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Isz Užmarės.
Politiszkos žinios.

—o---
Ital|jonys Afrikoj.

Netoli Malmacat italijonims 
pasisekė sumuszti dalį kariumė- 
nės Abisinijos karaliaus Maneiiko 
ėsanezios po vadovyste Ras Se- 

- bato. Muszis buvo labai kruvi
nas, nes abisijonys metėsi su dide
liu įnirszimu. Italijonys ežia nu
žudė 37 kareivius; užmusztų gi 
ir sužeistų abisinįeczių rokuoja 
net į szimtę ir pora deszimczių.— 
Pareina žinios, buk Abisinija pa
darė sutartį su teip vadinamais 
dervisziais, arba mahometonims 
gy venaneziais į vakarus nuo Abi
sinijos. Derviszai isz Sudano, 
nuo vakarų, rengėsi užpulti ant 
italijonų. Jie nori pirmiausei 
užpulti ant italiszkų tvirtynių: 
Keren, Adingri ir Amacking k u- 
riuose mažai yra italiszkos kari u- 
menės ir potam, suisivienyjus su 
pajiegomis Maneiiko užpulti drau
ge ant italijonų ir pasistengti juos 
su Visu isz Afrikos iszvvyti.

Nuo italijonų isz Afrikos parei
na žinios, buk abisiniecziai turi 
dideles ginklų krautuves, terp 
tų arsiranda vėl naujausi prancu- 
ziszki karabinai Lebelio, kokius 
vien turi prancuziszki .kareiviai. 
Wisi karabinai, durtuvai, revol
verinės kanuolės, kaip pasirodo, 
nuo prancūzų gauti. Tas, žinoma, 
labai italijonims nepatinka.

Paskutinės žinios pareinanezios 
isz Abisinijos, pranesza, kad ežia 
italijonys tapo abisinieczių su
muszti. Muszis buvo jau dides
nis, neng kituose ežia susirėmi- 
muose. Jenerolas Baratieri, vir- 
sžinįkas JStaliszki) pajiegų pats 
traukė ant abisinieczių. Padalino 
jis savo pajiegas į tris dalis ir tas 
dalis pavedė jenerolams: Salber- 
tone, Arimondi, Debormida; bri
gada Ellero paliko rezervoj. Fo
tam traukė ant abisinieczių. Isz 
pradžių pasisekė ir italijonys nu
vijo abisinieczius nuo kalnų už 
dengenezių mieslę Adovę ir jene
rolas Salbertone traukė toliaus 
ant Abacarima. Tuom tarpu trau
kimo kalnų visos abisinieczių 
pajiegos ir nustūmė atgal italijo 
nis. Prasidėjo karsztas muszis, 
kuris pasibaigė tuom, kad italijo
nys tapo sumušti, nes ežia nega
lėjo naudoti isz savo kalninių ba
terijų. Daugel labai italijonų tapo 
užmusztų, nes su virszum 5000, 
ne skaitant jau sužeistų kurių 
yra devyni tukstaneziai;taigi be
veik Įlenkta dalis visų italiszkų 
pujiegų. Jenerolai Albertone ir 
bebormina tyapo užmuszti, o pat
sai italiszkas virszinįkas Baratie- 
ri sužeistas: 60 revolverinių ka
minėlių ir visi transportai papuo- 
!• į abisinieczių rankas. Žinios 
pareinanezios isz Londono, pra- 
> i-za, buk jenerolas Baratieri isz 
priežasties to sumuszimo pats nu- 
>iszowė. Į vietę Baratieri, tapo jau 
at-iųstas Įsz Italijos kits kariu-

sn vienytos VVieszpatys- 
tes Amerikos ir Isz-

panija.
Nežmoniszkas elgimąsi naujo 

I'zpanijos vado ant salos Kubos, 
jenerola Weylero, labai įpykdino 
wi>a civilizuota pasaulę, labiau- 
'ei gi Suvienytas Wieszpatystes 
bziaurinės Amerikos. Į senatę 

a>hingtone tapo įnesztas užma
nymas pripažinti kubieczius už 

kariaujahczię pusę,o ne už maisz- 
tinįkus, kaip buvo iki sziol. Už
manymas tasai tapo senatorių pri
imtas. Žinia apie priėmimę szito 
užmanymo padarė baisų truksz- 
mę Iszpanijoj. Kalba ten jau gar
se* apie karę su Suwien. Wiesz- 
patystems Sziaurinės Amerikos. 
Barcelionoj, mieste ant VVidur- 
žeminių Jūrių, tapo suszauktas 
mitingas gyventojų, idant pro
testuoti priesz nusprendimę Wa- 
shingtono senato. Ant mitiugo 
pribuvo apie 15000 žmonių; kal
bėtojai nuolatai koliojo Amerikos 
Uuiję. Tuom tarpu kas ten su- 
szūko: eime prieszais Amerikos 
Konsulaię! Nuo tų žodžių, rodo
si, viskas užsidegė. Tuojaus 15000 
žmonių nutraukė prieszais namus 
Amerikos konsuliaus, szaukdami 
nuolatai; tegul gyvuoja Iszpani- 
ja! szalynsu Yankesais! VVietiniai 
studentai, sugriebę kur kėlėtę A- 
merikos velavų, draskė jas eida
mi ulieziomis. Prisiartinus prie 

nis. Daugel langų tapo iszdaužy- 
tų. Atėjusiai palicijai ir žandar
merijai, su vargu, pasisekė susi
rinkusius iszvaikyti, bet vaikant 
keliolika žmonių tapo sužeistų. 
Valencijoj vaikszcziojanti minia 
susirinkusi priesz Amerikos kon- 
sulatę šaukė: Užnfuszti, isznai- 
kinli Amerikonis—tegul jie pra
žūva! Wįsuose Iszpauijos mies
tuose buvo tokios jau manifesta
cijos prieš Amerika.

Žinia apie užpuolimę ant Ame
rikos konsulato ir draskymę a- 
merikoniszkos velavos, padarė 
didelį trukszmę ir Amerikoj. Wa- 
shingtone visi reikalauja kares 
su iszpanijonėmis. Sanariai kon
greso reikalauja, idant Iszpanija 
iszsiteisintų ir jeigu to nepadarys, 
pradėti karę. Beveik visi Eu
ropos laikraszcziai stoja už Isz- 
panija.

Iszpani.-zka kariumenė ant Ku
bos elgesi bjaurinus nong kokį 
žmogžudžiai. Mieste Guatao, po 
musziui su maisztinįkais, kurie 
isz ežia pasitraukė, iszpaniszki 
kareiviai užpuolė tuojaus ant 
miesto gyventojų, kurie nė jokio 
dalyvumo neėmė muszyj; iszpjo
vė 22 nekaltus žmonis. Terp isz- 
pjautų atsirado ligoniai ir vaikai; 
15 gi tokių jau nekaltų suraiszio- 
ję nusivilko su savim.— VVieti>- 
je Palo Prieto atsitiko gerai 
smarkus muszis terp iszpanijonų 
ir kubieczių. Iszpanijonysczia ta
po sumuszti ir priversti bėgti. 
Nustojo jie tame muszyje 700 ka
reivių užmusztų ir sužeistų; isz- 
paniszkas jenerolas Palancao tapo 
mirtinai sužeistas.

yVidurine Amerika.
Jau pereitame “Lietuvos” nu- 

meryj paminėjome apie pakeitę 
maisztę gyventojų Nicaraguos re- 
publikos, priesz tėnyksztį prezi
dentę Zelaya. Dabar pareina ži
nios apie btowį pajiegų abiejų pu
sių: Zelayos kariumėnė užėmė 
maisztinįkų miestą Nagarate ir 
eina skubindamas! ant Leon, kur 
randasi sutrauktos maisztinįkų 
pajiegos po jenerolu Ortiza. Ant 
kelio atsitiko keletas mažų susi
rėmimų; Zelaya užėmė Mome- 
tombe. Ortiza, su 4000 apgin
kluotų stovi apie miestę Leon. 
Negalima abejoti, kad pergalė 
bus Zalayaus pusėj, nes jį žada 
remti visos vidurinės Amerikos 
republikos: republika Grenada jau 
atsiuntė Zelayai pastiprinimę,žada 
teipogi atsiųsti tokį jau pastipri- 
nimę ir republika Horduras.

Pjowynės armenieczių.
Pjovynės armenieczių traukėsi 

vis tolyn; Europos gi apszvies- 
tos vieszpatystės, užvydėdamos ir 
nepasitik'kiamos viena kitai, nie 
ko nedaro, idant tas pjovines 
stabdyti, prieszingai galima sa
kyti, kad kurstydamos tai vienę, 
tai kitę pusę, tas pjowynes vien 
teip ilgai įstengia ežia palaikyti. 
Dabar vėl, kaip pranesza, vie
tose; Si vas ir Karput turkai išs
pjovė szimtus armenieczių. Ang- 
liszki laikraszcziai vėl pranesza ; 
apie atsitikusias pjovynės mieste į 
Marsaran, laike turkiszkų szven- 
czių. Turkai apsiaubė armenie
czių apgyvėntę miesto dalį ir pa 
reikalavo,idant armeniecziui, jei
gu nenori būti nužudytais, kad 
tuojaus priimtu mahometoniszkę 
tikėjimu 500 ant to reikalavi
mo persigandę sutiko; 150 to pa
daryti nenorėjo. Tuos paskuti
nius turkai iszpjovė.

Prancūzija ir Brazilija.
Prancūzija Ir Brazilija susitarė 

iszriszti tuointarpinius nesutiki
mus isz priežasties kraszto vadi- 1V ar^)a kasimę jos į savo mono-
namo Amalpa, kurį abi vieszpa- 
tisti laiko už savo savastį, per 
tam tikrę santaikos sudę. Tuom 
tarpu, pakol toksai sūdąs iszrisz 
tę kiaušymę, sutaria pavesti val- 
dimę to kraszto tam tikslui sutver
tam komitetui, kurio sąnariais bus 
prancūzai ir brazilijonys. Į su- 
džias gi tarėsi jiedvi iszsirinkti 
Szvedijos karalių arba Szveicari- 
jos prezidentę.

Isz wisur.
ir|| Ant Podlasiaus, (Sedlecu 

Lublino gub.) Lenkijoj, masko
liszkos valdžios pradėjo labai 
daboti, idant nieks nesilankytu 
į tę krasztębe jų žinios. VVietos 
tos yra unijotų apgyventos, ku
riuos valdžios, be noro žmonių, 
isz syk staeziatikiais maskoliais 
padarė. Unijotai buvo su kazo 
kais varomi į maskolių cerk
ve-1, jų bažnyczias visas uždarė, 
eiti į katalikiszkas bažnyczias bu
vo uždrausta, ant kunįgo, kuris 
iszdrystu spaviedoti mirštantį 
unijotę bausmės uždėtos. Todėl 
paprastai nenorinti maskoliais pa
stoti niekur nebegalėjo nė szlių- 
bo gauti, nė apkrikszryti užgimu
sių vaikų. Arcziaus Austrijos 
parubežės gyvenanti tankei slap
ta pereidavo rubežių į Galiciję 
pas unitų kunįgus imdavo szliu- 
bus, ten ir vaikus kriksztydavo, 
liet sugrįžus atgal, turėdavo dide-' 
les bausmes mokėti. Dabar jau 
tų bausmių neužtenka, bet Ga
licijoj paėmusius szliubę unijotus 
sodina į kalinius. Policija drauge 
su popais panevali isžveržia tė
vams užgimusius vaikus ir krik- 
sztyja juos saviszkai cerkvėse 
ir atiduoda maskoliams. Neseniai 
netoli Sokolovo, Sedlecu gub. 
palicija perskyrė vyra su mote
rių: vyrę isz tėvynės iszsiuntė j 
tolymę Maskol-ję. Waikę gi pa
liko piie motinos vien todėl, kad 
jį pripažino už mergvaikį. Už kę 
teipelgesi maskoliai? Užtatai, kad 
unijotai nenori staeziatikiais bū
ti.

|| Kriminaliszka policija Leipci
ge, Saxų karalystėj, ^Vokietijoj, 
suėmė žydę, isz miesto Jnovroola- 
vio, kurisaipas vienę litogrsfębu
vo davęs padirbti 10.000 maskoli 
szkų popierinių trirublinių. Lito- 
grafas neva sutiko tuos pinįgus 
padirbdinti, bet apie tai praneszė 
kriminaliszkai policijai. Žydas 

suderėjęs sugrįžo namon, bet 
nuolatai per laiszkus stengėsi pri
versti litografę pasiskubįti su 
darbu, nes jam pasitaikė tas pa
dirbtąsias trirublines parsiųsti 
į Maskoliję ir ten jas paleisti. 
Atkako jis į Leipcigę užmokėti 
litografui, pagal suderėjimę, 1200 
markių, bet ežia atrado jau 
belaukenezię poliai ję, kuri ji suėmė. 
Tokiu budu Maskolijos žmonės 
tapo apsaugoti nuo tų prigavėjų, 
kurie būt tas padirbtąsias 
trirublines terp žmonių paleidę, 
lazduodami jas kaipo geras.

