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Metas IV.

Isz Užmarės.
Politiszkos žinios.

-i-O----

Isz Kubos.
Naujas iszpaniszkos kariume- 

nės wadas, jenerolas Weyler, su 
sawo pajiegomis jau isztraukė 
prieszais kubieczius, bet iki sziol 
jam nė pasiseka nė anų iszvaiky- 
ti, nė pergalėti. Iszpanijonys bu- 
wo paleidę paskalę, buk viename 
susitikime jiems pasisekė užmusz- 
ti kubieczių vadę Maceo, bet pas 
kui tasai užmusztasis, turbut isz 
numirusių prisikėlęs, sulaužė isz- 
panijonų pajtegų linijas ir susivie- 
nyjo su kitu wadu, jenerolu Go- 
mez. Trys skaitlingos iszpanisz- 
kos kariumenės dalys, po jenero- 
lais: Aldecoa, Linares’o ir Fer- 
nandez’o vaikė kubieczių pajie 
gas ir kaip sako, anas keliuose 
susirėmimuose sumuszė, bet tie isz 
savo pusės isznaikino keletu mies
telių, iszardė kelius, iszgaudėisz- 
panijonų transpoftus ir tiek jiems 
padarė blėdies, kad galima spręsti, 
jog laimė laikėsi kubieczių pusės. 
Jenerolas Weyler neįstengia isz- 
pildyti savo prižadėjimų’ ir gal 
neįstengs apmalszyti maisztus 
gyventojų, nes nė ant gyvento- 
jų Havanos, nė ant savo kareivių 
pasitikėti negal.

Mieste Havanoj, isz kurio isz
traukė dabar kariumenė, prisilai- 
Kanti maisztinįkų pusės dalis 
gyventojų rengia per revoliuciję 
praszalinti iszpaniszkas valdžias 
ir miestę į savvo rankas paimti. 
Pereitu Petnyczią palicija rado 
netoli cigarų dirbtuvės Aųuila 
dėl Oropekliszkę maszinę pames
tu. Expliozija tos maszinos butu 
galėjusi Užgriauti wisę ulyczię. 
Kas tę pekliszką maszinę pametė, 
iki sziol nesurado.— Teipogi pa
reina žinios, buk daugelis iszpa-t 
niszkų kareivių, ypacz gi kubie- 
ežiai' paimti į kariumenę, tankei 
su ginklais bėga į maisztinįkų 
pusę.— Toliaus mieste Havanoj 
jau atsitiko keletas expliozijų 
pekliszkų prietaisų: viena explio- 
davo netoli cigarų dirbtuwės 
Clay’o ir dalį jos iszgriowė, kita 
wel dinamito bomba plyszo neto
li gubernatoriaus namų, bet ne 
daug bledies te padarė.

Italija Ir Abisinija.
Italiezkasvadas, jenerolas Ba- 

rat eri, užėmė su savo pajiegomis 
terpkalnes vedanezias į Abisiniją

jų ir darbartinių ne pakelia. Uki- 
nįkai apskriezio Sala, Lombardi 
jos provincijoj, atsisakė mokėti 
naujus mokeszczius uždėtus ant 
svarszczių ir mierų. Waldžios tu
rėjo paszaukti į pagelbę kariumė- 
nę, su kuria gyventojai susirėmė. 
Tame susirėmime 4 ukinįkai tapo 
užmuszti ir daugybė likosi sužeis 
tų. Terp paežių ministerių tei-
pogi nėra sutikimo: ministeris 
vieszai naudai darbu, Saraceo, 
ypacz gi iždo ministeris Sonnino, 
ne sutinka duoti ministerių per- ! 
dėtiniui Crispi daugiaus pinigų'tapo 
ant karės AKisTntjoj reikalų. Lai- 
kraszcziai gi labiausei peikia jene- 
rolę Baratieri ir jį vien kaltina už 
visas nepasekmes Abisinijoj.

Isz Konstantinopoliaus'parei- 
na žinios, kad Bulgarijos kunį- 
gaiksztis Ferdinand, tapo visų 
Europos galybių pripažintas už 
valdonu kraszto. Taigi mat kę 
užsipelnė perkriksztįdamas savo 
sūnų į maskoliszkę stacziatiszkę 
tikėjimę. Iki sziol vien viena 
Maskolija prieszinosi ir per tai 
ferdinand valdė krasztę niekeno 
nepripažintas: nė jokia galybė ne 
laikėIjį už kraszto valdonę.

Prezidentu replikos Orange 
iszrinktas sudžia Steyn, į

vietę atsitraukusio isz priežasties 
ligos Reitzo. Republika Orange 
atsiranda pietinėj Afrikoj; rube- 
žiai jos susiėina su Transvaalium; 
gyventojai jos, kaip ir Transvaa- 
liaus yra holenderiai. Reikalui 
atsitikus abigvi republikos remia 
viena kitę ir tokiu budu juodvi 
yra kaipo viena repnblika, dali
nasi vien formaliszkai.

ir pareikalavo isz Italijos kuo 
greieziausei didelio pastiprinimo. 
Abisinijos karalius Manelik, su 
sawo pajiegomis sugryžo į savo 
krasztę į kalnus ir ežia drutina 
jas. Praplito žinia, buk esanti 
italijonų pusėj paimti į kariumenę 
vietiniai pakranezių Raudonųjų 

•Jūrių gyventojai pasiprieszino 
italijonims ir buk jie buvo susita
rę su abisiniecziais isz vien už
pulti ant italiszkųpajiegų. SuKal- 

j bis tas vienok tapo atidengtas.
Netoli Adubricho, susirėmė itali- 

i’. jonys su Moneliko pajiegomis. 
lĮalijouys nustojo 50 kareivių už 
u|usztų ir tiek jau-sužeistų.
f Isz Londono pareina žinios, buk 
Abisinijos kuralius atsiszaukė į 
Anglijos karalienę, praszydamas 
jos priversti itali jonis užbaigti karę 
ir padaryti su juom sandarę.Toks 
jau praszymas tapo iszsiųstas į 
Maskoliję ir į Francuziję.

Karė su Abisinija reikalauja 
daugel pinįgų, todėl valdžios Ita
lijos priverstos didinti mokesz
czius gyventojų, nors daugelis

Stowta Egipttazko klau
symo.

Isz Konstantinopoliaus raszo, 
kad Turkija, po kurios virszinį- 
kysta yra Egiptas, rengėsi atsi
kreipti į Anglijos waldžias, rei
kalaudama, idant anglijonys pasi
trauktų isz Egipto, nes jį netei
singai užėmus laiko. Jeigu tokį 
reikalawimą Turkija Anglijai nu
siųstų, tai darytu vien pirma tę 
dalyku apkalbėjusi su Prancūzija 
ir su Maskolija. Toksai atsiszau- 
kimas rodytu vien, kad isz tikro 
yra padaryta sutartis terp Masko- 
lijos ir Turkijos ir kad Turkijos 
sultanas, per tokię sutartį, pastojo, 
teip sakant, pavaldiniu Maskoli- 
jos ir jisai priverstas daryti vis- 
kę, kę Maskolija nuo jo pareika
laus.

v
Transvaal.

TelegramaTpareinanti isz pie
tinės Afrikos pranesza, buktrans- 
vaaliecziai,27d. szio mėnesio, tai
gi dienoje, kurioje 15 metų atgal 
jie, vietoj Mapeba Hill, sumuszė 
anglijonis, rengėsi apgarsyti 
visiems savo neprigulme nuo 
Anglijos. Nors ir dabar Trartsvaal 
yra neprigulmingas, nes jisai nie
kada nesiklausta savo neva val
dono Anglijos, bet isz- 
kilmingas apgarsinimas neprigul- 
mės ir dar dienoje, kada anglijo
nys tapo sumuszti, turėtų Angli
jai nepatikti ir tojė galėtų tam 
prieszintiesi isz visų savo pajie- 
gų. Isz to galėtų atsirasti vėl 
nesutikimai terp trasvaalieczių ir 
anglijonų; visoki gi nesutikimai 
terp vieszpatyszczių paprastai 
ant galo priveda jas į kare.

Austrija.
Nusiszovus Austrijos sosto įpė

Ne v Yorko laikrasztis “He- 
rald” apgarsino, buk į Maskoliję 
atkako karalius Korėjos, norėda
mas savo krasztę pavesti globai 
Maskolijos. Praplitus vienok po 
pasaulę tai žiniai, Maskolija ap
garsino, kad ji požada neužimti 
Korėję, buk vien stengsis, idant 
ji visada patvaldiszka pasiliktu.

Ant salos Borneo, pietinėj 
Azijoj,tėnykszcziai gyventojai pa
sikėlė priesz laikanczius po sa
vo valdžia tę salę holenderius. 
Tapo ant salos isz Holandijos isz 
siųsta pastiprinanti kariumenė. Sa
la tojė turi 2syk tiek gy ventojų, 
kiek visa Holandija.

Ant salos Jamaika, vietoj 
vadinamoj St. EI i zabeth, gyven
tojai indijonieczių kilmės, teip 
vadinami Marionai, pasikėlė 
priesz valdžias. Iki sziol jų su
valdyti nepasisekė. Sala Jamai
ka, guli Mexikoniszkose Jūrėse ir 
priguli anglijoniems.

Republikoj Nicaragua, vidu
rinėj Amerikoj, dalis gyventojų 
pakėlė maisztę priesz valdžias ir 
dabartinį kraszto prezidentę Ze- 
laya.

Prancūzijoj rengiasi uždėti 
atsakanezius mokeszczius ant vi
sų svetimų darbinįkų, apsigyve
nusių Pracuzijoj.

si iszbarszkėjo. 120 žmonių likosi 
sudraskytų, o« 400 baisei sužai 
džiotų. Ligonbucziai mieste pri- 
kimszti sužeistaisiais. Tuojaus ta
po sutvertas komitetas pagelbos 
sužeistiemoiems ir jų szeimynoms. 
Iki sziol ant szelpimo nelaimin
gų jau surinkta 500000 dol. Ran
das tuojaus paskyrė 125000 dol.; 
vietinio geležinkelio administra
cija 50000 dol; dinamito gi kom
panija, kuri visę lę nelaimę pa
darė, duoda 25000 dol.

Batai žmogžudyste.
Karczemoj kaimo Kalvov- 

szczyzna, Czortkovo pavieczio, 
Galicijoj, nepagauti žmogžudžiai 
užpuolė ant karezemos ir turbut 
karczemnįkus užtiko bemiegan- 
czius. Karczemnįkui, žydui, Fizi
kui Schutzmanui prapjovė ger
klę; kitiems gi: Eti, jo paežiai 
ir 2 vaikams sutrupino galvas 
ir visus tokiu budu nužudytus 
sukrovė į lowę ir ję padegė. 
Anksti rytę isz kaimo atėjusi 
mergina,atradusi duris karezemos 
uždarytas, pažiurėjus per rakto 
skylutę, pamatė ugnį viduryj. 
Suszaukė kiemo - gyventojus 
ir tie, atmuszę duris,užgesino ug
nį ir atrado užmusztuosius, Davė 
tuojaus žinię žandarams, bet tie 
dar nieko nesurado.

|| Mieste Santorem, Portuga-

U Isz Paryžiaus ateina žinia, 
kad visa kompanija, arba kaip 
Maskolijoj vadina rota, vokisz- 
kų kareivių.susidedanti isz paim
tų į kariumenę gyventojų užim
tos nuo praneuzijos po karei 1871 
m. Alzacijos, su ginklais parėjo 
isz Wokietijos į Prancuziję, ne
norėdama tarnauti Wokietijai. 
Mat visgi iki sziol ’ Wokietijai 
nepasiseka užsipelnyti ant meilės 
alzatų.

|| Ant Juodųjų jūrių, netoli 
Odessos, maskoliezkose pakran
tėse, siautė baisi audra; girdėt, 
kad 6 garlaiviai ir 18žėglinių lai
vų susidaužė; su virszum 100 ju- 
rinįkų prigėrė. Skaitlius audros 
pas kandy tų žvejų dar nežinomas.

lijoj, ’ ant datldarių baliaus, atsi-~ 
tiko didelė nelaimė. Apie pusiau
naktį ant salės, kur susirinkę 
daildariai ir jų svecziai linksmi 
nosį, pasirodė ugnis, kuri su 
neiszpasakytu smarkumu ir grei
tumu iszsiplatino po visę salę, 
teip,kad negalima buvo ežia atsi- 
radusiems nė gelbėtiesi. Baimė 
apėmė ežia susirinkusius ir visi 
ant syk grūdosi prie durų, ku
rios tapo tokiu budu besiveržen- 
czių žmonių užkimsztos. Kiti isz- 
daužė langus ir per juos, nuo 
treczių užlų, bandė szokinėti ant 
ulyczios. VVieni, beszokdami per 
langus ant ulyczios, užsimuszė, 
kitus vėl terpduryj sugrumde. 
Pasirodė, kad ežia 40 žmonių nu
stojo gyvasties.

Isz wisur.

II Isz Lipino, Rytprubuose, ra
szo apie szitokį atsitikimę. Wie- 
tinėj katalikiszkoj bažnyczioj pra- 
baszczius, kunįgas Ruszka, ren
gėsi su miszioms ir apsirėdęs, su 
kieliku, ėjo per bažnyczię prie 
altoriaus; tuom tarpu isz sėdynių

Isz Lietuvos.

