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Isz Užmarės
Politiszkos žinios.

kyti į Maskoliją. Kad tik ir jam, 
kaip ir kitiems, už tą maskolių 
prilankumą ne prireiktu per bran
giai užmokėti, nes maskolių be- 
sotystei nieks negal užgana pada-
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Pietine Afrika.
Isz Londono pranesza, buk 

prezidentas Transvaaliaus, Krue- 
ger, pasiūlė Anglijai savo pa
gelbą priesz Matabelių pasikė- 
lėlius. Jeigu Anglija reikalautu 
pagelbos ant apgynimo baltųjų 
gyventojų, transvaaliecziai žada 
atsiųsti savo pajiegas. Ant to at
siliepimo gubernatorius anglisz- 

Aos kolionijos Pietinėj Afrikoj, 
Hercules Robinson, szirdinsrai dė- 
kavojo Kruegeriui už tą paža
dėjimą, bet prie to pridėjo, kad 
angliszkų pajiegų ežia esanezių 
užteks ant apmalszinimopasikėlė
lių. ^ifaigi dabar terp Anglijos ir 
Fransvaalinus nyksta isz palengvo 
nepasitikėjimas/ Wisi dabar tiki, 
kad derybos Kruegerio su Angli
jos kolionijų ministeriu pasibaigs 
užganėdinaneziai.

Isz Ansrlįjos siunezia 5000 ka
reivių į Pietinę Afriką, kurie bus 
Įszsiųsti priesz pasikėlusius Ma- 
tabelius. Direktoriai “South Af- 

• rican Charterėd Co” praszė isz 
Cape Tovn atsiųsti nors 500 ka
reivių į Buluvayo ant apgynimo 
Iki! t uju gyventojų. Tuom tarpu 
priesz Matabelius isztrankė, su ap
siginklavusiais liuosnoriais, Cecil 
Rhodes. Maisztinįkai iki aziol isz- 

•pjowė apie 200 baltųjų gyven
tojų.

Kaip dabar raszo, prezidentas 
Krueger pažadėjo atkeliauti į 
Anglija, dėl galutino užbaigimo 
visų nesutikimų terp Transvaa
liaus. Krueger stengsis iszderė- 
ti jiuo Anglijos: panaikinimą 
konvencijos 1884 m. pagal ku
rią Transvaalius atsirado po vir- 
szinįkyste Anglijos; priskyrimą 
S važi žamės prie Transvaaliaus, 
apart to dar—pripažinimą tiesos 
pirkti žemes prie uostu Kosi ir 
DelugOa. Transvaalius gi už tą 
žada svetirtitaueziams pripažinti 

• tas paezias tiesas, kokias turi 
vietiniai gyventojai prie visų 
rinkimų.

Stovvis dalykų ant Kubos.
Ant Kubos iszpanijonis pasiekė 

nepasisekimas: kubiecziai užėmė 
miestu Pinar dėl Rio, provinci
jos sostapilę ir iszplėszę, paskui jį 
sudegino. Pasisekė jiems isznai* 
kyti tą miestu, nors iszpanijonys 
labiausei jį stengėsi apginti. Je- 
nerolas VVeyler apie tą dažinojęs 
tuojaus praszalino nuo tarnystes 
virszinįką kareiviszkų pajiegų

Isz Rymo į laikrasztį “Daily 
Nevs” pareina telegramas, buk 
musziuose po Kassale derviszai 
pražudę 5000 savo kareivių už- 
musztų, sužeistų ir paimtų. Ži
niai tai vienok negalimą tikėti, toje provincijoj, jenerolą Pando, 
nes ežia isz viso 5000 derviszų 
te buvo. Italiszkų pajiegų vadas, 
jenerolas Baldissera, pasitiki, kad 
karė ne užilgio pasibaigs. Ar vil
tys jo iszsipildįs, pasirodys to
linus.

Maskolljajir Bulgarija.
Maskolijoj valdžios iszleidžia 

dabar naujus auksinius pinįgus 
vertės 5 popierinių rublių. Nau
ji tie pinįgai, lyginant su dabar
tiniais pusimperijolais (vertė jų 
5 rubliai auksu), bus mažesni.

Po Europą praplito žinia, buk 
Maskolija padarė paslaptingą su
tartį su Bulgarija. Pagal tą su
tartį, atsitikus karei ant Balkanų 
pussalio, vis tiek kur, Bulgari 
ja paveda Maskolijai savo poe
tus: Warną ir Burghas ir apart 
to dar turi skubintieji su savo 
kariauna į pagelbą Maskolijai. 
Ką gi Bulgarija pelno, kokią ji 
turi naudą isz tos sutarties, laik- 
raszcziai ne paduoda. Isz Sofijos 
pareina žinios, kad ežia buvęs 
Stambulovo laikuose prefektas 
miesto Burghas, draugas užmusz- 
to Stambulovo, likosi ant uly- 
czios~Sofijoj žmogžudžių užpultas 
ir labai sunkei sužeistas, 
žudžiai, žinoma, pabėgo.

ir liepė jam grįžti į I&zpaniją.
Potam vėl, netoli Pinar dėl Rio 

atsitiko karsztas muszts tarp ku- 
bieczių ir iszpanijonų. Iszpanijo- 
nys buvo po vadovyste jenero- 
lo Suarez, o kubiecziai po jen. 
Maceo. Ant muszio lauko puolė 
800 iszpanijonų. Ant galo Ku
biecziai pasitraukė. Nepasekmė 
iszpanijonų įerzino juos, todėl da
bar jie pradėjo jau per daug ne- 
žinoniszkai elgtiesi su kubiecziais. 
Tvirtynėj Čabanas, pro v. Hava 
na tapo, be jokio sūdo, suszauay ta 
17 kubieczių; 25 gi rengėsi su- 
szaudyti priesz pat Welykas.

Dalis iszpaniszkos kariaunos 
po jenerolu Inclan’u, apskrityj 
Vuelta Abajo, tapo kubieczių ap
siaubta ir visai isznaikinta. Po
rs szimtų iszpanijonų likosi už- 
musztų, o szimta sužeistų atga
beno į Havaną.

