iszreikszti negalime, nes idant 
tą prideraucziai suprasti, reiktu pirma pažinti platu 
mokslą apie matavvimą, vvadinamą geometrija. Czia 
norime vvien iszaiszkinti, kad tasai iszmatavvimas ne 
teip sunkus, kaip mums ant pirmo pažvvilgiorodosi. 
Kas nori tą gerai suprasti, privvalo pats iszbandyti 
ką žemiaus nurodysime, jeigu gi kam supratimas 
butų per sunkus; tasai tegul tą apleidęs, skaito tą, 
kas bus toliaus.

Apie trikampius, jų kampus ir s z o- 
nus. • Papieszkite sau ant popieros 3 tiesius bruk- 
.-znius teip, idant jie trijose vvietose susieitu, kaip 
tai yra ant pavveikslėlio 7; turėsite tąsyk trikam
pį. Kiekvviename trikampyje turime vvisada tris 
bruksznius, kurie trijose vvietose susidūrė, pavveik
slan, musų papiesztame trikampyje (pavveik 7) 
turime vvieną bruksznį‘besitiesentį nuo vvietos A 
į vvietą, ant kurios yra litera B, arba, tiesiog sa
kant. bruksznį AB; antras bruksznis tame trikam- 
pyje yra Įiersitiesentis nuo B iki C arba, tiesiog sa
kant, bruksznis BC.; triaezias bruksznis tiesėsi 
nuo C iki A, arba CA. Kiekvvienas bruksznis ta
me trikampyje vvadinasi trikampio stonu, taigi 
kiekvviename trikampyje turi būt trys szonai. A- 
pąrt szonų turime dar tris kampus arba kercziasr 
pavveikslan, vvietose B. terp brukszniu AB ir BC 
yra vviena kertė, arba kampas; tokiu jau budu 
tame trikampyje turime antrą kampą vvietoje C 
(tarp bruksznio BC ir AC); treczias Kampas yra- utrp L>ru.Kaz.iiiu ii n.v_ vic^zioa i\<iiup<ia j i u • jLFtfivu ĮJaiiiiKiuic lazciu, <11 im. cl<ii geriau© puatu ciu- 
vvietoje A (terp szonų arba sienų AC ir AB.) Todėl ^dele ir numieruokime su ja į medį teip, kaip kad
trikampis arba trikertis tokį turi vvardą, kad ja-1 mieruotume su karabinu tiesiog į tą medį, t. y. 
me vvisada yra trys kampai arba kerezio?. Wisi teip, kad žiūrėdami vviena akia per tą dūdelę ma- 
szonai arba sienos trikampio gal būt vviena kitai tytume medį; ant pavveikslėlio ta dūda paženklin- 
lygi, t.y. gal jos turėti vvisos vvienokį ilgį, arba ta yra litera r; tą lazdą arba dūdą padedame teip 
gal būt ir nelygios, kaip panorėsime juos papiesz- nukreipę, kaip pirma kada per ja mieravvome į 
ti; teipjau ir kerezios gal būt vviena kitai lygi ar-, medį, nenukreųidami nė ant plauko į, szalį (kad 
ba ir nelygios, nes kiekvviena siena gal būt mažiaus sunku yra te p lygei nutaikyti nenukreipus- nė tru- 
ar labinus pasilenkusi į szalį kitos ir tąsyk terp 
labiaus pasilenkusių szonų Arba sienų atsiras ma 
žesne kertė arba kampas, arba mažiaus pasilen
kusios, tąsyk terp jų atsiras didesnė kerte arba 
kąmpas. Jeigu pavveikslan, vviduryj musų trikam
pio (pavveiksl. 7), vvietoj bruksdnio'AB, nupiesztu-

