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Metas IV(

Politiszkos žinios.
—o--

Iszpanija ir Kare ant Ku
bos.

Įnirszimai iszpanijonų priesz 
Ameriką maži naši, nors demon
stracijos kur ne kur dar vis atsi
tinka. Rėkavimai* po ulyczias 
ir koliujimai Amerikos atsitiko

Italiszkas laikrasztis “Italia” 
pranesza, kad dar priesz sumuszi- 
mą italiszkų pajiegų, tyczia ant 
karės lauko tapo atsiųstas jenero
las Baldisera, kūrėm buvo įsaky
ta pradėti tarybas su abisiniecziais. 
Tasai įsakymas ir po sumuszimui 
ne tapo permainytas. Jenerolui 
Baldisera yra įsakyta, jeigu abi- 
siniecziai sutinka ant sandaros, 
tai jiems taps sugražinti italijonų 
užimti miestai: Kassala, Agar- 

, dal ir Adigrat. Su noru sandaros
Madride, Corunoj, Alicante ir ki-.‘ 
tuose miestuose. Alicante bul 
mistras miesto ir palicija, kurie 
stengėsi stabdyti tas demonstra
cijas ir rėkavimus, žmonių mi
nios tapo patikti su akmenimis. 
Keletas palicijantų likosi sužeistų.

Ant salos Kubos susirėmimai 
traukėsi vis tolyn su pasekme 
tai vienos, tai kitos kariaujan- 
czios pusės, bet per tuos susirė 
mimus, tankiausei pasilikusius be 
iszriszimo, stovis dalykų neper
simaino, nes nė viena isz kariau- 
jenezių pusių ne įstengia ant ki
tos paimti virszų. Dabar pareina 1 
nuo karės lauko žinios, kad ku- 
bieczių vadas Maceo, po karsz- 
tam musziui iszvijęs iszpanijonis 
iszardė miestą Batabono. Visi 
vienok toki mažesniejie susirėmi
mai ir pergalėjimai nepermaino 
stovio dalykų.

Iszpaniszk'as laikrasztis “La 
Corespondencia de Espana’’ pa
duoda žinią, buk terp fczpaniazkų 
valdžių vifszinįkų užgimė užma
nymas tokiu budu užbaigti visus 
nesutikimus su Suvienytoms 
Vieszpatystems Sziaurinės Ame
rikos ir iszriszti galutinai kubisz- 
ką klausymą: pagal tą užmany
mą Iszpanija suteikia Kubai kuo 
placziausią autonomiją, t.y. vietinę 
patvaldy-»tę, vien pavirszinįkys- 
te Iszpanijos, o užtatai Suvieny
tos Vieszpatystės pasistengs, per 
-avo j tėkmę, apstabdyti maisztą 
gyventojų. Tarpinįkauti tuose 
dalykuose pažada Anglija.

atsiszaukė j Italija, jau po sumu 
szimui italijonų, ir Abisinijos ka-

liszki vienok laikraszcziai ne ti
ki, nes jiems rodosi, kad karalius 
Manelik prigawingai siūlo tas isz- 
lygas, norėdamas wien užtraukti 
laiką, idant niekeno ne stabdo
mas galėtu dar labiaus susidru- 
tinti.

Kareviniai italijonų.
: Padėjimas'
neina geryn, pajiegos jų ne 
tiprėjo iki

Anglijonys Pietinėj Afri- 
k°j

Anglijonys, jeigu pamato, kad 
jų kas neprivengia, o jeigu karė 
daug aukų reikalauja, visada 
stengiasi su savo prieszu susitai 
kyti, bet visada teiposgi dėl an- 
glijonų kokias nors privilegijas 
iszderėti. Užpuolimas ant Tiaus- 
vaaliaus, nuo kurio norėjo pa 
veržti turtingas aukso ir deiinan- 
tų kasyklas, nepasisekė ir ne pa
sekmė tojė pagimdė dar tą, kad 
isz to pasinaudodami transvaalie 
ežiai numetė nuo save ir Anglį-1 
jos pretekciją, ant ko pagal san
darą 1884 mėtų buvo sutikę. 
Dabar užrubežinių reikalų minis- 
teris Anglijoj, Chimberlain, atsi- 
szaukė vėl į prezidentą Transva- 
aliaus (buvo jį užkvietęs atkak
ti į Angliją ant pasikalbėjimo, bet 
tasai, nežinodamas apie ką norė
tu Anglijos ministeris pasikalbė
ti, nuo kelionės atsisakė) Kruege- 
rį, praszydamas jo, idant pripa 
žintu tūlas tiesas anglijoniems, o 
tą syk jisai pripažįs visiszką ne- 
prigulme Transvaaliaus ir žada 
visuose reikaluose paszelpti tą 
krasztą. N^£Uūa_dar, ką atsakys 
ant to praszymo Transvaaliaus 
prezidentas.

italijonų Afrikoj 
sus- 

sziol isztikro, nors 
piieszinįkų skaitlius pasididino.^
Angliszki laikraszcziai pranesza, 
kad didelis skaitlius derviszų ka
riaunos (mahometonų isz Suda
no. kurie susidraugavo su abisi 
niecziais) traukia tiesiog ant Kas- 
sales, įtalijonų užimtos; pajiegos 
vienok italijonų tame mieste ne 
lidelės, nes skaito neką dauginus 
i<iip 2000 kareivių. Sawo paežių 

•jiegoniis sunku būt italijonims 
i'Z'iliuosuotr-; todėl laukia jie 

velimos pagelbos. Tą pagelbą, 
ia>i s ne tiesiog, duoda jiems an 

Jonys, kurie su savo Egipte 
anezia kariauna- rengiasi trauk

ti Dongolą. seninus Egiptui pri- 
k msanezią, bet paskui iszmusze 
‘‘giptiszką kariauną, krasztą tą 
p įnė derviszai. Tokiu budu įsi
veržus anglijonims į Dongolą, 
krasztą derviszų laikomą, jų pa- 
ji‘goa> iszsiųstos ĮH'iesz italijonų 
užimtus miestus turėtu pargrįž 
ti i/iinon prieszintiesi įsiveržu- 
si0ns anglioniems.

Londųne buvo ministerių rodą, 
;tnt kurios tapo pakviestas ir vy- 
fiauses angliszkų kariszkų pajie- 
gų virszinįkas, jenerolas VVolse- 
ley. Dabar siunezia į Egiptą 1000 
naujų kareivių, kurie drauge su 
• zia eSancziomis angliszkomis ir 
Egipto pajiegomis rengiasi trauk 
ti tuojaus prieszais derviszus. 
Ant to pritarė Anglijai visos Eu 
ropos galybės, iszėmus vien 
Prancūziją, kuri prieszinasi.

masi ne užgriebtu japoniszkų rei
kalų,kurie jau savo skriaudos mo
ka pajeszkoti ir skriaudėjus nubau 
džia^ Maskoliszki laikraszcziai jau 
pradeda nurodyti, kad japome- 
cziai yra pavojingi Maskolijos 
galybei Azijoj. Abi pusi numa
no, kad greieziaus ar vėliaus at- 
seis jiedviem susiremti, nes 
dvi tokios galybės negalės greta 
stovėti. Japonija dabar jau dirb- 
dina kelioiiką karitzkų didelių 
laivų, maskoliszki laikraszcziai 
ragina tą daryti ir Maskolijai. Į 
Japoniją žemės kariumenė neįsi- 
verž, nes ji yra ant salos.

Chinieczių žemė.
Chiniecziai ant wisokių sawo 

reikalų užtraukė Europoj, antrą 
po kariai, skolą (pirmą užtraukė 
po įtekme ir po gvarancija Mas 
kol i jos, nors paėmė prancūzų pi- 
nįgus). Skola tojė isznesza 100, 
000,000 taelių (150,000,000 dol). 
Ženklai ant tos skolos yra pinį 
gaiš mokami po 94 už szimtą ir 
duoda po 5 nuoszimczius ant me
tų palukų. Surinkimą pinįgų pa
ėmė sindikatas angliszkų ir wo- 
kiszkų kapitalistų,

Teipogi isz chinieczių žemės 
sostupylės, Pekino, raszo, buk 
terp Maskolijos ir Uhmų tapo pa
daryta paslaptį sutartis. Pagal 
tą sutartį statymas geležinkelių 
Chinuose busęs pavestas mas
koliams; teiposgi pripažįsta dau
gel palengvinimų maskoliszkiems 
prekėjams; numažinti tapo muitai 
ant maskoliszkų iszdirbimų.

Pjovynės krikszczionių 
Turkijoj.

Isz miesto Birjak pranesza a- 
pie nesiliaujanezias czia pjovy- 
nes; mahometonis piauja kriksz- 
czionis, Europos gi galybės žiu
ri sau ramiai ir nesistengia jų 
stabdyti. Mieste Birjak visi na
mai krikszczionių apgyventi ta
po isr.plėszti, iszdraskyti ;96 krik- 
szcziOnis b kosi mahometonų pa
pjauti; likusiejie bijodami, idant 
ir jų nenužudyUu__Lurėj(> priimti 
mahometoniszką tikėjimą. Tur
kai iszpjove czia krikszczionis, 
kitus gi privertę priimti maho
metoniszką tikėjimą perdirbo ar
mėnų bažnyczią į savo meezetą,mi
siją g* protestonų iszvaikė.'

Isz Rymo raszo, buk Šventas 
Tėvas rengiasi protestuoti priesz 
tas krikszczionių pjovynes Armė
nijoj ir priverstįną vertimą krik
szczionių į mahometonis. Pratęs
tas tasai taps nusiųstas į Turki
jos valdžias ir apgarsintas visur 
laikraszcziuose.

Pasikėsinimas maskolių 
iszgriauti Asztrių War- 

tų koplyczią.
Lenkiszkas laikrasztis “Prze- 

gląd VVszechpolski” paduoda ži
nią isz Vilniaus apie , szitokį 
bjaurų pasielgiamą vieno masko
liaus. 1 dieną VVasario-szių metų 
koksai maskolius atneszė į koply
czią Asztrių VVartų, kurioj yra 
stebuklingas paveikslas Motinos 
Szvencziausios, Vilniuje, keletą 
žvakių ir praszė prabaszcziaus 
Kn. Erąckevicziaus, idant tas 

žvakes žibintu dieną ir naktį 
priesz stebuklingą paveikslą Mo
tinos Szvencziausios. Žvakės tos 
buwo nepaprasto didumo. Tankei 
atsitinka, kad maskoliai tai szį 
tai tą aukauja į Asztrių Vartą 
koplyczią, todėl ir paaukautos 
žvakės nė vieną ne nugazdino. 
Kaip ansai aukautojas norėjo, 
prabaszczius tą patį vakarą 6 isz 
atnesztų žvakių liepė uždegti. 
Bet kad czia naktimis nepalieka 
žibanezių žvakių be priežiūros, 
Jodėl ir dabar prabaszczius įsakė 
zakristijonui nakvoti kambaryj 
szale koplyczios. Zakristijonas 
isz pradžių davė žvakėms degti, 
bet paskui užgesino jas. Ant ry
tojaus, apžiurėjus žvakes, pasiro
dė, k;id jos yra parako viduryj 
pripiltos. Žvakes tas nuvežė gu
bernatoriui, bet tasai įsakė pra- 
baszcziin ir koplyczioa tarnams, 
kad niekam apie tą nesakytu, 
nes praplitus žiniai apie tą atsiti
kimą, taps visi suaresztuoti.

Ar tame atsitikime yra darbas, 
beproezio, arba yra tai maskolių 
sukalbis ant Asztrių Vartų ko
plyczios, dabar nežinia. Pasirodys 
tas isz tolesnių jieszkojimų.

Į Berlyną atkako dabar Austri
jos miiiisterių perdėti uis Golu 
chovski, dėl pasikalbėjimo apie 
visus reikalus susidraugavusių 
vidurinės Europos galybių. Suba
rė czia jie remti savo kitą drau
gą Italiją; taiposgi stengtiesi su
sitaikyti ir susiartinti labiaus su 
Anglija. Anglija gi,norėdama pa
rodyti, kad ji malonei tą vidurio 
Europos galybių užmanymą prii
ma, tuojaus pasiskubino su pagel- 
bą italijonims Afrikoj, per isz- 
siuntimą savo kariaunos į dervi- 
szų krasztą, idant tokiu budu juos 
atitraukti nuo draugystės su Abi
sinijos waldonu Maneliku. Austri
jos ciecorius susi važiavo su An
glijos karalienių Niecejoj ir isz czia 
keliauja pasitikti Italijoj su Vo
kietijos ciecoriumi ir su Italijos 
karalium.

Maskoli.ja ir Japonija.
Pajiegos Japonijos Azijos ry

tuose didinasi, įtekmė japonie- 
czių platinasi po visus krasztųs 
Ramiojo Oeano. Maskolijai tasai 
labai nepatinka, nes reikia jei sau- 
gotiesi, idant kiauliszkai elgda-

Isz Lietuvos.