Washingtono kongresas galu- o “O
tinai pripažino kubieczius už ka- 
riaujanezia puse, o ne už maisz- 
tinįkus. •

U Mieste Biala, Galicijoj, poli
cija dažinojo, kad ant žydkapinių, 
vietoj kur laiko numirėlių kunus, 
žydai laiko isz Lenkijos, be mui
to, slapta pergabentą mėsą. Todėl 
nutraukė kratą padaryti, bet isz 
syk nieko neatrado. Ant galo po
licija pareikalavo, kad butu ati
darytas kambarys, kur numirėlius 
krauna,. Kapinių sargas gy
nėsi tuom, kad svetimtikiams 
ne daleista ežia įėiti. Tas vienok 
ne gelbėjo; atidarius tą žydų pa
siliptą nuo akių svetimtikių 
szventą vietą, rado ežia didele 
daugybę paslėptos jautienos, pri
taisytos ant pardavimo irtoje gu
lėjo ant szventų stalų, ant 
numirėlius krauna,

kurių

|1 Kamieuce Podolskam, 
liaus gub. Maskolijoj, gyveno 
naszlė su vaikais. Namiejie buvo 
didelis vargas, nes motina viską, 
ką tik sugriebdavo, pragerdavo 
ir nieko neveikdavo. Pirm poros 
dienų iszvedė aut pardavimo 
paskutinę ‘karvę ir sugrįžo jau 
vėlai girta. Waikai buvo alkani; 
jie suprato, kad motina turi dar 
kiek pinįgų, kuriuos gawouž kar
vę, nusprendė tuos pinįgus 
imti nuo motinos. Bijojo tik, 

: i pabudusi nemusztu jų už 
mimą pinįgų; vyriausias 10
tų vaikas pamokino, idant moti
na be imant pinįgus nepabustu, 
padaryti teip: paėmęs kirvį jis 
nukirto motinai galvą. Dabar 
jau visi vaikai yra kalinyj.

Podo-

pa-' 
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paė- 
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Isz Lietu wos. Naujas užsiėmimas mas- 
koliszkų ureflinikų.

Wilniaus paczto perdėtinįs 
kreipėsi į miesto Rodą su praszy- 
mu, idant tojė daleistu .paczto na
muose įtaisyti pardavinyczią deg
tinės, kurią parda vinėtu. urėdnį- 
kai. Miesto Rodą daleisti to nega
lėjo, nes paczto ruimas atsiranda 
tik 6 sieksniai nuo buvusios se- 
niaus Wilniaus Universiteto, 

; sziądien Szvento Jono, bažnyczios, 
i o pagal įstatus, degtinės pardavi- 
; nyczios gal būt užlaikomos ne ar- 
cziaus 40 sieksnių nuo krikszczio- 
niszkų bažnyczių. Mat sykį mas- 
koliszki uredinįkai parodė, kam 
jie tikę; kad jiems labiausei rupi 
platinimas girtuoklystės terp 
žmonių. Teisybę sakant, musų 
Lietuva butu laimingiausia, jeigu 
visi į ją atsivilkę caro tarnai, 
vieton valdyti, užsiimtu szunų 
gaudymu arba jau nors degtinės 

1 pardavinėjimu; valdymui reikia 
’ iszmintingesnių, teisingesnių ir 

doresnių neng jie yra.

Nuo karės lauko Abisini
joj- ,

Į Rymą atėjo telegramai apie 
naujus susirėmimus italiszkų pa
jiegų su derviszais, po Kasale. 
25 d. Kovo, derviszų pajiegos 
metėsi ant Kasai ės szancų. Tu
rėjo jie dvi kanuoli, isz kurių 
szaudė į italijonų užimtus szan- 
cus.* Italijonys teiposgi atsiliepė 
isz *savo kanuolių, nors szuviai 
tie ne daug užpuolikams padarė 
blėdies. Ant galo, po ilgam szau- 
dvmui, užpuolikai likosi numusz- 

‘ ti. Į tris dienas derviszai vėl už
puolė ant italiszkų szancų. Isz 
Massovah italijonysiszsiuntė pul- 
kaunįka Stevani su pastiprinimu 
pajiegoms esanezioms Kassalej, 
kuriems ežia labai buvo karszta. 
Stevani tuojaus praneszė komen
dantui Kassalės, kad jisai skubi
nasi su pagelba ir įsakė laikytie- 
si apkasuose teip ilgai, kol tik 
galės ir kad nesiduotu įtraukti 
į karszta muszį ir pasiganėdintu 
vien numuszimu užpuolimų nuo

L szancų.
r Abisinijos karalius Menelik pa-

■ raszė laiszką į maskoliszkajį cie- 
coriu, kuriame iszreiszkia, kad 
geidžia atkakti ant apvaini- 
kavymo ciecoriaus į Maskvą, 

. i tik kad, isz priežasties karės su 
i tai i jonais, to padaryti ne gal 
Pasibaigus karei žada jis r? "1. '

Mexikas.
Indijoniecziai veislės 

apsigyvenę kalnuose Hermosile, 
pasikėlė priesz mexikonų val
džias. Priesz juos tapo iszsiųsta 
kariumenė. Atsitiko susirėmimas, 
kurisai traukėsi keletą valandų; 
ant galo kariumenė, kaipo ge
rinus apginkluota, pergalėjo indi 
jonieczius. Daugel tų paskutinių 
krito muszyje. Tuom pergalėjimu 
pasikėlėlių dar ne suvaldė, nes 
ežia sumuszti, jie pasitraukė į kal
nus, kur vėl renkasi į krūvą.

Mexike tapo atidarytas kon
gresas. Prezidentas Porfirio Diaz 
savo raszte į Kongresą primena 
ir apie ginezius Anglijos su Su
vienytoms Wieszpatystėmis Sziau- 
rinės Amoidkos ir, nors iszreisz- 
kia viską labai atsargiai, bet 
ant galo pripažįsta doktriną 
Monroes kaipo pamatą elgimosi 
Amerikos vieszpatyszczių ir sa
ko, kad nesutikimuose su pasza- 
linėmis galybėmis visos Ameri
kos republikos turi jungtiesi į 
vieną būrį.