szono AC, kaip tai ant pavveikslėlio rodo bruksznis 
Al) nupiesztas sutraukomis, tai tasai bruksznis bu
tu labinus pasilenkęs į pusę AC sienos neng bruk
sznis AB, arba kitaip sakant, bruksznis AD su tri
kampio siena AC padarytu mažesnę kerczię, siau
resnę neng atsirandanti tarp AB ir AC. Prieszingai, 
jeigu isz lauko trikampio nupiesztume bruksznį isz 
vvietos A, teip kaip tai rodo bruksznis AE. pada
rytas sutraukomis, tai tasai bruksznis su trikam
pio siena AC padarytų platesne arba didesnę ker- 
cziji neng ta kokia yra terp trikampio sienų AB ir 
AC. Taigi kampas, arba aerezia darosi isz pasi
lenkimo sienų, tarp kurių jis atsiranda; juo tos 
sienos mažiaus pasilikusios, juo kerczia bus pla
tesnė, taigi ir didesnė; juom gi labinus pasilenks, 
juo kerczia bus mažesnė. Papieszkime dabar du 
trikampiu: vvienę mažesnį, kitįi gi didesnį, vvis 
tiek kiek kartų vviens bus didesnis už kitę (vvis 
tiek kiek kartų, sienos vvieno bus trumpesnės už 
sienas kito), pavveikslan kaip tai yra ant 8 pa
vveikslo, bet teip, kad abudu trikampiai turėtu 
nors dvvi kerczias sau lygias t. y. idant siena HG. 
butų tiek jau pasilenkusi į szonę GJ, kaip siena 
ED į s^onę pE. ir idant szonas HJ butu tiek jau 
palinkęs į pusę JG kaip szonas EE į szonę FD. 
Tęsyk lengvva persitikrinti, iszmienivvus, kad jei
gu szonas EE bus du kart didesnis už szonę ED, 
tai ir szonas HI bus du kart didesnis neng JG.; 
jeigu gi pirmąjį trikampį papieszėme teip, kad 
szonas EE. bus trissyk ilgesnis už szonę ET), tai ir 
szonas HI bus teip jau 3 kart ilgesnis už szonę 
IG; jtigu EF bus 5 syk ilgesnis už FD, tai ir sie
na HI bus 5 syk ilgesnė už 1G irtt. Teip vvisa- 
da bus. Taigi, jeigu bepieszdami du trikampiu 
tėmysime, idant juodu turėtu po du jigiu kampu, 
tai nors su vvisu nežinotume kokio ilgio bus jo 
sienos arba szonai, tai galime jau pirma tikrai pa
sakyti, kad vviename trikertyje arba trikampyje 
vvienas szonas arba siena bus tiek kartų ilgesnė už 
antraję, kiek kartų antrame trikampyje, aname 
panaszame, taiposgi vvienas szonas bus ilgesnis už 
antrąjį. Papieszkite keletę trikampių, arba isz- 
kirpkite isz pepieros bet tokius, kad juose vvis 
du kampai butu lygus, o lengvvai persitikrinsite, 
kad su jų szonais vvisyra teip, kaip jau paminėjo
me.

P*weik». 7, Paweik». 8.
Jeigu iszkirpsime isz popieros du trikampiu, 

tai lengwai galima persitikrinti ar juose yra dvvi 
kerezios lygios, reikia vvien vvieną padėti ant kito 
teip, idant vvieta G (pavveiksl. 8) gulėtu vvietoj 
D ir idant szonas GI gulėtu lygiai ant szono DF 
(nieko ne kenke, kad GI yra trumpesnis neng DF). 
jeigu dvvi kerezios vvietose D irG bus lygios, tai, 
uždėjus vvieną ant kito, szonas GH turi pulti tie
siog ant szono DE ir lygei prie jo prigulti vvisoj 
savvo ilgumoj (iki E vvionok ne pasieks, nes szo
nas GH. yra trumpesnis už szoną DE); jeigu isz 
tikro priguls t. y. jeigu szonas GI gulės ant DF., 
o szonas GH guls toj paezioj vvietoj kur szonas 
DE, tai galime sakyti, kad kertės arba • kampai 
vvietose D ir G vviena kitai yra Jygios. Tokiu jau 
budu iszmieruoti galime ir Kertes vvietose F ir L, 
dedame u ieną trikampį ant kito teip, kad vvieta I 
pu'tu į vvieta E ir kad szonas arba siena IG pri
gultu lygei prie sienos ED; jeigu siena IH priguls 
b’g’®* Pr*e hii kertės tos arba kampai bus vvie
na kitai lygios. Iszkirpus sau tokius trikampius 
ir persitikrinus, uždedant vvieną ant kito, kad du 
isz jų turi po 2 lygias kertes apba kampus, tą 
kart miernodami jų sienų ilgumą,pamatysime, kad 
siena E E bus vvis tiek kartų ilgesnė už sieną E D, 
kiek kartų siena Iii bus ilgesnė už sieną 1 G. Len
gvva tą suprasti, kad teip tur būti, nes antrasis 
trikampis yra vvisai panaszus į pirmąjį, tik mažes
nis ir vviskas jame tiek jau kartų bus mažesnis, kaip 
ir pirmame, lai vvisai tas pats, kaip jeigu žiūrė
tumėte į fotografiszką pavveikslą arklio ir į gyvvą 
tą patį arklį; nors ansai nuimtas pavveikslas yra 
mažesnis, liet vvisgi jis tur būt panaszus į aną gy- 
wajį, nuo kurio tasai pivveikslas tapo nuimtas, 
nes vvisos dalis kūno arklio ant pavveikslo bus 
ti' kjausyk mažesnes už kitas dalis kaip irgywojo,kiek 
kartų, pavveikslan gal vvagyvvojo arklio bus mažesnė už 
koją, tiek kart bus ji mažesnė ir pas arklį aut fo- 
tografiszko pavveikslo, nes kitaip pavveikslas ne bu
tu panaszus. Teip ir antrasis trikampis ant 8 pa
vveikslėlio, nors mažesnis už antrąjį, bet vvisai jam 
panaszus, vvisai teip, kaip kad butu sumažintas pa
vveikslas, taigi kiek kartų vvienas szonas bus ilges
nis u? kitą pirmame trikampyje, tiek jau sykių 
ir atsakantis szonas antrojo bus ilgesnis už kitą.