Deputatai į Makswą ant 
apvainikavimo cieco- 

riaus.
Baltstogėj (Bialostoke), Grod- 

no gub. vietiniai fabrikantai isz- 
rinko isz savo tarpo deputatus, 
kurie keliaus į Maskvą ant ap- 
vaikszcziojimo iszkilmės apvai
nikavimo maskoliszkojo cieco- 
riaus, kuriems įsakyta paduoti 
nurodymus apie reikalus szio 
kraszto kaslink iszdirbystės ir 
prekybos. Į deputatus tapo isz- 
rinkti fabrikantai. Moes, Jacoby 
ir prekėjas Volkoviski. Mat, 
turbut, nėra teip Sunku kreiptie- 
si sn reikalavimais, praszimais, 
arba nurodymais, jeigu Baltsto
gės fabrikantai nutarė tokius nu
rodymus paduoti. Jeigu už to
kius darbus butų bausmė, tai jau 
kas labiausei, jeigu ne fabrikan
tas turėtu jos bijotiesi. Todėl 
priderėtų kreiptiesi su reikalavi
mai ir musų valszczių deputa
tams. Užstojus ant sosto Alexun 
drui UI kankinami unijotai juk 
buvo padavę praszymą, kad 
jiems daleistu prisilaikyti savo 
tikėjimo. Tuisybė, jų praszymui 
ne padarė .užgana, bet ir pada
vėjų praszymo nebandė.

Pranciszkus Maciukevyczia liko
si perkeltas į Skriaudžius: Kn. 
Stanislovas Zalevski isz Luboti- 
no, Lamžos pav. ant vikarijuszo 
į Augustavą; Kn. Juozas Marti- 
ežius paskirtas į Lubatiną. Kn. 
Jonas Strymavyczius, vik.parap. 
Agustavos perkeltos ant vikar. 
į parap. Rutki, Lomžos pav. Pra
baszczius parap. Balbieriszkės, 
Starapoliaus pav, Kn. Vinc. {Sa
ka viezia ir probaszozius Sla
vikų. Naumieszczio pav. Kn. 
Vinc. Blaževyczia perkelti viens 
į kito vietą; vikarijuszai: parap. 
Žemojo Panemunio Selvestras 
Leonavyczia ir parap. Balbierisz- 
kė Kn. Laurinaitis perkelti viens 
į vietą kito. <

Pardavinėjimas degtinės 
Lietuvoj. *

Kaip jau žinoma, Lietuwoj, 
Maskolijoj, nuoszių metų parda
vinėjimą degtinės valdžios pai
ma į savo rankas; Suvalkų gi 
gubernijoj paims tą prekystę nuo 
ateinanezių metų. Tuom tarpu 
Maskoliszkoji Akczyžios užžiu- 
ra stato didelės degtinės krautu
ves miestuose: Vilniuje, Lidoj, 
Aszrnėnuo^e, Szventėnuose, Dia
noje, Radoszkovicuose, Mieste
lyj Glubokoje ir Varėnoj (Gra
nuose).

Nuomones svetiintauczių 
apie lietuvius.

Ant paskutinio tiesdarių kon
greso, kurisai buvoj Bruxellej, 
prancuziszkas tiesdarys Lemerieux 
iszsitarė, kad nėjokia tauta ne 
mėgsta teip provotiesi ir^tąsytie
si po sudus kaip lietuviai, to
dėl nė viename kraszte nėra 
tiek tokių pajieszkojimų, kurių 
sūdąs ne gal jeszkotojui pripažin 
ti, kaip pas mus. Isz paduotų 
ant paveikslo į prancuziszkus 
sudus pajeszkojimų vidutiniszkai 
iszpuola tik 12 nuoszimczių to
kių, kokių sūdąs jeszkotojui ne
pripažino, Maskolijoj tokių gi 
nepripažintų buvo 22%, o musų 
kraszte net 25, taigi dauginus 
neng dvigubai tiek kiek Pran- 
euzijoj. Lemerieux sako, kad 
priežastis to daugumo provų yra 
toje, kad mu-ų žmonės ne apsz- 
viesti ir. nepažindami suvisų tie
sų, apsunkina *sudą tokiomis pro- 
vomis, kokių aziek tiek numa
nantis žmogus niekada į sūdą ne 
paduotų, nes isz syk neteisingu
mą savo reikalavimo suprastu. 
Žinoma isz to kvailumo musų 
žmonių pasinaudoja visokį pa
slaptį (ne vien paslaptį) advo
katai ir prikalbinėja provotieei 
ir tokius, kurie ir ne labai 
provojimosi linkę.

ant6 kapeikų už pūdą; moka už 
juos Liepojai po 60—61 f kap. Žir
niai po 64—69 kapeikas; pupos 
po 75 kap. "Vikiai 50—56 kap. 
Už sėmenis, pagal weislę, moka 
po 94—109 kapeikų už pūdą.

Pasiauta mokykla.
Atkakęs į kaimą Ilginįkus, 

Trakų pav. Vilniaus gubernijos, 
asesorius, pas vieną ukinįką už
tiko paslaptą lietuviszką mokyk
lą. Apskundė ukinįką, kurio na
muose rado mokyklą ir tėvus,ku
rių vaikai lankė tą mokyklą. Ta
po jie sūdo ant 5 rublių bausmės 
nuspręsti. Kas ant užmokėjimo 
bausmės pinįgų neturėjo, turėjo 
atsėdėti Trakų kalinyj 8 dienas.

Akmuo isz dangaus.
26 pereito mėnasio ties Vitebs

ku, Lietuvoj, pralėkė didelis 
degantis isz dangnus akmuo, arba 
kaip jį vadina meteoras; lėkė 
jisai tiesiog į vakarus. Pralėkus 
jam dar ilgai buvo jnatyti szwie- 
8us bruksznis nuo dūmų. Tasai 
traukėsi per 5 minutas, potam tas • 
dūmo bruksznis pradėjo vin- 
giuotiesi ant paveikslo žaibo ir 
ant galo viskas iszsiskyrslė. Tą 
patį vakarą tą puolantį akmenį 
matė ir Vilniuje.

Maskoliszkas Senatas iszaisz-
BtllIHmėH ttž pardHHineji- tino, kad Lietuwof, pagal iszduo- '

iną degtines.
Pardavinėjimą degtinės užne 

muilinėj Lietuvoj paėmė į savo 
vo rankas valdžios. Kaip czia 
ne butu, tai jau visgi geriau neng 
tai buvo pirma, kada žmonėms 
reikėjo palaikyti begalinį skait
lių karezemų visuose Lietuvos 
bažnytkiemiuose ir miesteliuose. 
Dabar nuo degtinės akczyžios 
nėra, nes valdžios paėmė į savo 
rankas jos pardavinėjimą, todėl 
szinkoriai žydai jau pardavinėti 
ne gal. Už paslaptą be valdžių 
daleidimo szinkavimą gėrimų, 
arba ir pardavinėjimą iszsiuesz- 
ti namon bet neužpeczėtytuose 
butelukuose pardavinėtojai pa
puola, pagal naujas tiesas, vien 
po asabiszka bausmia. bet be 
nusprendimo 
Taigi galima 
privis gana 
karezemų.

tas 11 Sėjos mėnesyj 1891 tiesas, 
uždrausta žydams ne vien pirkti, 
randavoti. imti į užstatą arba ki
tokiu budu naudotiesi isz ukinįkų 
žemės, bet nedaleista jiems ir 
samdyti gyvenimą ukinįkų 
gyvenamuose namuose.

Kompanija belgiszkų kapitalis
tų, turinti 1> milijono frankų ka
pitalo,rengiasi, kur nors Vilniaus 
ar Kauno gub. įtaisyti didelę brie- 
žiukų dirbtuvę.

LIETUVIAI AMERIKOJ.

prie

pa- 
ki-

Perkelti kunįgai.
“VVarszavski Dnievnik” 

duoda žinias apie perkeltus į 
tas bažnyczias kunįgus Seinų
vyskupystės; pagal tas žinias: 
Kn. Antanas Raduszia, vikarju- 
szas Skriaudžių parapijos, perkel
tas į koplyczią Szalavvatų; Kn.

užmokėti ką nors, 
tikėti, kad todėl 
paslaptų žydiszkų

Prekyba Kauno gubernijos
Pereitą metą visoj Kauno gu

bernijoj iszduota 12580 patentų 
ant vedimo prekystos, už ką 
užmokėta 218922 rub. 84 kop. 
Nemunu plaukė 4087 botų ir 
6145 trotų.. kuriais iszvežta vi
sokių tavvorų už 3050044 rubl. 
Daugiaašei iszvcžta medžių, nes 
už 280724 rub. žoliaus gi javų 
už 175000 rubl. senienų už 61232 
rubl.

Lietuvių provos.
Isz VViikesbarre Pa. ra.-^zo,- kad 

czia vietiniuose suduose daugel 
vis būva provu lietuviszkų.
Paskutinę nedėlią advokatas
Vard apskundė kokį ten Žmudi- 
ną, vardan kokios ten Dąbrov- 
skiutėe, kuri reikalauja 1000 dol. 
nuo Žmudinos už nedalaikymą 
žodžio.— Teiposgi czia buvo į 
kalinį pssodyta kokia tai Palatn- 
visienėuž vagystą, bet isz prie
žasties ligos tapo paleista. Vyrą 
jos teiposgi paleido, bet tą syk, 
kada jis padėjo 1500 dol. kauci
jos. Kituose Pensylvanyjos mies
tuose teiposgi girdėt apie neper- 
labai paveikslingą gyvenimą * 
laugelio musų brolių.

Javų prekės.
Isz Liepojaus raszo, kad javų 

prekės pasikėlė. Pabaigoj pe
reitų metų vos 100 vagonų su 
javais ateidavo į Liepojų; da
bar gi jų ateina jau po 300 irdau- 
giaus ant dienos. Rugiai: už ku
riuos mokėjo pirma po 54—55 
kopeikų (už pūdą), dabar moka 
po 60 kop. bet rugių atgabena 
mažai, nes vos po 50 vagonų ant 
dienos. Už kvieczius moka po 
90 kop. bet juos perka vien ant 
vietinių reikalų; į užrubežius szio 
kraszto kvieczių visai ne perka. 
Už avižas, ypaezgi už prastesnes 
(tokiss labiausei perka) moka po 
56—59 kapeikas. Miežiai pabrango

f “Vienybe Lieruvnįkų’’ pra- 
nesza, kad Vaterburyje, Conn. 
susitwerė nauja lietuwiszka bro
liszkos pagelbos draugystė, po 
vardu Szvento Juozapo drau
gystė. Ant pirmo susirinkimo pri- 
siraszė prie jos 22 sanariai.

f Reading, Pa. Czia lietuwiai 
uždėjo broliszkos paszelpos drau
gystę po vardu Szvento Antano. 
Isz syk prisiraszė25 sanariai.

5 DUKTERŲ MOTINA į PY8ZLI.

— Jeigu jus apaimate surasti 
jaunikius mano keturioms dukte- 
riems, tai asz gerai Jums užmo
kėsiu: asz duosiu jums penktąją 
už paezią.
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Stengeisi pabėgti.
Mieste Guthrie atrado po že

me iszkastas olas besitrauken- 
czias nuo vietinio kalinio. Kali
niai rengėsi toms oloms isz kali
nio pabėgti. Buvo ežia isz viso 
112 kalinių. Teip sakant vado
vais kalinių buvo ežia: Doolin, 
Reidler ir Muntgomery,trys sąna
riai Daltono plėszikų pulko.

Užsmaugta merga.
Isz San Francisco Col. raszo, 

kad ežia ant Mary ulyczios rado 
lovoj begulinezią užsmaugtą 
merginą, Bertą Paradis. Gerklė 
joe buvo užkimszta suskepetaitia. 
Nė pinįgų, nė jokių daiktų 
žmogžudžiai ne paėmė; užraktai 
czieli. Todėl nežinia kas ją galė
jo užsmaugti.

5 Sztraikas sukirpėjų Chicagoj 
nepasibaigė, prieszingai, rodosi 
dar iszsiplatįs: rengėsi prie to 
dar prisidėti: siuvėjai ir siuvėjos; 
taigi isz wiso . 25.000 žmonių. 
Siuvėjai ir siuvėjos jau seuiaus 
rengėsi pradėti sztraiką, nes už 
darbis jų neužtenka ant gyveni
mo reikalų, bet suszįraikavusie- 
jie sukirpėjai pažadėjo, kad jie 
tardamiesi su kontraktoriai s 
užtars ir siuvėjų reikalus. Tuom 
tarpu sztraikas sukirpėjų nepasi
baigia. Susirinkę siuvėjai susitarė 
pareikalauti užmokesnio už dar-
bą didesnio ant į dalies to, ką ui-
moka dabar; jeigu gi darbdaviai 
ant to nenutiktu, užgyrė visi pra
dėti sztraiką.
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„Lietuva” Publishing Co.
954 33rd STREET

CHICAGO, ILLINOIS.
Plaigai turi būti sianati per MoittObdir arba 

Bbsistbawotojk G romą toj ant ranku

A. OLSZEVVSKIO,
954 33rd St., Chicago, III.

Isz Amerikos

t Kurdu nesutinka, ten treczia 
sis naudoja. Isz Denver Col. ra- 
szo, kad ežia geležinkelio kompa
nijos, norėdamos wiena kitą isz- 
naikyti, nuolatai pigina kelione 
važiuojantiems savo geležinke
liu. Wiena isz kompanijų iszsyk 
papigino kelione ant 75 nuoszim- 
ežių senos prekės; tuojaus tą patį 
turėjo padaryti ir kitos. Isz to 
žinama gal džiaugtiesi tie, ku
riems reikia tais geležinkeliais O 
važinėti.