Yaųui

Kepublika Hayti.
Republikoj Hayti, ant salos 

San Domingo, Meksikoniszkose 
Jūrėse, murinų apgy ventoj, pa
simirė prezidentas Hippolyte. Se
natą ir pasiuptinių butas, į wietą 
pasimirusio, iszrinko prezidentu 
generolą Simoną Somą, buvusį 
karės ministerį. Rinkimai atsi
buvo su kraujo praliejimu, kaip 
tai paprastai yra szitame kraszte. 
Užmuszta likosi pors deszimczių 
žmonių.

Serbija.
Serbijoj, ant Balkanų Pussa

lio, daugelyj vietų buvo demon
stracijos gyventojų priesz jaunų 
karalių Aleksandrą. Žmones vaik- 
szcziodami rėkavo: “Szalyn su 
karaliumi Aleksandru, mes jo ne 
norime”! Priežastis nemylėjimo 
karaliaus yra tojė, kad jisai ant 
savo kelionės į Peterburgą ir ant 
dovanų maskoliszkam čiecoriui 
daug pinįgų iszleido ir ant isz- 
mokėjimo jo užtrauktų skolų ta- 

mokeseziai ant žmonių uždėti.PO

Isz wisur.

|| Maskolijoj, ant Kaukazo, at 
sitiko daugel žmogžudysezių. 
Nužudyti likosi keli armeniecziai, 
užmuszėjais teipogi vaikai tos 
jaczios Armėnijos. Mat ežia 
yra paslapta armenieczių politisz- 
ca draugystė, kuri stengiasi pri
versti turtingus Tiflise apsigy
venusius vientauezius aukau
ti ant tautiszkų reikalų. Kas 
nuo aukų atsisakė, tapo nužudytas. 
Užmuszti likosi turtingi prekė- 
ai armeniecziai: Kavorka, Rafa- 

elov Anapovj Policija suėmė 
tokį ten Ogariesancą, kurį pa
nikė už užmuszėją.

|| Isz Permo, Rytinėj Masko- 
lijoj, raszo, kad ežia tapo palici- 
jos suimta kokia ten maskalka 
Tarentjeva, kuri priiminėdavo 
nuo mergų vaikus ir už pinįgus 
apsiimdavo juos nužudyti. Atė
jusi palicija rado pas ją keletą 
jau negyvų vaikuczių. Isztyrus, 
pasirodė, kad wisi jie numirė ar
ba nuo bado, arba tiesiog likosi 
užsmaugti. Žinoma, ji tapo su- 
aresztuota.

VVaisiai pasikėlimo arme- 
nieczių.

Isz Marosh, Armėnijoj, ame- 
rikoniszki misijonieriai pranesza 
apie baisų badą, kokį kenezia 
gyventojai Armėnijos. Armenie- 
cziai, paklausę svetimų galybių, 
pakėlė maisztą priesz Turkijos 
valdžias, bet jau apie apgynimą 
pasikėlusių svetimos galybės ne
sirūpina. Turtai armenieczių li
kosi isznaikinti, todėl atlankė 
juos badas. 12000 iszalkusių ar
menieczių atkako į miestą Marash. 
Nuo bado ir vargo atsirado ligos, 
nuo kurią labai daug žmonių mir
szta. Amerikoniszkas paszalpos 
komitetas dalina ant nedėlios po 
500 dol., bet tai yra tik laszas 
vandens jūrėse: baduojaneziųne gai.ivanuens jutvac. m.iviuv/j 

atšilau- ‘ skaito per 100000 žmonių.

Į| Netoli Alais, departmente 
Gard, Prancūzijoj, netoli anglių 
kastynių Grand Combe, kalnas 
Puy de Goufre nuolatai isz senos 
vietos keliauja žemyn. Apa- 
czioj kalno bėga geležinkelis. 
Ant apsaugojimo jo buvo pas
tate storą akmeninį mūrą, bet 
tasai betraukenezio žemyn kalno 
tapo iszardytas. Is£ pradžių kal
nas tasai keliavo isz palengvo, 
bet dabar kasdiena vis greitumas 
kelionės auga. Pereitą subatą 
nuslinko jisai žemyn 100 pėdų, 
nedėlioj gi jau 130 pėdų. Anglių 
kastynėse turėjo paliauti dirbę, 
isz baimės, kad kalnas ne užgriau
tu darbinįkų szachtose. Kasty
nių triobos likosi to kalno isz- 
griautos, teiposgi ir dūdos trau
kimui vandenio. Dideli szmotai 
uolos, nuplysze nuo kalno, ritasi 
žemyn ir griauja viską, ką tik ant 
savo kelio patinka.

Rygos Latwiszka drau
gystė.

Rygos tautiszka Latviszka 
draugystė puikiai auga; tokiomis 
draugystėmis ne kiekviena tauta 
pasigirti gal. Draugystė dalinasi 
į keletą komitetų, pagal savo 
užduotę. Etnografiszkas tos drau
gystės komitetas rengia Latvisz- 
ką etnografiszką parodą. Ant 
surinkimo medegos iszleido -1300 i 
rublių- Ant įrengimo etnografisz- 
kos parodos yra jau 4000 rublių. 
Ant paszalpos studentams aug- 
sztesnių mokslisžkų įrednių 
draugystė iszleido pereituose me
tuose 1675 rublių. Draugystė pas 
studentus baigusius mokslą turi 
16000 rubl. Etnografiszkas lat- 
viszkas rinkius (muzejus) įreng
tas tos draugystės turi per 6000 
visokių daiktų. Literariszkas 
komitetas draugystės, už pereitus 
metus, iszleido 10 knįgų. Sanariai 
to komiteto sudeda ant iszleidi- 
mo knįgų 
ir užtatai turi dykai visas drau- 
gystės iszleistas knįgas. Tasai, 8tacziatikigzkas cerkvines, yra

Wilniaus gub. iszviso 927. Moki
nasi jose vaikų isz wiso 33262. 
Pagal skaitliu vaikų lankanezių 

i mokslaines, pirmą vietą užima žy
dai; vaikų einanezių į mokslą 
buvo: žydų—14835; staeziatikių 
—9304 ; treczią vietą užima vai
kai katalikai, kurių yra 8473. 
Pagal gi skaitlių žmonių Wil- 
niaus gub. dar katalikų ežia vis
gi yra daugiausei.