Kaip iszmieruoti tolumą? Jeigu supra
tote gerai, ką iki sziol kalbėjome apie trikampius, 
tai dabar jau lengvvaiSuprasite kaip galima tolumą 
iszmieruoti. Daleiskime, kad stovvime ant lauko ir 
norime iszmatuoti, kaip toli yra nuo mus iki isz- 
riliktam medžiui arba kalnui, prie kurio prieiti ne 
galima (atsitinka, kad negalime prieiti prie kokios 
vvietos, nes ją nuo mus atskiria status kalnas, upė 
arba jeigu jije labai nuožmus toli yra. Ant pavveik- 
slėjio vvietoj A turime medį, pats gi stovvime isz- 
tolo, paweikslan vvietoj B ir norime žinoti kaip 
toli yra nuo B iki A. neprieinant prie tos vvietos. 
Dėlto paimkime lazdą, arba dar geriaus pustą du- 
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pūtį į szalį, todėl matinįkai turi tokias dūdas pri- 
tvvirtintas prie trikojo, bet teip kad jas galime 
sukinėti į szalis). Teip padarę pereiname į kita to- 
limę szalį (vvis tiek į katra pusę), nuo katros tę 
medį teiposgi gerai matome, pavveikslan į vvietę C 
ir darome tę patį, kę ir pirma, t. y. padedame, 
lazdę arba dūdele teip, kad ji būt tiesiog į musų 
medį nukreipta, teip, kaip karabinas jeigu isz jo 
norėtume į ta medį pataikyti (ant pavvekslėlio pa
ženklinta ta dūdelė prie C litera k); paskui tolumę 
ant žemės nuo C iki B iszmieruojeme su mastu; 
daleiskime, kad iszpuolė mums 18 mastų. Taigį tos 
nukreiptos į medį lazdos arba dūdelės drauge su 
musų iszmieruotaję su mastu, žinoma, jeigu prie to 
pridėsime ir tę, kę musų akys mato ir toliaus už dū
deles iki pats medžiui, turėsime tris bruksznius 
(AB, BC, CA), aiba kitaip sak ant,turėsime trikam
pį, kurio tikrai sakant ne matome, mes musų lazdos 
ariu dūdelės ne siekia iki medžiui, liet galima ta 
lengvvai ir teip suprasti. Dabar ant popieros nupie- 
szime bruksznį kokio nors ilgumo, kaip antai 1 
colio ilgio ir prie jo pieszeme du brukszniu tiek 
jau prie jo pasilenkusios, netruputį ne daugiaus nė 
mažiaus, kaip tuodvvi lazdosgulinczios ant žemės yra 
pasilenkusios į szalį bruksznio CB, teip kaip tai 
matome ant pavvoikslėlio 11, kur bjuksznis US yra 
teip jau pasilenkęs į szalį bru sznio SR, kaip laz-

da r į szalį bruksznio CB, t. y. daro su ja tokį jau 
kampjt, o bruksznis TR yra teip jau palinkęs į szo- 
nę RS, kaip lazda k į szonji bruksznio CB. Tuodu 
brukszniu ant popieros pailginame teip, kad juodu 
susitiktu, kaip tai matome ant pavveikslo 11, kur 
tuodu brukszniai susėina vvietoj W.

(Toliaus bus.)
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Wietines žinios.
—o--

— Koksai tai Henry k Popka. 
apsigyvenęs po nr. 5139 :<nt 
Western avė , sugrįžę* mmdn pa
sigėrę*, kaip tik pati pradėjo jį 
bausti už girtuoklystą, pagriebė 
katilą su vverdanezių vandenių ir 
apliejo paezią Tą padaręs, pili 
ko apmirusią moteriszkę, o pats 
paemes su savim tvaikus iszėjo 
isz minų ir daugiaus nepargryžo. 
Moteriszkę kaimynai rado apmi 
rusią. Ji apskundė sawo wyrą

— Apsigyvenęs po nr. 3233 
ant Clark ui. * vežėjąs Kochler, 
norėdamas įgriebti paezios turtus, 
stongėsi papirkt į kokį ten vai 
kiozą Meade, kad jis užmusztų jo 
paezią ir dvejetą vaikų, užtatai 
žadėjo užmokėti 1000 dol. 
Me?ide neva apsiėmė, bet apie 
viską prancūzė palicijai. Kada 
atėjo užbaigti derybas, Meade 
pasakė, kad jisai pats netuiėsei 
laiko, bet atsių-ęs savo draugą, 
kurisai viską atliks; draugas 
atėjo, bet buwo tai persirėdęs po- 
licijantas, tam vėl Kochler, kaip 
ir anam Meade, davė tuos pa
ežius įsukimus. Todėl tapo 
areszi uotas;