U Isz \Vladivostoko, Rytinėj 
Siberijoj, pareina žinios, buk ežia 
atkako acentai didelės anglibZ- 
kos kompanijos, kuri rengėsi nu
sipirkusi jau apleistas aukso kau
tynes, pradėti kęsynę toliaus su 
pagelba geresnių pnetaisę. bako 
buk kapitalai tos kompanijos isz- 
nesza 5 milijonus s vai ų sterlin
gų, t. y. 25.000.000 dol. Nežinia 
tik kaip ežia atsitiks, nes visos 

i aukso kastynės Maskolijoj yra 
vien valdžių rankose: exploataci-

poliu paėmė, todėl pri vatiszkoms 
kompanijoms auksai kasti Masko- 
Ii joj, rodos, nedaleista.

|| Sosnovicuose, netoli Pru>ų 
rubežiaus, Lenkijoj, kai p pranesza 
vokiszki laikraszcziai, maskolisz- 
ki žandarai susekė kokį ten su
kaltų priesz valdžias, tenykszczių 
kalnakasių. 11 jaunų kalnakesių 
tapo suimtų ir tuojaus isz ežia 
juos iszvežė į VVarszavos cita
delės kalinius; kitus dar laiko 
vietineme kalinyj. Pasakoja buk 
suimtiejie platino terp darbinįkų 
visokius priesz maskoliškas 
valdžias rasztus.

||- Miestas Muzurundi, Austi a- 
lijoj, tapo suvisu baisios perkūni
jos isznaikintas. Audros visose 
Queensland'o pakrantėse neisz- 
pasakytai baisios ir smarkifis. Pa
krantėse Gladston tapo baisiai 
smarkios vėtros sudaužytas 
pasažierinis laivas “Glonvorth”. 
Isz. 100 ant jo buvusių keleivių 
prigėrė tik 15, kitus pasisekė isz- 
gelbėti.

|| Australijoi tūlose viėto e 
pasirodė badas. Isz priežasties d - 
dvbų karszczių ir stokos lytaus 
laukai iszdegę, gyvuliai iszbadė- 
ję, isztroszkę gaiszta. Terp žmo
nių ir pasirodo badas; daugiI 
mirszta nuo karszczio saulės 
spindulių: viename vien miesto 
Sydney (turi apie 300.000, gy
ventojų) vienę tik dienę 80 
žmonių kritoantulyczios užmusztų 
saulės spindulių. Apie valymę 
jawų nuo laukų nieks nesirūpina, 
nes jie iszdegė.

Į| Mesopotamijoj, vietoj seno
vės rojaus, baisus tvanai. Upė 
Tigris užtvino ir užliejo visas 
aplinkines leksztumas. Daugel 
kaimų tapo vandenio užlietų ir 
yra dabar po vandenių. Apie 600 
arabų prigėrė; skaitliu gi prigė
rusių gyvulių paduoda ant 30. 
000.

|| Isz Berlyno raszo, kad mieste 
ir aplinkinėse vietose atsi 1 iko dau
gel gaisrų nuo padegimų. Palicijai 
iki sziol ne pasiseka jokio pėd
sako padegėjų surasti. Todėl ne
žinia nė kas, nė kodėl padeginėja.

H Chiaiszki kareiviai, apsistoję 
netoli Shanghai, pakėlė maisztę 
ir padegė parako krautuvę mies 
te Kianggin. Parako expliozijos 
tapo užmuszta 200 žmonių.

Isz Lietuvos.

Nauja žmogžudyste.
Netoli miestelio Krėvos, seno

vės Lietuvos sostapilės, Wil- 
niaus gub. atsitiko žmogžudystė. 
Žemės valdytojas Jonas Tonke- 
vyczius pirko nuo savo pusbrolio 
Adolfo Ton ke vieži aus jam pri
gulintį žemės krasztę ir už ję užmo
kėjo dalį pinįgais, ant kitų iszda
vė abhgę. Bet pirkėjas, turbut 
neturėdamas pinįgų, stengėsi isz- 
rnokėjimę likusios dalies vis to
lyn nuvilkti; žinoma dygo bar
ny s, prie ko prisidėjo ir likusi 
szeimynos sanariai. Per vienę isz 
tokiu susibarimu tapo užmusztas 
tėvvas Adolfo. Jonę Tankeviczių 
buvo suėmę, bet paskui policija 
paleido. VVuoszvis jo apskundė 
Adolfę už vagystę ir ant to ap- 
skundimo tasai tapo suaresztuo- 
tas, bet ant lytojaus jo daboto 
jas atrado jį jau negy vę, su per 
pjauta gerklia.

Užmuszejas surastas.
Pereitame “Lietuvos” nume

ryje paminėjome apie žmogžu
dyste karezemoj Zazdrošė, netoli 
Wilniaus. Dabar ežia vien prime
name, kad užmuszejas tapo su
rastas. 12 dienę VVasariaus szių 
metų tapo apvogtas ukinįkas 
Morkus Grigoroviczius. Isz tiri- 
nėjimų pasirodė kad vagystę pa
pildė VVilniaus gyventojas Kazys 
Znyszczynskis, kurisai tapo suim
tas. Betirinėjant toliaus apie jo 
gy venimę, pasirodė, kad jisai už- 
muszė ir karezemnikę Zazdros- 
ciaus ir jo szeimynę. Jisai ir pri
sipažino tuojaus ir apsakė kaip 
jis tę padarė: “bene,—sake, su 
kirviu vienam į galvę—ir atlik
au vienu žydu, bene, ir nėra kito 
ir teip toliaus.” Jis tapo nuvežtas 
ir patalpintas į Lydos kalinį.

Nelaimė žwejų.
Netoli nuo Starapoles, Suval

kų gub. trys žvejai, drauge su 
vežėju, iszvaževo ant užszalusio 
ažero žuvis gaudyti. Tęsyk bu
vo tirszta migla, todėl važiuo- 
jenti ledu nepatėmyjo akeczių 
iszkapotų. Įvaževo į vienę ake
te. Wcžėjui pasisekė iszsigelbėti, 
bet trys žvejai aketėse prigėrė; 
szeimynos jų susidedanezios isz 
11 žmonių likosi be penėtojų.

VValdžios Prūsų iszdavė da
bar daleidimę gyventojams paru- 
liežių priiminėti, vasaros darbų 
laikė, darbinįkus isz Maskoliszkos 
Lietuvos ir isz Lenkijos, bet 
vienstovius, o ne pribu vanezius 
su szeimynomis. Kiekvienas dar- 
binįkas pribūvantis isz Maskoli- 
jos turi turėti atsakanezius rasz- 
tus*. Darbdaviai turinti masko- 
liszkus darbinįkus turi žiūrėti, 
idant jie, pasibaigus laukų dar
bams, veliausei iki 1 Gruodžiui, 
pasitrauktu atgal į Maskoliję. 
Darbdavys, Kuris neiszpildįtu 
įsukimo, ant kito meto nustoja 
daleidimo pasinaudoti isz Masko- 
lijos atėjusiais darbinįkais.

Progimnazijos užžiura Palangoj, 
Žemaiti-zkoj dalyj Ki rlandijos, 
buvo pasirengusi vienę sale pro
gimnazijos namų perdirbti ant 
cerkvės, bet kad trioba, kaip ir 
pati progimnazija įrengta savi- 
nįko Palangos, Tyszkevycziaus, 
todėl dabartinis savinįkas Palan
gos, sūnūs įrengusio ežia progim- 
naziję, pakėlė protestę ir prane
szė progimnazijos virszinįkams, 
kad jisai atims jai pavestę na- 
mę, jeigu ežia norės kę kitę kaip 
mokslinyczię įrengti.

Tilžėj tapo suaresztuotas bu
vęs tenyksztis palicijos inspek
torius ui kokį ten nusidėjimę. 
Inspektorfus tasai buvo mums la
bai neprilankus: ne viens lie- 
tuvys tapo jo isz Tilžės iszvytas. I Pilots į credo!*

Pasimirusi nesenei jeneroliene 
Spadier užraszė Imai ir 2ai 
moteriszkai ^Vilniaus Gimnazijai 
po 1000 rublių ant stipendijų ir 500 
rublių antiszdalinimo beturcziams 
miesto, neiszskirent tikėjimų.

Kareiviszka Komisija dirba 
dab^r Lietuvoj naujus plentus 
apie? Mjlniu: nuo Kosznicos į 
Rumšziszkę ir nuo Koszedarų į 
Krinus.

Rylprusuose, netoli Karaliau- 
cziaus, Prūsų Lietuvoj, sudegė 
kaimas Gruenlinde. \Vienuose na
muose sudegė ir vienas vaikas, 
kurio iszgelbėti nespėjo.

Lahdvarave, netoli Wilniaus, 
savinįkas to dvaro, grafas Tysz- 
kieviez, rengiasi įtaisyti ežia gy
dymo įrednę. Ligoniai busę gy
domi szaltu vandeniu.

AMERIKOS LIETUW1AI.
Žodis i musų moterys.
Musų moterys Lietuvoj gar

sios yra visoj pasaulėj, kad jos 
prisirisza prie vyro ir nors tasai 
ir hutu niekam netikęs, nors gir
tuokliautu ir net ja badu marin
tu, labai retas atsitikimas, kad 
lietuvė savo vyrę apleistu. Nors 
mergos ne visur ir Lietuvoj ve
da paveikslingę gyvenimę, bet 
ir tokia nepaveikslingo gyveni
mo mergina apsivedusi visai 
persimaino, pastoja moteria vyro, 
kuriam prisikė ir pildo savo pri- 
derystes teip, kad ir jai neprilan
kus neras tame kę jai užmesti. 
Amerikoj nežinia kodėl, daugelis 
jų savo garbę gadina pa bėgda
mos su visokiais pasileidėliais 
nuo savo vyro. Dabar ot vienas 
isz Virden III, raszo apie tokį 
pabėgimę paezios vieno tenyksz- 
czio lietuvio. Pravardę jos tuom 
tarpu užtylėsime, pasitikėdami, 
kad ji susipras ir nenorės gadinti 
garbę visų lietuviškų moterų.

Naujas lietinviszkas laik- 
rasztis.

Tapo mums atsiųstas N.l nau- • 
jo lietuviszko laikraszczio iszei- 
nanezio VVaterbury, Conn. va
dinamo turbut “Rytas” (vienoje 
vietoje užvadintas jis “Rytas”, 
kitoj gi “Ritas”). Sunku kę nors 
spręsti nuo to numerio apie jo 
verte. Kalba ir raszyba tame nu- 
meryj labai maiszyta, ne vieno
da. Pasitikime, kad toliaus pasi
taisys, kaip ir pasitiki
me, kad toliaus mažiaus rasime 
baudimų ir peikimu už mažmažiu§ 
kitų laikraszczių. Tasai juk ro \ 
daktoriui jo kunigui Žebriui, kai
po užmanytojui -ętaikos terp in- 
telygentų, ne pritinka. Welijeme 
tam naujam musų draugui kuo 
geriausios kloties. Tegul jis kuo 
daugiausei musų broliams naudos 
atgabęs.

Prapuldė wyrą.
Lietuvė Marijona Pilvelis 

atkako su 4 vaikų sziomis die
nomis isz Braddock. Pa. į Cleve- 
land’ę, pas vyrę. Pribuvusi į Cle- 
velandę negalėjo surasti vyro, 
nesansai pamirszo, kaip tankiai 
lietuviams gromatas raszant at
sitinka, paduoti savo antraszę. 
Nelaiminga moteriszkė tuom tar
pu tapo prieglaudos namuose pa
talpinta.

f Pereitę panedėlį Jersey 
City’je, ant Washington Halles, * 
vietiniai liutuviai pakelė balių. 
Ant baliaus buvo ir liėtuviszkas 
probaszczius kunįgas Kiaulakys, 
teiposgi susirinko ir daugel sve- 
timtauezių, ypacz lenkų.

f Sprincfield III. tapo inkor
poruota kareiviszka Kosciusk®s 
gvardija po globa szvento Flori 
jano isz South Chicago. Inkorpo- 
ratoriaisyra :Szymaitis,Stelmasik, 
Gulcz ir kiti. Turbut musų vien
tautis Szymaitis į ję įlindo lyg
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Wokiecziai moka užstoti už 
sawo reikalus.

VVokiecziai apsigyvenę Evan- 
sville, Ind. iszderėjo nuo valdžių, 
nuolatai reikalaudami, idant vi
sose vieszose mokslainėse hutu 
mokinama vokiszka kalba. Szią- 
dien vokiszkos kalbos mokinasi 
2437 mokitiniai vokiszkos kilmės 
ir 641 amerikonų angliszkos kil
mės. Mes, turbut, niekada neį- 
stengsime nieko panaszaus iszde- 
rėti, nes dėlto reikia ne vien vie 
nybės terp mus paežių, bet ir ge
resnio supratimo reikalo mokėti 
savo prigimtą kalbą.
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Isz Amerikos
Susidaužimai laivu.

Isz priež isties didelių irtirsztų 
miglų Amerikos pakrantėse susi
daužė keletas laivų, nors ant lai
mės, žmoniszkų aukų ne buvo.' 
Žymiausias isz visų buvo susidau- 
žymas garlaivio “Ailsa”. Plaukė 
jis į Wakarines Indijas. Netoli 
uosto Hamilton’o sustojo įsikabi
nęs su įkąru. Pavakarėj prancu- 
ziszkas pasažierinis laivas “La 
Bourgogne”sudawė į szoną Ails’o. 
Bourgogne nutraukė į uostą, no
rėdamas ten pataisyti savo suga
dinimas nuo susimuszimo. Aficie- 
riai pasakoja, buk jie buvo nu
leidę keletą jurinįkų į valtis pa
siskubinti su pagelba sumusztam 
Ailsui, bet isz priežasties tirsztos 
miglos jie jo surasti nebegalėjo. 