Amatų mokslaines Wil- 
ninje.

Wilniaus Labdaringa draugys
tė įrengė, ant pradžios, szitų 
amatų mokslaines: staliorystės 
ir knįgų apdirbimo. Jose moki
nosi: 15 vaikų staliorystės, 25 
sliesorystes ir 14 knįgų apdirbi
mo, taigi isz viso 54 vaikai.

po i rublį ant metų Mokslaiiies Wllniaus gub.
Pradinių mokslainių, iszėmus

žinoma, jiems pigiaus atseinaneng 
jeigu tas knįgas reiktų jiems pirk
ti knįgų pardavinycziose. Už 
pereitus metus skaitlius sąnarių 
literariszko komiteto pasidaugi
no ant 390, o pradžioj szių me
tų buvo 1232 sąnarių. Teip yra 
pas mnsų pusbrolius latvius, ku
rių skaitlius 3 syk mažesnis neng 
mus. Kas gi yra pas mus? Ką 
mes atlikome svarbesnio už pe
reitus metus?

|| Pietinėj Italijoj, ypacz gi 
jos pravincijoj Calabrija, jautė 
didelius žemės drebėjimus. B ledys 
ne per labai didelės, tik gyven
tojai persigandę bėga isz miestų 
į kaimus ir į laukus. Miestuose 
Millaro ir Messinoj buvoteipos- 
gi žemės drebėjimai, nors neteip 
smarkus.

|| Pragoję, Czekijos sostapi- 
lėj, atsitiko darbinįkų maišztas. 
Mat ežia straikuoja audėjai. 
Sztraikieriai užpuolė ant darbinį
kų einanezių į darbą, palicija 
metėsi ant sztraikierių su kardais, 
tie gi atsiliepė su akmenimis. 
Daugel žmonių likosi sužeistų.

Iszeiwyste isz Lietuvos.
Wargas,- kokiame atsirado Lie- 

tuvos ukinįkai, isz priežasties 
nesirūpinimo apie gerovę žmo
nių. maskoliszkojo rando, pri- 
verezia juos traukti į kitas szalis 
jieszkoti sau laimės. Dabar dau- 
gelyj vietų Wilniaus gubernijos 
žmones kreipiasi su praszymais, 
idant juos perkeltu kur nors į 
Siberiją. Daugiausei tokių no
ri nezių ten kraustytiesi yra valos- 
stėse; Wolkalitų, Medelės ir Žos- 
nių. Atsirado ežia, po kaimus, dau
gel praszymų raszėjų, kurie uki- 
nįkams praszimus raszo, žinoma, 
ne dykai. Paprastai už paraszy- 
mą praszymo, ku?io valdžios ne 
iszklausys, paima nuo žmonių po 
rublį ir daugiaus. Nuo valdžių 
yra apgarsintas uždraudimas 
kreiptiesi su praszymais pagel
bėti žmonis norinezius persikelti 
į Siberiją, bet kad žmonis apie 
tai ne žino, todėl ir nesza savo 
užezėdytus rublius pas praszymų 
raszėjus.

|| Australijoj, kaip r&zo isz 
Melbourne. rado naujas vietas 
su auksu; tuojaus įrengs naujas 
kastynes. Mieste Kingston iszlė- 
kė į padanges didelės parako 
krautuvės. Expliozijos liko 72 
žmones užmuszti. Daugel triobų 
teipogi iszgriovė.

Žmogžudyste.
Kudrenų vaitystoj, Suvalkų 

pavieczio, likosi užmusztas uki- 
nįkas kaimo Žeisnių, Motiejus 
Pūdys. Wažiavo jis isz bažnyczios 
namon, bet ant kelio likosi už
musztas. Arkliai patys parėjo na
mon. Keletas ypatų tapo suimtų 
ir pasodytų į kalinį, bet kas isz- 
tikro yra ežia užmaszėjumi, pa
sirodys gal isz tolesnių tirinėji- 
mų.

Paliuo8awimasiszeiwiams 
grįžti į Maskolija.

Maskolių vyriausybė paleng
vino isz Maskolijos pabėgusiems 
sugrįžimą atgal. Paduodantis tą 
žinią “ U kinį kas” sako, buk tapo 
iszduotas toksai padavadyjimas: 
visi tszėję isz Maskolijos be vy
riausybės daleidimo, t. y. be tam 
tikrų užrubežinių paszpartų, jei
gu nor atgal sugrįžti; privalo 
vien kreiptiesi prie artimiausio 
maskoliszkojo konsuliaus, ar tai 
Amerikoj, arba ir Prūsuose ir ap- 
reikszti jam savo - reikalą; tada 
konsulius iszduos jiems tamtikrą 
rasztą, su kuriuom galės per kiek
vieną kamarą keliauti į Masko- 
liją be baimės, nes toki aiebus 
baudžiami. Už tokį paliudyjimą 
reikia konsuliui užmokėti 10 rub. 
t. y. verte užrubežinio pasparto 
už pusę metų. Jeigu kas norėtu 
dabar keliauti, gal isz to pa
lengvinimo pasinaudoti.

Sziltines.
Lietuvoje kaip paprastai pa va

sary j, siuaczia sziltinė, nuo kurios 
daugel žmonių mirszta. Smar- 
dausei platinasi Kauno guberni

joj- 1
Tilžėje, Prūsų Lietuvoj, vieti

niai lietuviai sutverė Lietuvisz- 
są Giedorių Draugyste. Sąnarių 
iki dabar turi 22.

Wilniuje rengia įtaisyti naują 
gydinyczią, kur ligoniai bus gy
domi vandeniu.