Trukdymai maskolių sta
tant baznyczlas Lietu

voj.
Maskolių darbai Lietuvoj ne 

pasibaigia vien naikinimu kry
žių; trukdp jie kiekvienę darbę, 
kokį lietuviai norėtų pradėti 
užganėdinimui reikalų kraszto, 
stabdo kaip įmanydami apszvie- 
timę žmonių, jų stengimosi pa
kelti nors savo pajiegomis eko- 
nomiszkę buwį kraszto. Trukdo

Uzraszas ukinįkams.
Pabaigoj pereitų metų pasimi

rė 80 metų amžiaus žinomas ke
leivis, Benediktas Bohomolec. 
Pasimiręs, neturėdamas vaikų, 
visus savo turtus, kurie isznesza 
15000 rublių, užraszė ukinįkams 
kaimo Widreja, Aszmėnų pavie
czio, Wilniau8 gub. Palukai nuo 
to turi būt apvereziami aut pa- 
szalpos ukinįkams Widrėjos, ku
riuos pasiekė kokia nors nelai
mė, kaip antai: ugnis, badas, le
dai ir tt. Suma pasilieka visada, 
vartojami gi gal būt vien palu
kai. Kad tik maskolių valdžios 
nepaglemžtu to užraszo, kaip tai 
jadarė su kur kas didesniu už- 
raszu grafo Brzostovskio -paves
tu ukinįkams Suvalkų guberni- 
; os.

Žmogžudyste.
Netoli Wilniaus į karezemę 

vadinamę Zazdrošė, naktyj, įsi
veržė plėszikai, ir turbut kar- 
czemnįko szeimynę rado jie be
miegant, nes visiems su kirviu 
nukapojo galvas. Tokiu budu nu
žudė: 75 metų žydę Hermanskį, 
jo sūnų su moteria ir juodvieju 
du vaiku; vienę 4, kitę 9 metų. 
Pinįgus, kokius rado, plėszikai 
paėmė. Apie tę atsitikimę tapo 
praneezta žandarams, bet jie iki 
sziol žmogžudžių nesurado.

diniui Rudolfui, sunui dabar krasz- 
tę valdanczio ciecoriaus Prancisz- 
kaus Juozo, neturint jam dau
giaus sūnų, sosto įpėdiniu tapo 
apgarsintas kunigaiksztis Pran- 
ciszkus Ferdinandas, bet ir 
sutuom nesiseka. Jisai dabar ran
dasi Egipte ir mirtinai džiova 
serga. Todėl sosto įpėdiniu ren
gėsi ciecorius padaryti antrę sa
vo dukterį, isztekėjusię už kuni- 
gaikszczio Pranciszkaus Salva- 
toriaus. Austrijos ciecorius rengė
si d&bar sisi važiuoti su Vokieti
jos ciecoriumi ir su juom drauge 
apkalbėti dajykus sosto įpėdinio.

Belgija.
Anarchistai Belgijos buvo pa

sirengė nugalabįti sosto įpėdinį, 
kunigaiksztį Albertę. Jisai gavo 
prasergentį laiszkę, idant neimtu 
dalivumo iszkilmėj atidarymo 
geležinkelio mieste Mons. Ku
nigaiksztis nepaklausė persergėji
mo ir nukeliavo ten, bet paslaptį 
palicijos agentai jį dabojo ir jiems 
pasisekė isz tikro surasti siulus 
sukalbto ant kunįgaikszczio gy
vasties. Keletas sąnarių sukalbio 
tapo suimtų.

120 žmonių uzniusztų ir 
400 sužeistų.

Wis taukiaus mums atsitinka 
raszyti isz Johanisburgo. Turime 
dar atminti, kad ten yra pors 
szimtų musų vientauezių. Joha- 
nisburgas pirmrausei pagarsėjo 
tuom, kad ežia, netoli nuo miesto, 
tapo paimta į nelaisvę visa an
glijonų kariumenė, įsiveržusi į 
Transvaaliu po vadovyste Jame- 
sono. Dabar gi jau iszpuola mums 
raszyti ne apie garbę gyventojų, 
bet apie baisię nelaimę, pdsiekusię 
tę miestę. Ant priemiesezio Vien- 
dendorf, apgyvento daugiaašei 
juodųjų kufrų, bevežant dinami- 
tę, expliodavo jo 20 tonų su
krautų į 7 vežimus. Wisas prie
miestis tapo visiszkai iszgriautas. 
VVietoje expliozijos žemėj pasi 
darė duobe 30 pėdų gilumo; isz 
vežimų ir vėžejų nieko surasti 
negalima. Į pusę mylios nuo wie 
tos expliozijos triobos tapo isz- 
verstos. Johanisburge langai vi

iszszoko sudžia Regeuthe, priszo- 
ko prie kunįgo ir pradėjo jį 
smaugti. Kunįgas puolė ant že
mės ir gal būt, ans užpuolikas bu
tu jį užsmaugęs, jeigu ežia susi
rinkę žmonis ne butu atėję su pa- 
gelba. Tiki, kad ansai užpuolikas 
turėjo įgauti sumaiszimę proto.

U Isz Brisbane, Provincijoj 
Queensland, Australijoj, atsitiko 
baisi nelaimė. Upė Brisbane bai
sei užtvino isz priežasties nenu- 
stojenezių lytų; žmonės reikėjo 
per ję su garlaiviu kilnoti į kitę 
upės pusę. Garlaivys su 80 žmo
nių kėlėsi per upę, tuom tarpu 
baisi vilnis, iszplaukus į upės vi
durį, jį apvertė ir jisai paskendo. 
Isz 80 žmonių pasisekė vos 40 
iszgelbėti, kiti gi 40 ir garlaivio 
tarnai paskendo.

|| Tiflise, ant Kaukazo, Masko
lijoj, valdžios suaresztavo 300 
armenieczių už tatai, kad tie terp 
Maskolijoj apsigyvenusių brolių 
rinko paszelpę badų keneziau
tiems armeniecziams Turkijoj.

statymę naujos bažnyczios, kAlp 
ir taisymę griuvanezių. Kraki- 
nave (Panevėžio pa v. Kauno 
gub.) parapijonys nuo 1882 m. 
stengiasi įgauti daleidimę pasta
tyti murinę bažnyczię vieton 
griuvanezios medinės. Po kele
tui metų praszymų įgavo newa 
daleidimę bet su pasarga, kad pi
nigai tam tikslui ne butu 
renkami nuo walszczionių para- 
pijonų, pakol jie ne iszmokės 
mokeszczių į vieszpatystės iždę. 
Du kartu potam valszczionys į- 
gavo valdžių pagyrimę už pri
derantį mokėjimę mokesezių ant 
vieszpatystės reikalų, bet rinki
mas pinįgų ant statymo bažny
czios vis gi ne buvo daleistas. 
Ant galo valdžios daleido pa
statyti nauję bažnyczię, bet me
dinę. Walszczionys vėl kreipėsi 
į valdžias praszydami daleisti 
statyti murinę bažnyczię, nes 
ant tokios tapo suvežta dalis me- 
degos, įrengta plytnyczia. Ant 
to parapijonų praszimo atkako į 
Krakinawę tyczia gubernatoriaus 
atsiųstas urednįkas. Tasai tuo
jaus liepė įrengtę plytnyczię iez- 
ardyti. Potam tapo daleista pa
statyti bažnyczię, bet tik medinę 
ir tai dar su pasarga, kad ji būt 
pastatyta į vienus metus.

Ant galo parapijonys padavė 
praszymę ant ciecoriaus vardo 
ir dabar, girdėt, buk po 13 metų 
praszymų daleido statyti Krakina- 
ve jau murinę bažnyczię. Teipo
gi jau 5 metai praslinko, kaip pa
rapijonys pradėjo praszyti dalei- 
dimo pastatyti bažnyczię Gruz
džiuose, nes ežia bažnyczia sude
gė; teiposgi laukia tokio jau da- 
leidimo ir parapijonys Girkalnio. 
Czia bažnyczia teiposgi sudegė. 
Czia prabaszczius buvo pradėjęs 
rinkti aukas nuo žmonių, užta
tai tapo nubaustas valdžių ant 
užmokėjimo 700 rublių bausmės. 
Parapijonys Žmudkų, Szaleikų, 
VVilkijos ir daugelyj kitų vietų 
jau nuo senei stengėsi iszpraszy- 
ti valdžių daleidimę pataisyti 
griuvanezias bažnyazias. Bet to 
maskoliszki globėjai ne daleidžia.

Isz Lietuvos, ypacz gi isz Gar- 
teno (Grodno) gubernijos daugel 
ūkinįku pradėjo kraustytiesi į Si- 
beriję ir apsigyvena kitoj pusėj 
Uraliaus kalnų, netoliese nuo dir
bamo dabar per Siberiję geležin
kelio.

Amerikos Lietuviai.
f Isz Toledo O. raszo, kad pro- 

va musų vientauezio Waitavy- 
cziaus priesz anglių Pennsylvani- 
jos kompanija kreipėsi ant nau
dos Waitavycziaus. Kompanija 
jau siūlo jam 4000 dol* ir apsiima 
visus kasztus apmokėti, bet ap
gynėjai nesutinka ir reikalauja 
iszmokėjimo 10.000 dol. Waita- 
vyczius kastynėse nužudė koję ir 
užtatai apskundė kompaniję.

f Springfielde III. tapo inkor
poruota “Tautiszka draugystė 
Lietuvos sūnų”. Inkorporatoriais 
yra: Jonas Norvojsza, Francisz- 
kus Papovski, Juozas Urbas ir 
kiti. ____________

Tarp sziaucziaus mokintinių?
— Sakyk man Juozai, kas pas 

jus namieje vyriauses?
— Sziaucziaus pati, nes ji ap

daužo tankei savo vyrę.
— O paskui kas?
— Sziauczius, nes kolioje gize

lius, gizelis gi daužo mokintinius, 
mokintiniai jau stovi žemiausei, 
nes juos visi daužo.

Mylinti vyrę moteris:
Wyras; — Sugriebiau judu — 

bet asz to nedovanosiu! Užmu- 
sziu suvadžiotoję mano moteries! 
Wiens isz mudviejų turi pasi
traukti!

Moteris: —O teip, o teip! tu 
eikie sau namo vyre, o jisai te
gul pasilieka.

Karolis Wilkonis ijStanislovas 
VValionis isz Peorta, III. prisiuntė 
po $1 į musų redakciję dėl An
tano Rėklio, kurs pražudė abi sa
vo koji ant geležinkelio. Kasi 
duos daugiau? Nepasigailėkite 
keleto centų dėl to nelaimingo 
žmogaus, nes netekęs abiejų ko
jų, jokiu budu negal sau duonos 
užsidirbti.
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Užmuszė tewą.
Nashville Tenn. buwęs klerkas 

vietinio sūdo Campbel tapo ant 
ulyczios nuszautas. Nuszovė jį 
jo sūnūs 26 metu Robert. Ėjo juo
du drauge, tuom tarpu sūnūs iš
traukė isz keszianiaus rewolwerį 
ir patraukė tiesiog į tėvą ir jį 
ant vietos užmuszė, Mena, kad

• jis gavo sumaiszimę proto.

7 žmones sudegė.
Baltimorėj užsidegė naktyj na

mai auksinių iszdirbimų dirbtu
vės savinyko Armigerio ir pakol 
ugnagesiai pribuwo su pagelba, 
jau 7 žmonės sudegė arba už- 
troszko durnuose; sudegė: patsai 
savinįkas dirbtuwės 65—metų 

‘ Armiger; jo žentas Riley ir vai
kai Riley’o: Richard ir Marijau; 
duktė Armigero ir jos sūnūs, ir 
daktaras Manuel isz New Yorko, 
kurisai atkako į sveczius pas 
Armigerę. Tarnaitė William isz- 
szoko per langę i r mirtinai susi
žeidė. Daugel teipogi žmonių, 
kurie stengėsi neszti pagelba, ap
degė, bet ne sunkei. Bledys ug
nies padaryti neperdidelė, nes ję 
skaito tik ant 10.000 dol.

Sudegė mergina.
Brooklyne sudegė* 14 metų 

dūktų Danieliaus Lyons’o, begu
linti lowoj. Ugnis pasidarė nuo 
expliozijos pecziaus. Mergaitė, jei
gu būt sweika, būt galėjusi isz- 
sigelbėti, bet ji nuomarium mirė, 
taigi neįstengė nuo lovos pakil
ti. Ant jos riksmo subėgo kaimy
nai, isztraukė ję isz lovos, bet 

2 jau taip buwo apgruzdusi, kad 
pakol atėjo paszauktas gydyto
jas, ji pasimirė.

Susiprato.
Isz Los Angeles, Col. raszo, 

kad ežia pas miesto szerifę atėjo 
koksai VValtersirpraszėsi, kad jį 
pasodytu į kalinį, nes jisai 1890 
m. užmuszė Povilę Moddoxę, 
Tuscaloosa County. Ala. Dirbo 
jis tęsyk anglių kastynėse netoli 
Tuscaloosa. Jojo vienę kartę su 
kitu sawo draugų Davis’u keliu 
ir patiko keletu vyrų, kurie turėjo 
su sawim dikeziai degtinės. Wal- 
ters pirko butelį szaapso nuo 
Moddoxo ir pinįgus užmokėjo; 
gėrė visi drauge. Potam Moddox 
pareikalawo antrę kart, kad jam 
už degtinę užmokėtu; pasikėlė 
barnys ir Moddox sudavė jam į 
galvę su butelių. Walters tęsyk 
nuszowė Moddoxę ir pats pabėgo 
į Mississippi, o paskui į Kalifor
niją. Tapo jis dabar suaresztuotas.