Isz wisur.
|| Mieste Atbus, Belgijoj, 

tinėj plieno liejinyczioj atsitiko 
baisi garinio katilo expliozija. 
Namas, kureme buvo liejinyczia, 
tapo visiszkai iszardytas, 
darbinįkų likosi užmusztų ir 
sunkei sužeistų.

wie-

12
20

gą. Abieszczikų sumuszta Waw- 
rzynkievicziene patalpino į li- 
gonbutį, kureme ir dabar yra. 
Dabar atkako į tą ligonbutį viens 
augsztą užimantis vietą masko- 
liszkas urėdpįkaa ir pradėjo tar- 
tiesi, klausdamas ką ji reikalautu 
už tą sumuszimą. Pasiūlė Bumusz- 
tajai ansai maskolius 25.000 mar
kių, kurias gal ir apturės.

torijos arba mikrabai, t. y. ne
matomi akimis grybeliai arba gy- 
vuoliai. Taigi užtenka užmuszti 
kokiu nors budu viduriuose ser
ga nezio žmogaus esanezias bak
terijas ir jisai bus'sveikas. Profe
sorius Minck pasakoja, buk jo 
bandavonės buvo gana pasekmin 
gos.

lOOO amerikonu rengiasi in 
Maskolija.

Ant apvaikšeziojimo apvai
nikavimo Maskolijos ciecoriaus, 
iki šiol jau 600 užsiraszė Londo
no Cooko Traveling Office, kuris 
priima svetimus keliai vius. Ame- 
rikonys rengiasi keliauti į Mas- 
koliją Gegužio mėnesyj; vedė
jais jų bus tamtikri pažįstanti 
Maskoliją agentai ir vertėjai iš 
paminėto Cook’o biuro. Ameri
konų duugiausei keliauja isz Nev 
Yorko. Iki sziol tame biure prisi- 
raszė, 3 gubernatoriai, 8 sąna
riai kongreso ir 3 senatoriai isz 
Washingtono. Isz Maskvos, po 
apvainikavimui ciecoriaus ameri- 

*konys rengiasi atsilankyti į Niž- 
negoroda ant tenykszczio didžio
jo jomarko. Į Maskvą teiposgi 
keliauja specijaliszki korespon
dentai Nev Yorko laikraszczių: 
“Herald” “Tribūne” “World” ir 
kitų.

Isz darbo lauko,
•į Isz NevJJritain Conn. pra- 

nesza, kad ežia darbai eina gerai; 
genaus neng kitose vietose.

5 Isz Greeksburg, Ind. raszo, 
kad ežia atrado anglis. Saviuįkas 
žemės, ant kurios anglys tapo at
rastos rengiasi įtaisyti kastynes.

< California, Pa. darbai prie 
anglių eina gerai, raszo, kad dirba 
pilną laiką. Už io6 buszelių už
moka $2.16. Mokestį pakėlė nuo 
1 d. Kovo.

|| Apskrityj Baku, ant Kauka
zo, Maskolijoj, užsidegė Melikovo 
petrolėjaus walymo (distiliavoji- 
mo) įrėdnė. Žinoma juk kaip 
baisei dega petrolejus, todėl už
sidegus sykį, ežia sudegė 2 dideli 
fabrikai ir 8 petralėjaus szuliniai. 
2 darbinįkai visai sudegė; 5 gi 
sunkiai npgruzdo.

|| Europoj dabar visur dideli 
tvanai; VVokietijpj upės: Reinas, 
Mozele, Saara, Menas užliejo la
bai didelius plotus savo pakrasz- 
cziais; daugel kaimų yra tvano 
isznaikytų; teiposgi keletos žmo
nių prigėrė. Netoli Pforstheim 
vanduo nunesze tiltą tąsyk, kąda 
per jį bėgo geležinkelio trūkis; 
prigėrė. 8 žmones. Austrijoj tas 
pats: pirma iszpuolė didelė dau
gybė sniego, polam tuojaus už
stojo atdrėkys, isz ko pasidarė 
teiposgi dideli tvanai. Ulyczios 
Wienos vandens apsemtos; 
tirpstantis sniegas nudraskė tele 
grafų dratus. Tiroliuj ir Czekuose 
besirisdami nuo kalnų baisaus*di- 
mo grnmuliai iszgriovė daugel 
kaimų apaeziose. Žmonių susine- 
szimai nustojo, nes geležinkelio 
trukiai nustojo ėję, isz priežasties 
užbėrimo geležinkelių linijų.

• Suvienytos VVieszpatystės 
Sziaurinės Amerikos, dėl savo 
laivynės, dirba dabar vieną mil 
žiniszką kanuolę (armotą) dirb
tuvėj Washingtone. VViduris 
vamdžio tos kanuolės turi 13 
colių skersai; svers gi ji 280000 
svarų. Wienam szuviui reikia 
1020 svarų parako. Svarbumas 
kulkom 2370 svarų. Kulka isz- 
szauta isz jos nuo netoli pramu- 
sza perdėm 34 colių storumo 
plieninę lentą. Nuo 2 mylių to
lumo pramusza tokią jau lentą 
25 colių storumo, Lai 
vai sziądieniniai apsaugoti plie
niniais žvynais 10 colių storumo, 
bet per tokius kulka szitokios 
kanuolės perlekia lyg per sviestą.

Užmusze sawo jauna paezia.
Isz Allentov, Pa. raszo, kad 

ežia duonkepis ir sąnarys miesto 
- rodos Sidel Tritschler nuszovė 

sawo bertoieganezią moterį, o pas
kui jau ir pats save. Tritschler ap, 
siwedė wos pusė metų atgal ir 
gyveno su savo motere didele- 
leme sutikime ir laimingai. Kai
mynai spėja, kad jisai turėjo įgy
ti sumaiszymą proto, nes jau nuo 
nedėlios sirgo ir naktimis miego- 
ti negalėjo. •

Nepatiko po užraktu seilėti.
Shenandoah, Pa., koksai ten 

Jurgis Karlickis, pirma turėjęs 
savo saliuną, už pesztynes tapo 
suaresztuotas ir patupdytas į a- 
resztą. Po užraktu jam vienam 
sėdėti nepatiko, todėl padegė a- 
resztą. Butu ne tik aresztas, bet 
ir patsai padegėjas sudegęs, jeigu 

. pasiskubinę ugnegesiai ne butu 
iszliuosave nekantrų kalinį.

Netikę pleszikai.
Nežinomi pleszikai stengėsi 

iszplėszti “First Nationial Bank” 
Germantovne, netoli Dayton. 
Wieton griebtiesi atsargiai, jie no
rėjo darbą greitai pabaigti. Kasą 
norėjo su pagelba parako iszar- 
dyti, bet paėmė jo tiek, kad tapo 
iszgriautas visas bankos namas. 
Žinoma, žmones tuojaus subėgo; 
pleszikai gi nieko nelaimėję ture 
jo pasitraukti.

Pigus gywenimas.
Pereitoj nedėlioj Buffalo, N. Y. 

atėjo ant policijos jaunas 21 metu 
valkiozas, Charles Gaines, ir pra- 
szė policisto, idant jam iszdirbtu, 
kokiu nors budu, kad jį paso
dintu ant 30 dienų į kalėjimą, 
nes, kaip sakė, szalta yra ant u- 
lyczios laukti pavasario; kalinyj 
gi, szi 1 urnoj parankiaus; pavasaryj 

gi oras per szaltas.

5 Kanadoj vietiniai darbinį
kai nori sutverti neprigulmingą 
nuo Suvienytų vieszpatysczių 
Sziaurinės Amerikos darbinįkisz- 
ką organizaciją. Tenykszcziai 
darbinįkai nenori prigulėti į A- 
merikos darbinįkiszką federaciją.

Chicagoj mieste rodą pave
dė komisoriui vieszų darbą mieste, 
p. Kentui, suszaukti kontrakto- 
rius, kurie norėtu apsirati kasimu 
naujo tunelio, kulisai turėtu susi- 
durti su sziaurės vakarinių tu
neliu prie Rash ir State ui. Nau
jas tunelis turės 2 j mylios ilgio, 
kasztuos gi 800.000 dol. Turi ne- 
užilgio pradėti dirbti, nes nori jį 
pabaigti iki ruden 1897 m.

5 Anglių kastynėse “Central”, 
prie Chesapeake & Ohio geležin
kelio, lomoj Nev River, atsitiko 
didelė nelaimė. Apyvakarėj 13 
kalnakasių susėdę į karą leidosi 
žemyn. Wirvė nutruko ir karas 
su kalnakasiais nukrito žemyn. 
Wežimėlis susidaužė į smulkme
nas ir 7 kalnakasiai užsimuszė, 3 
mirtinai susidaužė, 3 gi likusiejie 
susidaužė smarkei, nors nemirti
nai.

|| Maskoliams jau neužtenka 
darymo kratų vien pas lietuvius 
ir pas lenkus; siekia jie ir kitų 
tautiszkų Maskolijos gaivalų. 
Dabar jie pradėjo griebtiesi ir 
prie gruzinų gyvenanezių ant 
Kaukazo. Neseniai maskolių žan
darai Odesoje, Mieste ant Juodų
jų Jūrių, Chersoniaus gubernijoj, 
darė kratas pas gyvenanezius 
ten gruzinus. Tikėjosi mat atras
ti ežia siutus paslapty tautiszkų 
gruziniszkų draugysezių.

Į| Isz Konstantinopoliaus ra
szo, kad netoii miesto Trebizon- 
dos, Turkijoj, netoli maskolisz- 
kojo, nuo Kaukazo, rubežiaus at
sitiko baisi nelaimė: baisaus di
dumo sniego gromulys (lavina) 
besirisdamas nuo kalnų į apaezią 
ir griebdamas savo kelionėj ak
menis, medžius, sniegą ir viską 
ką tik pasiekti galėjo ir ką ant 
kelio atrado, ant galo užsirito 
ant vieno kaimo ir pagriebė 
drauge triobas, gyventojus ir jįj 
gyvulius. Per szimtą žmonių 
ežia nustojo gyvasties. Nieks nė 
nesistengia isz sniego jų atkasti. 
Skaitlius pražuvusių gyvulių 
nežinomas.

U Lenkiszkas laikrasztis “Ga- 
zeta Levovska” paduoda liūdnas 
žinias apie kelionę lenkišzkų iš
eivių isz Galicijos į Braziliją. 
Austrijos konsulius isz Rio de 
Joneiro, Brazilijos sostapilės, pra- 
neszė, kad italiszkhs garlaivys 
“Ativita” atkako isz Genuos ir 
atvežė ežia 1539 iszeivių isz 
Austrijos. Išeiviai tie atkako 
jau į Genuą labai nuvargę; iki 
ežia keliaujent pasimirė keletas 
vaikų, ant laivo dar bestovint 
Genuos uoste pasimirė ir kele
tas. Treczia dalis tų iszeivių buvo 
tai vaikai neturinti dar ir 10 me
tu, Ant jūrių, be keliaujant, pasi
mirė viena moteriszkė ir 32 vai
kai, nes isz priežasties neužtekti- 
no maitinimo ant laivo motinos 
neteko pieno ir maži vaikai mirė 
nuo bado. Paskutinėje dienoje 
keliouės nebuvo nė vieno svei
ko vaiko. Atkakus į Rio de Ja- 
neiro iszlaivo iszneezė 10 jau 
mirsztanczių vaikų ir 50 sunkei 
serganezių Paczioj gi Brazilijoj 
po 30—40 ant dienos terp atei
vių mirszta nuo geltonojo drugio. 
Todėl konsulius sako, kad isz to 
daugumo ateivių nė pusė ne nu 
keliaus į vietą, kurioj norėjo ap
gyventi. Liūdnos tai labai 
nios.

* Wengrijoi koksai Jonas 
Meissner iszrado naują orlaivį. 
Oriai vys tasai susideda isz szilki- 
nes bones, arba baliono ir spar
nų. Pasikėlimui augsztyn—yra to
je bonė pripildyta lengvu gazu; 
irtiesi gi į pryszakį—yra sparnai, 
irklai irszilkinės dūdos. Po apa- 
czia to visko pritaisyta yra vieta 
keleiviams ir maszinos, kurios 
varo irklus ir sparnus. Sparnai 
kruta pagal norą: gal krutėti į 
pryszakį arba į užpakalį; į kairį 
arba deszinį szoną.