Ailsa tuojaus pradėjo skęsti. Ant 
laimės pasisuko ežia garlaivys 
Merrit VVreching Co. ir iszgelbėjo 
nors žmonis nuo skęstanezio laivo. 
40 jurinįkų ir 14 pasažierių, o 
terp tų 3 moterys tapo išgelbėtos. 
Nuo paskendusio Ailso sziądien 
kyszo isz vandens vien stiebas.

■ Czia jau gai lai vys Gueyandotte 
susimuszė su Garlaiviu George 
Clyde. Tasai paskutinis teip dru- 
cziai susižeidė, kad reikėjo tuo
jaus pasitraukti ant pieskų sudū
mos, idant apsaugoti nuo pasken
dimo ir dėl pataisimo skylių.

Didelis gaisras Baltimorej.
Pereitą nedelią Baitimorėj, 

miesto dalyj Canton, lenkų ap
gyvento}, užsidegė malkinyezia, 
po nr. 1236, saliuninįko Javarskio 
ir nuo czia, kaip matai, ugnis apė
mė visąeilęnamų nuo 1235 iki 
1253 ir visas prie jų priklausan- 
czias negyvenamas triobas, Gai
srą pamatė pirmiausei Kuzmin
skas ir jam pasisekė prikilnoti 
gyventojus namų ugnies apimtų 
ir paszaukti ugnagesius. Isz prie
žasties didelių szalczių dūdos 
traukimui vandenio buvo užka
lusios, todėl garines ugnagesių 
czirszkynės negalėjo būti sunau
dotos prie gesinimo. Tik ant ry
tojaus, kada pribuvo su pagelba 
uguagesinis garlaivys, ugnis ta
po apstabdyta. 110 lenkiškų gy
ventojų neteko stogo. Isz syk pa
degėlius prigl audė kiti kaimynai 
ir policija. Isz gyventojų sudegė 
szitie: Ign. Javorski, / Jenola, 
^Vaitiekus Kujava, Motiejus Lu- 
binski, Stanislovas W isnievski, 
Stanislovas Borovski ir Woitie- 
kus Nesek.

Iszdege miestas.
I Isz Halifax N. S. raszo, kad czia 
• panedėlio naktyj pirmiausei užsi

degė meblių krautuvė Gordono 
’ ir Keitho, ant ulyczios Granville, 
■ ir nuo czia ugnis iszsiplatino tuo

jaus. Sudegė keliolika didelių 
krautuvių. Laike degimo užgeso 
visi ant ulyczių elektriszki žibu
riai, ir baime padidino. Blėdis 
ugniespadaryta yra labai didelė, 
nors dar gerui ne aprokuota; isz- 
nesza ji į pora milijonų doliarų.

, Žmogžudys maskolius pakar
tas.

Folson Col. tapo pakurtas, ant 
tos bausmės sūdo nuspręstas, 
lwan Kovalev. Jis už žmogžu
dyste Maskolijoj tapo tenyksz- 
czių valdžių iszsiųstas į anglių 
kastynes ant Sakchalino salos, 
prie Siberijos rubežių, kur Mas- 
kolija paprastai siunezia žmogžu
džius; bet isz czia jam pasisekė 
pabėgti į Ameriką. Atkakęs į 
Californiją ir tapęs liuosu, jis su
grįžo į savo senąjį amatą: ir czia 
užsiėmė plėszimais ir žmogžudys
tėmis. Mieste Sacramento papjo
vė jis vokietį VVekerį ir jo pa
ezią. Už tą žmogžudystę jis tapo 
dabar pakartas.

Lynczuotas pleszikas.
Isz VVichita Falls, Tex. raszo, 

kad czia du pleszikai stengėsi 
pagriebti pinįgų isz City Natio
nal Bank. Urėdinįkai gynėsi, to
dėl užpuolikai nuszovė kasieriu 
Dorsey. Tapo jie vienok paskui 
suimti ir pasūdyti į kalinį. Dau
gel žmonių susirinko aplink kali
nį ir pareikalavo, idant jiems a- 
nie žmogžudžiai butu iszduoti.. 
Sergėjo dwi kompanijos teip va-l 
dinamų “Texas Rongers”, bet 
naktyj gawo jie paliepimą trauk
ti į Amarrillo. Jiems pasitraukus 
kaliniai tapo pavesti globai kele- 
tos miesto gyventojų. Tie vienok 
tuojaus kalinius atidavė susirin
kusiai žmonių miniai, kuri isz 
syk rengėsi anuos gyvus sude
ginti, bet paskui sutarė nuvilkti 
priesz banką, kurį stengėsi isz- 
plėszti ir tenai pakorė ant 
grafo stulpo.
Papiginimas keliones in 

karus.
Western Passenger Associa- 

tion praneszė Amerikos ateivių 
užžiurai, kad visi geležinkeliai 
bėganti isz Chicagos sziaurės 
vakarų linkon numažino prekę 
kelionės emigrantams norintiems 
apsigyventi Sziaurineme Wis- 
consine. 10 dieną Kovo, 7 ir 20 
Balandžio, teiposgi 5 Gegužio,ge
ležinkeliai: North-Western St. ir 
Omaha pardavinės emigrantams 
tikietus į Sziaurinį VVisconsiną už 
pusę dabartinės prekės.

Plesziku nuszautas.
Isz Wahoo, Neb. ateina szito- 

da žinia: Henrikas Martin, gerai 
czia žinomas aptiekorius, tapo 
rastas besėdįs priesz kasą vos 
gyvas, su perszauta galva. Priesz 
mirį spėjo jis dar papasakoti, kad 
; am beskaitant pinįgus kasoje, už
puolė ant jo pleszikai, iszveržė 
jinįgus ir perszovė galvą isz re
volverio.
Ant nugalabijimo nuspręstus.

Pekin’e III. ką tik pasibaigė 
Jrova George A. ir SusanSmith, 
apskųstų už užmuszimą savo 
žento Leviso Perril. George 
Smith tapo sūdo rastas kaltu ir

Botagas ant lietuviu.
Tam tikra,paskirta Senato, Ko

misijų W ashingtone padavė į 
kongresu savo apdirbta bilių 
apie apsunkinimą atėjimo sveti- 
mieins ateiviams. Pagal tą bilju: 
kiekvienas turintis dauginus 14 
metų, o ne mokantis raszyti ir 
skaityti savo prigimtoje kalboje 
ne bus įleidžiamas į Suvienytas 
VVieszpatystes Sziaurinės Ameri
kos; jeigu kas ežia atkaktu to ne
mokantis, tasai būs tuoj aus su
gražintas atgal. Užmanymas ta
sai iszskyria vien tėwus czionai 
apsigyvenusių ateivių; tėvai 
kvliaujenti pas vaikus Amerike 
apsigyvenusius, nors ir nemokė
tu skaityti ir raszyti savo kalboj, 
gal būt įleisti; kiti gi visi taps 
sugražinti atgal, vis tiek ar tai 
butu vyrai ar moterys. Taigi be- 
sirengenti į Ameriką keliauti, o 
dar raszyti nemokanti, tegul 
dabar ^pradeda mokintiesi, 
kaip girdėt, tasai užmanymas 
misijos taps priimtas.

jau 
nes 
ko-a

tele-

wa-

Baisus atsitikimas.
Isz Marinette, Wis. raszo, kad 

czia geležinkelio trūkis užvaževo 
ant karietos, kurioje važevo al- 
dermonas J. Johnson isz Meno- 
minee, jo 12 metų sūnūs ir drau- a ___ ____ _____
gai. Karieta tapo sudaužyta, vai- nuspręstas ant nugalabinimo; pati 
kas suvažinėtas isz syk ir 5 ypa- gi jo tapo paliuosuota; sūdąs ją 
tos sunkei sužeistos. surado nekalta.surado nekalta.

VVisokios Žinios. žmonių kaulus ir vieną akmeni- 
nyj grabe begulinezią mumiją. Toj 
vietoj, kur dabar tojė Sala tapo 
atrasta, pirma buvo gfiios jūrės. 
Galima spėti, kad priesz daugelyj 
metų sala tojė su gyventojais ir su 
jų darbais nuskendo ir dabai* 
vėl pasikėlė. Senovėj, kaip raszo 
graikiszkas historikas Herodot, 
Europa buvo sujungta dideliais 
žemės plotais su Amerika, 
kuriuos vadino Atlantida, bet 
paskui tie paskendo jui^ių gel
mėse drauge su gyventojais. Gal 
būt, kad ir dabar atrastoji sala 
yra tai dalis anos seiliaus pasken
dusios Atlantidos. Likimus ant 
salos atrastus, kokius galėjo pa
imti, ans garlaivio kapitonas 
atvežė į Ne v Orleaną, norėdamas 
juos persiųsti į Londoną į te- 
nyksztį muzėju. .

• Ashland Pa. expliodavo 
garinis katilas. Expliozi- 
jos tapo užmusztas lenkas* Miko
las Ra be; kitas gi Ant. Rosovski 
teip sunkei likosi sužeistas, kad 
ir tuojaus pasimirė,

• Chiittanoogoj sūdąs nuspren
dė vieną kompaniją užmokėti 
darbinįkams 6000 dol., kuriuos 
kompanija nutraukė nuo algos 
darbinįkams idant isz jų užmokė, 
ti algą gydytojo.Sūdąs pripažino, 
kad kompanija privalo užlaikyti 
gydytoją darbinįkams; darbinįkai 
neprivalo prie to savo pinįgais 
prisidėti.

• Chicagoj, III. susztraikavo 
darbinįkai kontraktorių Kroe- 
schel Bros po nr 55 Erie ui. dir
banti prie dėjimo požeminių dū
dų. Kontraktoriai ne norėjo pra- 
szalinti darbinįko Jonės neprigu- 
linczio prie Unijos, nors daryda
mi kontroktą su darbinįkais pri
žadėjo duoti darbą vien Unijos 
darbinįkams. l'aigi isz priežasties 
sulaužmio sutarties darbinįkai pa
liovė dirbę.

* Berlyno proferorius Behring, 
kurisai iszrado jau pirma vaistą 
nuo diphlerito, t.y. nuo ligos, 
nuo kurios daugiausei vaikų pa- 
simirdavo, dabar wel iszrado 
vaistą no choleros.

* Maskvoj, Maskolijoj, ko k-ai 
Nofszevski iszrado prietaisą, su 
kurios pagelba neregiai galės ma
tyti. Ant atliktų su neregiais ban- 
davonių pasirodė, kad neregiais 
užgimę, supagelba tos prietaisus, 
gal jau tiek matyti, kad kambaryj 
mato kur yra langas; atskyria 
žmogų nuo žvėries. Pagerinus 
dar tą prietaisą, ji galės toliausa- 
kimisnelaimingų neregių pastoti.

Dideli tvvanai.
Sztete Conneeticute, i 

žasties dideliu lytų, dabar baisub | T Į Gnatemalą (VVidurinej A 
tvanai. Didelis tiltas po Middle -J merikoj) renka dabar darbinįkus 
tovn vandens apsemtas. Mieste 
tapo apsemtas damas vario kas 
tynių Wiggsville. Wanduo isz 
upės iszsiliejo į laukus ir apsėmė 
visas žemesnes vietas. Miestelyj 
Foresville gyventojai vos spėjo 
pabėgti. Mieste Bristol tvanai 
teiposgi daug padarė bledės.

Sztete NevYorko teipogi tva
nai dideli. Siratogoj visi skiepai 
vandens užlieti, ant daugelio u- 
lyczių vanduo. Teipogi daug ble- 
des tvanai padarė miestuose. 
Amsterdam ir Floridoj; Nev 
Yorke lygei daug skiepų yra už
lietų.
Geležinkelis nusibankrutiuo.

Kompanija geležinkelio, The 
Baltimore & Ohio Railroad Co.” 
nusibankrutijo, negalėdama isz- 
mokėti skolų. Geležinkeliai tos 
kompanijos turi 2065 mylias. 
VVisos kompanijos skolos siekia 
10 milijonų dolierių?

Ant nužudymo nuspręstas.
Isz Nev Yorko raszo, kad czia 

tapo ant nugalabinimo hu elek- 
triszka maszina nuspręstas Karo
lius Postalka, už užmuszimą savo 
moteries. Nužudytas jis taps die
ną 20 Balandžio szių metų.

prie-1

(X) Suvienytas VVieszpatystes 
Sziaurines Amerikos. Žada darbi- 
uįkams po 7 dol. aut dienos, bet 
tas ant musiszkių pinįgų iszpuo- 
la tik po 3.25 dol. Apsirėdimas 
ten wieuok kasztuoja 8 syk dau
ginus neng New Yorke; gyveni- 
mas gi ir valgis kasztuoja po 10 
dol. ant nedėlios. Oras ten musų 
žmogui, isz priežasties didelių 
karszczių yra labai ne sveikas.