: Kurpiaus moteris, laikydama 
szluotą rankoje į savo wyrą, ku- 
risai po lovą palindo:

— Iszlysk isz palovės!
Kurpius:— neiszlysiu.
— Iszlysk!
— Ne iszlysiu.
— Puskutinį sykį sakau tau: 

iszlysk!
— Taigi ne, nors sykį asz tau 

parodysiu, kad esu valdonu savo 
namieje... .ne iszlysiu.—
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Maskollszkas rewoliucijonie- 
rius.

Į Philadelphia, Pa. atkako 
agentai maskoliszkos patrijotisz- 
kos draugystės ir jieszko masko- 
liszko revvolucijonieriaus Kras- 
nowo. Krasnovv buvvo, kokiu ten 
budu, prisidėjęs prie nužudymo 
maskoliszko ciesoriaus Aleksan
dro II. Pasisekė jam isz Maskoli- 
jos pabėgti. Slapstėsi Szvvaicari- 
joj. Czia pasidavvė numirusiu ir 
pats sau iszkėlė szermenis—potam 
atkako į Ameriką, Isz czia paraszė 
praszymą ciecoriui praszydamas 
susimilėjimo. 1883 m. maskoliszki 
szpiegai dažinojo, kad jis ne 
numirė ir kad yra Amerikoj ir 
atkakojo jieszkoti; bet czia pasi
sekė juos prigauti. Dabar atkakę 
agentai nori jį pertikrinti, kad 
negrįžtu į Maskoliją—kur vvaldžios 
žada jam vvietą sznipukų eilėse.

Naujas užmanymas apsunki
nimo ateiwystes.

Republikoniszkas pasiuntinys 
isz Michigano, Lincoln, padavvė 
wėl į kongressą savvo užmanymą 
apie apsunkinimą ateivvystės į A- 
meriką, Ponas Lincoln reikalauja, 
idant priimanezios ateivvius wal- 
džios daleistu pasilikti vvien to
kiems ateiwiams, kurie parodys 
paliudijimus nuowietinių waldžių 
apie jų vvisada dorą ir blaivvų 
gy vvenimą ir kurie turės mažiausei 
500 dol. pinįgų. Pasilikęs ežia turi 
tuojaus iszsidirbti pirmas popie- 
ras, bet balsuoti gal prie rinkimų 
wien iszgivvenes Amerikoje 15 
metų.

t'

B
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Plalgai turi būti siunstl per Momit Ordrb arba 
Rzgi8TRawotoje Gromatoj ant ranku

A. OLSZEWSKIO,
954 33rd St., Chicago, III.Isz Amerikos

10 žmonių sudege.
Brooklyne, N. Y. užsidegė na

mai po nr. 36 ant Union ui. Na
mai tie buvvo ant 4 užlų. Užsi
degė isz pradžių ant pirmutinių 
užlų; tąsyk ežia wisi miegojo. 
Pakol atėjo pagelba, jau 10 isz tų 
namų gyvventojų tapo durnų už- 
troszkinti. Gyvveno ežia daugiau- 
sei italijonys ir užtroszkę teiposgi 
wien italijonys.

Užmuszysta.
Isz ClintonlU. raszo, kad perei

tą petnyczią koksai Polen užmu- 
szė savvo vvuoszvvę ir moterį, At
likęs su moterims, norėjo ir pats 
nusižudyti ir puolė po ratais bė- 
ganezio geležinkelio trūkio, bet 
likosi tik apmankytas. Dabar jis 
yra Clintono kalinyj, Gyvventojai 
stengiasi jį isz kalinio iszvveržti 
ir savviszkai nubausti.

5 Upėje Treaty Creek. netoli 
Wabash, Ind. atrado murmulą 
labai didelės vvertės. Wieta, ku
rioj tą murmulą atrado, priguli 
pp. Hoover ir Tome. Susijungė 
jiedu į kompaniją ir nori įrengti 
ežia kastynes.

T Nevv Yorke pakėlė sztraiką 
tarnaujenti ant sztritkarių. Tru
kiai Metropolitan Traction Co 
nustojo bėgę. Priežastis sztrai
ko yra tojė, kad kompanija ne 
norėjo priimti atgal 10 praszalin- 
tų sawo tarnų.

■j' Isz Greenville, Misa, ra
szo, kad czia dirbtuvvėj Planters 
Oil Mill atsitiko expliozija dvvie- 
jų garinių katilų. Expliozijos 5 
darbinįkai liko užmuszti ir 6 
sunkei sužeisti. Nuo expliozijos 
užsidegė vvisa dirbtuvvė. Bledį 
ugnies padarytą skaito ant 30.000 
dol.

naujinti, suszaukti mitingą. 
Artinasi rinkimas Suvvienytose 
W aisti jose naujo prezidento, prie 
to ir mes prisidėdami, galėtume 
pakelti savvo vvardą akyse swe- 
timtauezių ir pasirodyti, jog ir 
musų tąuta gyvvuoja, teip kaip ir 
kitos. Jeigu nieko nedarysime, 
jeigu ir toliaus miegosime, tai 
nors ir didžiausia būt musų skait
lius, nieks apie mus nežinos, vvis 
busime užpakalyj kitų.

San. Liet. KliuboF. A. Wirpsza

padaro tą, akmenį, dar nežinia,tik 
žinia,kad jį daro su pagelba elek- 
trikos. Iszrodo jis juodas kaip 
parvva knįgų spaudimui, bet teip 
kietas, kad su juom lengvvai gali
ma pjaustyti vviską, neiszimant ir 
kiecziausį deimantą.

Užpuolimas ant geležinkelio 
trūkio.

• Isz Lebanon, MV raszo, kad 
trys mylios nuo czia, trys plėszi- 
kai užpuolė ant trūkio geležin- 
kelio St.Louis ir San Francisko. 
Prlvvertė jie sustabdyti bėgantį 
trūkį, o klerką expresso atidary
ti duris vvagonų. Įsivveržę į vva- 
goną, su dinamitų iszardė geleži
nę kasą ir paėmė isz jos 1277 

, dol. pinįgų. Paskui nukabino lo- 
komotyvvą ir ant jos nuvvažiavvę 
4 mylias, užliejo ugnį ir pats pa
bėgo į girią. Keliaivviams truky- 

‘ je nieko ne darė, nors szovvė tei
posgi ir į juos kelis kart, tur būt 
norėdami juos vvien nugazdinti. 
Atradus lakomytivvą, reikėjo po
ros vvalandų, pakol wel įkūrė ant 
jos ugnį, todėl trūkis atėjo į Le
banon 2 vvalandoms vveliaus , neng 
priderėjo.