Szi rudenį Washingtone oriai- 
vystės draugystė rengia 
nes visokių Orlaivių; 
ežia ant tų lenktynių 
vengro iszradimas.

lenkty- 
gal bus 
ir tasai

indijo 
rumu- 
mexi-

vienas lietuwys privalo nesigė
dyti savo tautystės, bet visur ir 
visada drąsiai prie jos prisipa
žinti: juk nė maskoliai nė lenkui 
ne stovi už mus augszcziaus: ne 
diuesnė jų garbė Amerikoj, prie
šingai antai lenkai ežia ueken 
ežiam i. Kiekvienas žmogus įgy 
ja garbę arba paniekinimą vien 
perk savo paties pasiėlgimą, pa
slėpdamas savo tautyste ne ap
turės didesnę garbę, jeigu elgsis 
peiktinai; stengkimes gyventi 
teip, kad svetimi nerastu 
pamato mus niekinti, tąsyk tu
rėsime garbę nors ir paeitume nuo 
kokių žmogėdžių giminės. To
dėl eigkimės gerai ir dorai, mo- 
kinkitnės, bet ne slėpkime savo 
tauty tės: isz erelio ne pasidarys 
varna, teip isz lietuvio nepasi
darys airys arba lenkas, norskas- 
žin kaip slėptume sąvo lietuvys
te: stengkimės vien, pats go 
d oda m i savo tautystę, gyventi 
pa veikslingai, o tąsyk ne lik mes 
pats bet ir lietuvystė bus visą 
guodojama. Kas niekina sawo 
tautystę ne užsipelnys godonės 
nė tų, į kurių kailį stengiasi įlys
ti; negal apturėti už^itikėjimo 
nė pas tuos, kurių vardą priima, 
net kas iszsižada savo tautystės, 
kuri kiekvienam doram žmogui 
yra brangiausia, jeigu jam ne bus 
naudinga, iszsižadės dar greieziaus 
ir tos, kurios vardą prisisavino.

Todėl mums lietuviams ne pri
dera slėpti sawo tautystę, nes- 
lietuviai senovėj buvo vienaisz 
garbingiausių Europos tautų, 
tik pridera vien stengtiesi, idant 
seną garbę savo gerais pasielgi
mais atgauti. Pradėkime pats 
save godoti, nes jeigu save go
dosime, tai ir elgsimės prideran- 
cziai, o tąsyk godos mus ir visi 
svetimtaueziai. Ant ateinanezių 
metų Chic.igos miesto statistikos 
įrednė pradės rinkti dabar vėl 
žinias apie gyventojus miesto. 
Nesnauskime ir nesikavokime už 
svetimos nugaros, bet drąsei pri
sipažinkime atsiųstiems tas žinias 
surinkti delegatams, kad mes lie
tuviai, nes kitaip dar labiaus 
iszjuokimą ir nupeikime svetim- 
tauezių užsipelnysime. Po musų 
paskutiniam mitingui, musų 
miesto valdžios pažino jau skir
tybę lietuvių, pažino, kad mes 
nė lenkai, nė maskoliai, todėl lie
tuviams paskiria atskirią vie
tą, teip kaip vokiecziams arba 
czekams ir lenkams. Pasinaudo
kime isz tos progas. Parodyki
me kiek ežia mus yra! Jeigu ki
tų tautų, kurių ežia kur kas ma
žiaus neng lietuvių geresneme yra 
padėjime, tai jie iszderėjo tą ge
resnį padėjimą wien per savo 
guodone paties savęs. Pradėki
me ir mes sekioti keliais anų 
parodytais!

ži-

Wisokios Žinios.

|| Maskolijoj suėmimai ir kra 
atsitaiko visokiuose krasz

5 Tūli Bostono dieztureziai 
iszsiuntę buvo į Alaską pažįsta
mą aukso kasėją Pennoką ištirti, 
ar isztikro garsas isz ten parei- 
natis apie daugybę aukso tame 
kraszte yra teisingas. Dabar jisai 
sugrįžo ir apsakė ką ten rado. 
Turbut apraszymas buvo gana 
geras, nes tuoj rus susitvėrė kom- 
panija turinti 100,000 dol. kapi- 
tolo ant pradžios; pasisamdė vi
są laivą ir iszkeliavo į Alaską, 
bet į kokį jos krasztą, nieks neži
no, to nežino ir laivo savinįkas.

T Isz Cincinnati, Ohio. raszo, 
kad ežia degtinės warinyczio 
Mitholovicz’o, Fletchero & Co. 
ant Pearl ui. ant žemutinių užlų 
užsidegė. Pryszakinė dalis trio- 
bos sudegė suwisu ir ugnis grei
tai nuo ežia perszoko ant meto
distų bažnyczios. Ugnis teipgrei
tai platinosi, kad 75 bedirbanti 
degtinės leidinyczioj darbinįkai 
ne spėjo nė savo drabužių paimti. 
Sužeistų, nėapdegusių, ant laimės.

tos
tuose. Grajeve, Lamžos gub. ta
po žandarų suaresztuotas koksai 
Hajkievicz, muitinyczios urednį- 
kas, už periminėjimą visokių už- 
rul»ežimų rasztų ir platinimą jv 
Lenkijoj. Sako buk tie rasztai ni- 
hilisztiszki, bet Maskolijoj vis
kas pramintas anarchistiiszku ar 
nihilistiszku, kas tik negarbina 
Maskolijos despoto, arba kaip j 
nor vadinti, ciesoriaus. Szczuczy- 
neteipogi suėmė keletą ypatų; 
Lamžoj gi suėmė pastorių vieti
nės luteronų bažnyczios Mikuls
kį. Skaitlių visų suimtų Lomžos 
gubernijoj rokuoja ant 30 žmonių 
neva už sukalbį priesz ciesorių 
ir priesz valdžias.

* Mieste Simla, Indi jose, užgi
mė waikas su 3 galvomis. Pasi
lieka gyvas jau keletu nedelių.

• Berlyne beproezių namuose 
yra vienas ligonis, kurio plaukai, 
pagal orą, maino, savo purvą 
Szalant — plaukai būva geltoni; 
priesz lytų szilumą, vėtras, pasi
daro rausvi. Gydytojai negal at
rasti priežasezių tokio persimai- 
nymo parvos plaukų.

w e JI -J - — ‘J J U3I lį, dili idlIUCS,

žadėjo net pradėti dirbti; dabar nebuvo. Blėdį ugnies padarytą m nroa nnr canlino — __ • • aaa * >rokuoja į 200,000 dol.

|| Savinįkę karezemos 
Maskoliszkoliszkojo rubežiaus, 
Povidzuose, provincijos Pozna- 
niaus, Prūsuose, Wavrzynkevi- 
czienę užpuolė įsiveržę per ru- 
bežiu maskoliszki rubežiniai sar
gai (abieszczikai) ir baisei sumu- 
szė, kaip tai jiems atsitinka pap
rastai daryti ir Maskolijoj. Pasi
rodė vienok, kad Prusai tai ne 
Maskolija. Kaip matai vietinės 
valdžios atsiszaukė į Berlyną, o 
isz ežia gi pasisknndė į Peterbur-i

nuo

• Mieste Nev Yorke yra 200 
000 merginų, kurios paezios sawę 
užlaiko; tame skaitliuje yra: 1 _ 
000 tarnaiezių: 3200 mokintojų; 
30.000 siu vėjų; 18000 pardavi
nėtojų kmmuose ir tt. VVisos tos 
merginos neturi tėvų, nė gimi
nių, bet paezios maitinasi vien 
isz savo uždarbio, neturėdamos 
isz niekur nė jokios pagelbos.

Lietuviams pridera lietu
viais būti.

Skaitydami Chicagos statistiką 
(suraszą gyventojų) už pereitus 
metus, atrandame terp 1565000 
gyventojų visokius tautiszkus 
gaivalus, kaip antai: grekus, ho- 
landieczins, chinieczius, 
nieczitis, portugalieczius, 
nūs, arabus, valijonis,
konus ir persus; ne atrandame 
vien lietuvių. Kodėl teip yra? 
Atsakymas lengvas: nes mūsiš
kiai prie skaitymų gyventojų 
su visu nesirūpino, idant ir jų 
vardas, kaipo atskirioa tautos, bu
tų paminėtas; daugelis net už
slėpė savo tautiszką kilme, lyg 
rodosi gėdijosi prisipažinti, kad 
jie lietuviais yra. Todėl nors 
Chicagoj lietuvių yra per 12000, 
bet miesto statistikoj jų skaitlius 
nėra paduotas; paminėtos ežia 
tautos, kurių kur kas mažiaus 
neng lietuvių, kaip antai: 9454 
danieczių; 7413 prancūzų; 186 
grekų; 7384 holandieczių; 1932 
chinieczių; 160 indijonieczių; 
12 portugalieczių; 62 rumunai; 
319 iszpanijonų; 142 arabų; 
1770 valijonų; 1744 szveicarų; 
6133 austrijokų (nežinia ką tuom 
vardu pavadino miesto statis- 
tiszkų žinių rinkėjas, nes tokios 
tautos nėra); 20 mexikonų ir 
net 110 persų. Taigi lietuvių 
nėra, bėt užtatai yra toje statis- 

ir 
47881 lenkų. Maskolių ežia la
bai mažai, tai gi galime isz to 
maskolių skaitliaus 10000 priskai- 
tyti prie lietuvių; nuo skaitliaus 
gi lenkų teiposgi porą tukstan- 
czių turi būt nuimta ir prie lie
tuvių 'priskyrta (nes lietuviai 
suvalkiecziai prie lenkų priskai- 
tyti), porą szimtų ir nuo vokie- 
czių reiktu atimti ir pridėti prie 
lietuvių.

Kątik viens angliszkas laikra- 
sztis musų skaitlių ežia padavęs 
buvo vos ant 10Q0 žmonių Priesz 
tą mes susirinkę pakėlėme protestą 
ir iszaiszkinome per Chicagos 
laikraszczius, kad mus ežia yra 
daugiau kaip 10000, taigi vis

we „
yu tikoj paduota: 15251 maskolių i

* Muencheno profesorius Minėk 
apreiszkė, kad jisai darė banda- 
vones su szviesa Roentgeno 
(szviesa pereinanti per neperma
tomus daigtus, su kurios pagelba 
uuiminėja paveikslus uždarytose 
paslėptose vietose atsirandanezių 
daiktų); jis bandė su ja naikinti 
visokias .ligas gimdanezias bak- 
terejas. Pagal nuomonę dabarti
nių gydytojų: visas lipanezias li
gas gimdo teip vadinamos bak-

PAJIESZKOJIMAl
Pajieszkau savo draugo Anta

no Žemaitaiczio ir Elzbietos Bal- 
truszaicziutės, paeinanezių isz 
kaimo Karaliszkių, gm. Kidulių, 
pav. Naumiesczio, rėd. Suvalkų. 
Jie patys ar kas kitas teiksis duot 
žiniai ant adreso szito:

Jos. Balezunas.
Box 138, Glen Carbon, III.

Pajieszkau savo draugo Mo
tiejaus Jackausko isz kaimo 
VVyszpinių, ir Wino? Puskuni
gio isz kaimo Katilių; abudu 
Naumiesczio paw., Suvalkų rėd. 
Kas apie juos žino, teiksis man 
praneszti, nes turiu į juos didelį 
reikalą.

Frank Szipaila
Box 236, E. Setauket L. I. N. Y.

Gromatos ant paczto.
4. Balezikonis Ražai.
7. Bartusfcis Beuedikt

15. Beržinski Antoni
90. Jaksztovicz Bonifat.
96. Jarzyczyk Stanislav.

129. Kryka Jos.
!55. Nicos Jan
] 73. Pojanis Thos.
186. Rechtoris Jan.
196. Rumszis Kaži m i r
197. Rinkcelevski Antoni
198. Saternius Jan
207. Smireklas Johanu.
253. Ziolira Katarzyna

Wargamistra.
Esu pabaigęs mokslą; dabar 

ėsu 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,
čia rokuotiesi. Idant musų tasai Box 1053 Plymouth Pa. Luz. Co.

J / '.I 621-3)
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gi sziokią tokią neprezėntuojame
tautiszką pajiegą, su kuria rei-

protestas ne nueitu ant wėjo, kiek-



LIETU VA.

ISTORIJA
smenytu Walstju

AMERIKOS.

• Pagal szita santaika, klausimai ginczuose ta
po pavesti “Arbitracijai”, (Šutaikimo sudui) pas 
kirtai per draugiszkas galybes. Szita arkitracija su
sėjo Genevoje, Szveicarijoje, 1872 mete ir nuspren 
de Anglijai iszmokėti Suvienytoms \Valstijoms 
penkiolika milijonu penkis szimtus tukstaucziu do- 
lieriu,

Rudenyj 1871 m. sudege miestas Chicago. 
Baisi ugnis apėmė ape du tukstancziu akru ploczio. 
Labai daug gy vascziu pražuvo; verte panaikintu 
turtu isznesze daugiau neng du szimtu milijonu do
leriu.

Per rinkimus 1872 meto, Generolus Grant 
liko vėl aprinktas Prezidentu per Republikonu 
partija. Henry VVilson isz Massachussetts liko ap
rinktas vice-prezidentu.

Užduote, kokia Republikonai sau padėjo, bu
vo perdirbimas Pietiniu VValstiju. Terp kitu daly
ku, ju planu buvo: apdovanoti nigeriu veislia u 
kesiszkomis tiesomis.

Modoc Kare invyko pavasaryj ir žiema 1873. 
Priežastis buvo iszvarimas Modoc’o Indijonu priesz 
ju norą, isz ju žemiu Oregon’e in naujas rezervaci
jas. Po smarkio pasiprieszinimo Indijonai ant galo 
tapo paimti. Sueime tapo atlikta terp ju ir rando, 
žinoma kaipo Peace Commision. Laike tarybų tapo 
nužudytas Generolą” Canby ir dar kits Komisijos 
sąnarys. Tada Modoc’ai tapo apgulti ir turėjo pasi
duotie po asztriosios kovos. Ju virszininkas kapi
tonas Jack ir kiti vadovai baudos tapo sūdyti ka
riszku sudu ir nužudyti,Spalyje 1873 m.