* Isz Londono raszo, kad czia 
su Roentgeno budu nuiminėjimo 
fotografijų uždarytose vietose 
tapo darytos bandavonės. Tipo 
nuimta fotografiszka ko
pija laiszko uždary
to • nepermatomoje kopertoje. 
Prancuziszkas laikrasztis “Gau- 
lois” patalpino tą kopiją. Gali
ma tikėti, kad maskoliszki žanda
rai ir pacztoriai greieziaus įsi
taisys tas prietaisas, idant galėtu 
turėti kopijas visų laiszkų pas 
ką nors raszytų. Nereiks bent 
jiems atidarinėti laiszkų slapta, 
teip kaip tai dabar daro.

t Noktu Plate. Nebr. Koksai 
ten pastorius vienos protestan- 
tiszkos sektos, koksai Bailey, tapo 
vietinių gyventojų įmestas pir
ma į smalą o potam iszvoliotas 
plunksnose ir tokeme paukszczio 
paveiksle 
Priežastis 
pastoriaus 
per daug
viena mieste apsigyvenusia nasz- 
lia. Ką su naszlia padarė,nežinia; 
gal būt kad jai atleido kaltę.

t Long Island City’je, N. Y. 
koksai Mikolas Kraemer, susiba
ręs su tėvais, nuszovė savo mo
tiną ir tą atlikęs, nusiszovė 
pats.

isz miesto iszvytas. 
tokio nekentimo ano 
buwo toje, kad jisai 
buwo susiartinęs su

Isz darbo lauko.

ir

Anglių kautynėse North 
Frauklin,Trevertone, rengėsi įtai
syti naują brekerį.

Isz Mahanoy City Pa. raszo, 
kad brekeris Bear Run perstos 
dirbęs nuo ateinauezio panedėlio. 
Jis paskutiniame laike su visu ne 
apsimokėjo, todėl tampa dabar 
uždarytas.

", Perdėtiniai darbinįkiszkų 
organizacijų persergsti darbinį- 
kus, kad nekeliautu dabar į 
lorado darbo jieszkoti, nes 
rankų yra per daug, o darbo 
ra.

Dirbtuvių užžiura
Yorke padavė užmanymą, idant 
laikas darbo moteriems neturin- 
cziomsdar 21 metų ir dėl vaiki
nų iki 18 metų ne, butu ilgesnis 
kaip 40 valandų ant nedėlios. Iki 
sziol dirbo 60 valandų. 1

ten
nė

1 IszBuffaloN. Y. raszo, kad 
ežia 3() darbinįkų dirbanezių prie 
ledų krovimo ledaunėj Banks’o 
& Co. susztraikavo. Pareikalavo 
jie nuo kompanijos, idant pakeltu 
užmokesnį už darbą nuo 12|c. ant 
15c. už valandą darbo. Kompanija 
ant to reikalavimo ne sutiko. 
VVietą susztraikavusių tuojaus 
užėmė kiti darbinįkai. Tokiu budu 
kompanija nieko nežudė ir 
susztraikavusiems darbinįkams 
nepasisekė nieko iszderėti, nužudė 
vien savo uždarbį.

T Balti moku, Md. susztraika
vo 6000 siuvėjų dirbanezių dirb
tuvėse vyriszkų drabužių. Prie 
sztraiko priguli darbinįkai: cze- 
kai, lietuviai, maskoliszki žydai 
ir vokiecziai amerikonys. Darbi- 
hįkų organizacija reikalavo, i- 
dant kontraktoriai pavestu dar
bą vien darbinįkams prigulin- 
tiems į darbinįkiszką organizaci
ją; noprigulintiems gi palikti i 
arba | metų laiko į kurį ir anie 
gal prie organizacijų pristoti. 
Kontraktoriai ne norėjo ant to 
reikalavimo darbinįkų sąnarių 
darbinįkiazkų organizacijų sutik
ti, todėl jie per sztraiką stengia
si juos prie to priversti.

T Isz Cincinnati, O. raszo, kad 
sukirpėjai vietinių siuvinyczių 
prigulinti prie “Unijos” sutarė 
paliauti dirbę. Priežastis to yra 
szitokia: kontraktorius Block
Co. praszalino vieną sukirpėją 
prigulinti prie unijos, užtatai ki
ti nuo jo pareikalavo, idant pra- 
szalintajį atarai priimtu, bet kad 
kompanija to padaryti ne norėjo, 
visi jos sukirpėjai paliovė 
dirbę. Kompanija kreipėsi prie 
kitų kontraktorių pagelbos pra- 
szyti ir tie neiszrado kitokios pa
gelbos, kaip vien įsakyti savo 
sukerpėjams, kad visus prigulin- 
czius į Uniją praszalįs, jeigu 
jie ne prikalbės sztraikuojen 
ežių Block Co. darbinįkų susi
taikyti ir pradėti darbą. Žinoma, 
darbinįkai ant to reikalavimo ne < 
sutinka. Todėl sztraikas tapo už- 
girtas.

Lietuwiai isz miesto Northampton, 
Mass., sudėjo $8 dėl nelaimingo Antano 
Rėklio, kurs pražudė sawo abi kojas ant 
geležinkelio. Kolekta užsiėmė Wincas 
Žukauskas ir pinigas prisiuntė į redak
cija “Lietuvos”, už ką mes warde ne
laimingo Rėklio, siuneziame szirdin- 
giausią aezių ir ųžpraszome wisus kitus 
geros szirdies lietuwius, idant teiktųsi

I suszelpti nelaimingą.

* Į kliniką profesoriaus Maidl’o 
Pragoj, Czekijoj, atėjo 19 metų 
studentas vietinės politechnikos, 
kurisai skundėsi, kad jam pilvą 
skauda. Profesorius apžiūrėjęs 
rado viename szone sukietėjimą 
Užmigdęs ligonį perpjovė pilvo 
lomą ir su dideliu nusistebėjimu 
rado to sukietėjimo vietoj kūną 
nesuvisu iszsivystusio vaiko mo- 
teriszkos lyties, be galvos.Mena, 
kad turėjo būt dvinucziai ir an
trasis, dabar ano studento vidu
riuose atrastas įaugo į ano vi
durius ir tasai savo sesutę per 19 
metų nesziojo. Studendas nuo 
tos daktaro operacijos pasimirė.

* Indijose, teip vadinami faki- 
rai, arba stekuklų darėjai, prie 
žmogaus akių pasodina kokią nors 
seklę, kuri tuojaus pradeda aug
ti, ir žmogui bežiūrint iszatiga 
keletą pėdų augszczio. Prancūzas 
Rogourner patėmyjo, kad tie in- 
diszki stebuklų darėjai tam tik
slui žemę visada paimu nuo 
skruzdėlyno. Žinojo, kad žemėj to
kioj turi būti skruždelinė rugsztis 
(musų žmonės tą vadina skruždc- 
lių my žalai s): taigi jisai pasodino 
sėkla į paprastą žemę, bet ją pa
laistė . skruzdėlinia rugszczia. 
Sėkla kaip matant pradėjo sprog
ti ir įporą minutų diegas paaugo 
iki trijų pėdų augsztyn. Tą gal 
sau kiekvienas bandyti, tik reikia 
ežia vartoti gryną skruzdei ine 
rugsztį, o ne su spiritu, kokia 
turi paprastai aptiekose.

* VVarszavoj tapo policijos 
surasta žydų kompanija, kuri dir 
bo pinįgus. Sude, nors jie teisino 
si buk dirbo sagtis, tapo iszreik- 
ezta, kad terp žmonių paleido 
346.000 dvyliakių, kuriuos dirbo 
isz kapeikų, taigi uždirbo 
346.000 skatikų. Darbas buvo 
lengvas, nes reikėjo vien iszdilį- 
ti senas dideles kapeikas ir už
darbis gatavas! Sūdąs nusprendė 
perdėtinius dirbtuvės: Leizerį ir 
Berkų Feinsteiną ant vienų me
tų aresztantinių rotų; Herszą gi, 
Szają, Benijaminą Feinsteinus ant 
8 mėnesių kalėjimo.

* Kitą kart vartojimas viso
kių kvepalų arba parvų ant pa
didinimo moterų gražybės buvo 
uždraustas. 1770 m. Anglijos uar- 
liamentas užgyrė szitokias tiesas: 
“Kiekviena moteriszkė, vis tiek 
į kokią luomą prigulėtu, 
naszlė ar mergina, kuri po apgar
sinimui szitų įstatų, norėdama 
greieziaus apsivesti, prigautu 
vyrą, Anglijos . pavaldinį, 
su pagelba kvėpalų, tepa
lų, paivų ant veido, svetimų 
plaukų-papuola pobausmia kaipo 
paprasta prigavėja. Tąsyk viso
kį pažadėjimai vyro, tokiu budu | 
prigauto, neturi vertės ir jisai nuo 
iszpildymo pažadėjimų
liuosuotas. ^Vartojimas kvėpalų 
ir kitokių pakelenczių moterų 
gražybę daiktų yra 
vien ant szermenų, nes tąsyk gal 
moters nesistengs netikra savo 
gražybia gaudyti vyrus”.

yra pa-

daleistas

Kapitons angliszko laivo 
Wesmond pranesza, kad į 200 a- 
merikoniszkų mylių į vakarus 
nuo salos Madera, ant Atlantiko, 

[rado jis naują salą, kurios pirma 
czia ne buvo. Žmonių ant tos sa
los ne rado, bet atrado senas mu
rkiąs sienas, bronzinius kalavi
jus, žiedus ir stabus paukszczių, 
ir žvėrių, akmenyj Jszkaltas 
žmonių galvas ir suakmenėjusius

* Paryžiaus gamtmokslis Par- 
ville, laikrasztyje “Journal dės 
Debats” raszo apie vieną krūmą 
augantį Arabijoj, Wakarinėj Azi
joj, szale Egipto, kurio (krūmo) 
vaisius, žmogaus suvalgytas, 
nors jis ir labiausei butų nuliū
dęs, ant poros valandų įgyja di
delę linksmybę. Krūmas tat ma
žas; sekios randasi anksztyje. Rei- ’ 
kia, tas sėklas sutrynus, praryti jų 
labai mažą žiupsnelį. Žmogus 
prarijęs žiupsnelį sutrintų to krū
mo seklų, pradeda tuojaus szoki- 
nėti ir juoktiesi, dainuoti; nieka
da ne atsitinka, teip kaip tai bū
va nuo degtinės, kad jis įpultų 
į piktumą, arba kad voliotusi po 
purvyną. Potam gana pasilinks 
minęs, žmogus užmiega ant poros 
valandų; pabudęs gi nieko ne at
mena kas su juom buvo. VVartoji- 
jimas vienok szitų seklų to krūmo 
suarzina drigsnes, todėl ne reikia 
vartoti tankei.

* Į jūrių komisiją VVashingtono 
kongreso iszradėjas Richard Pain- 
ton padavė modelį savo iszrasto 
laivo, Varomo su elektriką. Jū
rinių reikalų sekretoriui pavesta 
padirbti vieną tokį laivą. 
Del padirbimo reikalingos 
pajiegos užteks pusė da 
bar ant kuro . reikalingų anglių, 
idant padirbti garą. Wieton 
dviejų arba trijų varimui szriu- 
bų su sparnais, kaip tai yra ant 
dabartinių garlaivių, ant laivo 
Paintono bus jų net 14 pritaisytų 
isz abiejų szonų. Kiekvienas 
szriubas gali būt kada tik reikia 
varomas ar sustabdomas, taigi 
jeigu viens pagestu, nestabdys 
darbo kitų. Pagal iszrokavimus 
iszradėjo, laivas toksai bėgs su 
greitumu 35—40 mylių į valan
dą, dababartiniai gi greieziausi 
padaro ant 10—15 mylių ma
žiau. Laivas toksai tokiu budu 
atliktų vitą kelionę isz Amerikos 
į Europą į 3 dienas.

Wargamistra.
Esu pabaigęs mokslą; dabar 

esu vargamistra Plymouth Pa., 
bet norėcziau persikelti kitur.Ga
liu vesti chorą ir turiu gerus 
paliudijimus. Jeigu rastųsi vieta, 
praszau atraszyti ant szito adre
so.

George Baronas.
Box 1053 Plymouth Pa. Luz. Co.
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20 d. Wasario pasimirė Leonas 
Petralis. Paliko jis. paezią su 
mažu kūdikiu. Paėina jis isz Wil- 
niaus gub. Trakų pav. Weikmės 
vol. sodžiaus Raudamonių. Gy
veno Worcester Mass. Nebuvo 
niekam skolingas. Tapo gražiai, 
su miszioms, lietuviszko kunįgo 
palaidotas. Praszau visų jo pa
žįstamų ir draugų atsidusti už jo 
duszią. Brolis Mikas Petralis.
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Pabaigtinus karianinias.
Kariauniszkas padėjimas pradžioje 1865 me

to bu no tokis, kad galėjo tikėtis, jog kare pasi
baigs vienu musziu pavasaryj. Sherman beveik su
griovė vakaru armija konfederatu ir padare neap
sakoma suaidima kraszto. VVieuintele smarki ar
mija buvo da susidedanti isz Lee’o senu kareiviu, 
kurie da gulėjo už žemiuiu sienų aplink Petersbur^ 
ir Richmond. Bet ir ta armija tapo sumažinta 
mažiau neng ketures deszimts tukstancziu vyru ir 
pietus buwo visiszkai iszsemia savo sylas, kada, gi 
Granto armija skaitė szimta tukstancziu tvirtu vy- 
ru. '

Shekmino Weikalai. — Kariavimas 1865 m. 
tapo pradėtas per Shermaua. Pasisukdamas sziaures 
linkon no Savannah, 1 d. VVasario, Sherman ne 
patiko nieko, kas galėtu sulaikyti jo marsza ir su
si vienyjima su Grantu, kaip tik maža konfederatu 
šyla, kuria jenerolas J. E. Johnston greit surinko.

Pirma vieta, prie kurios Sherman trauke, bu- 
Wo Co 1 u mbi a S. C. Szitas ėjimas privertė kon
federatus apleistie Charlestona, 17 d VVasario.