— Sūnūs žinomo Chicagoj gy
vulių prekėje, Louis Pfaelzer va- 
žewo |>er miestą ui. Emerald avė. 
netoli nuo kampo 25 ui, sustabdė 
jį du nepažįstami žmones ir papa
sakojo, buk jo tėvas tapo ant 
ulyczios pervažiuotas ir nugaben
tas į vieną i«»z netolimų aptiekų. 
Pfaelzer paėmė tuos žmonės 
drauge į savo vežimą, idant jam 
parodytų kelią, kur jo suvažiuė 
tasis tėvas atsiranda, bet vos nu- 
važewo keletą varsnų, viens isz 
tų nepažįstamųjų iszsilraukė re
volverį ir atrėmęs į krutinę.palte 
pė nesi krutinti ir pats iszjeszkojo 
keszenius, iszemė maszną. kurioje 
buvo 2000 dol. Tą padare tuo- 
jaus abudu nuo vežimo nuszoko. 
Palicij i iki sziol neatrado tų už
puolikų

— Ant ui. Fifth avė. po nr. 
2617 gyveno su savo paezia 
Szveicaras Schuetz. Turi juodu 
jau dvejetą naikų. Pereitą suba- 
tą. pargrinžusi namon pati rado 
vyrą pasikorusi; nukirpus vjrarę 
jį nuo myrio iszgelbėjo. Užtatai 
vyras pasistengę jai atlyginti. 
Nedėlioj Schuetziene miegodama 
drauge su vaikais naktyj pabudu
si* pamatė, kad vyras,laikydamas 
blekinaitę su kefosinu, laisto ją ir 
vaikus be miegauezius su kerosi- 
uu, norėdamas paskui padegti, 
ues ir briežukus laikė jau kitoj 
rankoj. Paszoko tuojaus ir nustu- 
musi vyrą padarė riksmą. Isz 
sįgelbėjusi tokiu stebuklingu Gu
du, jau nenorėjo su vyru gyven
ti, bet paėmusi vaikus nelaimin
ga moteriszkė iszsikraustė isz sa 
wo namų.

szaukti, vyrai, moter.s su, mažais 
vaikais ant rankų, bet Koperlio 
jau ne bu vo: banka uždaryta, ir 
viduryje tiktai žydo tarnai. Žmo
nes beveik murus to žyd i sako na- j 
m o graužė ant langu karstėsi, 
praszėsi sugražinti kruvinai už
dirbtus pinįgus; bet jau ne buvvo 
kam juos atiduoti. Dabar jau tie 
wargszai pažino, kad žydas ne 
tėwas: patol buwotėwu, pakol ne 
turėjo pilno majszo, bet kada jau 
lietuwiai tą maiszą kaupiu ii sawo 
doleriu s prikrovė, tada jų žy 
dibzkasis tėvas iszvaževo sau su 
pinįgais pas savo Abrahomą. Da 
bar jau jis gali sau apsiėiti ir be 
lietuvių.

Mes. jau nuo trijų metų žinojo
me, kad tasai žydas kokią nors 
gražią dieną dums isz Chicago su 
lietuviukais doliariais. Kelis syk 
stengėmės prasergėti savo žmo
nis, idant netikėtu ir njjiisztu sa 
v o kruvinai uždirbtu centų. Bet 
kur tau! musu žmonės saviems 
netiki; jie tiktai žydams tiki! Pas
kutinį syk, kada praneszeme, kad 
žilasis žydas bankrutija, tai dau 
gumas isz lietuvių pyko ant mus, 
sakė, kad nekaltai jų tėwo garbę 
plėszome. Žydas stengėsi mus 
paduot po sudu už gadinimą jam 
biznio. Žinoma, jeigu tada bu
tu buvęs paminėtas vardas arba 
nors adresas, tai žydas butu gale 
jes įkasti mus, nes Amerikos tie
sos asztriai baudžia už gadinimą 
kitam biznio.

Taigi jau nors dabar turėkite 
protą ir saugokitės kitų žydų, nes 
szitas atsitikimas ne pirmas: toki 
jau žydai apvogė szimtus lietu- 
vių neperseniai: Philadelphijoj, 
Nev Yorke ir kituose miestuose. 
Dabar nors saugokitės žydų, nes 
jie yra ant to sutverti, idant 
‘ gojus” apgaudinėti.

Isz Politikos.
Ateinanczią petnyczią, 28 d. 