VViena isz labjausei trukszmingu piuinginiu 
panikų, ne girdėtu istorijoje tos žemes, atsitiko ru
denyj 1893. Isz tos priežasties invyko labai dide
lis pakrypimas ir sustojimas dirbtuvių ir prekybos 
ir intekme to davėsi jausti visuose luomuose gy
ventojų.

Apvąikszcziojimas pirmo szimtmeczio nepri 
gulraystes musu žemes iszreiszke tautiszka pobū
dy didžioje “Terptautiszkoje parodoje, kuri tapo 
atidaryta Philadelphijoje”, 10 d. Gegužio 1876 m., 
ir tensesi iki Lapkriczio menesio tu metu. Budavo
nės stebėti no iszdirbimo buvo perstatytos ir pro
duktai visu tautu buvo parodyti dideme yvairume 
ir apstume.

Metas 1876 atsižymėjo kita Indijoniszka karia. 
Sioux’u atskala perdaug metu ne pildė prižadu pa
gal savo aantaikas; jie pykdinosi, palikdami savo 
rezervacijas, ir panaikindami turtus, iszžudydami 
neapsiginanczius gyventojus. Randas pakele karia 
ant ju, kurios baisiausiu atsitikimu buvo iszsker- 
dinlas Jenerolo Custer ir jo kareiviu apie du szim
tu penkesdeszimt?, 25 d. Birželio 1876, Big Horn 
kalnuose, ant augsztesios Yellovtovn upes. Kare 
tensesi per vasara ir rudeny, kada likusios bandos 
Indijonu, po virszinįkais: Sitting Bull ir Crazy 
Horse, pasitraukė per rubežiu in Canada, kur jie 
ir pasiliko.

Gyventojai Colorados užtvirtino ir priėmė 
savo konstitucija, o netrukus potam, Prezidentas 
Suvienytu Walstiju iszdave savo proklamacija, 
apskelbdamas ana Territorija, kaipo VValstija.

III.— Hayes’o Aministraciįa,
Rutherford B, Hayes, isz Ohio, tapo in vestas j 

kaipo devinioliktas Prezidentas Suvienytu VVaisti I 
ju, 4 d. Kovo 1877. VViIliam A. VVheeler, isz Nev 
Yorko, liko aprinktas vice prezidentu.

A pritikimas Prezidento Hayeso buvo pergale 
Republikonu partijos.

Svarbesni faktai.— Abidvi Republikonu ir 
Demokratu partijos, tarėsi isziinkti savo kandida
tu. Isz priežasties neatsakancziu rinkimu South Ce
linoje, Floridoje, Louizianoje ir Oregone, Kongres
sas pirma syky, no užpamatavimo Republikos, ne
galėjo apskelbti keno buvo virszūs.

Iszriszimas klausimo tapo pavestas Augsz* 
cziausiam Sudui, žinomam po vardu Elektoriszkos 
Kommissijos. Ji tapo paskirta per Kongressa ir su
sidėjo isz penkių sąnariu isz Suvienytu valstijų 
Senato, penkių isz Suvienytu Walstiju Reprezen 
tantu Namo ir penkių isz Suvienytu VValstiju Su- 
preme Court’o (Aukszcziausiojo sūdo).

Savo Invedineje kalboje Prezidentas Hiyes 
isz laiko nurodė ant politikos kaslink susidrau
gavimo su Pietinėmis valstijomis ir ėmėsi už per- 
taisimo Civiliszkos Tarnystes.

Szlmtmetis tolynžengybes.
Apskelbimas Nepriegulmystes tapo apgarsin 

tas svietui 4 d. Liepos 1776 m. Tas apskelbimas 
tapo iszduotas Kontinentaliszko
Konngresso, susidejusio isz delegatu no trylikos 
senu angliszku kolonijų, kuris parode svietui užgi
mimą “Suvienytu VValstiju”, Dėlto ta republika 
yra nedaug senesne per szimtmety.

Per szita szimtmety Su vienytos VV aisti jos at- 
sižimejo savo stebėtinų augimu ir žengimu pirmyn. 
Dabar mes peržiuresime pirmutinius faktus Ameri
kos progresso, arba tolynžengy l>e».

Pirmame szimtmetyje trylika VValstiju pasi
daugino in trisdeszimts asztuonis t. y. beveik tri
gubai.

Erdme Suvienytu VValstiju laike parengimo 
Federaliszkos Unijos, 1789. m. buvo ape asztuonis 
szimtus tukstancziu keturpampiu myliu, iszteke- 
jius szimtmecziui buvo daugiau kaip 3.000.000 ke
turkampiu myliu.

Dauginimąsi gyventojų buvo dar labjau ste
bėtinas, negu augimas erdmes. žemes. Trys milijo
nai gyventojų 1876 metuose pasikėlė in trisde- 
szimts asztuonis milijonus 1870 metuose.Dauginimąsi 
gyventojų paeina no gamtiszko veisimos! ir no at
plaukimo isz senojo svieto. Europa dawe mums 
milijonus žmonių, patrauktas .in Republika dėl jos 
geroves,kuria suteikia kiekvienam perliuosybia,ly
gias tiesas ir todėl, kad ežia jie atranda proga vesti 
gera gyvenimą.

Medegiszkas progressas Suvienytu VValstiju 
gal būt padalintas in tris dalis: iszradimas, pro
dukcija ir iszleidimas; kurias mes isz dalies per
žvelgsime.

(Tolinus bus.)

(Tasa.)
Sistema re v e n u c, t. y. “inplaukimu” tapo 

investa, kuri, per muitus ant invežamu gerybių ir 
ant dirbtuvių ir per kitus inplaukimus, palengvino 
iždui Įiasitikti visus reikalus valdžios. Iždo sek
retorius po prezidentu Johnson buwoHon Hugh Mc- 
Cullongh. Jis iždirim plane, teip vadinam “con- 
trac.tion”, kuris in tris metus panaikino dausr milijo
nu vieszos skolos. Kongresas, dėl sustiprinimo, 
pasitikėjimo laikytoju bondu (užguMimu) rando, 
akyse Suvienytu \Valstiju, iszleido, Siekyje 1865 
mėto, rezoliucija, apskelbenczia, jog vieszos sko
los tur ir privalo būtie apmokėtos, kaip pinigai, 
teip ir palukai”.

Giminystes Suvienytu valstijų su Francuzija 
kaslink Mefltikos, suteikė antra svarbu klausima 
Johnsono udmtstracijoje. Laike musu karės cieco- 
rius Napaleon III isz*iunte armija, kuri sumusze 
Mexikos republikonus 1863 mete Napaleonas pada
re Arcikunigaikszty Maximiliana Ciecoriurn Mexi- 
kos. Suvienytos \V aisti jos, turėdamos savo rankas 

/ užimtas, negalėjo nieko weiktie laike kares. Bet 
pasibaigus kariai, sekretorius Sevard pareikalavo 
no Napaleono, idant Francuzijos kariumene pasi
traukti isz Mexikos. Napaleonas atrado geriau tai 
padarytie. Tada Mexikonai pasikėlė prieszai Maxi- 
miliana ir jo szelpejus ir pargalejo juos. Galas bu
vo tokis, kad Maximilianas tapo suszaudytas Bir
želyje 1867 m. Kartus barnis terp prezidento ir 

<Kongresso pasikėlė laike 1866 meto. Wasario ir 
Kovo menesyje 1867 m. Kongressas iszdave teip 
wadinama reconstruction akta ant prezidento už
gynimo ir kitus aktus, kuriuose buwo parodytas bū
das priėmimo in Unija Pietiniu Walstiju. Kongres- 
sas nusprendė, kad galėtu pristotie prie Unijos, bet 
jos turi būtie tėdomes per kariszkus gubernatorius. 
Tos iszlygos buvo labai suokei aps varstomos per 
Pietų gyventojus ir jie karczei skundėsi ant mili- 
tariszko rando. Tik per du ar tris metus tos iszly
gos tapo priimtos per vnas pietinias 'valstijas.

Kowo menesyje 1867, Kongressas iszdave teip 
vadinama “Tenure of Office Bill”,, tai yra bil- 
la laikimo urėdo”. Szitas billas rodė, jog wisi tie 
civiliszki uredininkai, kuriu paskyrimas per prezi- 

i denta reikalavo pripažinimo senato, ne galėjo bū
tie pavaryti nuo urėdo be pavelijimo senato. Tai 
buvo surengtu, idant nedaleistie prezidentui John- 
sonui pavarytie no urėdo nepatinkanczius jam ure- 
dininkus. x

Wašara to meto, netrukus po atidengimo Kon- 
gresso, prezidentas atstatė no urėdo p. Stanton, se
kretorių kariszku dalyku ir prisakė jenerolui 
Grant’ui pildytie prigulmystias urėdo. Kada Kon 
gressas susiejo wel, jie pagražino atgal sekretorių 
Stanton.— Prezidentas iszdave prisakima, pagal 
kury turėjo atsitrauktie. Bet Stanton“ ne norėjo 
pasiduotie.

' Dabar Kongressas nusprendė nubaustie Prezi
dentą Johnsona. Namas reprezentantu, 74 d. Sau
sio 1868 meto, apskundė prezidentą Johnsona už 
laužymą instatu ir kitus peržengimus savo walios. 
Po ilgu bilojimo Senate, Prezidentas Johnson liko 
iszliuosuotas. Pagal konstitucija yra reikalaujama 
d'vieju treczdaliu balsu dėl uždėjimo bausmės; bet 
'vieno balso truko.

24 d. Birželio 1868: Arkansas, Alabama Ge- 
orgia, Louisiana, North ir South Carolinos buvo 
atgal priimtos in Unija.

Pagal santaika Kovo, menesyje 1867 meto, 
su Russijus randu padaryta, Suvienytos valstijos 
\pturejo Territorija Alaska. $7200000 buwo už ją 
užinoketi auksu.

Ant rinkimu Prezidento 1868 m. Demokratai 
iszrinko ant Prezidento Horatio Seymour’ą isz Nev- 
York’o. Republikonai Generolą UlyssesS. Granta, 
Grant liko aprinktas Lapkrityje 1868 m; Schuyler 
Colfax liko iszrinktu vice-prezideutu. •_

II.— Granto Administracija 
(1869—1877).

Generolas U. S. Grant, asztuonioliktas Prezi
dentas Suw. Walstiju, bu'vo inwestas 4 d. Kowo 
1869 m. Generolas Grant buwo isz Republikonu 
partijos, per tai nesutikimai terp d'vieju sžaku ran
do dabar jau baigėsi. Abid'vi: Sziaure ir Pietu^, 
dabar tikėjosi geresnio padėjimo dalyku,

Wąsaryje 1869, tai yra menesy pirm inwedimo 
Prezidento Granto, Kongressas nusprendė paduoti 
Legislaturoms y vairiu valstijų teip vadinama Pen 
kiolikta Pertaisa konstitucijos. Jos intura buvo 
duoti nigeriams privilegijas voto (balso) ir nuro
dė, jog tiesa ukesu Suw. Walstiju dėl votaviroo 
ne gal būt atimta arba susiaurinta per Suvienytas 
Walttijas, arba jeibkokia valstija defl veisles, spal
vos arba pirmesnio buvimo verguvėje.

Per sėkanty meta trys ketvirtos dalys visu 
'valstijų pristojo prie Penkioliktos Pertaisos ir ji 
tapo apskelbta, kaipo dalis konstitucijos, 30 d. Ko
vo 1870 m.

Laike pirmojo meto Granto administraoijos 
paskutines isz atsimetusiu valstijų liko priimtos in 
Unija. Nukentėja Pietus pradėjo taisytiesi no kares 
'iižeidimu. Apveizda laimino Pietus keliais gerais 
užderejimais, ir su medegiszl^R pasekmia daug ge
resni jausmai atsirado isz visu pusiu.

Devintas' Censas Suvienytu VValstiju liko už
baigtas 1870 mete ir,nežiūrint ant nustojimo gy vasz- 
cziu isz prtežasties karės, parode didely pasidaugi
nimą gyventoju. ^Visuotinas skaitlius gyventoju 
buvo paduotas 38.587.000.

^Vasaryje 1871 Aukszta komisija isz deszimts 
sąnariu, susidedanti vienokiai isz atsižimėjusiu 
Britijos ir Amerikos valstijiniu vyru, susirinko 
VVashingtone dėl nusprendimo atlyginimo už nu- 
pleszima musu prekybos, laike namines kares, per 
Konfederatu, pabudavotus Anglijoje, laivus. Jie 
pabaigė ta dalyka draugiszku nusprendimu, žinomu 
kaipo VVashingtono Santaika.

APIE

ŽEM1A ir KITUS SW1ETUS,
JŲ BUWĮ ir PABAIGA.

Pagal Heilperną.
----- o-----
(Tąsa.)