Lynczuotas.
Isz Sullivan III. raszo, kad 

pereitej nedėlioj tapo ežia lyn
czuotas Grant Atterberry, už pa- 
bjaurėtina užpuolimu ant savo 
brolio moteries. Atterberry buvo 
kalinyj. Apie 30 wyrų susirinko 
prieszais kalinį, iszmuszė duris 
kalinio, paskui duris kambario, 
kureme buvo Atterberry. Tasai 
pamatęs besi verženezius, suprato 
ko jie nori, taigi iszlaužes stalo
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Isz Amerikos.

LIETUVA.

Isz darbo lauko.koję pradėjo gintiesi, bet jo gin
klu tuo jaus anie iszveržė ir už
metę kilpę ant kaklo isztraukė isz 
kalinio laukan. Nuvilko kaltinį- 
kę ant pliaciaus priesz rotuszę ir 
ten ant medžio pakorė. Waldžios 
lynczaunįkų nesurado,ir nuspren
dė, kad Atterberry tapo nepažį
stamų lynczuotas.

Nelaime ant geležinkelio.
Isz Rochester N. Y. raszo, kad 

netoli nuo Macedon Svamps, 4 
mylios nuo Eairport, susitiko tru
kiai prieszais save bėganti ant 
tų paežių szėnių. Maszina trūkio 
wežanezio galvijus įsprudo į ki
tas szenis, taigi kits trūkis be- 
gantis toms szėnėmis susimuszė 
su szituom galvijiniu trukiu. 
Trys žmonės tapo užmuszti, du 
gi sužeisti, isz kurių vienas mir
tinai. Trukiuose keliaiwių nebuvo 
lygei užmusztiejie, kaip ir sužei- 
stiejie tai tarnai geležinkelio.

Juriu susidauželiai.
Perėitoj pėtnyczioj žvvejai pati

ko ant jūrių, hetoli nuo Dog Is 
land, valtį beplaukinėjenczię, ku
rioje atrado 5 lavonus ir 6 ypa- 
tas pusgyves. Žvejams pasisekė 
szeip teip tuos pusgyvelius 
prikelti ir druezausesis isz jų, Gil- 
bert Holmes, papasakojo apie bai 
sias savo ir draugų k^nezias ant 
jūrių. Peręitoj nedėlioj jų 11 isz- 
sirengė žvejoti, bet ant rytojaus 
laiwelis jų susidaužė ir visi buvo 
priversti persikraustyti į valtelę 
be jokio maisto ir drabužių, nes 
isz lavo nieko nespėjo paimti. 
Wienspo kitam mirė jų draugai; 
pasilikusiejie ne turėjo ne tiek 
vieko, kad galėtu numirėlius į 
wandenį isz valties iszmesti. Ji
sai ilgiausiai isztrivojo, bet ant 
galo ir jis apmirė nuo bado.

Gal suszalo:
Pereitę nedėlię,isz Buffaallo N. 

Y. 15 žvejų iszėjo po aketes žve- 
joti; pawakarėj užklupo juos bai
si dargana ir szaltis. Kiek žino
ma, iki sziol jie'‘uesugryžo na
mon. Gal būt, kad darganoj ir 
pustymuose nesurado kelio ir ga
lėjo suszalti. Gal būt teiposgi, 
kad kitoj wietoj jie iszėjo ant 
kranto ir prisigriebė kur į užgy- 
wentas wietas. Kas vienok su 
jais atsiko, iki sziol nežinoma.

Lenkiszki laikraszczių iazda- 
wejai prowojesi.

Kiekwienam žinoma,kadAmeri- 
kos, nevienlenkiszkį, laikraszcziai 
užgeriausei pertikrinantį argume
ntu laiko koliojimę prieszinįko, 
kurisai padryso paabejoti apie 
naudingumu kokio nors laikrasztyj 
atsiradusio užmanymo arba darbo, 
kokį tasai laikrasztis pagyrė, ir kad 
juo rėdytojas laikraszszio mažiaus 
apszviestas, juo tų koliojimų 

daugiaus talpina. Susikoliojus 
laikrasztyje, toliaus jau nesuti
kimai persikėle įsūdę. Teipdabar 
Philadelphijoj, rėdytojas laikrasz- 
czio: “Jednoėč”, p. Etter tapo 
apskustas iszleistojo kito laikra- 
szczio, kokioten p. Wyruchovskio 
už įžeidimę garbės. Etter teipogi 
buwo už tę patį apskundęs ir 
Wyruchowskį, bet skunda jo sudus 
atmetė. Yra Philadelphioj ir dau
giau provųlenkiszkų redaktorių, 
žinoma, už vartojimę karezeminio 
budo pertikrinti sawo prieszinįkę.

t Isz Marquette raszo, kad 
nuo visų geležinkelų stacijų pa
reina žinios apie baisias darga
nas sziaurinėse dalise szteto; isz 
priežasties didelių supustytų pus
nių taukiai keliauti ne įstengia; 
bet darganos nesiliauje, taigi ga
lima'bijotiesi, kad * ežia taps ap- 
stabdyti wisoki terp žmonių susi- 
neszimai. Miesto ulycziomis ka
rai turėjo nustoti važinėje, nes 
negalima spėt nuwalyti apigukty- 
tų szenių. 4

t Hcllenberge, Kas. Netoli 
nuo ežia tekanezeme upei y j atra
do auksę. Žemė isz upelio duoda 
isz tonos 80 dol. vertes gryno 
aukso. Taigi įrengtos ežia kasty- 
nės butų labai turtingos.

t Collorado ir Tennesse oras 
sziltas beveik kaip vasara. Tik 
pabaigoje Sausio ir pradžioje Wa- 
sario buwo truputis sniego; dabar 
sniego nėra visai ir atsitaiko szil- 
ti lytus, kaip wasara.

Uždarbiu moterų Chica
goj.

Pagal Praneszimę statistiszko 
biuro apie darbę Illlinojaus vals- 
tijos, Chicagoj to biuro isztirta 
apie uždarbį, dirbanezių 43 wiso- 
kiuose užsiėmimuose, 13363 mo
terų darbinįkių. Tame skaitliuje 
randasi 8264 siuvėjos, dirbanezios 
si u vinycziose vyriszkų drabu
žių; darbas tų paskutinių traukė
si, nesveikiausiose iszlygose, il- 
giausei ir užtatai tos ir užmokes- 
nį turi mažiausią. Apleisime tę 
dalį nelaimingų vergių, kurioms 
uždarbis vos ant kasdieninės 
duonos te užtenka ir perėisime 
į kitas dalis moteriszko darbo ir 
į jų padėjimę. Jeigu atskyrsi- 
me nuo to 13363 dirbanezias 
siuvėjiszkose wyriszkų drabužių 
dirbtuvėse 8264, tai pasiliks 
mums 5099 moterų dirbanezių 
kituose užsiėmimuose; isz tų gi 
tik apie 3467 statiszkas biuras 
surinko žinias apie jų privatisz- 
kę gywenimę. Isz to skaitliaus 
darbinįkių 3300 buwo newedu- 
sių, 67 apsiwedusios, 100 nasz 
lių, pasimetusių suvvyru, arba ap
leistų. Isz 3467 — tik 1802turėjo 
tėwus arba wyrus; 1159 neturėjo 
tėwų, 235 buwo tokių, kurias jų 
maitytojai apleido; 147 turėjo 
maityti sawo pasenusius tėwus, 
negalineziusjau dirbti; 153 turėjo 
gymi nes.*  Isz 2819 darbinįkių, tik 
707 padawė biurui žinias apie sawo 
iszleidimus, nes kitos, kę uždir
bo, atidawė tėvams. Žinoma, kad 
darbinįkė turi ir gerai pasirėdyti, 
nes apdriskusių darbdavėj*]  ne 
nori laikyti: amerikonys, la- 
biaus kaip kur kitur, mieruoja 
žmogaus wertę pagal apsirėdi- 
mę.2817—padavė žinias apie isz
leidimus ant apsirėdymo-Drabužiai 
kasztavo 20 d. mažiausei, iki 150 
dol.: vidutiniszkai gi darbinįkės 
iszleido ant drabužių 66 dol. ant 
metų.

Apie vidutiniszkę uždarbį ir 
laikę darbo Statistiszki Praheszi- 
mai paduoda sekaneziaa žinias: 
Mažiausei uždirba darbinįkės dir
banezios popieros dirbtuvėse ir 
litografijose, nes už 9—10 va
landų darbo gauna 4.08 dol. ant 
nedėlios vidutiniszkai; tabako 
dirbtuvėse už 10 valandų gauna 
— 4.31 dol. petneszų dirbtu
vėse—4.21 dol.; paskui eina dir
banezios cukernėse, mezginių dirb
tuvėse—po 4.80 dol; cigarams 
dėžių dirbtuvėse, už 10 valandą 
darbo, gauna—5.63 dol.; gorsėtų 
dirbtuvėse, už 10 valandų—5.33 
dol; kopertų laiszkams, už 8|— 
9į valandų—5.42 dol.; vinii, 
dirbtuvėse, už 9 valandas, gauna 
—5.11 doL dirbtuvėse popieri
nių dėžių, už 8—9| valandų— 
5.18 dol, gurbų dirbtuvėse, už 
9-10 valandų—5.13 dol.;pan- 
czekų mezginycziose, už 8| vai. 
—6.03 dol.; dirbtuvėse paten
tuotu vaistų, už 7-8 vai.—6.93 
dol, kravatų dirbtuvėse, už 8| 
vai.—6.97 dol.; skalbėjos, už 
9—10 vai. 6.30 dol.; pirsztinių 
dirbtuvėse ui 9| vai. — 6.26 
dol.; kailių dirbtuvėse už 8—8| 
vai.—6.59 dol.; vnsariszkų vy- 
riszkųdrabužių siuvinycziose už 
9 vai.—6.30 dol.; cigarų dirb
tuvėse, už9—10 vai.—6.57dol.; 
peltakių dirbtuvėse, už 9 vai. 
—6.02 dol.; prie knįgų apdirbi
mo už 8—10 vai.—6.58 dol.; 
mėsinycziose, už 8—10 wal.— 
7.94 dol.; uniformų dirbtuvėse, 
už 10 vai.—7.04 dol.; sziauczis- 
kose dirbtuvėse už 9|— 10 vai. 
—7.17 dol.; Telephonų stacijose 
už 8—9vai.—7.41 dol.; matracų 
ir paduszkų dirbtuvėse, už 10 
vai.—?.06 dol.; kazyrų (kvor
tų) dirbtuvėse,už9| vai.—10.25 
dol.; knįgųspaustuvėse, už 8—9| 
vai.— po 10.52 dol ant nedėlios.

Žinoma, uždarbis ežia paduo
tas yra vien vidutiniszkas, nes 
yra ežia kiekvienoje darbo daly
je uždirbanezių lygiai mažiaus, 
kaip ir daugiaus. Nevienoje mo- 

•terų aprodymo dirbtuvėj kanto-

Nev Yorke, Brooklyne ir 
Bronsville susztraikavo darbinį 
kai kelnių siuvinyczių. Taigi 
3000 moterų ir 2500 vyrų dirbair- 
czių tose siuvinycziose likosi be 
darbo. Sztraikas vienok pasirodo 
reikalingu, nes, ypacz darbinįkės 
dirbtuvių, ? už 12—14 valandų 
darbo negalėjo nė tiek uždirbti, 
kiek reikia ant pergyvenimo 
žmogui. Iki sziol tose dirbtuvėse 
merginos uždirbdavo po 3—4 dol. 
ant nedėlios; vyrai gi 7—10 dol. 
Tuom tarpu kontraktoriai dar nu
mažino užmokesnį, ir teip per 
mažę už darbę. Perėitę žiemę už 
pasiuvimę poros kelnių dar mo
kėjo 20—45c.; dabar gi 10—30c. 
bet ta darbę atlieka trys darbi
nį kai, taigi tie 10c. už pasiuvi
mę dalinosi į 3 dalis: siuvėja 
gauna daugHmsei, lygintoja ma
žiaus; užbaikeneziai gi darbę pa
silieka tik 1c. nuo tos poros pa
siutų kelnių. Taigi matoma, kad 
isz tokio uždarbio nieks irpusba- 
džiai gyvendams ne užsilaikys.

* Chicagoj 9000 dirbinįkų, 
dirbanezių siuvėjų dirbtuvėse, 
nustojo darbo. 600 sukirpėjų dir
banezių pas 20 kontraktorių pa
liovė dirbę, bet 600 sukirpėjų 
parengia darbę 9000 siuvėjų, to
dėl tokiu budu siuvėjai nustojo 
uždarbio. 9 kontraktoriai ta
rėsi su prigulincziais į “Uniję” 
sukirpėjais; pas juos dirba 200 
sukir|>ėjų, prirengenezų darba 
3000 siuvėjue. Rengėsi į Chicagę 
atkakti prezidentas Unijos darbi- 
nįkų—gal jis pradės taikyti dar- 
binįkus su kontraktoriais.

Isz Shamokin, Pa. isz prie
žasties sustojimo darbų, krausto
si žmonės į kitus krasztus. Krau
stosi isz miesto daugiausiai sve- 
timtaueziai, kaip antai: vengrai, 
lenkai, italijonys. o gal ir lietu
viai. Skaitlius apleidžianczių 
mieslę dauginasi kas dienę: vie
ni grįžta į savo senaję tėvynę, 
kiti gi į kitus krasztus Suvieny
tų Walttijų. VVidutiniszkai įsi- 
krausto isz szito kraszto po 50 
žmonių ant nedėlios; į Europę 
grįžta dar daugiaus.