AVasario bus senatori jai tarkos pri 
macijoa, ant kurių visi lietuviai 
privalo eitbilsuoti. M ietą bal
savimo bus po nr. 808 35th ui. 
tuojaus už “Police Station”. Ati
daryta bus nuo adynos Imos po 
pietų iki 7tos vakaro. Kiekvie
nas lietuvys, kuris nori sulaukt 
gere-nių laikų Amerikoje, kuris 
jauezesi žmogumi, privalo eit 
balsuoti, L'etuviai kaip gyvi, 
da niekad nebalsavo ant primaci- 
jų, dėl to ir nežino kaip jose bal- 
suojesi. Už tai, idant neapsigau- 
ti balsavime, idant į vietą savo 
tikieto nepriimti svetimą ir ne 
atiduoti balsą savo neprieteliams, 
geriausei bus, kad kiekvienas a 
teis į musų redakciją ir pasiims 
tikrus tikietus.

Apgarsinimai,
ĮĮt^F* Kas nori turėti puikią 

istoriją Genavaites, tegul pri- 
siunez a 50c. o mes prisiusime.

Aut partlnwim<> geras mūri
nis namas dėl 6 familijų drauge 
su lotu ir da užpakalyje yra viens 
medinis namelis dėl wienos fami- 
lijos, pri« szais lietuvisxką bažny- 
czią Alsiszaukite prie locninįko 
925 33rd st. prieszukije imt pir
mo floro. (7—3)

Puikus lotai ant pardavimo 
mieste Elizabeih Port, N. J. Tu
ri 25 pelas ploczio, o 100 pėdų 
ilgio, ulyczios Uzbrukuolos ir 
isz ten yra labai arti į bažnyczią 
ir į iszkalas. Parsiduoda ant la
bai lengvų iszlygų Atsiszaukite 
pasSiniHDą Mack, 82 Bond st. 
Elizabeih Port, N. J. (29—2).

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

Philadelphijos Lietuwiszka 
parapija reikalauje dudoriaus 
(vargamistros gero, ■ blaivaus, 
žmogaus lietuvviszkos dvasios, 
mokanezio gerai vesti chorą. Atsi- 
szaukti ant szio adreso: Rev. J. 
Kaulakis 1029 So. 5 th st. Phila- 
delphia Pa.

— NAUJAS —
LIETUVVLSZKAS SALIUNAS.

* Fel. Majausko, 
8737 Cominer

cini avė.
S. Chicago.

Užlaikau iwiežia 
bawar*ka Alų. ge
riausias . | 
Ir seniau M A

Wyna, .lįaHĮI
Kt-į,/ Likieriu.^*

ir puikiausius Ciga-
• ru*
Ateik Bruii paiuatytie ir to viso pabandytie.

F. Majauskas. (15—12)

NAUJA LIETUU ISZKA

Grocerne ir Buczerne
Felikso Majausko.

Užlaikė szviežiausia mėsa. kava, a rita ta, myb 
tus. cukru. gardink** ir visus kitokius valgomus 
daiktus. Ta vorai szvieži ir czystai užlaikomi, o 
prekes pigesnes kaip visur

ATEIK BROLI PAMATYTIE 
IR TO WISO PA BAN DYTIE!

8737 Commercial av„ South Chicago.

i Užmokėjo už “Lietuva

PIRMA LIETU\MSZKA 
BAŽNYCZIA ARKANSE.
Geriause vieta dėl furmeriu yra pavietas Prai

rto, valstej* Arkauso. Jau tenai apsipirko dau
gybe lietuviu ir apsiryv-nn )ietuwiszk*a kuni- 
g»» J. BalcevicziiM ir pa* ta to Hetuviszka ba- 
znytoiia, kurios ir paveiksią cze ;>aduodanie. Ta 
vieta, kur lietuviai apsigyveno, praminė

“LIETU W A”.
Wisi. kurie norite pirktis geras farmas. atsi«zau 

kito in redakcija “Lietuvos” 9M 33-d St., Chi
cago. III arba raezykit pas Jun« Butku. Box 
82 Hazen. Ark., arba i n kompanija

Union Land Co.,
163 Washington St., Chicago, III.

DYKAI!?-•“-i-“." krodeh* ir len- 
ctars ciugeli* bus pruiutt* kiek- 
SiZC *nt pamatimo ir iaz-A’ienatn ant pamatimo ir i*z- 

examiuawojimo kat iszkirp* 
ir priciut *zita apjrarsinima, 
su *»wo pilnu v.ardu ir adre
su. Yra tai Tikras Ameriko- 
nlszkas Laikrodėlis, aukai- 
tns tikru 14 karatu aukxu.su 
Tikrais Amenkoniszkais vi
duriais. gvvarantuotas ant 20 
metu ir iszrodo kaip Tikro 
Aukso ka ka«zsuoja MO. Ap
žiūrėk jy nuejas ant ezprrso 
ir jeigu mislini kad gana yra 
pigu, tai užmokėk. f~.5O ir 
katėtus expreso ir laikrodė
lis ta wo jeigu ne tinka, tai 
nemokėk nieko.Gražus auk- 

sita lenciūgėly, kakįtose krautuvėse mokėtum 
13. gausi prie jo už dyka.