Susiplojus labinus poliai arba galai prisiar
tina prie vidurio kulkos o visos vietos ties vidu
riu arba akvatoriumi tokiu budu priverstas pasi
traukti toliaus nuo pats vidurio kulkos. Lengvai 
tą gal kiekvienas iszbandyti. Padarykite sau lanką 
isz popieros arba isz drato ir suspaudę galuose per
sitikrinsite, kad tą kart tie galai prisiploja ir tokiu 
budn prisiartina prie vidurio, o lankas ties viduriu 
iszsipucz'a ir tokiu budu vietos ant pavirsziaus 
pasitraukia toliaus nuo 'vidurio. Teip jau žinome, 
kad kiekvienas lankas arba kulka isz lankios ma
terijos padarytas, sukdamasi greitai, susiploja ir 
tai susiploja juo labiau, juo smarkiau juos pasuk
sime. Jeigu susiploja ties galais vadinamais poliais, 
tai tie poliai turi prisiartinti prie vidurio o visos 
vietos ties ekvatoriumi, arba ties aprėžtu aplink 
pavirsziu, ligioj tolumoj nuo abiejų polių, ratu, 
atsitolįs nuo 'vidurio, nes tos vietos turės iszsi- 
skėsti. Pasidarykit tą ratą isz popieros arba isz lan
kaus plieninio drato ir persitikrinkite, kad jeigu 
tokį ratu arba apskritų lanką abiejose polių vie
tose priplosime tai tos polių vietos tokiu budu 
prisiartina prie vidurio, o prieszingai vietos ties 
viduriu, terp tų dviejų polių, nepriplotos, isz- 
siskeczia ir atsitolina nuo vidurio. Besisukant kul
kai aplink sawo aszį palengviasei sukasi vietos 
apie polius arba apie aszies galus, o greieziausei 
visos vietos esanezios ties viduriu terp tų aszies 
galų, nes liesisukant aplink, kiekviena vieta netoli 
nuo polių daro mažą ratą, o ties 'viduriu arba ties 
ekvatoriumi didžiausią; taigi kiekviena vieta 
ties ekvatoriumi į tą patį laiką turi padalyti kur- 
kas didesnį kelią, neng vieta prie aszies galo da
ranti į tą laiką mažą ratelį; todėl, idant sau pa- 
skyrtą kelią atlikti, kiekviena vieta ties ekvato
riumi turi bėgti greieziaus, neng 'vietos ties po
liais ir todėl turi turėti didesnį įsibėgimą. Jeigu 
todėl, prisiplojant poliams kulkos, ties ekvatoriu
mi ji tur iszsipusti, tai kiekviena vieta teip su
siplojusios kulkos arba kaip ją pavadinome, sfe- 
roidos, ties ekvatoriumi turi bėgti dar greieziau 
neng ant kulkos nesusiplojusios, todėl tos vietos 
turi dar didesnį įsibėgimą o per tai jos, t. y. nuo 
smarkumo, su kuriuom tur bėgti, gal atsiskyrti 
nuo kulkos, jeigu ji skysta, ypacz, kad tos 'vietos 
per iszsiskėtimą kulkos atsiranda toliaus nuo vi
durio žemės, neng vietos arti polių ir tokiu budu jas 
žemės vidurio traukimo pajiega traukė silpmaus. 
Tokiu pat budu ir musų žemė, kada ji buvo dar 
abai įkaitusi, kada ji buvo gazinė arba ir kada 

jau tiek atszalo, kad pavirto į skystą, besiplodama 
ties savo poliais ir liesiskėsdama ties tuom ekvato
rium tos vietos atsirado toli nuo žemės vidurio, taigi 
jos buvo mažiaus žemės traukimo pajiegos pritrau
kiamos, o 'vienok turėjo suktiesi aplink ir tai 
greieziaus neng kitos vietos. Juo įsibėgimas būva 
didesnis, juo žemė toliaus ties viduriu turėjo iszsi- 
justi ir juo visos ežia vietos buvo silpniaus vi
durio pritraukiamas, ant galo visas plotas ties ek
vatoriumi turėjo atsiskyrti ir padarė apie visą 
žemę, isz pradžių kaipo žiedą jau nesujungtą su 
žeme 'vienok sukantysį toliaus aplink ją į tą paezią 
puse kaip ir pirma, kada tos dalys, būdamos dar isz vi-J 
en su žeme, sukosi; sukties vertė patsai įsibėgimas, 
kurį įgijo būdamas dar iszvien su žeme sujungtas. 
Žemė vėl toliaus pasidarė apskriti kulka, aplink 
kurią sukosi ansai nuo jos atskirtas žiedas; bet 
kad toje kulka sukosi wel smarkei aplink savo a- 
szį, todėl pradėjo vėl plotiesi ties poliais o skes- 
tiesi ties ekvatoriumi ir butu besiskėtusi nuolatai, 
jeigu ant galo ne butu sustingusi, teip, kad jau 
ant visados pasiliko jos suplotas truputį pavida
las. Pakol vienok atauszo, nes atauszti isz syk ne
galėjo, auszdama isz palengvo raukėsi ir maži- 
nosi, kaip ir kiekvienas daigtas įkaitytas auszda- 
mas maži naši ir tokiu budu tolinosi ji nuolatai, 
nuo ano liesisukanczio aplink ją žiedo, kurisai 
nuo jos buvo nuplyszęs. Jeigu tasai žiedas butu 
visur vienokios storumos, butu pasilikęs amžinai 
toks jau. Bet žiedas tasai atplyszo nuo žemės u- 
mai, isz syk, todėl negalėjo būt lygus: vienoj 
vietoj . buvo jis storas, kitoj gi plonas. Storesnė 
dalis traukė prie save< plonąsias; todėl turėjo ji
sai plonoje dalyje pertrukfi ir ant galo visas tu
rėjo susirinkti į tą storąją dalį ir tokiu budu pa
virto į apvalią kulką, 'fa kulka nuolatai toliaus 
sukosi aplink žemę, nes nieks nestal>dė jos įsibė- 
gimo, nes niekur ne atrado užstoto kelio ir todėl 
ritosi teip toliaus kaipo apskriti kulka, kaip pirma 
žiedas. Ta mažesnėj! kulka sukantys! aplink di- 
desneją žeme yra dar ir dabar ir sukasi nuolatai ap
link ją, nes ji yra tai musų mėnulis. Galėjo atsi
tikti, kad žiedas, kurisai nuo žemės atsiskyrė, ply- 
szo ne "denoj, • bet daugelyj vietų; todėl galėjo 
suktiesi seniai aplink žemę dauginus mažesnią kul
ką arba mėnulių, bet tąsyk dar žemė ne galėjo 
būt apgyventa, todėl nieks to matyti negalėjo. 
Teip vienok ilgai trauktiesi ne galėjo. Kaip žino
me, didesnis visur virszų ima; ežia teipjau atsi
tiko: didžiausias pritraukė prie savęs mažesniuo- 
siuos, surinko jis juos ir isz to pasidarė viens dide
lis mėnulis, kokį dabar matome. Kaip ten ne bu
tu, tiek vien žinoma, kad isz pradžių mėnulio ne
buvo; buvo laikas, kada žemė ne turėjo mėnulio, 
mėnulį pagimdė žemė; isz pradžių atplyszo nuo že
mes ties jos ekvatoriumi paveiksle apskriejenezio 
ją žiedo, kurisai toliaus sukosi į tą paezią puse į 
kurią sukosi ir žemė, o paskui susirinko į vieną ap
valią kulką. Todėl ir dabar dar mėnulis sukasi 
aplink žeme ir pats aplink save į tą paezią puse 
(t. y. isz vakarų rytus) į kurią sukasi ir žemė 
aplink savo aszį. Idant tą geriaus suprasti atmin
kime, ką jau kalbėjome, aiszkindami apie žemės 
susiplojimą galuose, apie alyvos laszą įleistą į van
denį sumaiszytą su spiritu. Sakeme, kad jeigu 
tokeme vandenyj alivos laszą pradėsime smarkei 
sukti aplink jo aszį, tai tasai iszpradžių pasirodo 
tokeme vandenyj apvalus, sukant gi smarkiaus, 

| susiploja poliuose o iszsiskeczia ties vidurių arba

ties ekvatoriumi. Jeigu jį dar ilgiaus ir vis smar
kiaus suksime, tąsyk dar labiaus susiploja galuose 
ir iszsiskeczia ties viduriu arba ties ekvatoriumi 
ir ant galo ties visu ekvatoriumi atsiskiria nuo la- 
szo žiedas alyvos, kurisai ir toliaus aplink tą la
szą sukasi teip, kad rodosi, kad jis yra su laszu 
dar sujungtas. Sukant ilgiaus, žiedas perplyszta ir 
susirenka teip, kad isz to pasirodo mažas apvalus 
alyvos laszelis, kurisai sukasi aplink savo nema
tomą aszį ir bėga toliaus aplink didesnįjį laszą vi
sai teip, kaip pirma bėgo būdamas žiedo paveik
sle, isz kurio ta kulka pasidarė. Tas rodo, kad 
mėnulis tokiu pat budu galėjo nuo žemės atsiskyrti. 
Žemės tėwas ir nžlaiky tojus ant jos gy- 

wybės, Saulė.
KAS TAI YRA SAULE?

Jau pirma kalbėjome apie žibanerią kulką, ku
ri naktimis apszvieczia musų žemę; daug pui
kesni vienok yra ta, kuri mums szvieczia dieną, 
knri praszalina naktį ir padaro linksmą dieną. 
Puiki yra saulė, kurią matome kiekvieną dieną; 
yni tai didelė, szvieši, žibanti kulka, kuri apdo
vanoja musų žemę ir dagelį kitų dangiszkų svietų 
savo szviesa ir sziluma; kurios szviesa daug skai- 
tesnė neng kitų dangiszkų svietų, visų žvaigždžių, 
kuriai ligei augmens ir gy v uoli ai, tame ir žmones 
kalti yra s.ivo gyvastį; ne butu saulės, ne butu ir 
gyvybės ant Žbmės: užges saulė, isznyks ir gy
vastis ant žemės. Saulė ne būva vien vienu savo 
szonu, kaip tai yra su mėnuliu, į musų žemę at
kreipta; matome ją isz visų pusių, nes kaip toliaus 
pamatysime, sukasi ji nuolatai aplink savo aszį; 
matome teiposgi, kad ji visada yra apvali, taigi ir 
saulė, teip kaip ir žemė arba mėnulis yni apvali, 
apskriti. Saulė žibina ir kaitina mums savo locna 
szviesa ir sziluma, o ne paskolinta, kaip tai daro 
mėnulis; ji dar ne užsidengusi kieta pluta, kaip 
ant paveikslo musų žemė ir mėnulis; yra tai nuo 
ugnies, dedanti, vazinė dar kulka, tokia, kokia 
kitąkart, labai senei, buvo musų žemė arba, mė 
nulis, bet daug didesnė už abudu podraug. Szvie
sa saulės yra teip didelė, kad net nedaleidžia mum.< 
gerai ją apžiūrėti; norėdami tiesiog į saulę žiū
rėti, turime žiūrėti per susuodytus stiklus. Lai
da saulės aptemimo, t y. tada, kada mėnulis bėg
damas aplink žemę randasi terp žemės ir saulės ir 
tokiu budu uždeng a mums saulę, galime matyti 
szviesius spindulius szokanezius nuo saulės nuolatai 
kitoj vietoj, tankei mainanezius savo parvą ir. 
apart to visa saulė apskrieta būva siauresniu žiedu, 
kuri vadina vainikų ir kurio szviesa pakrasz- 
cziais yra labai didelė, toliaus silpnesnė. Wiskas 
tai aiszkei rodo, kad saulė yra tai didelė deganti 
kulka, susidedanti isz deganezių gazų, kurie deg
dami sprogsta vis tolyn, meta liepsną. Isz prie
žasties didelės labai szviesos paprastai negalime 
to szokinėjimo liepsnos ant saulės matyti, kaip ne 
matome neto vainiko; matome tą vien tąsyk, ka
da mėnulis užkloja mums tą szviesą; sziądien vie
nok jau moKslincziai, saulės tirinėtojai, moka pats, 
jeigu jiems reikia, padaryti saulės užtemimą, t. y. 
padaryti teip, kad įstengtu visada, kada tik rei
kia, matyti vainiką ir tuos nuo liepsnos szokine- 
janezius spindulius. Taigi kaip daug szilumos ir 
szviesos duoda tokia be galo didelė deganti kulka! 
Kaip begalo karszta turi būt saulė, jeigu jos 
karsztį ant tokios tolumos, kokioj ji yra nuo že
mės, dar mes teip smarkei jaueziame! Kaip di
delį karsztį jaustume tąsyk, jeigu galėtume prie 
jos prisiartinti. Juk tik maža daleli saulės szvie- 
808 ir szilumos prisigriebia iki žemei; likusi dalis 
iszs sklaido į visus krasztus po svieto ruimus. 
Jeigu tik surinkti tą visą szilumą, kurią saulė isz- 
siunezia į svietą tik per vieną valandą, tai szilu
mos tos užtektu ant užvirinimo viso vandenio, 
kurisai patilptu į skrynią 90 mylių ilgio, tiek 
jau ploczio ir tiek jau augszczio. Jeigu žemė at
sirastu tokioje tolumoje nuo sau lės, kokioj yra nuo 
žemės mėnulis (t. y. 50000 musiszkių mylių), tai 
nuo saulės karszezio ji turėtu pavirsti vėl į gazi- 
nę, teip, kaiptai isz pats pradžių buvo; turėtu 
taigi žemė ne tik kad pati sutirptu, bet pavirsti 
į degantį gazą, kaip ir pati saulė; ptisirodytu 
ji daug didesnė, neng yra sziądien, l>et nejokios 
gyvybės jau ant jos būti ne galėtu, pakol vėl ne 
atausztu drauge su saule.