Isz Senney Mich. raszo apie 
atsitikusię nelaimę. 4 darbinįkai 
likosi užmuszti ir 7 sunkei sužei
sti medžių krautuvėse NJc Kayo. 
Garinė maszina lupimui kelmu su 
neiszpasakytu greitumu pradėjo 
ristiesi szėnėmis ir tuos 11 dar- 
binįkų suvažinėjo. Czia siauezia 
baisi audra, todėl iaz syk negali
ma buvo pasiskubinti su pagelba.

5 hz Grape Creek III., ra
szo, kad tenai darbai prie anglių 
eina labai gerai: dirba pilnas die
nas visi brokeriai ir da ketina 
vienas naujas brėkeris atsidary
ti, kuris bus didžiausiu isz visų 
sziaudieninių ir daugiausei tenai 
darbinįkų patilpsę,

Chicagos darbinįkai dirbanti 
cigarų dirbtuvėse rengia sztrai 
kę, nes kompanijos stengiasi 
jiems užmokėsnį numažinti. Pa
reikalavo jie nuo darbinįkų Uni
jos $100000 dėl paszelpos laike 
sztrai ko< 

c
• Isz Duryea, Pa. raszo, kad 

darbai anglių kastynėse, kaip ir 
kitur, czia teiposgi susilpnėjo. 
Brekeriai dirba daugiausei po 5. 
arlm 4 dienas, o tūli net vos po 
3 dienas ant nedėlios.

Isz Harvood Minės Pa. ra
szo, kad darbai anglių kastynėse 
ir czia sumažėjo; darbinįkai dir
ba vos po 3 dienas ant nedėlios.

ro darbinįkė uždirba ir po 25 dol. 
ant nedėlios; po tiek jau uždir
banezių yra ir kravatų, uniformų, 
Hziauciszkose dirbtuvėse, spaustu
vėse. Tei|*osgi  siuvėjų dirbtu
vėse, dideliuose sztoruose po po- 
rę tuzinų moterų randasi tokių, 
kurios uždirba po 20 dol. Ibz vi
so skaitliaus biuro surinktų žinių, 
yra: 28 moterys gaunanezioe po 
15—20 dol. ant nedėlios; 893 
gaunanezioe 5—6 dol. 120 gi tik 
2—>3 dol. Mažiausiai g'\ uždarbis 
yra 1 dol.

T Isz San Dance, Wyo. Czia su
sitvėrė draugystė turiuti 3 m ii. 
dolierių kapitalo, kuri rengėsi pra
dėti nauję geležinkelį nuo Spear- 
feak iki San Dance.

Nev Yorke susztraikavo 
darbinįkai litografiszkų dirbtu
vių ir graverai. Prie ^ztraiko 
priguli 1000 darbinįkų; pusė įsz 
jų gyvena Nev Yorke..

5 hz Whiting Ind. raszo, kad 
czia užsidegusio gazo tapo apde
ginti 4 lenkai: du isz jų, tapo 
sunkei apdegę ir du hng1 
viaus. Pravardės apdegusių yra: 
Drygelski, Zagrzebski, Jablofi-ki 
ir Loch.

Wisokios Žinios.
• Koksai tai kaimo mokintojas 

Galicijoj, Szczepaniak, iszrado 
prietaisę nuiminėjimui visokių 
paveikslų isz labai toli. Su pa
gelba tos priėtaisos, paveikslan, 
galima nuimti teip sakant pa veik-' 
slę kokio nors kraszto Lietuvoj, 
nereikalaujant dėlto į Lietuvę 
keliauti; gal, Amerikoj būdams, 
matyti kę veikia žmonės kokia
me nors kraszte Lietuvos. Už 
tą iszradimę Wienos fabrikantai 
pasiūlė Szczepaniakui 300000 
guldenų, norėdami įrengti dirb
tuvės to naujo iszradimo.

• *
• Dabar žvaigždžių tėmytojų 

tapo surasta ant dangaus žvaigž
dė su szluota arba, kaip ję vadina, 
kometa. P. Perin, direktorius 
Lick’o observatorijos iszrokavo, 
kad tojė žvaigždė atsiranda 40 
milijonų mylių nuo žemės ir kad 
jįje kasdienę artinasi su greitumu 
1| milijono mylių. Profesorius 
Leuschner priduria, kad isz to 
artinimosi mums nėra nė jokio 
pavojaus, nes tojė kometa nuo 
1 Kovo perkeis savo kelię ir 
pradės vėl nuo žemės tolintiesi.

•* *
• Prekėjas Kuszlarev, agentas 

sziaurėse tirinėjenezio norvego 
Fritjoff Nanseno, praneszė į Ko- 
lymskę, S i be rijoj, kad iszkelevęs 
su savo laivu trys metai atgal į 
sziaures, Nansen, laimingai nuke- 
levo iki pats sziauriniui žemes 
galui ir kad tenai atrado jisai 
plotus sausos žemės. Iki sziol dar 
nieks iki ten ne buvo dasigavęs; 
toliausia vieta,į kokię į sziaurius 
tirinėtojai buvo įsigavę, dar bu
vo ant 225 musiszkių mylių nuo to 
žemės galo. Toliaus nukeliauti ne- 
daleido ledai ir szalcziai. Dabar 
jau ir itz Archangelsko raszo, kad 
Nansen grįžta jau atgal į savo 
tėvynę.

• •
t Profesorius Garner, iszsiųs- 

tas Chicagos Afrikaniszkoe mok- 
sliszkos draugystės į Afrikę dėl 
isztyrimo, ar bezdžionkos terp sa
vęs kalba ir kokia jų kalba, da
bar jau sugrįžo atgal isz savo 
kelionės į Amerikę. Prof. Gar
ner esęs persitikrinęs, kad bez
džionkos terp savęs kalba; tūlos 
jų veislės, kaip sako, esanezios 
net iszmintingesnės ir noriaus 
kalba neng tūlos Afrikos gyven- 
tojų gymines. p. Garner, sakosi, 
suraszęs net alfabetę (literas) 
bezdžionkų kalbos. Netrukus gal 
atsiras Amerikoj kokia draugys 
tė, kuri pradės ir knįgas bez 
džionkoms spaudinti ir tokiu bu
du Amerikai iszpuh garbė užpa- 
matavimo bezdžionkų kalbos 
raszlavos.

• •
* Profesorius Frazer isz Edin

burgo persitikrino, isz daugelio 
bandavojimų, kad žmogus gal 
teip priprasti prie nuodų gyva 
ežių, kad paskui jau jų įkandimas 
žmogui nieko nevodyja. Darė jis 
bandavones su baisiausiuusia gy 
vatia. Jisai skiepiję kelis kartus, 
pradedant nuo. silpnų nuodų ir 
nuolatai nuodingumę jų didina. 
VV'aistę tę jisai praminė antiveni- 
na. W ai s tas tas iszgydo žmogų 
net į puse valandos po įkandi
mui. Iki sziol gydytojai ne ture 

jo nuo gyvaezių įkandimo geres
nio vaisto, kaip iszdeginti tuo- 
jaus įkandimo vietę, bet jeigu 
nepadarė tuojaus, jau paskui ne
įėjo iszgelbėtti įkasto. Sziltuose 
krasztuose daugel žmonių mirszta 
nuo gyvaezių įkandimo. Wien 
Rytinėse Indijose net po 20.000 
žmonių ant metų nuo to pasimir- 
davo; taigi dabar Dr. Fraser’o 
iszrasias vaistas pasirodo labai 
reikalingas.

•

• Nesutikimai tarp Maskolijos 
ir Japonijos atkreipė akis svieto 
ant japonieczių: ne viens klausia, 
kas jie toki yra, jeigu stengėsi 
priesztarauti galingai Maskolijai. 
Teisybė, Japonija kur kas mažes
nė už Maskoliję, bet ji darbsz- 
tesnė; iszdirbimai jų geresni ir pi
gesni todėl, kur jų iszdirbimai 
pasirodo, iszpalengvo iszstumia 
iszdirbimus kitų krasztų. Apie 
apszvietimę žmonių galima sprę
sti pagal skaitlių laikraszczių, 
įr jų skaitytojų. 1893 m. Japoni
joj buvo 767 iszleidžiamų viso
kios įtalpos laikraszczių, terp ku
rių buvo: apie visokias žinias— 
347; moksliszkų — 170; tikėji- 
miszkų —68; apie užlaikimę 
sveikatos (higieniszkų)—45; a- 
pie augintinę ir mokinimę vaikų 
— 74; apie tiesdarystę — 13; o- 
ftcijaliszkų taigi valdžių iszlei*  
džiamų—39; ir 6 laikraszcziai inai- 
szytos mažesnės vertės įtalpos. 
1887 m. tų laikraszczių 18248305 
egzempliorių buvo per pacztas 
iszsiųstų (taigi vienas egzem- 
plioras ant 2 gyventojų kraszto); 
1891 m. ta^)o iszsiustų jau 490 
81972 egzempliorų, taigi iszpuo- 
la jau po daugiaus kaip po 1 eg- 
zemplioię ant kiekvieno gyven
tojo (Japonija turi 42 mil. gyven
tojų, taigi 18mil. mažiaus neng 
Suvienytos ^Valstijos Amerikos)/ 
Wiens laikrasztis iszpuola czia 
ant 55000 gyventojų. — Pas 
mus ant 3000000 gyventojų tu
rime 12 laikraszczių, taigi viena 
ant 250000 gyventojų; viens 
gi skaitytojas musų laikraszczių 
iszpuola vidutiniszkai ant kiek
vieno 250 žmonių.

•t 
Benadas Milukas.

Su visais giminėms, draugais 
ir susiedais (isz tėvynės) pasida
linu liūdna naujiena, jog mano 
diedukas,BENADAS MILUKAS, 
parsiskyrė su sziuomi svietu 
Szesztakave (savo tėviszkėje) 
31 d. Sausio szių metų. Paliko 
apraudojanezię jį savo prisiegę 
Kristę, (s-u kuria iszgyveno 55 
metus), 3 sūnūs ir 4 dukteris — 
visus su szeimynomis, gražiai ap
rūpintus, kožnas sau turinezius 
daiktelį. Palaidojo jį ant Ruda
minos parapijinio kapinyno 2 d. 
Wasario (per Grabnyczias).

Wietinis Rudaminos klebonas 
kn J. Sadauskas, isz tikros szir- 
dies rūpinosi, kad kuogražiausei 
ir kaip pridera krikszczionims pa
laidoti velionį (nabasznykę); at- 
laikięs dvejas miszias szventas 
už a. a. Benado duszię, pats kle
bonas pasakė pamokslę. atgiedo
jo bažnytinias maldas už numiru
sius ir palaidojo į atilsį savo bu
vusį parapijonę. Skaitlingai su- 
susirinkę volionio giminės ir su- 
siedai, atiduodami jam paskutinį 
žemiszkę patarnavvimę, apgailys- 
taudami minavojo jį vien kaipo 
“teisingę, mielaszirdingę ir dar- 
binįkę žmogų”.

Warde visų a. a. Benado gi
minių, siuneziu szirdinga padė- 
cavonę guodotinam kn. J. Sa
dauskui už malonumę, kurį tei
sės padaryti dėl velionio irjįap- 
gailistuujenezių jo vaikų, anūkų, 
giminių ir susiedų; teipgi vardan 
crikszczioniszkos meilės meldžiu 
ypacz gimines ir draugus atsimį- 
ti a.a. BENADĄ MILUKU savo 
maldose.

Antanas Milukas.
Kardas.

Naujas lietuviszkas laikrasztis 
pradės iszeidinėti Baltimorėj, Md. 
Adresas redystės: W. Karalius 
215 S. Green str., Baltimore,Md.



ISTORIJA
Suwienytu Walstiju

AMERIKOS.
(Tasa.)

Tas kariavimas traukėsi per szeszias nedalias 
no pradžios iki puses Birželio. Tai kasztavo Unijos 
armijai szeszesdeszimts tuksi ancziu wym. Konfe 
deratu nustojimas buvo mažesnis, ant treczdalio 
neng Unijos. Galas kariavimu buvo, kad Unijos 
armija liko pertraukta prieszai apkasus Peterburgo 
ir Richmondo.

Tuom paežiu laiku kaip didžioji armija Virgi
nijos leidosi prieszai Lee, Gegužyje, dwi sutartos 
keliones buwo pradėtos. Kolumna po Jenerolu Si- 
gel, potam po jenerolu Hunter, trauke žemyn 
Shenandoah lomos. Ji patiko. konfederatu šyla ir 
tapo sumuszta.- Hunter trauke ant Lynchburg, bet 
tas bu v o per d rūtas pa i m tie; teip Hunter atsitraukė 
in West Virginijos kalnus.

Antra isz sutartųjų kolumnu buvo po jenerolu 
B. F. Butler. Kada Graut užpuolė Lee Spottsyl- 
vanijoje, Buttlerio kolumoa buvo paimta in trans
portus ant upes James ir iszsodinta City Point- 
te ir Berrauda Hundred’e. Ju užduote buvo 
paimtie Petersbmga; betezitas užmanymas liko nu- 
bloksztas. Kada Potomac’o armija musze sau kelia 
prie Chiekahominy, daugumas isz “James Armijos”, 
ivadinarnos /kaipo Buttlerio šyla, pristojo prie jos 
Cold Harbor’e.

AV iltis Unijos komandieriaus, pereinant James, 
buwo užimtie Petersburga pirma, pakol da nesu- 
sidrutinias. Sutikmej su szituom, staigus iszsimu- 
szimas in prieszaky szitos vietos tapo mėgintas, 
18 d. Birželio. Szitas užpuolimas ir dar keli kiti, 
atlikti per sekauczias kėlės dienas, tapo atstumti.