No Columbija Sherman trauke ant F a y e t te- 
ville, N. C. Arti Aerysburgo jis sumusze 
konfederatu šyla ir prie B e n t o n v i 11 e turėjo 
pasekminga kova prieszai Johnstona. 23 d. Kovo 
Shermano armija inejo in Goldsboro, kur prie jo pri
stojo sylos po jenerolais Schofield ir Terry. John- 
ston iszvede savo-armija in Raleigh.

Ūmame laike jenerolas Thomas nusiuntė ko- 
lumna kavalerijos po (renerolu VVilson, knri jojo 
per Alabama iszgrebdama miestus ir iszdrasky- 
dama geležinkelius.

^Veikalai A irginijoj.— Mes palikome didelia 
armija po jenerolii Grant, apgulusia Petersburg’a 
ir Richmond’a, vasara 1864 meto. Laike rudens ir 
žiemos keli musziai atsiliko terp anų dvieju armi
jų. Labiausei svarbus isz tu musziu buvo in pietus 
ir in vakarus no Petersburgo.

Užduote szitu judėjimu buvo apeitie konfe
deratu desziny sparna ir užgriebti South Side 
geležinkely. Jiems nepasiseke, kaip jie abelnai ti
kėjosi. : į

Pavasario kariavimas 1865 meto buvo pra
dėtas per Sheridan’a. Su drūta kavalerijos kolum- 
na jis jojo per Shenandoah loma, ingriebdamas la- 
bjausei likuczius Early’o sylos. Tuompat laiku Sto- 
neman iszplesze pietvakarinia Virginija.

Sheridan nuszlave iki James upes, kur jis su
draskė kanala ir iszplesze geležinkelius, ir pristo
jo prie Potomoc’o Armijos arti Petersburgo, 26 d. 
Kovo.

Padėjimas Lee’e dabar buvo visiszkai be vil
ties. Jis buvo apsiaubtas isz visu pusiu 
Lee ne pasidavė. Prieszingai, ; 
užpultie ant Unijos šylu. Szitas užpUolimas tapo: 
atliktas 25 d. Kavo, su pasekmia paėmimo tvir- 
tynes Fort Steadman. Bet konfederatai netrukus 
tapo iszvaryti.

Grant pradėjo galutina kariavima, iszsius- 
damas sylas po jenerolais Sheridan ir VVarren dėl 
sumuszimo deszinio sparno konfederatu. Isz to 
buvo kova po Five Forks 1 d. Balandžio. 
Konfedeiatu šyla tapo sumuszta.

Užpuolimas tapo padarytas iszilgai visa linija 
kastyniu prieszakyje Petersburg o,2 d. Ba
landžio. Ta linija buvo prilaikoma keliose vieto 
se. Naktyj, Lee atsisakė no Petersburgo ir Richmon 
do, in kuriuos inejo Unijos armija, 3 d. Balandžio, 
r Lee su savo sumažejusia armija atsitraukė va

karu linkon. Jo vykis buvo pristotie prie John 
stono North Carolinoje. Karsztas vijimas greit bu
vo padarytas no šylu Granto. Dikczei susijemimu 

I tapo atlikta per ta jlga vaikymą.
Galop, Konfederatu armija tapo visiszkai ap- 

L siausta prie Appomatto Couęt House. Cze 
Lee pasidavė 9 d. Balandžio.

ę Sherman susidūrė su Johnstonu, mieste Ra
leigh, in kury jis inejo 13 d. Balandžio. Tuom 
laiku Generolas Johnston dagirdo ape Lee’o pasi- 
davima. Kaip jis dažinojo, kad tolesnis prieszi- 
nimas buvo be vilties, jis pradėjo susiraszinetie 
su Shermanu ir pasekme to buvo, kad Johnstoao 
armija pasidavė, 26 d. Balandžio. Galop Gegužio 
visos konfederatu sylos pasidavė ir Namine 
Kare priėjo prie galo.

Naujienos ape Lee’o pasidavima suteikė di- 
džiausy džiaugsma kiaurai sziaures. Bet tarpe di
džiu džiauksmu, baisus atsitikimas invyko. Pre
zidentas Lincoln tapo nužudytas per paslaptinga 
užpuolimą, vakare 14 d. Balandžio, VVashingto- 
no teatre. Žmogus, kurs atliko ta baisu darbu* 
buvo nustojas vilties, o gal būt ir isz proto lūžė
jusi ypata, vvardu John Wilkes Booth. Pone Lin
coln mirė sekanty ryta. Booth pabėgo irt Mary lan
da, bet tapo dasektas ir perszautas vieno isz jo 
vaikytojo.

Ta paezia nakty, kada p. Lincoln tapo per
kautas, Sekretorius Sevard tapo perdurtas, be
gulint sergant lovoje, VVashingtone. Booth ir ypa- 
tos, kurios nužudė bevarda, surengė banda pasza- 
liniu piktadeju, isz kuriu keletas potam tapo pa 
karti.

-Ne koky laika, po pasidavimui Konfederatu 
armijos, Jefferson Davis buvo pagautas Georgi
juje. Jis tapo nugabentas in tvirtiynia Monroe ir 
laikytas kalėjimo per ilga laika, bet ant galo jy 
iszleido.

Pabaigoje Gegužio, peržiūrėjimas Shermano 
Granto armijų atsiliko Washington’e. Szitos ar

mijos skaitė ape du szimtu tukstancziu vyru. Ta
da prasidėjo paleidimas isz pulku kareiviu ir vie
nas milijonas vyru paėjo isz guolu ir vaktu ant se | 
kimo pakajingo gyvenimo.

Svarbiausi Faktai kares.
Szie buvo y vairus pnszaukimai kariumenes lai

ke kariu 1861—1864 metu.
Paszaukimas 75.000 kareiviu Balandyje 1861 m.
Paszaukimas 82,748 “ Gegužyje 1861 m.
Paszaukimas 500,000
Paszaukimas 300.000
Paszaukimas 100.000
Paszaukimas 300,000
Paszaukimas 200,000
Paszaukimas 35,000
Pašzaukimas 500,000
Paszaukimas 300,000
Wisas skaitlius paszauktos kariaunos buvo 

2,942,748, pribuvusios buvo 2,690,401. Laikas 
paszauktuju in kare buvo: vienu trys menesiai, 
tūli ant szesziu menesiu, o kiti buvo paszaukti ant 
metu, dvieju ir trijų:

Kare buvo palaikoma popieriniais pinigais va
dinamais “gr e e n b a c k s”. Jie pirmiausei buvo 
iszleisti 1862 m. Tuom laiku visos bankos Suvie- 
vienytu Walstiju sulaikė iszmokeszczius kaltu pini
gu. Kaip kare užėjo, auksas pasikėlė in pirma vie
ta; tai yra greanbacks pradėjo nupultie. 1864 me
te auksas pasikėlė iki 280.

Iszdavimai rando buwo begaliniai 1864 ir 
1865, jie sieke su virszum pusketvirto milijono 
dolieriu ant dienos. Iszdavimas raudo laike pasku
tinio meto buvo didesnis negu visi iszJavimai 
rando no invedimo in prezidentystia W»»ahingto- 
no iki invedimui Buchanan o. Tautiszka skola ga- 
op kares buvo suvirszum 12,749,900,000

Konfederatai teipgi vede karia su popieriniais 
jiuigais. Ape puse kares tie piningai pradėjo labai 
jultie ir prie galo kares konfederatu popieros liko 
neveik be vertes.

Del pagelbės sergancziu ir sužeistu kareiviu 
jaszelpos organizacijos tapo insteigios. “Saui- 
t a r i s z k a Komisija ir K r i k s z c z io- 
u i s z k a komisija” atliko labdaringus dar
aus ant labai placzios papėdės. Žmonis noriai da
vė milionus dolieriu dei ju prilaikimo.

Unijos pusėj, yra apskaityta, trys szimtai tuk
stancziu buvo užmusztu kovoje arbi mirusiu uo 
igoe ant lauko. Yra apskaityta, kad keturi szimiai 

tukstancziu daugiau liko sugadintu, arba netikusiu 
in darba ir negalincziu uždarbiaut. Tai butu mažas 
skaitlius, jeigu pasakytie, kad ant abieju pusiu 
virszum viens milijons vyru buvo užmusztu, 
ba

APIEŽEMU ir KITUS SWIETUS, ZE

apturėjo žaizdas.

m pusiu. VVienokitue 
jis padare planaijoj

; užniiolimnfi t.aim I

“ L.iej>os 1861 m.
“ Rugpjūtyje 1862 m.
“ Birželyje 1863
“ Spalyje 1863 m.
“ VVasaryje 1864 m.
“ Balandyje 1864 m.
“ Liepoje 1864 m.'

JŲ BUWĮ ir PABAIGA.
Pagal Heilpenui.

(Tęsa.)

atsiranda mėnulis nuo musų žemės. Iszpuolė isz 
iszrėkavimo, kad kiekvienas daiktas puolantis 
nuo tokios tolumos kokioj yra mėnulis nuo žemės 
perbėgtu pinnęsekunddę kelię lygų bruasziiiui AB.; 
tasai reiszkia, kad mėnulis todėl sukasi aplink žemę, 
norsjį įsibėgimas traukia į szalį ir stengiasi pulti 
su tokiu jau greitumu ir pagal tas paežius tiesas, 
kaip ir kiekvienas kitas daiktas puolantis ant žemės. 
Kelias kokį padaro akmuo pririsztas ant virvutės 
aplink raukę yra ratas; kelias, kuriuomi bėga menu
lis aplink žemę, kaipiszrokuota nedaro suwisu tikro 
rato, bet ratę truputį isztiestę, kaip tai matome 
ant paveikslėlio 12. Toksai truputi isztiestas ratas 
tapo mokslinczių pramintas elijpsa. Žemė nesiran
da su wisu viduryj to rato vadinamo elipsa, bet 
kaip matome ant paveikslėlio, randasi labiaus į vie
nę szonę pasitraukusi; taigi mėnulis bėgdamas ap
link žemę vienę kartę randasi areziaus (vietoj D), 
kita gi vėl toliaus nuo jos (vietoj G.). Elipsa toje 
vienok ne daug skiriasi nuo rato, teip kad ji gal 
bųt paimta už ratę.

MENULIS SUKASI APLINK SAWO
; Mėnulis besisukdamas aplink žemę, sukasi tei- 

pogi ir aplink savo aszį, teip kaip ir žemė besisuk
dama aplink aszį, sukasi ir aplink saule. Taigi at
lieka jis dvigubę kelię, teip kaip tai daro paveik- 
slan vaikų pasuktas vilkas, kurisai drauge suka
si aplink savo kojukę ir iriasi tolyn, arba kaip po
ra szokanezių žmonių, kurie sukasi aplink, bet po 
draug ir iriasi tolyn, visai teip kaip ansai vilkelis. 
Daleiskime, kad kambaryj yra du žmones: viens 
stovi viduryj kambario, kitas gi vaikszczioja nuo
latai bet teip, kad laiko akis nukreipęs vis į vienę 
szalį, paveikslan į langę; tęsyk stovintis viduryj 
kambario matytu tę bevaikszcziojautį žmogų 
sykį atkreiptę ant savęs jo veidę, kitę syk 
szonę, tai vėl užpakalį; pakol apeitų visę kamba
rį, matytu jį isz visų pusių. Teipjau ir mėnulis 
jeigu jisai vien suktųsi aplink žemę,- bet nesisuk
tu aplink save, matytume jį isz visų pusių. Kada 
is yra prieszais, matytume vienę jo szonę, pasi

traukus toliaus, matytume kitę jo dalį, o jau ape- 
us apie visę žemę galėtume matyti jį isz visųpu- 

šių. Tuom tarpu matome jo vien vienę szonę nuo
latai į žeme atkreiptę; matome ant jo pavirsziaus 
vien tuos paežius kalnus ir vulkanų olas, tuos pa
ežius szeszėlius ir terpkalnes. Nieks dar niekada 
ne matė kitos mėnulio pusės. Kodėl mėnulis at
kreipia į žemę vien vienę sawo pusę? Atsitinka tas 
todėl, kad mėnulis podraug sukasi ir aplink savo 
aszį. Daleiskime vėl, kad viduryj kambario stovi 
žmogus ir aplink jį vaikszezioja kitas, bet teip, 
tad jis bus nuolatai atsikreipęs į szalį stovinezio- 

;o viduryj kambario; stoviutysis matys visada 
vien atkreiptę į save vien veidę vaikszcziojen- 
czio, bet niekada ne matys jo užpakalio. Pradėda
mas vaikszczioti aplink stovintijį viduryj kam- 
jario, vaikszcziojentis turi atkreiptę veidę į szo
nę stovineziojo ir drauge tegul jis bus teipjau atsi
kreipęs į langę, padaręs puse kelio t. y. pusę rato at
sikreipęs nuolatai veidu į jo pusę, bus jis į langę 
atsikreipęs užpakaliu, taigi turėjo jisai tokiu bu
du netiktai apeiti stovintį viduryj kambario, bet 
ir pats turėjo pasikreipti puse apsisukimo aplink 
mts save, nes isz pradžių, kaip žinome, jo akys bu
vo į langę nukreiptos, o dabar gi jis į ten užpaka
liu atsikreipęs; jeigu eitu dar toliaus apie stovin
tį viduryj kambario, vis į jį atsikreipęs, ateis į 
vietę isz kurios iszėjo ir bus vėl jo veidas į langę 
nukreiptas. Matome, kad einant nuolatai aplink ko
kį daiktę, nuolatai į jį atsikreipęs, reikia ir pa
ežiam apie save apsisukti. Pakol apeis apie tę 
daiktę turi ir pats aplink save podraug apsisukti. 
Jeigu žinome, kad mėnulis sukasi, arba keliauja 
aplink žemę ir jeigu jis turi į save nnkreiptę visa
da vienę ir tę paczię savo pusę, tai reiszkia, kad 
jisai turi suktiesi ir pats aplink save į t^ paczię 
pusę į katrę keliauja, t. y. aplink savo aszį, ir tu
ri atlikti tę į tę patį laikę, į kurį apkeliaus aplink 
žeme. Mėnulis sukasi aplink žeme isz vakarų į ry
tus ir atlieka tę kelione į 27 dienas ir 8 valandas 
ir drauge į tę patį laikę, teipogi isz vakarų į rytus 
apsisuka ir pats aplink save, arba kaip apie tę sa
kome, aplink savo aszį. Taigi mėnulis bėga lygei 
apie savę ir aplink savo aszį, teipjau kaip ir žemė, 
isz vakarų į rytus.