KAIP TOLI IKI SAULEI IR KAIP JI DIDELE*:
Pasakėme jau pirma, kad saulėyra ant 20000000 

musiszkių mylių; nuožemės iki' saulei 400 syk 
toliaus, neng iki mėnuliui. Kulkaiszszauta isz ka 
nuolės, lekenti po 1000 pėdų į sekundą, reika
lautu 15 metų, jeigu teip toli lėkti galėtų, pakol 
prisigriebtu iki saulei; geležinkelio trūkis nuo 
tokio greitumo, sii kokiu bėga dabar greieziausie- 
jie, turėtu be perstojimo bėgti net 300 metų, pakol 
nubėgtu kelią nuo žemės iki saulei. Jeigu mėnulis, 
kuris atsiranda nuo žemės vos 50000 m'lių, isz- 
rodo mums teip mažas, tai kiekgi pamažėjus turi 
iszrodyti mums saulė, atsirandanti 400 syk didesnėj 
nuo mus tolumoj, taigi galime numanyti, kad la
bai didelė turi būt toje, kulka, kurią, nors ji yra 
nuo mus aut 20000000 mylių, liet teip ge
rai matyti galime. lengva suprasti, kad ji turi 
būt daug didesnė ne vien už mėnulį, bet ir už 
musų žeme. Isztikro radius saulės, arba bruksz- 
nis nuo jos pavirsziaus iki pats viduriui turi 
963000 musiszkių mylių, toksai gi radius žemės 
turi, kaip žinome, vos 860 mylių, taigi radius že
mės v ra 112 kart mažesnis už radiusą saulės. Wi- 
sa <>i saulė yra pusantro milijono kart didesnė už 
žeme, t. y. reiktu sudėti isz viso 1500000 tokių 
kulkų kaip žemė, idant padaryti isz jų vieną saule. 
Jeigu saulė butu savo vidury j tuszczia, tai tojetusz- 
tumoje galėtu liuosai patilpti musų žemė drauge 
sn mėnuliu, kurisai ir tenai ne tik tokioje pat tolu
moje nuo žemės ka;p ir dabar, bet ir dviguboj ga
lėtu bėgioti liuosai tame saulės viduryj.

(Toliaus bus.)
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Nemokytų neįleis i Ame- 
* riką.

Jau nuo tūlo laiko yra paduo
tas įneszimas į Kongresą, idant 
neįleisti į Ameriką tokių žmonių, 
kurie nemoka raszyti nė skaityti 
savo prigimtoj kalboj. Taigi nuo 
pereito utarnįko Kongresas tą 
ineszimą paėmė ant apsvarstymo. 
Tame įneszime yra paduotas tok 
sai projektas: kad visuose Ame
rikos portuose, kaip tai: New 
Yorke, Baltimorėje, Philadelphi- 
joje, Bostone ir 1.1, bus e- 
migrantams pritaisytos skrynutės, 

.viduryje kurių talpinsis kortelės 
stl penkioms eilutėms druko, 
iszimto isz Suvienytų Walstijų 
konstitucijos; kiekvienoje skry
nutėje kortelės bus kitoje kalbo
je. Pribuvęs į Amerikos portą 
■emigrantas, *bus privestas prie 
skrynutės su jo prigimta kalba ir 
turės iszsitraukti isz jos tą korte
le ir perskaityti kas yra ant jos | 
padrukuota; perskaitęs t---

te moka angliszkai pavadįti 
sa ve lietuvių, tokiu budu airisz- 
ki rinkėjai kiekvieną lietuvį už- 
rvszo maskoliumi, Už tai kurie 
nemokate angliszkai pasakyti 
kuom jus esate, tai tik pasakyki
te teip: “EROM L1THUANIA”, 
tada, kad ir airiszis bus, tai jau 
supras ir užraszys jus lietuviais, 
o ne maskoliais.

Daktaras M. J. Stupnickis 
geriausei ir p»gi;tu>ei gydo viso 
kias ligas. Rodyjame visiems 
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

— Chicagos lietuviai kyla 
augsztyn. Lietuviszki politikisz- 
ki kliubai dauginasi ir imasi prie 
darbo ant savo labo. 29toje var
do sulyg sziol buvo tik vienas 
lietuviszkas Republ. Kliubas, o 
szioms dienoms užsidėjo ir kitas. 
Prakilnesni tos vardos vyrai ap- 
rokavo. kad tokioje didelėje 
vardoje vieno kliubo yra per 
mažai ir virszinįkams jo per sun
ku yra viską apeiti, taigi senasis 
kliubas dabar užims vietą nuo 
ui. Hslsted į rytus iki State, o 

____ ; ’ perskaitęs turės I nauiasis nuo Halsted į vakarus 
tuos paežius žodžius paraszyti. iki Western avė. Naujasis kliubas
Tada tik bus įleistas. į Amerika. neszios vardą: “Lietu viszkas
O kuris nemokės savo locnoje Repub|. Kliubas Keistuczio 29-je 
kalboje perskaityti nė paraszyti, j wardoje 
ta garlaiviuė kompanija bus . _ ,
< . . ... C7P *priversta savo kasztu parvežti 

atgal į Europą.
Padavėjai minėto projekto me

na, kad tokiu budu lengviausei 
duosis iszliuosuoti Ameriką nuo 
valkijozų, tamsunų ir niekam ne
tikusių žmonių ir kad tokiu budu 
galės pagerinti būvį Amerikos 
darbinįkų, nes nebus kam gady- 
ti jų uždarbio.

Deltogi kiekvienas lietu vys 
norintis į Ameriką atkakti priva
lo mokytis, kaip galėdamas, i- 
dant iszmokti raszyt, ir skaityt, 
nes nors dar tasai užmanymas nė
ra užtvirtintas, vienok gali ateit 
laikas, kad valdžia Amerikos jį 
už gerą priims ir užtvirtins. Tasai 
greit gali įvykti, o kur tada ne- 
mokantiejie pasidės kaip jų į 
Ameriką ne priims? gal į Siberi- 
ją turės važiuoti, nes Europoje 
padėjimas 
kyn eina.

Žinios 
ate i viii 
lėtos paskutinių metų, iszreiszkia 
vienok, kad terp Europos atei
vių ne lietuviui yra tamsiausi. 
Pirma vietą, pagal tamsumą, uži
ma portugaliecziai, terp kurių 
yra 67,35 nuoszimcziai nemokan- 
czių nė skaityti nėraszyti; potam 
italijonis su 52,93 nuoszimcziais 
tamsunų; galicijonys 45,68 nuo- 
szimezių; vengrai 37,69 nuo 
szimcziais; lenkai su 39,82; įio 
tų jau telpa ateiviai isz Masko- 
lijos, tame . skaitliuje ir lietuviai, 
duodanti 36,42 nuoszimczius tam
sunų. Labiausei apszviesti yra 
Dauaį turinti vos 0,49 nuoszim 
cziusr tamsunų, paskui szveicarai. 
0,60 uuoszimczių, szvedai 0,72 
nuosziniežiu. Neapszviesti szve- 
dai, anglijonys, šveicarai, pran
cūzai traukia į vakarus ir stojasi 
farmeriais ir tokiu budu dirba 
ant naudos kraszto; neapszviesti 
gi slavai ir lietuviai grudžiasi į 
miestus rytinių sztetų; užlaiky
mas jų rėmėsi wien ant kasdieni
nio uždarbio; netekus to jie sto
jasi sunkenybių arba dar bjauriaus, 
nes kriminalistais. Isz viso skait- 
liaus ateivių: lenkų vos 4,6 nuo
szimcziai, vengrų 4,8; musiszkių 
gi 10,8 pasitraukia į vakarus ir 
pietus; kiti gi wisi susirinkę 
miestus ant Atlantiko.

.” Isz pirmo wakaro pri- 
siraszė kelios deszimts sąnarių 
it ant virszinįkų iszrinko sekan- 
czius ukėsus: Joną Žiauberį 
prez.; Stan. Martinkų vice-prez; 
F. Morkų sekr.; K. Naužemį 
kasieriumi. Delegatai į Liet. Pol. 
Susi v”: W. Paulauskas, J. Rim
kus ir S. Dapkus. Mitingai bus 
laikomi paskutinę subatą kiek
-vieno mėnesio.

lietuvių kasdien sun-

surinktos Amerikos 
priežiūros, nuo ke-

Mitingai.
Subatoje, 22 Kovo, 8 valandą 

vakare, salėje L. Ažuko, 3301 
Auburn avė. kertė 33rd st. “Lie- 
tu viszkas Republ. Kliubas 6-tos 
v ardos” laikys savo mitingą, ant 
kurio yra užpraszomi visi lietu
viai koskaitlingiausei susirinkti, 
nes yra labai svarbus dalykai dėl 
kiekvieno lietuvio. - Užpraszo.

J, \V . Zaciiareviczius, prez,

Nedėlioję. 22 Kowo, tuoj aus 
po sumai, bažnytinėje salėje bus 
didelis mitingas visų Chicagos 
lietuvių, ant kurio bus iszguldy- 
ti svarbiausi dalykai ant musų 
visų labo. Kalbės garsingiausi 
angliszki ir lietuviszki kalbėtojai 
ir bus reporteriai isz wisų angį isz- 
kų laikraszczių. Užtatai kiekvie
nas lietuvys, kuris trokszta ma

būna ant szio mitingo ir pasirodo 
kaipo žmogus, lietu vys, norintis 
dirbti ant lala) lietuvių, o ne dėl 
kokių ten žydų, idant anie an
gį' reporteriai, kurie ateis 
pa. i urėti, galėtu mus pagilti savo 
laikraszcziuose, kad mes esame 
žmones suprantanti ir norinti 
dirbti ant savo labo; kad ne 
pavadytu mus tamsunais, tingi
niais ir niekam netikusiais žmo
nėmis Amerikoje.

Užpraszo, Komitetas.

L. A 
Dr-tė 
savo 
kurio 
kitus

po

Wietines žinios.
—°—

— Nuo ateinanezio panedėlio, 
tai yra nuo 23 d. Kovo laiva
kortės (szifkortės) ant visų lini
jų pabrangs. Už tai, kurie misli- 
jęte laivakortes pirkti, pasisku
binkite, nes paskui reiks mokėti 
po’kelis dolierius virszaus. Re
dakcijoj “Lietuvos” galite gauti 
szifkortes pigiau kaip kitur. \

— Nuo ateinanezio panedėlio, 
23 Kovo, prasidės skaitymas 
gyventojų mieste Chicagos. Per 
kiekvieną namą eis tam tikri ži
nių rinkėjai ir užraszinės kiek 
wyrų, moterių ir vaikų; kiek
vieno klaus isz kur jis paeina ir 
kokios jisai tautos yra. Už tai 
szitą gerai įsitėmykite, kad kaip 
ateis jūsų klausti, idant, užsira- 
szytumėt lietuviais ir is Lietuvos. 
Ant Bridgeporto vaikszczios lie- 
tuwys, tai bus gerai, jis galės 
kiekvieną užraszyti lietuvių, tai 
ežia bėdos nebus; didžiausias var
gas kur vaikszczios airisziai už- 
raszinėdami: isz lietuvių retas1

Kei, hei! Kas per
/Al f tai ne juokai, 
Vii. tai džiaugsmai 

Pirkau laikrodėlį 
sidabrinį.-

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

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

with you?
Ar tu dar nežinai lietuvi- 

szkos kompanijos
Kelpsch, Norelio <5 CO.?

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

Adresavok teip:

PIRMA LIETUVVISZKA 
BAŽNYCZIA ARKANSE.
Geriause wi<*ta dėl farmeriu yra pavietas Prai

rta. iralsteje Arkanso. Jau tenai apsipirko dau
gybe lietuviu ir apaigyweuo lietuviszkai kuni- 
ga» J. Bsloevicziun ir pastoto lietuviszka ba- 
znytelia. kurios ir paweik*la one paduodame. Ta 
wieta, kur lietuviai apsigyveno, praminė

“L I E T U VV A”.
Visi. kurie norite pirktis geras farmas. ataiszau 

kitę in redakcija ••Lietuvos” 954 33rd St„ Cbi- 
cago, III., arba ras zyki t pas Juozą Butku, Box 
Si. Hazen. Ark., arba iu kompanija

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

GERIAUSIA UŽEIGA
“ dėl Lietuwiu

~ pas —

R- S usnį a na
Avė.

fcMtyVSa Brooklyn. N.Y.
Užlaikau szaltą alų, tikrą ru

ginę degtine ir cigarus isz pat 
Turkijos.

Jei tik czionni atkeliausi, pas 
Susmaną viską gausi. (19-9)

Paduodu dėl visų žinios, kad 
mes užlaikome krautuvęgeriausių 
siuvamųir druką vojamų (uaszinų, 
laikrodėlių, lenciugelių, auksinių 
žiedų, hritvų ir kitokių daiktų. 
Siuvamų maszinų prekė: nuo $13 
iki $30, o drukavojamų nuo $3. 
ir augszcziau. VViską parduodame 
pigiau kaip kiti.