- Jeneroias Grant dabar mate, jog konfederatai 
turėjo pa vargt i e. Dėlto jis atsidavė ant ilgo 
apgulimo. Lee laike apemias didelia linija ape 30 
myliu, kuri bego no pietvakarines puses Peters 
buigo in sziaurryczius Riczmondo. Unijos armijai 
iszdirbo dailias kastynes ir pradėjo apgulima.

Laike apgulimo Petersburgo ir Richmondo, 
kuris tensesi no Birželio 1864 metu iki Balandžio 
1865, daug susiemimu ir keletą svarbiu musziu 
atsiliko. Kartkartėm s viena puse turėjo pasekmių, 
kartais kita. Bet / wisiszko pergalėjimo nei viena 
puse ne ingijo.

Wienas dalykas, no kurio daug galėjo lauktie, 
buvo expliodavojimas baisios minos parako, kuri 
traukėsi po wienos konfederatu drutvietes prieszai 
Petersburga. Mina tapo padegta 30 d. Liepos ir 
isznesze in padangias kastynias. Muszanczioji ko- 
lumna tada pasikėlė grūstis per Petersburga, bet 
kariumene tapo atmuszta.

Apgulimas VVaszingtono. — Liepoje, Lee, su 
stabdias Granta prieszai savo linija ir nuvijas She- 
nandoaho kolumna isz Hunterio in West Virginija, 
nusiuntė kolumna in sziauria, po jenerolu Early, 
dėl muszimo ir, jeigu galima, užimtie VVashing- 
tona. Early perejo Potomoc’a in Marylanda, kur 
jis pamusze šyla Unijos kariaunos, po jenerolu Lew 
Wallace Monacacy’o, 9d. Liepos ir tada nuėjo ant 
apkasu aplink Washiugtona.

Atradias Washingtono kastynias drūtesnėms, 
negu buwo mislita, anksti sugryžo in Virginija. 
Jis paėmė su sawim didelius iszpleszimus isz Ma- 
rylando ir Pennsylvanijos ir sudegino miestą Cham- 
bersburg, 30 d. Liepos.

Kariavimas Sheridan Lomos.— Šyla įk) jene
rolu Wright atskirta per Grantu no Potomoc Armi
jos ir nusiunsta dėl apgynimo \Vashingtono, seke 
Early’o armija in Shenandoah loma. Ta armija ap
sistojo truputi in pietus no Harper’s Ferry.

Del komandawojimo tos lomos armijos 
Grant nusiuntė jenerola Sheridan’a. Jis pradėjo ka 
riautie priesz Early Rugseje menesyje. Kova po 
Winchester atsiliko 19 d. Rugsėjo. Konfedera
tai liko sumuszti ir atsitraukė pietų linkon.

Sheridan pasikėlė ir apsistojo Cedar Creek’e. 
Cze Sheridano armija (jam neesant) tapo užpulta 
per Early 19 d. Spalio ir nustumta. Po atsitrauki
mo keliu myliu, armija apsistojo, pribuvo Sheri
dan ir vėlai ta diena, Unijos armija atgal nustū
mė konfederatus, kurie dabar jau negalėjo atsilai- 
kytie. Grant prisakė Sheridano armijai iszsiskleistie 
po vaisinga Shenandoah loma, idant konfederatu 
armija ne turėtu isz kur maitintis.

Sherman’o kariavimas. — Kada Grant, Ge
gužyje, pradėjo trauktie no Rapidan ant Richmon
do, Sherman, komandavojenlis vakarine Unijos 
armija pasikėlė isz Chattanooga traukti ant At
lanta, Georgijoje. Wakarine konfederatu armija 
buvo dabar po jenerolu J. E. Jonstonu, Kurio ar
mija gulėjo Dalton’e.

Sherman pradėjo judintis 6 d. Gegužio. \\ ie- 
toje užpultie ant savo prieszininko, jis atliko ke
lias mažas weikmes. Pasekme®buvo ta, kad John- 
ston apleido wieta no vietos, kol ant galo jis pe
rejo C h a tt ah o oc he e upia ir atsitraukė prie 
kastyniu Atlantos, widurije Liepos men.

Laike szito marszo keletas svarbiu weikmiu 
atsitiko. Labjausei žymios buvo: susiemimas po 
R e s a c a (14 ir 15 Gegužio), po Dalias (25- 
28 Gegužio) ir Kenesav M ou n ta i n (no 22 

tBirželio iki 3 Liepos)
Konfederatu valdžia buwo neužganėdinta isz 

atsitraukimo Johnstono ir jis tapo atmainytas per 
jenerola H ood.

Kada Sherman rengėsi užpultie ant Atlantos, 
Hood padare tris smarkius smūgius Unijos armijai, 
22, 23 ir 28 Liepos. Szitie ne buvo pasekmingi, 
nes Sherman mėtėsi aplinkui ir insigavo terp 
Hoodo ir Atlantos, ir užėmė ta miestą 2 d. Rugsėjo.

Hood dabar prijeme drąsu plana. Jis pasitrau
kė atarai keliu, kuriuom Sherman ėjo ir užgrieb
damas Sherman’o linija dėl dastatimo 
reikalingu pabūklu, privertė armija atkris- 
tie. Planas vienok ne nusisekė, nes Sherman, se
kins nekiek Hooda, nusiuntė jenerola George H

Thomas, su didelia šyla, prieszintis Hood’ui, o 
pats sugryžo in Atlanta ir rengėsi trauktie pietų 
linkon prie mariu. Tokiu budu buvodu kariavimai 
Hood’o kariavimas prieszai Thomas’o ir Shermano 
marszas per Georgija.

Hood’o Kariawimas. — Tuoj Hood padėjo sau 
’užmiery užimtie Nas h v i I le. Cze Thomas apsi- 
| stojo su savo syloms.

\ Kada Hood trauke antNashville ,ir viena isz 
Unijos kolumnu po jenerolo Schofield at
sitraukė atgal in ta paczia wieta, susiemimas in- 
wyko Franklin’e, 30 d. Lapkriczio. Cze Hood 
patiko baisu atstūmima, kureme jis nustojo daug 
oficieriu.

Konfederatai dabar pasikėlė ir apgulė N ash- 
ville. Po dvieju nedeliu rengimosi, konfedera
tai tapo staigu užpulti per Thomas’a, 15 d. Siekio 
ir liko dikcziai sucziupineti. Muszis atsinaujino 
sekanczia diena, kurioje Thomas pergalėjo. Hood 
turėjo atsitrauktie ir vejamas no Thomas’o, jo ar
mija baisei nukentejo, teip kad jau niekad negale 
jo twirtai atsistotie.

Shermano Marszas. — Kada Hood nepasek 
mingai kariavo prieszai Thomas’a, Sherman per
kirsdamas jo susineszimus su sziauria ir sudegin
damas Atlanta, pamėtė savo keliavima per Ge
orgija. Jo užduote buwo atimtie no konfederatu vi
sa galia dėl užlaikimo armijos, einant per vidury 
konfederacijos ir panaikinant visus reikalingus daik 
tus.

Sherman pradėjo no Atlantos, puseje Lap
kriczio. Jis perkirto placzia erdmia, eidamas pa 
siskleidias in pietus. Konfederatai ne turėjo armi
jos dėl tikro atsiremimo. Teip, mažiau kaip iu me- 
uesy, Sherman dasieke mariu, arti Savannah. Wie 
nintele periszkada buvo drutviete Fort Mc Al- 
lister, kuri liko paimta po musziui. Po szito, 
Unijos armija tapo pastatyta dėl susineszimo su 
Unijos laivynia netoli kranto. Fort Mc Allistiv 
tapo apimtas 13 d. Siekio; Savannah 21 d. Siekio. 
Szitas užbaigė Shermano kariavima 1864 meto.

Kiti Wbikalai. — Mes matenie istorija dvieju 
didžiųjų kariavimu 1864 meto. Bet buvo da dik- 
czei kitu veikalu laike to meto ne visai surisztu 
su didėja armija. Szitie yra: —

Pirmas: jeneroias Seymour atliko expedicija 
isz Port Royal, South Carolinoje, in Florida. Su 
sirenume pas Olustee, 20 d. Wa*ario, jis liko 
sumusztas.

Antras: Wasaryje, jeneroias Sherman, pirma 
negu jis nuėjo in Chattannooga, atliko expedicija 
isz \Vicksburgo dėl iazdraskimo geležinkeliu 
Sziaurineje Mississippi. Szita buwo pasekminga 
tik dalyje. Konfederatu jeneroias F<»rest sumusze 
Shermano kavalerijos kolumna ir tada inejo in 
Tennessee dėl grėbimo. Jis užpuolė ir paėmė Fort 
Pillov, kureme buvo garnizonas, sudėtas dau- 
giausei isz mgeriu. Tūlas skaitlius ju tapo iszskers- 
tas. •
• Treczias: Generolas Banks, Kovo menesyje, 
vede expedicija isz Nev Orleane in Red River 
pavietą, Louisianoje, Jis buwo szelpeinas per lai
vynia po Admiralu Porter. Du musziai tapo atlik 
ti: pirmas, Sa bi ne Cross Roads, 8 d. Balan
džio, su pergalia konfederatu; ir antras, Plea- 
sant H iii, be iszriszimo. Expedicija liko pa
mesta.

Weikalai ant vandens. — Liepoje 1864 m. 
expedicija, susidedanti isz drūtos laivynes po Ad
miralu Farragut ir kariumenes ant žemes po Ge
nerolu Granger, buvo iszsiusta prieszai Mobile. 
Prieplauka Mobile buvo apsaugata per tvirtynias 
Morgan irGainesir per konfederatu laivynia.

Farragut muszyje prie tvirtyniu nustojo tik 
vieno laivo. Jis susiėmė su konfederatu aptrauktu 
aivų “Tenaesse”, kuris tapo susilpnytas ir paim 

tak. Žemine ir vandenine sylos tada paėmė tvir 
tynias ir teip užėmė Mobile Bay (mariu koj i). 
Miestas vienok ne pasidavė iki pavasario 1865 m.

Panaszi expedicija ant kranto buvo atlikta 
prieszai konfederatu drutvietia Fort Fisher, 
North Carolinoje, kuri gynė ineiga in portą Wil- 
mington. Admirolas Porter su laivynia ir Gene
rolas Butler su žemes šyla, užpuolė ant t virty nes. 
Siekyje. Isz bombardavojimo niekas ne iszejo ir 
užpuolimas žemes sylos tapo atstumtas. Expedici- 
ja tada atsitraukė prie Monroe tvirtynes. Sekan- 
ty menesy Generolas Terry užpuolė ant Fort Fi- 
sher ir paėmė jy 15 d. Sausio.

Ne apsakomai daug nužudė ta meta Ameriko- 
prekyste isz priežasties tulu konfederatiszku van
deniniu pajiegu. Labjausei naikinancziu isz 
ju laivu buvo “A laba m a”, po kamanda kapi
toną Semmes. Laikas veikmes to ženklyvo laivo 
)uwo užbaigtas kova, atsilikusia szale prieplaukos 
Cherbourg France. Suvienytu Walstiju laivas 
Kear-Sarge, su kapitonu Winslov, užpuolė ant 
Alabama Birželyje ir paskandino jy.

Antras atsižymejas ant vandens veikalas bu
vo sunaikinimas konfederatu geležinio laivo A 1- 
bemarle, prie Plymouth, North Carolinoje. Szi
tas liko nuveiktas per leitenantą Cashing, kurs 
pririszo torpeda prie Albemarle, kuri expliodavo 
ir paskandino jy.

Rudenyj 1864 m., Abraham Lincoln liko isz 
naujo aprinktas Prezidentu ir Andrev Johnson 
tapo aprinktas vice prezidentu. Kandidatas De 
mokratu partijos buvo jeneroias George B. McClel- 
lan. Bet republikonai eme virszu.

(Toliaus bus.)

Užsimszykite “Lietuwa” ir užsimo
kėkite už ja $2, o gausite puikia sapnų 
knįgelia ir kalendorių dowauų.

Prisiųsdami pinigus, visad^ dėkiteszitokį adresp

A. 01szewskis,
954 33rd St., CH1CAG0,111.

APIE

ŽEMIA ir KITUS SW1ETUS,
JŲ BUWĮ ir PABAIGA.

Pagal Heilpernji.