MUSU DOVANOS.
D V K a I K*ugi «lt» I7-50 verta laikrodėly ir len- 
1/1 anl ciugelv, jeigu pirkai arba parduosi SZE- 
SZ1S tokiu*, ftaszrk szendien. nes ta preke yra 
tik ant 60 c'ienui.

ROYAL MF’G CO., 
760 Unity Blde, Chicago, III,

Chicagos lietuwiai sawo 
pinįgus padowanojo

t žydui.
Musų lietuviai niekam teip ne

pasitiki, kaip žydams. Chicagoje 
yra keletas žydų, kurie užsiima 
pardavinėjimais szifkorczių ir 
iszsiuntinėjimu pinigų; smarkiau
siu tame biznyje buvo Aleksan
dra Koperl, gywenantis ant So. 
Canal st. ChicagOs lietuviai įtikė
jo į tą žydą labiau kaip į patį 
Dievą, vadino jį: ponu, jenerolu 
ir tėwu ir wisi savo pinigus pas 
jį kavodavo. Buvo tokių, ka tu
rėjo pas jį pasidėję po kelis szim- 
tus, ir po tūkstantį ir po du tuk- 
stanezių dolierių. Kitas pats ba
du žmogus dvėso, o pinįgus rin
ko kaip gelėdamas ir vis neszė 
pas Koperlį.— Bet kas ant galo 
su tuom Koperliu atsitiko?

— Ugi sztai užpereitą petny- 
czią,14 dieną szio menesio, iszgir-' 
do wargszai lietuviai} kad jų n i- 
myletas Koperlis jau keturios ne
dėlios, kaip sudilo drauge ir su jų 
pinįgais. Isz visų užkabarių su
sirinko prigauti žmones prieszai 
Koperlio bankai ant Canal st., ir 
pradėjo rėkti, werkti, keikti, ir

DIDELIS
Mass-Miting.

Nedėlioję, 23 Wasario tuojaus 
po sumai, bažnytinėje salėje bus 
didelis mass-mitingas visų Chi
cagos lietuvių. Yra labai svarbus 
dalykai. Dėlto yra užpraszoma 
kodaugiausei lietuvių susirinkti.

Kn. M. Kravczunas.

Vyrai! pa* Ma
ja tiška 'važiuo

sim
Su juotn pasiro- 

Gawn»im:
T-n gardaus A- 

LAVS iszgersim 
Ir daug pinigu 

ne prug*-rsim.

LIETUU’ISZKAS SALIUNAS.
Kasparo Majausko.

3357 Fisk St. CHICAGO.

V/onnLiv Parai*ab<>n<iint' 8au iiOIlIlUS Lenkiszku Kninga 
w i sekios intalpos, kaip antai: isto- 
riszku. moksliszku.pasakiszku, dai
nų, dainų su gaidomis, gywenimu 
szwentuju, maldakningiu, giesmių 
su gaidomis, kningu ant pasilinks
minimo, tegul praszo

Kningu Katalioga, 
kreipdamasi in GERIAUSIA

LENKISZKA
KNINGYNA AMERIKOJ,
Wl. I)yniewicziau8, 

532 Noble St., Chicago Iil.

SKAITYKITE.
Milžiniszkas iszpardawimas walgomu 

i ir gėremtį daiktų grocernios ir saliuno 
‘ pas F. Rybski,

3352 Laurel st. Chicago.
Kas tik ko reikalauje ant baliaus, we- 

selijos ar kriksztynų. atmykit, kad nie
kur taip pigiai negausite kaip pas F. 
Rybskį.

PREKES:
Kentucky Sour 
mus b 4 nv-tu senu
mo parsiduoda po 
>3 00. o pas mane 
gausite už
$2.00.

Kalifornia Brandy 
už $2.25. gal.

Caysta wvua už
1 $1.00. gal.

Gromatos ant paczto
1. Abramovitz N.

32. Butkievicz Leo.
44. Jankant Adam.

115. Jankevicz Alex.
123. Jucius Peter.
140. Kozlovskį Michal.
152. Lavrinojtis Stepan.
183. Oželis Franciszek
195. Raudenius Jonas
243. Szarpis Antou
244. Szemotis Jan
270. Zukoszius Kaz.

E. ZENIEnSKIS.
W. 12th. st. Chicago.476

LietuMiszkas krlauczius.
Užlaiko puikiausią kriaucziszką 

SzTorą ir geriausei padirba wiso- 
kius wyriszkus drabužius: siutas 
kialnes, bruslotus ir tt. Siuwa 
drapanas kuo greieziausei, isz ge
riausių gelumbių, ir už pigesnę 
preke kaip perkant gatawas. Tei
pogi taiso ir czystyja wisokius 
drabužius. Darbą atlieka gerai, 
gražiai, greitai ir pigiai.