B V V A II Auk*ita* tikru 14 < "iKAI!*Mr.*“k»u L»i-
t.oirt krodelu ir len-

era*, ciugeli* bus prisiųsto kiek- 
K *>ci>atn ant pamatinio ir i*z-S examinawojimo kas is/kirps

ir prisius izlta apgarsinitua, 
>u '•avu pilnu vardu ir adre- 

' Tikras Ameriko- 
niszkas Laikrodėlis, auksi- 
tl>s t’kru lt karatu auksu.su 

ICTTikrais Amenkohiszkai* vi- 
dllr,ais. irvaraniuotas ant 20

If 5'e- Avrel 39 metu ir iszrodo kaip Tikro 
Aukso ka kaszsuoja |40 Ap- 

■HKSMnMKv žiūrėk jy Duejas ant expre«o 
D jeiizu mislini kad gana yra 

o vigu, tai užmokėk #7.50 ir 
1 jMEISyC a katztus eipreso ir laikrode 

bivo. jeigu ne tinka, toi
I i nemokėk nieko.Gražus auk-

sito Irnciuzelv, kakitose krautuwese mokėtum 
13. gausi prie jo už dyka.

MUSU DOVANOS. .
DYK Al KBUsl F7.f>0 verta laikrodėly ir len- 
U1 nnl ciugeįy, jeigu pirksi arba parduosi SZE- 
SZIS tokius. Raszyk szendien. ne* to preke yra 
tik ant 60 ienui.

ROYAL MF’G CO., • 
760 Unity BIdg, Chicago, III,

Vyrai! pa- Ma
jausku waži uo

siu
Su juom paturo- 

uaMTooiin;
Ten gardaus A- 

laus i»zgerrim 
Ir daug pinigu 

ne pragarai m.

šito irnciugely, 
13. gausi prie jo

(’ZEDYK
ILIETUVVISZKAS SALIUNAS.

Kasparo Majausko.
J 3357 FiskSt. CHICAGO.

HILLE’S FOTOGRAFAS, 
3452 S. Halsted ui.

Nujima puikias Fotografijas, už tuziną tiktai

$2.00
Antveseliu Ir kitokiu reikalu u ujimą Foto z r* 

fijas kopųikiausef.

Kas prisius 25c. gaus peczetį 
su savo vardu ir pravardia, kū
rėme teipgi bus plunksna ir ala- 
vėlis ra.-zimui. Kas paduoda 
savo adresą, tam iszsiuncžiame 
viską per expressą, o pinįgus ga
li užmokėti ant expreso. Adresas:

J. M. S. Package Co.
3251 Laurel st., Chicago, UI.

PINIGUBEN. ABOTT.I
n Sukcesorius »

™ M. RUBIN’O.
Paduodu dėl žinios wisu. ka^ asz 

dabar užlaikau didžiausia krautuwi&:
ARIELKU, WYNU ir LIKIERIU, 

po nr. 544 Rlue Island Avė., kertė 18tos 
ir kad nuo l-mosd. Kow<> parduodu visus tuos 

gervmus po tokia pigia prekia, kaip kad ‘vbole 
sale” «ztoruose, per ka kiekvienas pirkdama* 
gerymus pas mane, užezedys sau nuo 25 iki 5Oc. 
antdol. Nepamirszkit numerio-

M4 Blue Island Avė. kerte 18-tos ui. 
CHICAGO, - ILLINOIS

— NAUJAS — 
LIETUVYISZKAS SALIUNAS.

Fel. Majausko, 
8737 Comnier-

Chicago.
; Užlaikau šviežia 

\ -J bawar«ka Alų. ge-
> k' riauaia* - •

—Y ir seniau i
\ Ifv rif-ikas.

Wvna, J 1 
Lifcieriu*^^®®^^ 
ir puikiausiu* Ciga-

- r u 8 •
Ateik Broli pumatytie ir to viso pabandytie.

F. Majauskas. (15—12*)

NAUJA LIETU\VISZKA susirinkimą, ant kurio vėl susi- p • ij
drutino ir atsinaujino draugystė; Į brocerne ir Buczernei 
skolos susimažino teip, kaip kad 
jų nė ne butu, nes daugelis ligo
nių pado vanojo po dalį jiems pri- 
gųlinczio užmokesezio. Ant to 
paties Tmtingo įplaukė į kasą 
105 dol. 75 c. Todėl broliai, ku
rie buvojau atszalę prie tos drau
gystės, ant ateinanezio mitingo 
yra užpraszomi seni ir nauji są
nariai, o tikime, kad bus užganė
dinti. Su guodone Komitetas.

Tą paczią nedėlią, salėje 
Žuko, 1 valandą po Įlietų 
“Lietuwos Sūnų”, laikys 
mėnesinį susirinkimą, ant 
užpraszo visus sąnarius ir
lietuvius norinczius prisiraszyti, 
nes szis mitingas yra paskutinis, 
ką įstojimas po $1. ant kito jau 
bus brangiau.O

J. Norvaiszas, prez,

Apgarsinimai.
— Pereitą Nedėlią, 15 d. Kovo 

Dr-tė Sz. Jono Kriksz. laikė savo
I susirinkimą, ant kurio vėl —: 'I - «

Felikso Majausko,
Užlaikė szviežlaunlu mėsa, knv». arbata, myl- 

tus, cukru. gardi tikas Ir visus kitokius maigomus 
daiktus. Ta vorai azvieži irczystoi užlaikomi,o 
prekes pigesnes kaip wisur.

ATEIK BROLI PAMATYTIE 
IR TO W ISO PA BANDYTI E!

8737 Commercial av„ South Chicago.

APGARSINIMAS.
•‘Varpas”

Mokzlo. llteraturoH ir politikos rueuesinia 
laikra&ztii iax)eidži*mas nuo 1889 metu Tilžėje.

‘•VARPAS’’ yra wyrl*««i*a ir nmežiausia, 
jaunortr* Lietuvos vadovu laikraazti*. ••Var
po” rūpestis— laisve ir gerove visos Lietuvos 
ir visu Lietuviu.

“VARPAS” kasztuoja su prisiun- 
timu:

PRŪSUOSE, (iki parubežiui) 4 mar
kes.

Į MASKOLIJA (uždarytuose laisz- 
kuose) 6 rubl. •

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

“Ūkininkas”
įsileidžiamas nuo 1890 metu du kartu per 

menesi su vienu mėnesiniu priedu.
Tasai laikrasztis pavestas ūkininku reika

lams. “ŪKININKE” rasi naudingas žinias apie 
ūke, kaipo Ui:javus visokius, sėklas apie lauku 
dirbimu, apie gyvulius ju ligas ir irydvmę; apie 
paszarus. rneszfus. apie sodnu veisinimf daržu 
taisymu bei daržovių augintinę, žodžiu, apie 
vilkę, ka« prie ukininkystes priklauso. Teipo gi 
rasi naulingu žinių apie namus, apie tūlas žmo
nių ligas; o ypaeziai daug žinių musu moterė
lėms reikalingu.

“ŪKININKĄ” priwak> skaityti 
kiekvienas Lietuvis ir žemaitis:

į “I’KINĮKAS” ant metu kasztuoja 
suprisiuntimu:

PRŪSUOSE (iki parubežiui) 3 mar
kės.

į MASKOLIJA (uždarytuose laisz- 
kuose) 5 rubl.

Į AMERIKA 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. Brimžis, 
Tilsit (Ostpr.) GERMANY

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

Ben. Hatowskis. 
tfij 0278. Canal kerte Judd, Chicago, III,

Dirba, taiso ir parduoda:
L AI KRO DŽ1US, L AIK K ODE LIŪS
Lenciūgėlius, Žiedu*. Spilk;i>. auskarus 

ir leiį) toliau.
Kas n, ,ri i’ii 11 irau t pu i k i u ■'«<>]<! b i •. >■< i 

K a ant l.*> akmenų tikrais
viduriais

Kas tik ko reikalaujete ateikite pas mane, o 
pirkaite wiską pigiau kaip kitur. r
Ziegorelaczistyimas50c. Sprendzyna 50c. Štyklas ir skazupkos 10c 

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

MAX KOBRE,
— SUCCESSOR TO —

T . KOBRE I- HERSCHMaNN
Litewski i Polski Bank

40 Canal Str.
IR

HZDivisionSt.

New Y orto

Prieteliai ’ duodu jums žinia, kad mes parduodam Szifkortes 
aut visu greicziausiu laivu už pigiausia preke. Esu užtvirtintu 
agentu ant linijų: North German Lloyd Bremeno; Harhhurg Ame
rikai! Line Hamburgo; Red Star Line, Antvcrpo ir Northerlands 
Lines Roterdamo. Siuncziame pinigus, kuriuosjusu prieteliai gauna 
in 15 dienu. Musu ka ntoroje galite Ru^iszneketi lietuviszkai ir 

lenkiszkai. Ateikite ir persiludykite, kad mes- 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 garlaiwinia linija

BALTIC LINE
Nauji, gražus, plieniniai garlaiviai su visoms naujausioms prietaisoms plaukia tarp

STETINO IR NEW YORKO
Szio* linijos garlaiviai plaukia isz Stetino in marias naujuomju kanalu, kurv Prutu valdžia 

iszbudavojo kasztu 107 milijonu marku. Sietinas yra Lietuviams areziausiu portu ir kAiztuoja 
per Prusus tik pusią, ka in Humburga arba Brema. Szita niuja linija turi savo ofisu* Stetin* 
Eydtkunuoee, Bajorine. Prostkaw<-, Il)aw«, Ottloschine, Tilžėje ir Klaipėdoje. Yra tai ’

kaliaujanezia in Amerika, nee pribuvia in Tilžia bus paimti per szios paežio* linijos agentus ap
žiūrėti tikietai* ir.palodyti ant trūkio, be jokio klapato. Kas nori atitrauktie savo giminaičziu* 
in Amerika, arba-Kas norite važiuotie in Europa, pamegikite per szia nauja "Baltic” linija o ne- 
sigraudysit. Laiwakortia* galite gautie teip pigiai, kaip ant kitu pigiausiu linijų. 4 ’

Generalna agentu Baltic Linijos, Hansa Linijos etc.

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

-- Ant pardawimo pigiai pui
kus saliunas su sale ir visais rei
kalingais prie saliuno indaisir gė
rimais; geras biznis dėl lietuvio, 
nes netoli lietuviszkos bažny- 
cžios; po nr. 3244 Laurel str. prie- 
szais 33ia ui. Atsiszaukite į tą 
patį saliuną pas valdytoją.

Su guodone J. Price.

E. ZANJEffSKIS.
476 W. 12th. st. Chicago.
Lietinviszkas kriauezius.

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

MAS DRZEMALA,
— LENKISZKAS — 

Adwokatas, 
praktikavojn visuose suduose, 

iszpildo sąvo dalikus teisinga ir 
gerai.

Rodijame visiems lietuwnikams 
eitie pas Drzemala gerausi apgi- 

neja prowu.
Ofisas: 23 Metropolitan block.

163 Randolph St.
Giveaimas 1256 N. Halsted St.

Telf. N. 4923

Dtas. M. Meveroivitz,
•/

ppecijaliftzkas eyditojas

Gerkles ir Krutinės.
Pab*ige mokslę daktarystes Rosi joje ir tenai 

per kelis metus gydė ligonius su geriausia vase- 
kmia. Dabar jan keletas metu kaip praktikuose 
Chicagoje ir gydime ligoniu tur geriausv pasi
sekimą.

. Ofisą* ir gyvenimai
179 W. 12th St., Chioiio-n

kerte Jefferson St. UlllCagO.
( nuo 8 iki 12 ryto

. Adynos Ofiso: J ir nuo 4 iki 6 po pietų.
( Nedėliotus nuo 1—3 po pietų 

Telefonas: Main 4838.

APTIEKA

\Tnrillfw parsigabendinti sau 
BUIIIIIIN Lenkiszku Kningu 
wi sokios i n talpos, kaip antai: isto- 
riszku, moksliszku.pasakiszku, dai
nų, dainų su gaidomis, gywenimu 
szwentuju, maldakningiu, giesmių 
su gaidomis, kningu ant pasilinks
minimo, tegul praszo

hningn Katalioga, 
kreipdamasi in GERIAUSIA

LENKISZKA
KNINGYNA AMERIKOJ,
WL Dynievicziaus,

532 Noble St., Chicago Iul.

— Geriause lietuviszkai-lenki- 
szka Aptieka Juozo Leszczynsko, 
po nr. 3315 Laurel st., kuri užlai
ko geriausias gydyklas czionyksz- 
czias ir isz Europos ir teisingiau- 
sei iszpildo receptus, o prekes 
pigesnes kaip kitur. A pliekoje 
randasi kasdien no adynos 11 ry
to iki 2 po pietų D-ras M. F. 
Božyncz, o D ras M. P. Kosakaus- 
kas randasi Czetvergais ir Nede- 
lioms no 10 iki 12 adyn. widur* 
dienio ir daktaras W. Statkevi- 
czius randasi koįname laike. Ant 
parfeikalavimo gali paszauktie in 
aptieka per telefoną kiekwiena 
daktara, koky kas nori ir kožnoje 
walandoje. Teipogi ant pareikala
vimo iszsiunczeme ywairias gy- 
diklas visur, atsakome laiszkus 
yvairiose kalbose ir gydome ly
gas per laiszkus.

Telefonas Yard 709

auksu.su
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