(T?M.)
Taigi dabar tu

rime du trikampius: vienas didelis ant žemės (pa
veiksi. 9), kitas gi mažasis ant popieros (paveins- 
las 11); abudu juodu turi po 2 kampu lygius, taigi 
kaip jau žinome, siena AB turi būt tiek kartu di
desnė už siena CB, kiek kartu antrojo siena WS yra 
ilgesnė už RS. Kiek kartų WS didesnė arba ilgesnė 
už RS t{i lengva iszmatuoti, nes tai maži brukszniai 
ant popieros. Daleiskime, kad iszmieravus radome, 
kad RS telpa 9 syk bruksznyje WS, arba kad WS 
yra 9 syk ilgesne už RS, taipgi ir brukszni* AB 
turi būt lygei 9 syk ilgesnis už CB, o kad CB, kaip 
pasakyta augszcziaus, turėjo 18 mastų, taigi bruk- 
sznisAB turės 9 syk po 18 mastų arba: 9x181.y. 162 
mastų. Tokiu budu, nors ne iszmieravome su ver- 
pedia kelio nuo A iki B, bet tik tolumą nuo C iki 
B, galime tikrai žinoti, kaip toli yra iki medžiui, 
t. y. kaip ilgas yra bruksznis AB. Kiekvienas gal 
bandyti tokiu budu iszmieruoti tolumą nuo kokio 
nors daikto kambaryj, nesiartinant prie jo. t. y. ne- 
mieruojent to su verped'a. Nesuvisu tai iszpuola 
teisingai, nes labai sunku yra nutaikyti lygumą kam
pų ( mokslincziai, mieruodami tolumą vieno dan- 
giszko svieto nuo kito prisilaiko, kitokio budo, 
bet tą jų būdą mieravimo per sunku butu supras
ti, todėl parodome ežia, nors nesuvisu teisingą, 
bet lengviausią), bet visgi rodosi kiekvienas su
pranta, kad tokiu jau budu galima iszmieruoti ir 
tolumą, iki mėnuliui arba iki žvaigždei. Daleis
kime, kad dviejose vietose ant žemės stovi du 
žmones, paveikslan, vienas vietoj B, kitas C (pa
veiks.9) ir kad abu isztiesę žiūronus, dūdeles ar
ba lazdas tiesiog į mėnulį, visai teip, kaip buvo 
nutiestos lazdos į medį, ir iszmieravo pasilenkimą 
savo žiūronų į žemę, arba kitaip sakant kampų, 
kokį daro nukreiptas į žemę žiūronas su brukszmu 
nutiestu terp tuodviem dviejose vietose stovin
tiem žmoniin- Tolumą vieno nuo kito tų žmonių 
lensrvai iszmieruoti galima, taigi turime ežia kai- 
po didelį trikampį, pasirementį savo apaezia ant 
žemės ir siekentį virszutineme susirėmime sienų 
iki mėnuliui, teip kaip musų pirmutinis trikampis 
gulėjo ant žemės ir savo sienų susirėmime pasie
kė medį, kada stengėmės! iszmieruoti tolumą iki 
medžiui. Jeigu dabar nupieszime trumpą brūkšnį 
ant popieros ir prie jo dvi kerti arba du kampu 
tokiu jau, kokius padarė nukreipimas žiūronų su 
bruksziuu nuvestu terp dvieju žmonių su žiūronais, 
teip kaip tai pirma padarėme ant paveikslėlio 11, 
tai reikia vien iszmieruoti kiek kartų siena tri
kampio papieszto ant popieros, paveikslan siena 
WS bus ilgesnė už sieną RS, tai tiek jau toluma 
terp dviejų žmonių stovinezių dviejose vietose su 
žiūronais arba apaezia trikampio siekenezio 
viražui mėnulio, paveikslan, bruksznis CB bus ma
žesnis už kitą sieną to trikampio pasiekenezią 
mėnulį Paaiszkiname dar, kad paduodame tą bū
dą mieravimo tolumos nuo žemės iki kokiam nors 
dangiszkam svietui, idant parodyti, kad kiekvie
nas žmogus gal pats tą, nors ne su visu teisingai, 
iszmatuoti ir todėl, kad tą būdą lengviausei yra 
suprasti; astronomai, arba mokslincziai užsiimanti 
tėmijimais dangiszkų svietų tuom būdų nepasi
naudoja, nes jiems reikia suvisu teisingai iszmie
ruoti, bet jų būdas mieravimo ne butu supranta
mas, todėl jį apleidžiame; mums užteks ir leng
viausioje budo. i

Kaip iszmatuoti nuo žemės didumą 
mėnulio? Jeigu jau žinome, kaip toli yra nuo 
žemės iki mėnuliui arba iki kitam dangiszkui 
svietui, tai lengva iszmatuoti to svieto didumą- 
Paimkime ant paveikslo pinigą, cidabrinį pusdo- 
tierį ir laikykime jį priesz akimis tokioje tolumo
je, kad jisai uždengtu mums suvisu menulį; taigi 
tas pusdolieris tą syk rodysis mums teip didelis, 
kaip ir mėnulis, nors žinome, kad jisai yra mažu
tėlis, o tai isz tos prižastės, kad mėnulis (teip kaip 
ir visoki daiktai) iszrodo mums tiek kartu ma
žesnis už aną pusdolierį (arba už kitą kokį daiktą), 
kiek kartu toliaus jis atsiranda nuo musų akių neng 
tas pusdolieris. Kiek kartu mėnulis tolinus bus 
nuo musų akių, tą lengva bus iszmatuoti (nes ži
nome kaip toli yra iki jam, tolumą gi pusdolierio 
nuo akies teipogi galime iszmieruoti), nes jisai 
tiek kartu bus didesnis už musų pusdolierį, kiek 
kartų toliaus už jį jis Atsiranda nuo musų akių. 
Persitikrinsime, kad pusdolieris laikomas tiesiog 
priesz akis uždengs mums mėnulį pastatytas 127 
colius nuo akies, bet kad mėnulis nuo žemės yra 
50000 mylių arba 14700,000000 colių, taigi isz vi
so toluma jo bus didesnė nuo musų akies 115748 
000 kartų neng pusdoliėrio, taigi jisai tiek, t. y. 
115748000 kartų bus didesnis už pusdolierį, bet 
kad pusdolieris turi apie 1 colį skersai, taigi mė
nulis turės 115748000 kart dauginus arba 115748 
000 colių skersai, arba, kaip tą skersumą vadina
me, diametras menulio turės 115748000 colių ilgio 
arba 400 mylių. Tą galima atrasti ir kitokiu bu
du, bet tas jau galėtu būt nesuprantamas. Žvaigž- 
dinįkai arba astronomai, žinoma, nevartoja pusdo
lierio norėdami iszmieruoti didumą dangiszkų svie
tų.
KĄ GALIME ANT MENULIO MATYTI? AR ANT JO GY- 

‘ WENA ŽMONES?
Jeigu mėnulis taip jau kaip ir žeme yra toks 

tamsus apskritys, apszviestas vien saulės spindu
lių, tai ne viens gal paklausti, kaip iszrodo jo pa- 
virszius, ar jisai panaszus į žemės puvirsziu, ar yra 
ant jo toki jau kalnai ir terpkalnės, upės, ažemi, 
jūrės ir oceanai; ar žaliuoja ant jo pievos ir gi
rios ar szlamszczia, ar gyvena žmones iržven’s, ar 
yra ant jo koki nors gyvuliai ir augmens? Isz vi
gų dangiszkų svietų mėnulis yra areziausei žemės 
ir todėl galima jam prisižiūrėti. Jau tiesiog aki
mis, be pagelbės dangi>zkų žiūronų arba teleskopų 
matome ant mėnulio juodus Įaszus, kas reiszkia,kad 
jo pavirszius ne ly^us; žiūrėdami per gerus, labai 
padidinanezius (pritraukenezius) teleskopus, mato
me mėnulį didokai padidintą ir galime jį apžiū
rėti visaip. Apžiurpmas per tokius žiūronus arba 

teleskopus mėnulio pavirszius rodosi daug nely
gesnis, neng žemės. Matome ant jo daugel szeszė- 
lių (juodų, tani-ių vietų) ir apszviestų (t. y. bal
tų), isz ko galima spręsti, kad ant mėnulio yra 
ir apszviesti kalnai ir szeszelyj eaanezios terpkal
nės. Augsztį tų kalnų isz jų gzeszėlio ir iszmieruo
ti galima. Tamsios vietos, tai kalnų szeszėliai; 
kas žingeidžiausias, tai kad ant mėnulio matyti ga
lime daugel ugninių kalnų arba vulkanų; ežia 
yra jų kurkas dauginus neng ant žemės. Nė vienas 
vienok isz tų ugninių kalnų dabar jau nemeta isz 
savo vidurių ugninio skystimo, nė durnų; visi 
jie jau nuo seniai užgeso; tik isz pavidalo kalnų, ir 
per gerą žiūroną galime matyti net olos kraterų, 
kuriomis kitą kart, senei, ugninis skystimas tekėjo. 
Isz to suprantame, kad ir mėnulis kitą kart, teip 
kaip ir žemė, buvo sutirpęs, skystas, įkaitęs ir 
tik pasini ant pavirsziaus užsidengė kieta pluta, 
kaip užsidengė ir musų apgyventa žemė; ugni
niai kalnai rodo, kad tasai ugninis skystimas laužė 
tą plutą ir per olas isz vidurio veržėsi laukan, 
teip kaip tai .yra dabar da daugelyj vietų ant že
mės, bet ant mėnulio tasai su tarpi ntas vidurys 
turėjo jau nuo senei sustingti ir suuietėti, nes isz 
ugninių kalnų jau nuo senei nesiveržia J ugninis 
sutirpęs skystimas. Taigi sziądien jau mėnulis vra 
apmiręs, szaltas apskritys arba kulka, - sukietėjęs 
visoj savo masoj. Mėnulis atszalo daug pirmiaus 
neng žemė, nes jisaj daug už žemę ir mažesnis, 
o žinome, kad visi mažesni ir plonesni daiktai at- 
szala daug greieziaus, neng didesniejie. Tas turės 
kada nors ir su musų apgyventa žemia atsitikti ir 
žemė atszals ir ant jos iszmirs viskas, nustos gy
vasties gyvuoliai ir augmens, pražus žmonių dar
bai, nes tą viską užlaiko vidurio žemės ir saulės 
sziluma podraug; nors iki tam laikui dabar dar 
labai toli, nors to nė mes, nė musų vaikų vaikai 
nesulauks, nes ant to reikia tukstanezių amžių, pa
kol žemė su visu atausz, liet tas laikas turės kada 
nors ateiti nes žinome, kad kiekvienas dai
ktas sykį įkaitytas, liet paskui ne kaitomas to
liaus, turi atszalti. Mėnulis jau nuo senei su visu 
atszalo, taigi nieks ant jo nė gyventi dabar negal, 
ne gal augti nė augmens: nematome ant jo nejo- 
kios gyvybės, nematome žaliuojanezių pievų negi
riu, kurias žiūrint per gerą žiūroną lengvai patė- 
myti galėtume: net ir be stiklų, akys galėtu tokias 
žaliuojenezias girias ir pievas matyti, nes jos ki
tokia parvą turėtu, jeigu tik jos ten butu; ne ma
tyt ant jo nė žmonių rankų darbų, nė kitokių gy- 
vuoliu; jeigu ežia likimai toki kitąkart buvo, tai 
jie jau nuo seniai isznyko. Sziądien ant mėnulio 
jau nė joks gyvas sutvėrimus gyventi he gal, nors 
ruimo ežia teip daug yra, nes nėra ant jo nė van 
dens, nė oro, o lie to, kaip žinome, negal būt ir gy
vastis. Nėra ant menulio nė upių, nė ažerų, ne jūrių 
— todėl ne būva ir debesų, nė lytų ir sniego, nė 
perkūnijų nė vėjo. Jeigu butu debesys, tai juos 
galėtume matyti nor kada nekada beslankiojen- 
czius ties apszviestų menulio pavirszium; jie už
dengtu mums tą szviešų ratą: rodytųsi jis mums 
tūlose vietose kaipo su kuom tamsesniu užpiltas; 
kas dar žingeidžiaus: apie menulį nėra oro: jo ne 
apsiaubia plotai oro. Be vandens ir oro ne gal 
būt ir gyvasties: negal būt nė žvėrių, nė aug
menų, nė žmonių; ar niekada ant jo nieks ne gyve
no, tikrėi žinoti ne galime, galime vien spėti, kad 
tąkart, kada mėnulis dar nebuvo suvisu atauszęs, 
kada dar ant jo buvo vandens ir oras, galėjo ežia 
gj-venti atsakanti sutvėrimai, kad ir nepanaszus.į 
tuos, koki sziądien ant žemės gyvena; sziądien gi 
nieks jau ant jo negyvena ir tur būt jau niekada ne 
gyvęs.

KOKĮKELią, IR KAIP MENULIS JĮ PERBĖGA?
Kas nakt beveik matome mėnulį užtekantį ir 

keliaujentį isz palengvo į vakarus ir ant galo nu
sileidžiantį, idant kitą naktį vėl pasirodyti rytuose. 
Isz tikro jau isz pa ilpusio sziame raszte pirmiau 
žinome, kad tokio jo bėgimo nėra ir kad tasai 
mums vien teip rodosi todėl, kad žemė sukasi apie 
savo aszį. Jeigu mėnulis su visu ne slinktų, bet 
stovėtu ant vietos, matytume ir tąsyk tokį jau jo 
bėgimą kasnakt; kas nakt matytume jo užtekėji
mą ir nusileidimą, nes žemė, kaip žinome, sukasi 
aplink savo aszį nuo vakarų rytų link, drauge su 
mumis, kurie ant jos gyvename ir todėl rodosi 
mums, kad viskas, kas yra augsztai ties žemia: 
saulė, mėnulis, žvaigždės bėga į prieszingą puse 
Isz tikro vienok mėnulis nestovi ant vietos, liet 
kruta ir bėga į prieszingą, neng mum? lydosi pusę 
t. y. jis bėga isz vakarų rytų link. Galima apie 
tai persitikrinti tėmijant szale kokios žvaigždės 
atsiranda mėnulis, kada į jį žiūrime. Jeigu po porai 
valandų vėl į jį pažiūrėsime, pamatysime, kad mė
nulis ir anoje žvaigždė pasikėlė toliaus vakarų 
link (todėl kad žemė besisukdama apie savo aszį 
pasisuko į prieszingą pusę), bet kad mėnulis tru
putį pasitraukė ir nuo anos žvaigždės į rytus. Teip- 
jau galima patėmyti, kad mėnulis kas kart toj pa- 
czioj valandoj pasitraukia vis tolyn rytų link pu
ses, kas kart vėliaus užteka, kas reiszkia, kad jis isz 
palengvo slenka isz vakarų rytų link, nors mums 
rodosi kad jis į 24 valandas apibėga apie žemę 
bebėgdamas isz rytų į vakarus. Į tą paezią vietą, 
kurioj mateme jį ant paveikslo sziądien, sugrįž jis 
tik po 27 dienų ir 8 valandų, nes tiek laiko mėnulis 
reikalauja ant apibėgimo aplink žeme, bėgdamas 
isz vakarų į rytus. Taigi mėnulis ne atsitraukia 
nuo žemės, bet nuolatai apie ją sukasi. Tą teip 
lengva patėmyti, todėl apie tai žmonės apszviesti 
žino jau nuo labai senei.