‘ , Expliozija gazo.
—Isz Kokoma Ind. raszo, kad 
czia, ant stacijos ‘'Kokoma Natū
rai Gaz & Oil Co atsitiko neisz- 
pasakyto smarkumo expliozija 
gazo. Smarkumas jos buvvo teip 
didelis, kad vvisi langai toje mie
sto dalyj iszbarszkėjo; arkliai 
ir žmonės ant gatvvių puolė ant 
žemės. Superitendentas stacijos, 

. kurisai buvvo tą syk savvo biure, 
likosi per langą iszmestas ir puo
lė 40 pėdų nuo savvo biuro. Du 
arkliu teiposgi iszmetė augsztyn. 
Apart to nieks daugiaus isz žmo
nių ne pražuvvo.

Perdaug ateivviu.
Isz Washingtono raszo, kad atei- 
wių užžiuros biuras nežino dabar 

- ką daryti su daugybia atkankan- 
czių į Ameriką ateivviu. Wasa- 

szių metų atkako į Nevv Yor- 
ką 11822 europeiszkų ateivviu, 
taigi ant 65 nuoszimczių daugiaus 
neng pereitą metą. Ateivvystės 
dalykų komisorius, Dr. Senner, 
isz Nevv Yorko, praneszė, kad ant 
Ellis Island yra sulaikytų 881 
atewys, o ant daugiaus czia ir 
vvietos jau nėra. Terp ateivviu 
daugiansei yra italijonų, daugu
me neturinti vvisai pinįgų, idant 
galėtų kokį laiką užsilaikyti. Juos 
rengiasi gražinti atgal į Europą.

Westuwes buvvusio prezideuto 
Harrisono.

Antrą dieną VVelykųNevv Yor
ko bažnyczioj Szvvento Tamo- 
sziaus, ant ui. 63, buvvęs preziden
tu Suvvienytų Wieszpatyszczių 
Sziaurinės Amerikos, Harison, ap- 
sivvedė antrą kart su naszlia 37 
m. Dimmick. VVincziavvojojuodu 
kn. Wesley Brovvn. Pakvviesti 
buvvo ir wisi buvve, Harrisonui 
prezidentaujant, ministeriai. Po 
szliubui jaunavvedžiai keliauja į 
Indianopolis, Harrisono tevvisz- 
ie. • l

Didelis gaisras.
Isz Brunsvvick Pa. raszo, kad 

ežia užsidegė triobos geležinkelio 
Brunswick VVesternUnion, ugnis 
teip greitai pradėjo platintiesi, 
kad rodėsi, jog wisas miestelis 
iszdegs. Bledys ugnies padary
tos vvien triobose geležinkelio 
isznesza per 200,000 dol. Apart 
to iszdegė dar 13 priwatiszkų 
krautuvvių; ežia bledį skaito ant 
100,000 dol. Wiskas užaseku- 
ruota buwo tikint 70,000 dol.

Auka meiles.
Isz San Francisco, Cal. raszo, 

kad czia pati sawinįko auksinių 
iszdirbimų dirbtuvvės, p. Olga 
Densa, isz priežasties, kad jos 
vvyras nepasiganėdindamas na- 
rnieje, pradėjo pasilinksminimų 
jieszkoti mieste, apsirėdžiusi į 
geriausius drabužius, kokius turė
jo imant szliubą, apsikabinusi 3 
vvaikų, atsukinėjo užsukąs gazo. 
Pargryžus jau szvvintant vvyrui, 
tasai atrado vvaikus ir paezią ant 
grindų negywus. Ant stalo rado 
rasztą paezios su szitais žodžiais: 
“mylėjau tavvę gyvva būdama, da
bosiu tavvę ir pasimirus”.

3-ta^ waiku sudege.
Farnierys, lenkas, VVladislovvas 

Szulc, 3įpsigywenęs prie Laurel 
Station,*netoli Baltimorės, iszėjo 
su sawo paezia dirbti į lauką, o 
namieje paliko 3ta vvaikų. Tuom 
tarpu, ar vvaikai užkrėtė ugnį, ar 
isz kitos priežasties, užsidegė na
mai. Kaimynai atbėgo su pagel
ba, bet spėjo vvaikus iszneszti 
teip baisei apdegusius, kad jie į 
porą minutų pasimirė, 
namon tėvvai atrado czia sudegu
sią farmą ir negyvvus jau savvo 
vvaikuczius,

Sugryžę

Užpuolimas indijonieczhi.
Isz San Simon, Ari. raszo, kad 

pulkai indijonieczių^ Apachų 
weislės užpuolė ant Farmos Al
fredo Hands’o, apsigyvvenusio ne
toli nuo San Simon. Hands likosi 
užmusztas. Potam isznaikino, isz- 
daužė vviską, ką tik ežia jo trio- 
bose rado. Covvboy’ai ir dalis rai
telių iszjojo wyti indijonieezius, 
norėdami jiems atkerszyti už už- 
muszima Hands’o, bet maža vra 
wiltis, idant juos pavvytu.