Perkėliau Sawo Offisa 
isz po nr. 3117 po nr. 3121 

— ir —
uždėjau banka dėl užKavojimo pinigo, in ku- 

riapriimu pinigus no ir augszcziai ir 
moku už juo* procentą.

Kam turit waikszcziot?
Pas kitu* ir duotis apsigaudinet. kač gali 11* toip 

lygei gerai ir pigei atliktie interesus pas 
savo žmogu. Ateikit ir persiludykit.

SZIFKORTES
an» geriauslju liniu isz Chicago per NewYer- 
ka in Berlina ir isz Berlino in Chicaga.

Isziuntimas pinigu in sena kraju. 
UWAGA:

Rublis................................ 531
Guldenas.......................... 39}
Marka................................24 j

Juliau Piotrowski,
3121 Laurel ui., ant Bridsreporto

MAS DRZEMALA,
— LENKISZKAS — 

Adwokatas, 
praktikavoja visuose suduose, 

iszpildo savo dalikus teisinga ir 
gerai.

Rodijame visiems lietuvnikams 
eitie pas Drzeroala gerausi apgi- 

neja provu.
Ofisas: 23 Metropolitan block.

163 RandoIph SL
Givenimas 1256 N. Halsted St.

Telf. N. 4923

Arielkos.
Brendy.
Punch Rum, 
Kum 
Biackberry. 
Kimmel ir tt.

Visada parsiduoda ga
lionas po >1.75. o da
bar gaunate už 

$1.25.
Cukrus szmoteliuose jx>
Sardinkos »u alyw*........
Sardinkos •« niusztarda.
Visokis muilas....... '....
Miežines kruopos.......
Žymiai..................................................... ........

Ant pareikalavimo wiska pristatau in na
mus visoje dalyse miesto.

Toliau gyvenantiems sugražinu 10c. už ka-
<26-1)

.. 3%c dei.

.. 7*4c. dež.

..34c.
2%c »war.

APGARSINIMAS.
•‘Varpas’’

> Mokslo, literatūros ir politikos mėnesinis 
laikraaztis iszleidžirmas nuo 1889 metu Tilžėje.

••VARPAS’yra 'Vyriausias ir rimeziausia* 
jaunos!* • Lietuvos wadowu iaikrasztis. ••Var
po*' rūpestis — laisve ir gerove visos Lietuvos 
lt wisu Lietuviu.

“VARPAS” kasztuoja su prisiun- 
limu:

PRŪSUOSE (iki parubežiui)4 mar
kes.

JMASKOLIJA (uždarytuose laisz- 
kuose) 6 rubl.

AMERIKOJE ir kitose žemese 1 do- 
liaras ir 25 centai arba 5 markės.

“Ūkininkas”
Iszleidžiamas nuo 1890 metu du kartu per 

menesi su vienu mėnesiniu priedu.
Tasai iaikrasztis pavestas ūkininku reika

lams. “ŪKININKE” rasi naudingas žinias apie 
uk£, kaipo tai:javus visokius, sėklas apie lauku 
dirbimu, apie gyvulius ju ligas ir gydvmę; apie 
paszarus. tneszlus. apie sodnu veisinimf daržu 
tai«ym| bei daržovių aušinimu, žodžiu, apie 
wisk(, kas prie ukininkystes priklauso. Teipo gi 
rasi uaulingu žinių apie namus, apie tūlas žmo
nių ligas; o ypaczial daug žinių musu moterė
lėms reikalingu.

“ŪKININKU.” privalo skaityti 
kiekvienas Lietuvis ir žemaitis:

“UKINĮKAS” ant metu kasztuoja 
su prisiuntimu:

PRŪSUOSE (iki parubežiui) 3 mar
kės.

Į MASKOLIJ^. (uždarytuose laisz- 
kuose) 5 rubl.

Į AMERIKĄ ir kitas žemes 1 dolia- 
ras ir 25 centai arba 6 markės.

Pinįgus ir laiszkus į “VARPO“ ir 
“ŪKININKO” redakciją siuneziant, 
reikia tein adresą užraszyti.

Herrn Dr. Brimžis, 
Tilsit (Ostpr.) GERMANY

40 Ganai Str. New York

Geriausias Kelias
dėl pasažieriu isz

Lietuvos, Lenkijos, Rossijos

BALTIC LINE

KGLFSCH. NORSIKO & CO..
356 W. 12th Street, Chicago, III.

Ben. Hatowskis.
527S. Ganai kerte Judd, Chicago, Iii.

Dirba, taiso ir parduoda: 
LAIKRODŽIUS, LAIKRODĖLIUS,
Lenciūgėlius, Žiedu-. Špilka.-, auskaru* 

ir toliau.
Y*.. -X Ka* ii<>ri gali gaut pu: k:u (■< >ld i-h-, i'-u . i

K a r;. 111 ant 15 akmenų, su tikrais Klirua. 
w < u r i 
ežiu. I v

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

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

Dras. AL Meyerowitz,
■pecijaliszkaa gyditojas

Gerklės ir Krutinės.
Pabaigė mokslį daktarystes Roti Joje ir tenai 

per kelis metus gydė ligonius su geriausia pase- 
kmia. Dabar jan keletas metu kaip praktikuoje 
Chicagoje ir gydime ligoniu tur geriauav pasi
sekimą.