Bėgdamas apie žeme mėnulis atsiranda sykį 
terp žemės ir saulės, tai vėl apibėgęs pusę kelio at
siranda isz prieszingos puses, kitoj pusėj žemės, t. 
y. teip, kad žeme atsiranda viduryj, teyp mėnulio 
ir saulės. Pirmame atsitikime, t. y. kada mėnulis 
atsiranda teq! žemės ir saulės, atsitikti gal, kad ji
sai uždengs saulę nuo musų akių, tąsyk turime 
saulės užtemimą; jeigu uždengs ją visai, turime 
tąsyk visiszkjy, saulės užtemimą, tąsyk būva 
ant žemės tanisu, teip kaip naktyj; ant žemės 
tąsyk puola mėnulio szeszelis; gal jis vienok 
uždengti vien krasztą saulės — tąsyk turime vien 
isz dalies saulės užtemimą. Antrame atsitikime t. 
y. kada žeme atsiranda terp saulės ir mėnulio, 
szeszelis žemės puola ant mėnulio ir jį uždengia nuo 
musų akių; tąsyk turime mėnulio užtemimą.

(Toliaus bus.)



Wietines žinios.
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Del meilės žydo, lietuviai 
irwardą sau paga

dino.
Negana to, kad nekurie ^Chica 

gos lietuviai,per neiszmintį,visus 
sawo pinįgus pražudė pas žydą 
Koperlį, ant South Canal st., bet 
dar per tai nužemino ir apjuodino 
vardą wisų kitų lietuvių, ant vi
sos Amerikos. Sztai Chicagoje 
iszeinantis angliszkas laikrasztis 
po vardų “Chicago Evening Jou 
mal”, apraszydamas subankru- 
tijimą to nedoro žydo, iszniekiuo 
lietuvius teip, kaip jau bjauriau 
iszniekįt negalima. Iszvadino mus 
tamsunais, sako, kad ant 200 lie
tuvių galima vos vieną rast mo
kantį raszyti arba skaityti, kad 
lietuviai yra niekam netikę, nie
kur neturi gero darbo, o tik dir
ba kur: “sztinkaunėse,, skuduriuo- 
se ir kitose bjauriose vietose, kad 
neuždirba dangiau kaip 50 arba 
70 centų ant dienos, kad Europo
je ėsą vergais ir dirbą savo po
nams bajoras tik už maistą ir ap
valkalą ir kad jų ant vviso svieto 
daugiau nėrą, kaip tik 15.000.—

Deltogi Chicagos lietuviai,per
skaitę tokį melagingą straipsnį, 
suszaukėdidelį mass—mitingą pe
reitoje nedėlioję ir protestavo 
priesz neteisingą apjuodinimą 
lietuvių vardo. Iszrinko komi
tetą, kuris paraszė protestą iszro- 
dantį minėto straipsnio neteisy- 
bias ir tikrai parodantį, kuom ir 
kokiais lietuviai yra. Protestą 
padavė tam paežiam 
ežiui dėl atszaukimo, 
rengia dar ir į kitus 
laikraszczius paduoti.

Ant tokio neteisingo apjuodi- 
nimo musų vvardo, jokiu budu 
užtylėti negalima, nes jeigu užty
lėtume, tai svvetimtaucziai pamis- 
lytų, kad ir tikrai mes geresniais 
ne esame.

Gerai priežodis sako: kad “už 
vvieną kaltą Dievas deszimtį bau- 

• džia”, teip ir ežia. Jeigu kelioli
ka neiszmanėlių lietuvių sawo 
pinįgus sukiszo kokiam ten žy
dui, tai dabar dėl jų turi kęsti 

, vvisa lietuvviszka tauta.

laikrasz- 
ir teipogi 
angliszkus

Primicija.
Girdėjome, kad kitą nedeldienį 

musų vientautis, klierikas A. 
Kaupas, bus įszventintaa į kuni
gus, Scrantono Wyskupoir potam 
pribus į Chicago atlaikyti primi
cijas (pirmas miszias). Tegul Die
vas suteiks jam savo malone!

— Miestas Chicagos, da nuo 
demokratiszkų laikų yra skolose 
paskendęs. Taigi, idant isz tų 
skolų ifezsimokėti, majoras Svift 
iszmetė net 15.000 uliczinių 
lampų ir 400 darbinįkų miesto 
atstatys nuo darbo. Teipogi nuo 
szios dienos uždeda asztrią baus
me ant gyventojų miesto, kurie 
drystų mesti ant ulycziosmėszlus, 
popieras ir visokias szaszla- 
was; kiekwienas palicmonas tu
rės provą tokius aresztuoti.

— Chicaginė Dr-sė Szwento 
Kazimiero padarė užmanymą su
rengti ant ateinanczio pavasario 
lietu visz ką pikniku Chicagoje. 
Ant to szaukia wisas lietuviazkas 
Draugystias, kokios tik Chicago
je randasi, idant teiktųsi prisidė
ti priedraugės ir susitarus vi- 
siems užsiimti rengimu minėto 
piknyko. Dėlto praszo wisų 
draugysczių, kurios norėtu prie 
to prisidėti, idant kiekviena isz- 
rinktu savvo komitetus ir tų ko- 

* mitetų adresus teiktųsi paduoti 
pas L. Ažuką, 3301 Auburn avė. 
o žinodami kiek yra norinczių 
draugysczių galėsime darbą pra
dėti. Suguodone

Dr-tė Sz. Kazimiero.
— Kas nori gauti szifkortes 

ant geriausių laivų ir kad jų prie- 
teliai laimingai į Ameriką atvyk- 
tų, tegul perka jais redakcijoj 
“Lietuvos”.

— Kas nori, kad jų iszsiųstigi- 
minėms pinįgai į Lietuvą greitai 
suwaikszcziotų, tegul juos siun- 
czia per redakciją “Lietuvos”.,

— Kas nori gauti kataliogą 
lietuviszkų knįgų, tegul atsiszau- 
kia į redakciją “Lietuvos”.

Mitingai.
Nedėlioję, 1 Kovo, bažny

tinėje salėje, tuojaus po sumai, 
Dr tė Si m ano Daukanto laikys 
savvo mėnesinį susirinkiiną, ant 
kurio visi sanariai tos draugystės 
yra užkwiecziami susirinkti. Tai
pogi užkviecziame visus kitus 
lietuvius, norinczius prisiraszyti 
prie draugystės, nes dabar yra 
geriausias laikas įstoti į Dr-te Si- 
mano Daukanto, kuri turi geroką 
skaitliu savo sąnarių ir keletą 
szimtu dol. savvo ižde, o svar- 
biausiu dalyku,—kad netrukus 
grajįs antrą teatrą, ant kurio 
kįekvvienas lietuvvys galės pasi
linksminti ir pasimokyti, per ką 
draugystė padidins savvo iždą ir 
pakeis savvo vvardą.

J. Aleksandravviczius, prez.

Nedėlioj 16 Wasario, Gwardi- 
ja D. L. K. Witauto laikė savo 
metinį susirinkimu, ant kurio bu- 
wo rinkimas naujos administraci
jos ant beganczių metų. Wienu 
žodžiu wisi tie patys wirszinįkai 
tapo aplaikyti ir ant szių metų, 
kurie buwo pernai. Teipogi mi
nėta Gvardija kas mitingas augs 
augsztyn, sztai ir ant pereito mi
tingo wel prisiraszė 5 nauji sąna
riai. Ant szio mitingo tapo įbes
tos į konstituciją. szios atmainos: 
kad ligoniams mokestis būt už 
dwi nedeli ligos, o ne už vieną ir 
posmertinė bus mokama tik $50.

P. Možeika, sekr.

Apgarsinimai.
TŪKSTANTMETINE PA

RODA.
Buda-Peszte, ^Vengruose, szy 

mėtą 1 dieną Gegužio atsidarys 
didelė Tūkstantmetinė Paroda, 
ant paminėjimo atėjimo magyarų 
(vengrų) į Europą. Ant tos pa
rodos važiuos tukstancziai žmo
nių isz viso svieto, o daugiausei 
isz Amerikos. Reprezentantu Su
vienytų VValstijų tapo paskirtas 
isz Chicago p. Theo Philipp, 
147 VVashingion str. Wisi,kuriuos 
ta paroda interesuoja, tegul at- 
siszauks pas jį, o gaus apraszy- 
mus: lenkiszkoje, vokiszkoje, 
angliszkoje ir kitokiose kalbose.

— Kurie mislijate pirkt lo
tus ant Bridgeporto, tai pasis- 
kubinkit; netrukus prasidės sta- 
timas naujos lietuwiszkos bažny- 
czio8, tada visi lotai aplink eis 
brangyn ir turėsite mokėt už kiek
vieną lota po szimtą arba ir po 
daugiau dol. virszaus, kaip kad 
sziądien. Mes paėmėme agentū
rą ant visų lotų aplink bažnyczią. 
Atsiszaukite į musų redakciją.

Aut pardavvimo geras mūri
nis namas dėl 6 familijų drauge 
su lotu ir da užpakalyje yra viens 
medinis namelis dėl vienos fami- 
lijos, prieszais lietuviszką bažny
czią. Atsiszaukite prie locninįko 
925 33rd st. prieszakije ant pir- 

(7-3) .
— Pirmas lietuviszkas saliunas 

Chicagoje L. Ažuko, ponr. 3301 
Auburn avė. ir kerte 33czios 
arti lietuviszkos bažnyczios. 
Užlaiko wiska czystai ir puikei. 
VVisada szaltas alus, puikus li
keriai ir kvepenti 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.

Puikus lotai ant pardavimo 
mieste Elizabeth Port, N. J. Tu
ri 25 pėdas ploczio, o 100 pėdų 
ilgio, ulyczios iszbrukuotos ir 
isz ten yra labai arti į bažnyczią 
ir į iszkalas^ Parsiduoda ant la
bai lengvų Tszlygų. Atsiszaukite 
pas Simaną Mack, 82 Bond st. 
Elizabelh Port, N. J. (29—2).

Padėkawonės.
Kelpch, Noreiko & Co. isztariu 

szirdingiausią acziu už prisiunti- 
mą puikios maszinėlės dėl dru- 
kavojimo gromatų, isz kurios asz 
ėsu didiai užganėditu.
W. Wengritis, Pittston, Pa.

Mes žemiau pasirasze dėkawo- 
jame po 1000 kartų pp. Kelpsch 
Noreiko & Co. už prisiuntimą knį 
gų, drukuojamos maszinukės ir 
kitų daiktų, ir welijame jumis su
laukti tukstanczius kostumerių^ 

J. Raulinaitis ir J. Macaitis 
422 Deacon str. Scranton, Pa.

Daktaras M. J. Stupnirkia 
geriautei ir pigiausei gydo viso 
kias ligas. Rodyjame visiems 
lietuviams savvo reikaluose krei- 
p is pas jį, busite užganedįti. 
Neturtingus lietuvius gydo už 
dyka kas panedėiis tarpe 9tos ir 
12tos adynos vidurdienio. Adre
sas: 3121 Laurel st. Telefonas: 
Yards 695

Užmokėjo už “Lietuva”.
A. Mazurkieviczius 
K. Stulga 
J. Živatkovskis 
Chus Cook ]
J. Raulinaitis 
Palone Buduloske
F. Paul
A. Staniszkis 
J. Jablocki 
P. Kratavicže 
J. Girskis 
J. Jankauskas 
J. Grate 
J. Mockus _ __
J. Kurantaviczius Grand Rapids 
Jos Milus
G. Gutauskas 
8. Kės per 
J. Mazilauskas 
M. Bartlseviczius 
P. Kisielius 
J, Shemshis 
W. Cooper 
J. Dabulskis 
W. Zachareviczius 
J. Gelažela 
J. Budaviczius 
J. Januszonis 
W. Milaszeviczius 
A. Rudauskas 
A. Bijanskis 
St. Poceviczius

Coalgate
8. Chicago 4» • ,

New Britain ■ • 4 44
E. Setauket 

Worcester 
Westmoreland 
Mahanoy City 
New Lebanon 

Noblestovn
Thomas 

Assumption 
^Jrape Creek

Plttston 1 
Rendham 
8. Boston 

Rumford Falls 
Sugar Noch 
Carbon Hill 

Bridgeport 44
Chioago

2.oo 
1.00 

' l.po 
1.00 
1.00 
2.oo 
l.oo 
2.oo 
2.oo 
2.oo 
2.oo 
l.oo 
l.oo 
l.oo 
2.oo 
2.oo 
2.oo 
2.oo 
l.oo 
2.oo 
2.oo 
2.oo 
2.oo 
l.oo 
2.oo 
l.oo 
2,oo 
l.oo 
l.oo 
2.oo 
l.oo 
l.oo

PIRMA LIETUWISZKA
RAŽNYCZIA ARKANSE.
Oeriause wieto de) fermeriu yra pavrieto* Prai- 

rie, walatej« Arkanao. Jau tenai apaipirko dau
gybe lietusiu ir apatKyweno lietuwiazka* kuni
ge* J. Haloevicziua ir pa»to to )ietuwi*zka ba- 
tnytelia, kurio* ir »nweikala cze paduodame. Ta 
wieto, kur !letuwiai apaigyweno. praminė

“L I E T U W A”.
Wi*l. kurie norite pirkti* gera* farmat, ataiazau 

kitę in redakcija "Ėletuvo*” 9M—38rd St., Chi
cago, III., arba raazyklt pa* Juozą Butku, Box 
88. Hazen. Ark., arba ip kompanija

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

Hei, hei!
/Al I tai ne juokai, 
Vii. tai džiaugsmas

Pirkau laikrodėlį 
sidabrinį,

Look Here! 
toky gražų nei vienas ne 
turi; o kaip laiką rodo! ir 
už saule geriau!