Nežinia kur dingo.
Atkako į Denver Col. isz Bel- 

llefontaine » turtinga 22 metu 
mergina, Chloe Ruehlen. Pereitą 
nedėlios dieną iszėjo ji isz namų į 
miestą, norėdami pavvažinėti uly- 
ozyniaisgeležinkeliais ir neparėjo 
daugiaus namon; pražuvvo neži
nia kokiu budu ir kur. Negalima 
daleisti,idant ji isz savvo norotyczia 
butu gyvvenimą apleidusi, nes vvi
sus czia savvo daiktus ir pinįgus

l paliko, r—

Muszis su pleszikais.
Isz Concord, Ga. pranesza, kad 

pereitos pėtnyczios vvakare szeri- 
fas Gymi su keletą pagelbinįkų 
uutraukė į namus garsaus plėszi- 
ko Tayloro Del k, norėdamas jį 
suaresztuoti. Prisiartinus jiems 
prie namų Delko, tasai szovvė į 
szėrifą ir taip pataikė, kad tasai 
tuojaus puolė ant žemės. Prisiar
tinus vvienam isz pagelbinįkų ir 
tam pataikė. Daugel žmonių su
sirinko ir apstojo vvisus isz na
mų iszėjimus. Jeigu jiems pasi
seks plėszikus paimti į savvo ran
kas, žinoma, apseis savviszkai, pa
kardami kur ant areziausios 
medžio szakos, Paszautą szerifą 
gydytojai neturi vvilties nuo mi- 
rio iszgelbėti; jo . gi pagelbinį- 
kui turėjo paszautas kojas nupjau
ti.

• Isz Buffalo, N. Y. raszo, kad 
ežia 270 tarnaujanezių ant uly- 
czinių geležinkelių pakėlė sztrai- 
ką; prie sztraiko rengiasi prisi
dėti ir kiti. Priežastis to yra to
je, kad kompanija praszalino. 
be jokios priežasties, nuo seniai 
prie karų tarnaujanezius, o į jų 
vvietą priėmė naujus.

•į Isz Shenandoah, Pa., raszo, 
kad pereitą nedėlia anglių kasty- 
nėse atsitiko keletas nelaimių. 
“Ellangovvon” likosi sunkei su
žeisti darbinįkai: Mulken ir Lit- 
man; Baranskį gi sunkiai apde
gino užsidegę gazai. Kastynėj 
“Knickerbocker” nuo gazų ex- 
pliozijos skaudžiai apdegė: G6r- 
ski ir Pagranto. Kastynėse “Map- 
le” darbinįkas Konopaski likosi 
sunkiai sugrumdytas.

Isz Philipsburg Pa. raszo, 
anglių kastynių apskrieziuo- 
Clearfield, Beach Creek,

PinĮgų dirbėjai.
Naujas musų draugas “Kardai” 

pranesza, kad Baltimorėj likosi 
suaresztuota lietuwė, Jievva Ku- 
nįgonienė už darymą ir platinimą 
terp žmonių padirbtų dolierinių 
ir pusdolierinių pinigų. Pinįgus 
tuos ta darbszti žmonelė dirbo 
isz szvvino sumaiszyto su aliumi- 
nijumi, nes tas vvisgi pigesnis už 
cidabrą, Mat žmona lengwai no
rėjo pralobti. Tuom tarpu uždarė 
ją į kalėjimą po 1000 dol. paran
kos. Czia tur būt jos padirbtų 
pinigų ant iszsipirkimo ne ima. 
Mat prie ko jau griebiasi musų 
moterėles.

Tūlas vvokietys, apsigyvvenes 
Brazilijoj, paraszė į laikraszti 
“Koeluisrhe Zeitung” laiszką, ku
riame pranesza, kad geriausiu 
vv kištu nuo gyvvaczių įkandi
mo yra petrolėjus, arba kaip Ma»- 
kolijoj vvadina kerosi n as. Reikia 
vvien įkandimo vvietą vvilgyti 
su kerosinu. Szeszios žmogystos 
bandė tą .gydymo būdą ir jau ant 
rytojaus vvisi galėjo užsiimti savvo 
darbais.

• Tolesnės bandavvonės dauge- 
lyj ligonbuezių su vvaistu nuo 
džiovvos, iszrastu Nevv Yorko 
D-ro Edsono, parodo to vvaisto 
naudingumą. Neseniai ligonbutyj 
miesto Alleghany, Pa. tapo iszgy- 
dytos dvvi merginos. Ligonės bu
vvo jau vvisai atsisakusios nuo 
maisto, laukė vvien kada jos pasi
mirs. Dabar jiedvvi pradėjo vval- 
gyti, karsztis vvisai prapuolė, 
nuo lovvos jau pakilo. Gydytojai 
laukia vvien kuom tas pasibaigs.

Waterburio lietusiai.
Waterburio lietuvviai, kaip ir 

kitų miestų, pradeda krutėti. 
Sutvvėrė jie keletą broliszkos 
pagelbos draugyszczių; turi jau ir 
politiszką kliubą. Galėtu ir dau
giaus ką evvarbaus atlikti, jeigu 
ne stokuotu apszvviestų ir gerų 
darbinįkų. Dabar jauni Water- 
burio lietuvviai nori įrengti czia 
lietuvviszką kapeliją; vvargas tik 
kad jie ne turtingi, todėl ne 
vvienam trūksta pinįgų ant įsi- 
taisymo instrumentų. Draugystė 
Szvv. Kazimiero, rodosi, galėtu 
juos tame pagelbėti. M. D.

Debesų praplyszimas.
Isz Buffalo Cree, Ky. raszo, 

kad vvietoj Little Sexton, perei
tą nodėlią, atsitiko dideli lytus 
ir ant galo plyszo debesys. Ant 
syk baisei nuo to užtvvino, teip 
kad daugel žmonių neįstengė isz- 
sigelbėti. Isz wiso skaito su vvir- 
szum 16 žmogystų nustojusių 
gy vvastiefl.

Žmogžudys.
Isz Leansbord, III. raszo, kad 

8 mylios nuc czia, Welykų dienoj, 
40 metų amžiaus, turtingas far- 
meris Ben Bochner papjovvė savvo 
moterį, o paskui 6 metų sūnų pa
korė po pabalkiu kluone. Atli
kęs savvo darbą, paslėpė lavvonus 
sziauduose ir pats iszbėgo į gi
rią. Žmogžudystę greitai surado 
ir leidosi jieszkoti užmuszėjo. Pa- 
nedelio dieną szerifas Buck suė
mė jį netoli Carmi III. Žmonės 
reikalauja nužudymo užmuszėjo.