MENULIS YRA SŪNŪS ŽEMĖS?
Taigi pažinome jau sziek tiek žemės draugę, 

pažinome jau kad jisai priverstas sukiuėtiesi aplink 
žemę nors ir nenorėtu. Mėnulis apszvieczia mums ' 
tamsės naktis. Jau paminėjome, kad mėnulis neturi 
savo szviesos, bet tik atmusza nuo savo pavirsziaus 
saulės szviesę, teip kaip tai daro ant paveikslo 
vaikai su zerkolu atmuszdami ant sienos saulės 
spindulius, arba įleisdami juos kam į akis. Sziędien 
mėnulis neturi savo szviesos, bet buvo laikas ka
da lygei jisai, • kaip ir žemė žibėjo savo locna 
szviesa; kitękart, labai jau seniai mėnulis ir žemė 
abudu buvo deganti, sutirpusi, toliaus gi labai į- 
kaityta kulka ir iszrodė visai kitaip nėng sziędien, 
bet ta kart ant žemės ne buvo nejok ios gyvasties, 
todėl nieks ne begalėjo gėrėtiesi tuom mėnulio 
szviesos gražumu, nes tęsyk ir musų žemė teip 
jau buvo dar įkaitusi, deganti, todėl nieks ant jos 
gyventi nebegalėjo; žemė, kaipo daug didesnė a 
tauszo daug vėliaus neng mėnulis — todėl, jeigu 
ant mėnulio buvo kitękart gyventojai, jie ežia at
sirado ankszcziausneng ant žemės: jeigu ten gyve- 

, no žmonės, jie galėjo dar matyti žemę kaipo ži
bantį apskritį, teip kaip mes matome dabar žiban- 
czię saulę; atsiradus pirmam žmogui ant žemės 
mėnulis buvo jau toks kaip ir dabar, taigi atszalęs 
neturintis savo szviesos. Žemė ir mėnulis rodosi 
mums kaipo tamsus, kieti apskrieziai ir tokiais jie 
yra nuo seniai, t. y. nuo tada, kada žmones ant 
žemės atsirado, bet temydami numanome, kad ki
tękart jiedu turėjo būt kitoki. Taigi isz ko ir ko
kiu budu jie pasidarė. Matėme, kad žemė, kada dar 
buvo sutirpusi, turėjo suktiesi nuolatai aplink sa
vo aszį, susiploti savo galuose arba poliuose ir 
truputį iszsiskėsti ties viduriu, nes skysta kuha, 
liesisukdami smarkei, susiploja galuose ir iszsipu- 
czia ties viduriu jeigu smarkei juos sukame aplink 

mas galuose ir iszsiskėtimus ties viduriu bus di
desnis.

Užte
mimas saulės ir mėnulio lygei aiszkina mums, kad 
mėnulis sukasi aplink žemę. Užtemimai mėnulio 
atsitinka taukiaus, saulės gi rerziaus; jeigu daleis- 

■ tume, kad terp saulės ir žemės yra tiesus bruksznis,
, __ 4, ne

perkerta to bruksznio ir todėl mėnulis ne visada 
uždengia mums saulę; atsitinka tik tas kas 18 me
tų vidutiniszkai ir kiekviena sykį traukiasi dau
giausei apie 6 minutas ir buwa tik tūlose ant že
mės vietose matomas, bet niekada visur. Bėgimas 
mėnulio apie žemę yra teip gerai isztirtas ir apro
buotas, kad galima priesz keletu metų pirma žino
ti ir iszrokuoti kuono geriausei, kokioje dienoje ir 
kokioje valandoje, minutoj net ir sekundoj atsi
tiks saulės arba mėnulio užtemimas ir kokiuose 
svieto krasztuose bus jie matomi ir kaip ilgai kiek
vienoje vietoje trauksis. Permainos mėnulio, apie 
kuriuos jau pirmiau* kalbėjome, aiszkina mums tei- 
posgi,. kad mėnulis sukasi aplink žeme ir kad tę 
kelionę atlieka į 27 dienas ir 8 valandas.

KODfiL MENULIS TURI BĖGIOTI APLINK ŽEMg.
Kas priverezia mėnulį nuolatai suktiesi aplink 

žemę? Lengva tę suprasti. Jeigu ant galo virvu
tės pririsztume akmenį ir laikydami už kito tos 
virvutės galo pakeltume akmenį teip, kad jisai 
atsirastu augszeziaus musų rankos, kurioje laikome 
virvutę, tai tęsyk žinoma, jeigu jį liuosai paleistu
me, tai akmuo nupultų mums aut rankos, bet jei
gu vietoj jį paleisti įsuktume smarkiai į szalį, tai
syk jis nenupultų ant rankų bet į szalį pasitrauktu, 
bet ir ežia nupulti negalėtu, nes jį sulaikytu toje 
virvutė, ant kurios Jis pririsztas ir tokiu budu ne
galėdama nupulti, turėtu suktiesi aplink musų rau
kę. Laikydami vis už virvutės galime, krutinant 
isz palengvo, priversti tę akmenį nuolatai suktiesi 
aplink musų raukę. Tas pats yra ir su sukimosi 
mėnulio. Jeigu jis kybotu liuosai svieto ruimuose 
ir stovėtu, ne krutėtu, turėtu nupulti ant žemės, 
turi jį prie save pritraukia, teip, kaip pritraukia 
ir visus kitokius daiktus;, bet mėnulis, kaip jau pa
minėjome, kruta ruimuose, traukia nuolatai pry- 
szakin, teip kaip kad stengtųsi bėgti tiesiu keliu ir 
todėl negal nupulti ant žemės, nes kaip jau žino
me, kiekvienas daiktas, pakol jis kruta, pulti ne 
gal. Bet ir tiesiu keliu mėnulis nuolatai bėgti ne 
gal, nes jį žemė prie savęs traukia ir todėl atsito- 
inti nuo savęs neleidžia. Todėl mėnulis ne gal nė 

nupulti ant žemės, nes to nedaleidžia jo įsibėgimas, 
eurisai stumia jį pryszakin vis tolyn, nė pasiduo
ti tam įsibėgimui ir atsitraukti visai nuo žemės, 
nes toj ė jį prie savęs traukia. Turi jisai vienokio- 
e boveik tolumoje nuolatai apie žemę suktiesi, 
visai teipjkaip akmuo ant virvutės pririsztas ir su
kamas aplink raukę: nors stengėsi isztrukti ir dru- 
cziai isztempia virvutę ir juo smarkiaus sukame, 
, uo labiaus stengėsi isztrukti ir smarkiaus isztem
pia virvutę. Tegul mums rodosi, kad ant paveiks- 
o 12, vietoj Z yra žemė, vietoj K — mėnulis, ratas 

aprėžtas ant paveikslėlio aplink žemę reiszkia ke- 
ię. kuriuom bėga mėnulis. Jeigu žemė mėnulio 

ne trauktu prie savęs, bėgtu jisai tiesiog, kaip ro
do bruksznis KA, ir po kokiam laikui, kaip antai 

sekundę pribėgtu į vietai A, bet kad jį drauge ir 
dėmė prie savęs traukia pabrauktu keliu KZ (t.y. 
tiesiog prie savęs; todėl ne gal jis bėgti nė tiesiog 
jrukszniu KA, o nė brukszniu KZ,bet turi iszrink- 
ti kelię per vidurį terp tų dviejų brukszniu ir į 
vienę sekundę, vieton į vietę A, ateis jis į vietę 
3. Taigi isz priežasties žemės pritraukimo, pasitrau
kė jis isz savo kelio ir prisiartino prie žemės 
aut viso ilgumo bruksznio AB, arba kitaip sakant 
nusviro jis į žemės szonę ant ilgio bruksznio AB, 
todėl atsiranda jis vėl tokioje jau tolumoj nuo 
žemės, kaip ir pirma buvo (toluma BZ yra tokia 
jau kaip ir KZ).Prisiartinti dar labiaus prie žemės 
ne gal, nes nedaleidžia jo paties

«<-. • /tume, kad terp saulės ir žemės yra tiesus brukszi 
Siekyje 18o9 m. j tai kėlės, kuriuo m i bėga mėnulis aplink žeme, q rnHflHnna hnwn.__ i _ ± * i i • . , _ ..
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V. Administracijos po kares.
1. Johnsono Administracija 1865—1869.
Myris Lincolno padare vice prezidentą A n- 

d r e v Johnson, isz Tennesse, prezidentu Su- 
vienitu \Valstiju. Jis buvo investas dienoje my
rio p. Lincoln, 15 d. Balau jžio 1865 m.

Kaip jau liuko, namine kare hko užbaigta pra
džioje prezidento Johnsono administracijos. La- 
bjansei svarbus dalykas dabar veržėsi inatyda val
džios, surėdyti dalykus teip, idant pagražintie pa- 
kaju.

Pirmu klausimu buvo suvedimas isz naujo Pie
tiniu valstijų, —ant kokiu iszlygu galėjo atsime- 
tusios VValstijos pagryžtie in pirmutiny stovi Uni
joje.

Prezidentas Johuson, Gegužyje 1865, iszdave 
proklamacija Amnestijos (atleidimo) vi
siems priemusiems dalyvuma kareje atsimetimo, 

liszskyrus tik tūlas (specified) luomas. Del pastaru 
konfederatiszku valstijų jis paskyrė teip vadinamus 
tamtikrus gubernatorius, kuriems jis prisakė szauk- 
tie konvencijas žmonių pietiniu valstijų dėl instei 
gimo giminystes anų valstijų su federaliszka val
džia. Tos valstijos buvo pareikalautos atszauktie 
savo nutarimus kaslink atsimetimo, apskelbtie pa
naikintomis visas skolas ingytas laike kares atsime
timo ir balsuotie dėl iszriukimo pertaisu konstituci
jos, kurias kongressas jiems prisiuntė, panaikmau- 
czias verguvia.

Pietines valstijos pristojo prie tu reikalavi
mu. Pertaisa dėl konstitucijos, panaikinanti vergu
via, praminta “Trilikta Pertaisa”, 18 d. Siekio 
1865 meto, tapo apskelbta sekretoriaus Sevard’o 
kaipo atsakaneziai pripažinta ir priimta per legis- 
laturas dvideszimts septiniu valstijų. Dėlto ji da 
bar buvo dalimi konstitucijos.

Bet netrukus apsireiszke nesusipratimai terp 
kongreso ir prezidento Johnsono, kaslink pertai
su. Kengressas ne norėjo, idant atsimetusios val
stijos ineitu atgal in Unija ant Bzitu iszlygu. Kon
gressas reikalavo, idant atliuosuoti žmenes (t. y. 
murinai, kurie buvo vergais), turėtu tam tikras 
drauginius tiesas duotas jiems, ir dar reikalavo, 
idant tam tikros kitos kondicijos, isz kuriu visos 
buvo parodytos Keturioliktoje Per
taiso j e, turėjo būt dėl ju iszpildomas.

Prezidentas Johnson prieszinosi tiems reika
lavimams ir užsispyrė, jog pietines valstijos, turi 
bųt pridėtos prie Unijos ant iszlygu, kokias jsu bu 
vo padaria. Kondicijos kongresso uždėtos labai 
nepatiko pietiniems gyventojams, kurie mislijo su 
prezidentu Johnsonu, kad jie turi pagryžtie i n' sa
vo vieta Unijoje be jokiu tolesniu galvojimu.

Nesutikimai terp Kongresso ir Executive pasi
darė labai karszti, ir traukėsi iki 1&67 m., kada 
kongresso politika paėmė viražu. Per szita visa 
laika pietines valstijos nebuvo prie Unijos ir 
buvo valdomos provizoriszko taiutikro guber
natoriaus.

Po kares liko viesza skola kuri Birželyje 1865 
metu isznesze ape I2.7OO.OOO.OOO. Palukai nuo jos 
isznesze suvirszum $130.000.000 aut metu, isz ku
riu daugiausei turėjo būtie užmokėta auksu. Ne
atbūtinai buvo reikalinga pasirupintie kaslink szi- 
tu kasmetiniu paluku, o teipgi ir ape paprastus 
iszdavivus rando.

. (Toliaus bus.)
Užsiraszykite **Lietuwa" ir užsimo

kėkite už ja $2, o gausite puikia sapnų 
knįgelia ir kalendorių dowanų._

Prisiųsdami pinigus, wisadę dėkiteszitokį adresp

A Olszewskis,
954 33rd St., CH1CAGO, 111.

U

ASZĮ.