Ofisas ir gywenimas
179 W. 12th st., Chiraffnkerte Jefferson 8t. V IlIUiigO.

1 nuo 8 iki 12 ryto ‘
Adynos Ofiso: ir nuo 4 iki 6 po pietų.

( Nedelioms nuo 1—3 po pietų
Telefonas: Main 4838.

MAX KOBRE,
— Sl/OCESSOK TO —

KOBRE & HERSCHM.ANN , Litewski i Polski Bank

Hei, hei! Kas per juokai!?
Ali tai ne juokai, t/II. tai džiaugsmas 

Pirkau laikrode’į 
sidabrinį,

La h) k Here!
toky gražų nei wienas ne 
turi; o kaip laiką rodo! ir 
už saule geriau!

—BY JOHNNY, tai ti
krai gražus, dar asz tokį 
nei wiename sztore ne 
maeziau. Kame jį pir
kai?
What is thė matter

vii h you?
Ar tu dar nežinai lietuwi- 

szkos kompanijos
Kelpsch, Norelio & C0.7

Jeigu dar neturi katalio- 
go, tai pasiskubink pa- 
duotie jiems sawo adre
są. o bus prisiųstas. O jei 
gu ka nori pirktie, tai 
duok jiems sawo orderį, 
o busi teip užganedįtas 
kaip ir asz. Jie užlaiko- 
wisokius daiktus.

' Adresawok teip:

pi®
Bh!m I I
E' Į ‘f

l

142 Di Vision • Y
Wyrai! duodu jums žinia, kad mes parduodam Szifkortes antwi 

su greieziausiu laiwu už pigiausia preke, siuneziame pinigus,kuriuo, 
jusu prieteliai gauna in 15 dienu. Musu kantomje galite su^iszne- 
keti lietuwiszkai ir lenkiszkai. Ateikite ir persiludykite, kad mes 
pei 25 metus su kožnu apsiėjome teisingai. Teipog-i parduodame 
tikietus ant wisu geležinkeliu Amerikoje ir Eufopoje.

KAMORAI MUSU EUROPOJE YRA TOKI;
131 Admiralitat strasse, Hamburg. 20 Maaskade, Rolterdam. 

46 Heerdenthorsteinweg, Bremen.

ir atgal per nauja garlaivinia linija

Nauji, gražus, plieniniai garlaiviai su visoms naujausioms prietaisoms plaukia tarp 
STETINO IR NEW YORKO.

Szios linijos garlaiviai plaukia isz Stotino in marias naujnomju kanalu, kury Prusu valdžia 
iszbudavojo kasztu 107 milijonu marku. Stotinas yra Lietuviams areziausiu portu ir kasztuoja 
per Prusus tik pusią, ka in Hamburgą arba Brema. Szita nauia linija turi savo ofisus Stotine. 
Eydtkunuose, Ha Jori ne, Prostkave, Illawe. Ottloschine, Tilžėje ir Klaipėdoje. Yra tai

Geriause Linija dėl Laetuwiu
kaiiaujanczia in Amerika, nes pribuvia in Tilžia bus paimti per szios paczioa linijos agentus, ap
žiūrėti tikietais ir palodyti ant trukia, be jokio klapato. Kas nori atitrauktie >awo giminaiezius 
in Amerika, arba kas norite važiuotie in Europa, pamegikiteper szia nauja -'Baltlc'' linija, o ne- 
sigraudysit. Laivakortias galite gautie pigiau kaip ant kitu linijų pas

Generalna agenta Baltic Linijos, Hansa Linijos etc.

THEO. PHILIPP,. .
147 E. Washington St. arti La Šalie. CHICAGO.

HILLE’S FOTOGRAFAS,
3452 S. Halsted ui.

Nujima puikias Fotografijas, už tuziną tiktai 
$2.00

Antwe>eliu ir kitokiu reikahi nujima Fotozra 
fijas kopuikiausei.

— Geriause lietuviszkai-lenki- 
szka Aptieka Juozo Leszczynsko, 
po nr. 3315 Laurel st., kuri užlai
ko geriausias gydyklas czionyksz- 
czias ir isa Europos ir teisingiau- 
sei iszpildo receptus, o prekes 
pigesnes ’kaip kitur. Aptiekoje 
i*andasi kasdien noadynos 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 iki 12 adyn. vidur- 
dienio ir daktaras W. Statkeffi 
ežius randasi kožname laike. Ant 
pareikalawimo 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 
y vairiose kalbose ir gydome ly
gas per laiszkus.

Telefonas Yard 709

aukxu.su
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