—B Y JOHNNY, tai ti
krai gražus, dar asz tokį 
nei viename sztore ne 
maeziau. Kame jį pir
kai?
What is the matter 

with you?
Ar tu dar nežinai lietuvi- 

szkos kompanijos
Kelpsch, Noreiko & 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 savo orderį, 
o busi teip užganedįtas 
kaip ir asz. Jie užlaiko 
visokius daiktus.

Adresavok teip:

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

PAJIESZKOJIMAI.
Pajie»zkau Juozo Czernisus- 

ko, paemanczio isz miestelio Se
rijų, Suvvalkų gub. Pirmiau jis 
buwo pas manę Pittsburgh’e ant 
boardo, paskui iszėjo ant farmų 
ir dabar nežinau kur randasi, 
pats ar kas kitas teiksis duot 
nią ant adreso azito:

Jonas Raulinaitis
56 Gleh st., Nevv Britain, Conn.

Jis
ži-

Pajieszkau savvo dvieju drau
gu: Antano Kasiliausko, 
priesz du metu gyvveno Old For- 
ge Pa.ir Tamosziaus. Draski niaus, 
kurs priesz metus gyveno She- 
nandoah, Pa. Abudu paeiną isz 
Suvalkų rėdybos. Jie pats ar kas 
kitas teiksis duot žinią ant adreso 
szito:

John Revutis
919 Bell st., Kansas City, Mo.

n V V 1 II Aukai to* tikru 14 DIKAI!kar auk’u Lal- . krodeii* Ir len-
L et”* <'iuiteli* bu* priaiuato kiek

vienom ant pametimo ir i*z- 
•*xaminawojimo kaaiazkirp* 
ir priaiu* szito apgareinima, 
■u ~aw<> pilnu wardu ir adre
su. Yra *ai Tikra* Ameriko- 
niszka* Laikrodėlis, auksi- 
to* tikru 14 karatu auk*u.*u 
Tikrai* Amenkoniszkal* wi- 
duriai*. gwarantuoto* atit 90 
metu ir i»zrodo kaip Tikro 
Aukso ka kaszsuoj* HO Ap
žiūrėk jy nueja* ant ezpreso 

__ ir jeigu misllni kad gana yra 
c* ?igu. tai užmokėk 47.50’ ir 

katztu* ėzpreso irUikrode 
lis t»wu jeigu netinka, tai 

a'*' k*-_________ nemokėk nieko. Gražu* auk-
(ito lenciugely, k aki tose krautuvėse mokėtum 
|3, gausi prie jo ež dyka.

MUSU DOVANOS.
nVFil gau*i szito I7-W werta laikrodėly ir len- 
ul RA1 ciugeiy, jeigu pirksi arba parduosi SZE- 
SZIS tokiu*. Ras zyk szendlen, ne* to preke yr* 
tik ant 80 Vienui.

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

S12C

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

ir teip toliau.
Kas nori gali gaut puikių "Gold t ielled , 14-kos 

Karatų, ant 15 akmenų, su • tikrais Elgino vi- 
vidjiriais laikrodėlį nuo $17 iki $20 ant iszmokes- 
cziu, mokėdamas tik po vieną doliery ant nedė
lios.

Kas tik ko reikalaujete ateikite pas mane, a
plrksite viską pigiau kaip kitur.
Ziegorela czistyimas 50c. Sprendzyna 50c. Styklas ir skazupkos 10< 

Szlubinej ziedaj 56 ir 72 prabos nog 13 iki S6. Sidabrini 
“Elgin” ziegorej $7.00. Wyska garantavoje ant metu.

Hatowskis.
027 S. Canal kerte Judd, Chicago, III.

kurs

Pajieszkau savvo kaimynų: An
tano Moleikaiczio, Antano Zuikio, 
Petro Stanaiczio ir Juozo Powy- 
laiczio, paeinanczių isz Suvvalkų 
gul)«, Naumiesczio pavvieto, gm. 
Zyplių, kaimo Ūsu. Jie pats ar 
kas kits teiksis duot man žinią 
ant adreso tokio.

Joseph Jurkszaitis, 
199 Canal st. Albany, N. Y.

Pajieszkau sawo pusbrolio A- 
domo Grigaiczio. Jis pirmiau gy- 
vveno Luzerneje. Tegu| atsiszau- 
kia ant szito adreso:
Wm. Grigaitis, 73 Grand str. 

Brooklyn, N. Y.

HILLE’S FOTOGRAFAS, 
3452 8. Halsted ui.

Nnjima puikia* Fotografija*, ui tuziną tikto!

$2.00
Antwe*ellu ir kitokiu rrikahi nujlma Fotezrs 

fijaa kopuikiauaei.

— NAUJAS — 
LIETUVVISZKAS SALIUNAS.

Fel. Majausko, 
8737 Comrner- 

ave*
8. Chicago.

j Užlaikau awieila
V t bawar*ka Alų. ge- 

riauaia* - • 
ir *«niau 1 1 
■ta* A- 
rfelka*, VgftJAg

X puikiau»iu» Clga-

Ateik Hroli pamatyti* ir to wi*o pabandytie.

F. Majauskas. (15—12)

NAUJA L1ETUVVISZKA
Grocerne ir Buczerne

Felikso Majausko,
Uilaike *zwiežiau*ia meaa, kawa, arbata, myl- 

tus. cukru. aardinka* Ir witu* kitokiu* walgomu* 
daiktu*. Taworai *zwieii ir ozyatoi užlaikomi, o 
preke* pigesne* kaip wi*ur.

ATEIK BROLI PAMATYTIS 
IR TO WISO PABANDYTIE!

8737 Commercial av., South Chicago.

E. ZAN1EWSK1S.
476 W. 12th. st. Chicago.
Lietuwiszkas kriauczius.

Užlaiko puikiausią kriaucziszką 
Sztorą ir geriausei padirba viso- 
kius vvyriszkus drabužius: siutas 
kis!nes, bruslotus ir tt. Siuva 
drapanas kuo greicziausei, isz ge
riausių gelumbių, ir už pigesnę 
preke kaip perkant gatavas. Tei
pogi taiso ir czystyja vvisokius 
drabužius. Darbą atlieka gerai, 
gražiai, greitai ir pigiai.

Wyrai! pa* Ma
jauske 'važiuo

sim
Su juom pasiro- 

ūawo*ita;
Ten ganMu* A- 

Lacb i»zget>im 
Ir daug pinigu 

ne pragvraim.

LIETUVVTSZKAS SALIUNAS. 
Kasparo Majausko.

3357 Fisk St. CHICAGO.

APGARSINIMAS.
“Varpas”

Mokslo, literatūros ir politikos mėnesini* 
lafkraszti* Užleidžiamas nuo 1889 metu Tilžėje.

“VARPAS''yra vyriausia* ir nmeziausia* 
jau nosie* Lietuvos vadovu laikrasztis. “Var
po“ rūpesti*—laisve ir įtero've wUo* Lietuvos 
ir visu Lietuviu. .

"VARPAS” kasztuoja su prisiun- 
Timu:

PRŪSUOSE (iki parubežiui) 4 mar- 
kcs. v

ĮMASKOLIJA (uždarytuose laisz- 
kuose) 6 rubl.

AMERIKOJE ir kitose žemese 1 do- 
liaras ir25 centai arba 5 markas.

“Ūkininkas”
Iszleidžiama* nuo 1890 metu du kartu per 

menesi *u vienu mėnesiniu priedu.
Tasai laikrasztis pavestas ūkininku reika

lams. “ŪKININKE“ rasi naudingas žinia* apie 
ūke, kaipo tol!javu* visokius, sėklas apie lauku 
d ir b lm|, apie gyvulius ju liga* ir gydymu; apie 
paszarus. meszlu*, apie sodnu veisinitnf daržu 
taisymu bei daržovių auginimu, žodžiu, apie 
vl*k|, ka* prie ukiuinkystes priklauso. Teipo-gi 
rasi uav lingu žinių apie namus, apie tūlas žmor 
niu ligas: o ypsczisl daug žinių musu moterė
lėms reikalingu

"ŪKININKU” priwaio skaityti 
kiekvienas Lietuvis ir žemaitis:

“UKINĮKAS" ant metu kasztuoja 
su prisiuntimu:

PRŪSUOSE (iki parubežiui) 3 mar-

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

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

Pinįrus ir laiszkus į "VARPO” ir 
“ŪKININKO” redakcija siuneziant, 
reikia teip adresą užraszyti.

Herrn Dr. Brimžifi, 
Tilsit (Ostpr.) GERMANY

MAI DRZEMALA,
— LENKI8ZKAS —

Adwokatas,
praktikavoja visuose suduose, 

is z pildo savo dalikus teisinga ir 
gerai.

Rodijame visiems lietuvnikams 
eitie pas Drzemala gerausi apgi

nė j a prowu.
Ofisas: 23 Metropolitan block.

163 Randolph SL
Givenimas 1256 N. Halsted St.

Telf. N. 4923

MAX KOBRE
— SUCCESSOR TO —

KOBRE & HER^CHM.
Litewski i Polski

40 Canal Str.
IR

HŽDiifcionSU

New York
N. I.

Prieteliai! duodu jums žinia, kad mes parduodam Szifkortes 
antvjfeu greieziausiu laivu už pigiausia preke. Esu užtvirtintu 
agentu ant linijų: North German Lloyd Bremeno; Hamburg Ame
rikai! Line Hamburgo; Red SiarLine, Antverpo ir Northerlands 
Lines Roterdamo. Siuncziame pinigus, kuriuosjusu prieteliai gauna 
in 15 dienu. Musu kantoroje galite su«iszneketi lietuwiszkai ir 

lenkiszkai. Ateikite ir persiludykite, kad mee pei 25 metus su 
kožnu apsiėjome teisingai. Teipogi parduodame tikietus ant wisu 
geležinkeliu Amerikoje ir Europoje.

Geriausias Kelias
dėl pasažieriu isz

Lietuvos, Lenkijos, Rossijos
ir atgal per nauja garlaivinia linija

BALTIC LINE.
• Nauji, gražu*, plieniniai garlaiviai *u visom* naujausioms prietolsom* plaukia tarp 

STETINO IR NEW YORKO.
Szios linijos garlaiviai plaukia isz Sietino in maria* naujuomju kanalu, kury Pru»u valdžia 

i*zbudawojo kasztu 107 milijonu marku. Stetina* yra Lietuviam* areziausiu portu ir kasztuoja 
per Prusus tik pusią, k* in Hamburgą arba Brema. Sz i ta nauja linija turi *avo ofisu* Sietine, 
Kydtkunuoee, Bajorine, Proatkave, Illawe. Ottloschine, Tilžėje ir Klaipėdoje. Yra tai

Geriauše Linija dėl Lietuwiu
kaliaujanezis ia Amerika, ne* pribuvia in Tilžia bu* paimti per szios paczioe linijos agentu*, ap
žiūrėti tikietal* ir palodyti ant trūkio, be jokio klapato. Ka* nori atitrauktie *awo giminaieziu* 
in Amerika, arba ra* norite važiuotie in Europa, pamegiklteper szia nauja “Baltio“ linija, o ne- 
■igraudysit. Laivakortia* galite gautle pigiau kaip ant kitu linijų pas

Generalna agenta Baltic Linijos, Hansa Linijos etc.

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

Dras. M. Meyerowitz,
■peeijsllszirsa gydltojas

Gerklės ir Krutinės.
Pabaigė mokslu daktsrysto* Rosijoje ir tenai 

G r kelis metu* gydė ligoniui *u geriausi* Dage
li*. Dabar )*n keletas metu kaip praktikuoje 

Chioagoje ir gydime ligoniu tur geriausy pail
sėkim*.

Ofisai ir gyvenimas

14 9 w. i2th st., Chicagokerte Jefferson St. VlUVttgU.

( nuo 8 iki 12 ryto
Adyno* Ofiso: < ir nuo 4 iki 6 po pietų.

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

VnrintlC parsigabendinti sau 
iioimus Lenkiszku Kningn 
visokios intalpos, kaip antai: isto- 
riszku, moksliszku.pasakiszku, dai
nų, dainų su gaidomis, gyvenimu 
szventuju, maldakningiu, giesmių 
su gaidomis, kningu ant pasilinks
minimo, tegul praszo

Kningu Katalioga, 
kreipdamasi in GERIAUSIA

LENKISZKA
KNINGYNA AMERIKOJ, 
WL DynievicziauB,

532 Noble St., Chicago III.

AP TIEKA
— Geriauše lietuwhzkai-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 Czet vergai s ir Neda
lioms no 10 iki 12 adyn. widur* 
dienio ir daktaras W. Statkevi- 
czius randasi kožname laike. Ant 
pareikalavimo gali paszauktie in 
aptieka per telefoną kiekviena 
daktara, koky kas nori ir kožnoje 
walandoje. Teipogi ant pareikala
vimo iszsiunczeme ywairias gy- 
diklas wisur, atsakome laiszkus 
yvairiose kalbose ir gydome ly
gas per laiszkus.

Telefonas Yard 709
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