įsibėgimas, BA

ir iszpriežastiesKad mėnulis per sawo įsil^egimę 
žemės pritraukimo nebėga nė keliu KA, nė KZ bet 
widuriu tų abiejų kelių KB, tai jeigu isz syk že
mė nustotu jį prie saiyęs traukusi kada jisai priė
jo vietę B, tai mėnulis tęsyk turėtu pajiega sawo 
įsibegimo bėgti toliaus už B keliu BE, wisai teip 
kaip lėktų akmuo sukamas aplink raukę, jeigu 
virvutė, prie kurios jis pririsztas, nutruktu. Bet 
kad žemės pritraukimas nepas liauja ir mėnulį to
liaus prie savęs stengiasi pritraukti ir jije pritrau
kia jį toliaus keliu BZ, todėl mėnulis negal bėgti 
nė keliu BE, nė BZ, bet turi bėgti terp tų dvie
jų ,kelių ir į kokį laikę pribėgs, paveikslan, į vie
tę C, teip kad busjis tokioje jau tolumoj nuo žemės 
kaip ir pirma (kelias CZ yra ligus keliui BZ arba 
KZ). Tokiu budu nuolatai, po įtekmiatu dvieju pa- 
jiegu (savo įsibėgimo ir žemės pritraukimo) mėnu
lis turi trauktiesi isz tiesaus kelio teip, kad jisai 
nuolatai atsiranda vienokioje tolumoje nuo žemės 
arba, kitaip sakant, turi jisai nuolatai suktiesi ap
link žeme; ne gal nė labiaus prie jos prisiartinti, 
nė toliaus atsitraukti, wisai teip kaipakmue pririsz
tas prie galo virvutės ir sukamos aplink raukę. 
K id tas paeina isz tikro nuo žemės pritraukimo ar
ba, kitaip sakant, uuo stengimosi mėnulio nupulti 
an
sei iszmieravo ilgį bruksznio AB, t. y. visę tolu
mu kokiai mėnulis padarytu į vienę sekundą pulda
ma ant žemės (keliai tę iszmatuoti ne sulini 
baus aprokavo kokį kelię turėtu padaryti per se
ku n 1$ koks nors daiktas, paveikslan, akmuo, jei
gu jį liuosai paleistume nuo tokios tolumos, kokioj

žemės, persitikrino tokiu budu, kad pirmiau-

u> to- 'a*zį ir juo smarkiaus sukame, juo tas susiploji-
_ _ _ _  .m. Z i m ne fine Tirmiii’in nuo

(Toliaus bus.)
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^Vietines žinios,
— Laiwakartės (szif kertes) 

ant visu linijų pabrango ant pus
penkto dol. .

— Nedelioje, 8 Kovo, 7 ady- 
na vakaiė, lietuvviszkoje bažtiy- 

/Cziąje bus puikus Stereopiszkas 
perstatimas paveikdų kanczios 
Wieszpaties Jėzaus, lokio pui
kaus perstatimo da lietuviai nie
kada nėra matę. Užtai tegul susi- 

’ renka koskaitlingiausei. Įženga 
50.

— Nedelioje, 8 Kovo lietu- 
wiszkoje bažnyczioje
pripuola dideli atlaidai Szvvento 
Kazimiero. Szventė bus apvaik- 
szcziota su istatimu S. Sakra
mento, Tą diena daugybė swieto 
Susirinks.

— Lenkai ir dalis Chicagos 
lietuwių laikė mitingą Pulaskio 
salėje, ant kurio nutarė pakelti 
protestą priesz neteisingą iszder- 
gimą lietuvių, raszte patilpuse- 
me i Evening Journal. Anttomi- 
tingo tapo teiposgi nutarta dirb
ti isz abiejų pusių, idant prasza- 
linti nesutikimus terp lenkų ir lie
tuvių. Kalbėtojai lenkai aisz- 
kindami tuos nesutikimus, primi
nė ir apie kaltę lenkų; užtatai 
musiszkiai kai atsiliepė, tai jau 
lenkų kaltės nerado, o wisą ne
sutikimą vertė ant sprando inas- 
koliszkų erzintojų. Jeigu teip isz 
tikro butų, nereiktu nė mitingų: 
užtektu tik tuos ■ maskoliszkus 
provokatorius atrasti ir meilė 
broliszka žydėtu amžinai; ne dėl 
stokos mitingų nesutikimai 
užgimė, ne per mitingus 
ir pasibaigs. Pagimdė juos gy 
wenimas— gyvenimas vien ir 
praszalinti gal. Keikia jeszkoti 
priežaszių ir atradus jas panai
kinti ; garbinimu vien lenkų,kaip 
tai daro daugumas musų kalbėto
jų, kuriems, turbut, tos priežastys 
nesuprantamos vvisai, nesutikimų 
praszalint negalima. Ant antro 
mitingo atsiliepė jau ir musisz* 
kiai nupeikdami lenkus, bet tasai 
jau musų apginėjams nepatiko. 
Ko mums lysti, kur ne reikia! 
Ant to mitingo tapo perskaitytas 
ir protestas lietuvių ir lenkų 
priesz įžeidimą lietuwių “Eve- 
ning Journal’*. Tą pridera wien 
lietuviams daryti.

lietuviai wisi iki vienam susi
rinkite ant szio mitingo, idant 
sustoję į vieną milžiniszką būrį 
ginties nuo užpuldinėjimų nelabų 
svetimtautiszkų laikraszczių ir 
pakelti savo vardą, kurį mums 
ans laikrąsztis galutinai nužemino 

Užpraszo Komitetas.
—o—

Toj paczioj nodelioj, 4 adyną 
po pietų, salėje L. Ažuko, bus 
mitingas “Lietuviszko Politi- ©
kiszko Susi vienyjimo”, ant kurio 
delegatus, isz visų Lietuviszkų 
kliubų szirdingai užpraszo pribū
ti P. Jotaitis prez

Toj paczioj dienoj, 1 adyną po 
pietų, bažnytinėj salėj Dr-tė Mo
terų “Szweuto8 Onos” laikys sa- 
wo metinį susirinkimą, ant kurio 
bus rinkta nauja administracija 
ant beganczio meto. Užtai vvisas 
draugias tos draugystės szirdin
gai uzpraszo pribūti; už ne- 
pribuwimą bausmė pagal
konstituciją. Teippat yra už,
praszomos ir vvisos kitos lietu
vės, kurios sau velytu prisira- 
szyti į musų Draugystę; teiksis 
pribūtų nes dabar yra atsakan- 
cziausis laikas

Ona Gurinskiene, prez.

GROMATOS 
užsilikia ant paczto kerte Clark 

ir Adams sts.
611 Abraszevska Branislava
248 Bajczuno Andro 
653 Bendek Matevusz 
667 Braževicz Jonas 
695 Do'voinis Jan 
734 Grinevvych Konstanty 
771 
773 
787 
828 
838 
841 
875 
889 
896 
900 
936

Jocus Fra n k 
Jonaitis Antonis 
Kolyds Stanislav 
Alutika Jura 
Mikalowskis Juozą 
Musiul Alichal 
Pukius Marcelia 
Kokas Karol 
Kumszas Jan 
Sabaitis Frank 
Stepanavicz Jurgu 

94b Survilas’Antana* 
986 Zyliuski Symian

Padėkawones.
Padėkawojų Kelpsch, Noreiko, &C o. 

už prisiuntimą žiedo ir kompaso, kurie 
yra geresni, neng asz tikėjausi gauti. 
Už tokį teisingą jūsų prisiuntimą weli- 
ju Jums tukstanczius naujų kostumerių 

Su guodone Ale.x Schuren.
926 Market st., Waukegan, III.

Apturėjau nuo Jūsų Kelpsch, Noreiko 
& Co. lenciūgėlį, už kurį dėkawoju jums 
po tūkstantį kartų; o laikrodėlis kurį 
dirmiau apturėjau, eina geriau už 
lia. Julius Lenkis

Glen Carbon, III.

sau-

Apgarsinimai
Naujas Laikrasztis.

Litares buvusio “Bostono Lie- 
tuwifrzko Laikraszczio” nupirko 
kn. J. Žebrys į VVaterbury, 
Conn. ir dabar tenai iszleidžia 
wel lietuvviszką laikraszlį, tiktai 
mažesnį ir po kitu vardu,— po 
vardu “Rytas”; preke $l.oo ant 
metų. Adresas toks:

Rev. J. Žebrys
53 Green St., Waterbury, Conn.

Daktaras M. J. Stupnickis 
geriausei ir pigiausei gydo viso 
kias ligas. Rodyjame trisienis 
lietuviams savo reikaluose krei
ptis pas jį, busite užganedįti. 
Neturtingus lietuvius • gydo už 
dyka kas panedėlis tarpe 9tos ir 
12tos adynos vidurdienio., Adre
sas: 3121 Laurel st. Telefonas: 
Yards 695

Aut pardawimo geras mūri
nis namas dėl 6 familijų drauge i 
su lotu ir da užpakalyje yra viens 
medinis namelis dėl vienos fami- 
lijos, prieszais lietu viszką bažny- 
czią. Atsiszaukite prie locninįko 
925 33rd st. prieszakije ant pir
mo floro. (7—3)

Užmokėjo už ‘‘Lietuva 
W. Sabolevskis Dundaff 
K. Baltruszaitis Ne v Haven 
Ch. Bubel Brockton 
B. Naujokaitis Alderson 
Fr. Kruzius Hartshorne 
J. Kibhen Marrinettee 
F. Budreviczius Duųuesne 
P. Doyle Bellovs Falls 
F. Matutis • New Haven 
S. VVolf Silver Creek 
W. Morris Leechburgrh 
J. VVilkauskas Nev York

A. P. Aleksas Wilkes Barre,
agentas musu laikraszczio sukolektavvo- 
jo ir prisiuntė prenumerata no sekan- 
cziu skaitytoju: 
W. Alita 
Fr. VVirpsza 
J. Mantvila 
W. Daltruszaitis
J. Rudaitis

K. Draugelis, Minersville Pa, agen
tas musu laikraszczio sukolek- 

tnwojo irprisiunte prenume 
rata no sekancziu skai

tytoju:
A. Lasins 
W. Marazas
K. Mažeika 
J. Mikalaviczius
J. Mikalauskas 
Fr. Ambrozeviczius 
S. Dulinskas
K. Holakas

1 .oo 
l.oo 
2.oo 
2.oo 
1 .oo 
2.oo 
l.oo 
1 .oo
1 oo 
l.oo
2 oo 
2.oo

Pa.

2.oo 
1 .oo 
3.oo 
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PIRMA LIETUVVISZKA
BAŽNYCZIA ARKANSE.
Geri.use vieta dėl farm<*riu yra pavietas Prai- 

rle, valstrje Arkanso. Jau tenai apeipirko dau
gybe lietuviu ir apsigyveno lietuvi.zkae kuni
gas J. Halcevieziue ir pa«tate )ietuwiszka ba- 
znytelia. kurio, ir paveikela cm paduodame. Ta 
vieta, kur lietuviai apsigyveno, praminė

“L I E T U VV A”.
Visi, kurie norite pirkti, gera, farmas atsi«zau 

kitę in redakcija “Lietuvos” 954-33'd St., Chi
cago, 111.. arba raszyklt pa, Juozą Butku, Box 
82 Hazeu, Ark., arba in kompanija

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

> DYKAI!
LSOICS

•eteri 
sut

Auksitas tikru 14 
kar. auksu Lai
krodėlis ir len

ciūgėlis bus prisiųsta kiek
vienam ant pamatinio ir isz- 
examinawojiruo kas iszkirps 
ir prisius szita apgarsiniuia, 
su i>swo pilnu wardu ir adre
su. Yra tai Tikras Ameriko- 
niszkas Laikrodėlis, auksi- 
tas tikru 14 karatu auksu.su 
Tikrais Amerikoniukais wl. 
dūriais, gvarantuotas ant 30 
metu ir iszrodo kaip Tikro 
Aukso ka kaszsuoja HO. Ap
žiūrėk jy n u ėjas ant ex preso 
ir jeigu mielini kad gana yra 
pigu, tai užmokėk f7.50 ir 

v o.’a katztus expreso ir laikrode- 
lis tawo. jeigu ne tinka, tai 
nemokėk nieko. Gražus auk- 

sila lenciugelv, kakltose krautuwese mokėtum 
33. gausi prie Jo už dyka.

MUSU DOVANOS.
nvf SI gausi szita 37.50 wrrta laikrodėly ir len- 
DlRnl ciugely, jeigu pirksi arba parduosi SZE- 
SZIS tokius. Ras zyk azendien, nes ta preke yra 
tik ant 60 vienui.

ROYAL MF’G CO., 
760 Unity Bldg, Chicago, 111,

Hei, hei! Kas per juokai!?
Al I tai ne juokai, 
vii. tai’džiaugsmas 

Pirkau laikrodėlį 
sidabrinį,

L»»ik Here!
toky gražų nei vvienas ne 
turi; o kaip laiką rodo! ir 
už saule geriau!

—BYJŲHNNY, tai ti
krai gražus, dar asz tokį 
nei wiename s z to re ne 
maeziau. Kame jį pir
kai?
What is ihe inatter

vii h you?
Ar tu dar nežinai lietuvi- 

szkos kompanijos
Kelpsch, Noreiko & CO.?

Jeigu dar neturi katalio- 
go, tai pasiskubink pa- 
duotie jiems sawo adre
są, o bus prisiųstas. O jei 
gu ka nori pirktie, tu i 
duok jiems savo orderį, 
o busi teip užganedįtns 
k^ip ir asz. Jie užlaiko 
visokius daiktus.

Adresavok teip; •

KeLFSCH. NORSIKO & CO 
356 W. 12th Street, Chicago, 111

Ben. Hatowskis.
527 S. Ganai kerte Jndd, Chicago, 111.

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

ir teip toliau.
Kas nori gali gaut puikių “Gold Fielled 14-kos 

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

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

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

Isz Dr-tes Simano Dau
kanto.

Nedėlioj, 1 Kowo, Simano 
Daukanto Draugystė laikė mėne
sinį susirinkimu, ant kurio prisi- 
raszė du nauji sanariai ir pinįgų 
įplaukė į iždą 142.75.’ Iszmokėta 
tapo $19.85 už supirkimą ir ap- 
dirbihgi naujų knįgų ir Dr-tes 

• *■ daktarui už 3 mėnesius$9. Isz knį 
gyno Wasariaus mėnesyj tapo 
perskaitytų knįgų72egzempl. To
liau tapo paskirti komitetai prie 
surengimo teatro ir vedimo 
tvarkos laike teatro. (Teatras 
bus atgrajįtas dienoje Atvelykio ; 
bus tai puikus teatras ir kiekvie- 
nas lietuvys priwalo rengtis ant 
jo pirm laiko). Ant galo Dr-tė pa
kėlė protestu prieszai nuomonę 
patilpusiu No. 1 laikraszczio 
“Tevvynė”, kuris iszsitarė buk lie- 
tuwis-zka tauta tur isznykti. Tą 
protestą rengia paduoti į lietu- 
viszkus laikraszczius. Teipogiant 
14 dienos szio mėnesio wisa 
draugystė nutarė atbūti velykinę 
spaviednę. K. Pocius sekt.

Sulaukit wagį.
Jonas Dankutis, 19 metų, 

einantis isz miestelio Klawonių, 
Panevėžio pav., red. Kauno, ap
sistojo pas mus ant gyvenimo ir 
pavogė man $15 ir 2 marszki- 
nius, o kitam vaikinui $16. Jis 
atsivilko pas mus isz Mahanoy 
City, isz kur teipgi buvo iszbė- 
gęs neužsimokėjęs už “boarda”.

ms žiniąant ant adreso szito: 
Kuzis Ivanauskas

Mahanoy City, Pa.

pa-

PAJIESZKOJIMAi.
Pajieszkau savo kaimynų: An

tano Moleikaiczio, Antano Zui
kio, Petro Stanaiczio ir Juozo 
Powylaiczio, paeinanczių isz Su
valkų gub., Naumiesczio pavie 
to, gmino Zyplių, kaimo Ūsų. Jie 
pats, ar kas kits teiksis duot man 
žinią ant adreso tokio.

Joseph JurkszaUis.
5 Shėrman st. Alabany, N. Y.

Mitingai.
Nedėliojo, 8 Kowo, 12 adyną 

vidurdienio, tuojaus po sumai, 
bažnytinėje salėje, bus didžiau
sias mitingas visų Chicagos lie
tu w i ų, idant pakelti protestą prie
szai melagingą 
rasztį “Chicago 
nal”. kursdryso 
juodinti vardą 
Ant mitingo bus 
tun iszki kalbėtojai 
dys kiek tai bledės padarė mums 
minėtas laikrasztis, kiek per jo 
me agystę mes turime nukęsti, 
ir paduos rodąs,kaip nuo tų pur- 
v* ų turime nusiwalyti. Užtatai

Pajieszkau savo pusbrolio Be
nedikto Krapuko, paeinanczio isz 
kaimo Lankeliszkių, Bartnįkų 
gm. paw. Wilkaviszkio, gub. 
Suvalkų. Teiksitės duot žinią ant 
adreso szito:

The Garlov Hair Grower Co. 
1928 Arapohoc St., Denver, Col.

Pajieszkau savo draugo Anta- 
nažddįeskio, paeinanczio isz We- 
liuonos miestelio, Kauno red. 
Teiksis atsiszaukti ant szito adre
so:

angliszką laik- 
Evening Jour- 

begėdiszkai ap- 
wisų lietuvių, 
angliszki ir lie

ku rie iszro-

S. Adomaitis.
65 Glen st, Ne v Britai n. Conn.

Pajieszkau Petro Guzo (jis A- 
merikoje raszosi:. Peter Porch), 
paeina isz Kauno red. Panevėžio 
paw. Jis pats arkas kitas teiksis 
duot žinią, nes turiu labai nau
dingajam žinią. Adresas: 
F. Scher 3700 Lest? r st,

Richmond, Va.

MAX KOBRE,
. — SUCCESSOR TO —

KOBRE & HERSCHMANN '
Litewski i Polski Bank

Wyrai! pas Ma
jauską važiuo

sim
Su juout pasiro- 

<iawo»ia:
Ten gardaus A- 

lavs iszger-im 
Ir daug pinigu 

ne pratfVrsim.
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40 Ganai Str.
IR

142 Di Vision St.,
New York

N. Y.

CZEDYK PINIGUS!

BEN. ABOTT,
Sukcesorius

Paduodai dėl žinios visu, kad asz 
dabar užlaikau didžiausia krautuwia:

ARIELKU, WYNU ir LIKIERIU, 
po nr. 544 Blue Island Avė., kertė 18tos 

ir kad nuo 1-mosd. Kovo parduodu visus tuos 
gerymus po tokia pigia prekia, kaip tad ’viole 
sale”, z toruose. ppr ka kiekvienas perkdamas 
gerymus pas ma ne. užczedys sau nuo 25 iki 50c. 
antdol. Nepamirszkit numerio:

544 Blue Island Avė. kerte 18-tos ui. 
CHICAGO. r - - - - ILLINOIS

HILLE'S FOTOGRAFAS,
345‘-ž S. Halsted ui.

Nujimą puikiai Fotografijai, už tuziną tiktai

$2.00
Ant W'-tellu ir kitokiu reikalu nujima Fotagra 

fljag kopuikiauiei.

— NAUJAS — 
LIETUVVISZKAS SALIUNAS.

Fel. Majausko, 
8737 Commer- 

cial avė.
8. Chicago.

Užlaikau 
bawanka Alų. 
riausias 
ir seniau 
sias A- 
rielkas,

ir puikiausius Ciga
rus.

Ateik Broli pamatytis ir to wiso pabandytie.
F.-Majauskas. (15—12)

NAUJA LIETUVYISZKA
Grocerne ir Buczerne

Felikso Majausko,
Užlaikė sziriežiausia mėsa. kawa. arbata, mvl- 

tu,, cukru, sardinkat* ir wisus kitokius valgomus 
daiktus. Taworai szwieži irczystai užlaikomi,o 
prekes pigesnes kaip wlsur.

ATEIK BROLI PAMATYTIE 
IR TO WISO PABANDYTIE!

8737 Commerclal av., South Chicago.

šviežia
ge-

E. ZANJEIVSKIS.
476 W. 12th. st. Chicago.
LietuvviNZkas’kriauczhiN.

Užlaiko puikiausią kriaiiczi>zką 
Sztorą ir geriaUsei padirba viso
kius vyriszkus drabužius: siutas 
kialnes, bruslotus ir tt. Siuva 
drapanas kuo greiųziausei, isz ge
riausių gelumbių, ir už pigesne 
preke kaip perkant gatavas. Tei- 
pogi taiso ir czystyja visokiu.- 
drabužius. Darbą atlieka gersi, 
gražiai, greitai ir pigiai.

Prieteliai! duodu jums žinia, kad mes parduodam Szifkortes 
antwisu greicziausiu laiwu už pigiausia preke. Esu užtvirtintu 
agentu ant linijų: North German Lloyd Bremeno; Hamburg Ame- 
rikan Line Hamburgo; Red Star Line, Antverpo ir Northerlands 
Lines Roterdamo. Siuncziame pinigus, kuriuos jusu prieteliai gauna 
in 15 dienu. Musu kantoroje galite susiszneketi lietuwiszkai ir 

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

LIETUVVISZKAS SAL1UNAS. 
Kasparo Majausko.

3357 FiskSt. CHICAGO.

APGARSINIMAS.
•‘Varpas”

Mokslo, literatūros ir politikos mėnesinis 
laikrasztis. lazleidžiamas nuo 18W> metu Tilžėje.

“VARPAS” yra wyriausiaa ir nmeziausias 
jaunosirs Lietu eros wadowu laikrasztis. “Var
po“ rūpestis— lalswe ir gerove wisos Lietuvos 
ir visu Lietuviu.

“VARPAS” kasztuoja su prisiun- 
timu1:

PRŪSUOSE (iki parubežiui) 4 mar
kes.

įMASKOLI.fA (uždarytuose laisz- 
kuose) 6 rubl.

AM ERIKOJE 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 laikrasztis pavestas ūkininku reika

lams. “ŪKININKE" rasi naudingas žinias apie 
ūke, kaipo tai:javus visokius, sėklas.apie lauku 
dirb ini|. apie gvv-ulius ju ligas ir gydymu; apie 
paszarus, ineszius, apie sodnu veisiniroį. daržu 
taisymu bei daržovių auginimf, žodžiu, apie 
wiskf, kas prie ukioinkystes priklauso. Teipo gi 
rasi uaulingu žinių apie namus, apie tūlas žmo
nių ligas; o y paežiai 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.

Pinigus ir laiszkus į “VARPO” ir 
“ŪKININKO” redakciją siuneziant, 
reikia teipadresą užraszyti.

Herrn Dr. Btumžih, 
Tilsit (Ostpr.) GERMANY

MAT DRZEJIALA,
— LENKISZKAS —

Adwokatas,
praktikawoja visuose suduos?, 

iszpildo savo dalikus teisinga ir 
gerai.

Rodijame visiems lietuvnikams 
eitie pas Drzemala gerausi apgi- 

neja prowu.
Ofisas: 23 Metropolitan block.

163 Ra ndol ph St.
Givenimas 1256 N. Halsted St.

Telf. N. 4923

Lietms, Lenkijos, Rossijos
ir atgal per nauja garlaiwinia linija

BALTIC LINE

Geriausias Kelias
dėl paaažieriu isz

Nauji, gražus, plieniniai garlaiwiai su wiionis naujausioms prietaisoms plaukia tarp • 
STETINO IR NEW YORKO.

Szios linijos garlaiviai plaukia isz Stetino in marias naujuomju kanalu, kury Prusa waldiia 
iszbudawojo kasztu 107 milijonu marku. Sietinas yra Lietuwiams arcziausiu portu ir kasztuoja 
per Prusus tik pusią, ka in Hamburgą arba Brema. Szita nauja linija turi aawoofisus Stetine 
Eydtkunuose, Bajorine, Prostkawe, Illawa. Ottloschine, Tilžėje ir Klaipėdoje. Yra tai

Geciause Linija dėl Lietuwiu 
kaliaujanczia in Amerika. nN^JTibuvia in Tilžia bus paimti per szios paczios linijos agentus a»- 
žiureti tikieUis ir palodyti ant trūkio, be jokio klapato. Kas nori atitrauktie saio giminaiėzius 
in Amerika, arba kas norite waziuotie in Europa, pamegikite per szia uauia “Baltic” liniU a ne- sigraudysit. Laisrakortias galite gautie pigiau kaip ant kitu linijų pa, J “,Ja’ 0 “

Generalna agenta Baltie Linijos, Hansa Linijos etc.

THE0. PHILIP?,
147 E. Washington St. arti La Šalie. . CHICAGO.

kuose) 5 rubl.
L-------- .

ras ir 25 centai arba 6 markės.
r

“UKIN

Dras. M. Meyerovitz,
specijaliszkas gyditojas

Gerklės ir Krutinės. .
Pabaigė mokslu daktarystos Rosijoje ir tenai 

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

Ofisas ir gywenimas

i79W.i2thst. Chicaeo
kerte Jeffer.ot) 8t.

| uuo R iki 12 ryto
Adynos Ofiso; - ir nuo 4 iki K po pietų.

f Nedelivms nuo 1—3 po pietų 
Telefonas: Main 4838.

VnrinfiC' Pars‘£abendinti sau 
iiUriilllN Lenkiszkn Kningu 
wisokios intnlpos, kaip antai: iato- 
riszku, moksliszku.pasakiszkn, dai
nų. dainų su gaidomis, gyvenimu 
szwentuju, maldakningiu, giesmių 
su gaidomis, kningu ant pasilinks
minimo, tegul praszo

Kningu Katalioga, 
kreipdamasi jn GERIAUSIA

LENKISZKA
KNINGYNA AMERIKOJ,
Wl. Dynievriczians, 

532 Noble St., Chicago III.

— Geriause lietuwiszkai-lenki- 
szka Aptieka Juozo Leszczynsko, 
po nr. 3315 Laurel st., kuri užlai
ko geriausias gydyklas czionyk^z- 
czias ir isz Europos ir teisingiau- 
sei iszpildo receptus, -o prekes 
pigesnes kaip kitur.: A pliekoje 
randasi kasdien no adj'nos 11 ry
to iki 2 po pietų D-ras M. F. 
Božyncz, o D ras M. P. Kosakaus- 
kus randasi Czetv ergais ir Nede- 
lioms no 10 iki 12 adyn. vidur* 
dienio ir daktaras W. Statkevi- 
ezius randasi kožname laike. Ant 
pareikalavimo gali paszauklie i n 
aptieka per telefoną kiekviena 
dakiara, koky kas nori ir kožnoje 
valandoje. Teipogi ant pareikala
vimo iszsjunczeme ywairias gy- 
diklas wi8ur, atsakome laiszkus 
yvairiose kalbose ir gydome ly
gas per laiszkus.

Telefonas Yard 709

auksu.su
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