* Nėjokia ant svvieto aukso 
kastynė ne Užduoda tiek aukso, 
kiek kastynė Ravvhide, Toulumne 
Conntyje, Californijoj. Szachtoje 
900 pėdų gilumo randa dabar gry
ną auksą. Isz tonos iszkastos že
mės susirenka aukso ant 15.000 — 
20.000dol. vvertės.

• Naujai padirbtame Raden- 
bourgh tunelyje, netoli nuo 
Grensbourgh Pa. atsitiko dinami
to expiiozija. Wiens tunelyj atsi
radęs žmogus likosi ant vvietos 
užmusztas, du gi vvežėjai mirtinai 
sužeisti.

kad 
se: 
Cambria ir Galitzin kompanija 
apgarsino, kad nuo 1 dienos Ba
landžio szių metų darbinįkams 
tampa padidintas mokestis už 
darbą ant 45 centų už kiekvvieną 
2240 svvarų anglių. Užmokesnis 
už dieną darbo pasilieka tas pats. 
Taigi pagal tą apgarsinimą kom
panija pakėlė užmokesnį ant 5 
centų už toną iszkastų anglių, 
arba ant 12 nuoszimczių to užmo- 
kesnie, kokį gaudavvo per 2 pas
kutiniu metu.

Naujas laikrasztis.
Baltimorėj, Md. pasirodė nau

jas lietuwiszkas laikrasztis “Kar
das”. Isz pirmo numario per- 
greitai butų spręsti apie vverte 
to naujo musų sądraugo, nors jis 
iszsyk pasirodė nė niekesnis nė 
geresnis už kitus lietuwiszkus 
Amerikoj iszeinanczius laikrasz- 
czius. Pažiūrėsime toliaus kokiais 
vvaikszczios jis takais. Mes isz 
savvo pusės welijame jam kuo ge
riausios kloties.

Isz darbo lauko.
5 Isz Kingston, Pa. raszo, 

kad anglių kastynėse Kingston 
Coal Co. atsitiko wel gazų ex- 
pbozija, kurios kalnakasys Myko
lą Hudas teip sunkei likosi ap- 
degįtas, kad po keliolikos vvalan- 
dų pasimirė.

•j New Yorke susztraikavvo 
500 darbinįkų dirbanezių prie 
statymo namų Siegel & Cooper 
kompanijos. Priežastis sztraiko 
yra tojė, kad prie darbo kontrak 
toriai priėmė ir kelis darbinįkus 
neprigulinczius į Uniją.

Lietinviszku dirwu
Amerikoje.

I«z VVilkes Barre, Pa.
Musų mieste yra gerokas skait

lius lietuvvių, kurie, pagal tą skait
lių, galėtu darbuotiesi ant pakė
limo savvo vvardo akyse svvetim- 
tauezių, bet vvargas, kad daugu
ma musų brolių yra mieguose 
paskendę; nesistengia nieko pa
daryti politikoje. Jeigu kada ir 
pabando akis pratrinti, tai wos 
pradeda gyvvuoti, ne ant ilgo, 
nupuola vvėl į savvo paprastą mie
gą ir gyvvena pasislėpę nuo svvie
to akių. Sztai, ant pavveikslo, 
galime paimti musų lietuvviszką 
kliubą. Ant pirmutinio mitingo 
prisiraszė prie jo 41 sąnaris ir 
kiekvvienas dėjo po 10 centų, ant 
pradžios; buwo iszrinkti: prezi
dentas — W. Kvvietkauskas; ka- 
sierius — M. Listapetskas, pas 
kurį dar ir sziądion yra kliubo 
pinįgų, nors nedaug. Ant to mi
tingo buvvo nutarta laikyti susi
rinkimus kliubo kas antrą mėne
sį ir kiekvvienas sąnaris žadėjo 
tvviftai laikytiesi. Po nutarimui 
vvienok daugiau mitingų nebuvvo. 
Perbėgo metai, ir antri, o apie 
musų kliubą mes nieko nežinome, 
nežinome kur jis yra.

Jeigu nuo to laiko, kadakliubas 
likosi sutvvertas, jis butu prideran- 
cziai rėdomas ir neapleistas, tai 
be abejonės sziądien turėtume di
delį ir tvvirtą kliubą ir akyse ki
tų tautų mes augszcziaus stovvė- 
tuine. Kur sziądien kliubo vvado- 
vvai, kodėl jie miega, kodėl ne
sistengia savvo pradėtą darbą 
traukti iki galui? Sziądieną at- 
siszaukiu prie wisų brolių gyvvej 
nanezių Wilkes Barre ir prie vvir- 
szinįkų minėto kliubo, idant jį at-

Wisokios Žinios.
—o---

* Pagal Hoffmano Catholic Di- 
rectory, Suvvienytose Wieszpa- 
tystėsetSziaurinės Amerikos yra: 
7756 svvietiszkų kunigų ir 2592 
zokonįkų; taigi isz vviso 10340 
kataiikiszkų kunigų. Yra 5853 
katalikiszkų bažuyczių tokių, prie 
kurių gyvvena kunigas ir 3648 
tokių, kuriose nėra vvisada kunį- 
gų, tik kada nekada jie atkanka; 
taigi isz vviso 9500 bažuyczių ir 
5893 katalikiszkų koplyczių. Ka
talikų gi yra czia isz vviso 9410 
790 žmonių.

* Ant vviso svvieto skaito 3424- 
vvisokių kalbų, sziek tiek isztirtų: 
yra jų isztikro daugiaus, tik dau
gelio jų dar mokslincziai ne iszty- 
rė. Europoje yra 587 vvisokių 
kalbų; Azijoj 937 ; Afrikoj 276; 
Amerikoj gi, turbut, daugiausei, 
nes 1624, nors jau diktokai vviso
kių indiszkų kalbų czia isznyko. 
Kajbos Australijos dar mažiau
sei isztyrtos, todėl apie jas 
žiausei ir te žinome.

• Pagal surinktas žinias, 
vviso svvieto iszpuola ant 100 
riszkių 109 moterų. Taigi

ma-

ant 
vvy- 

_ ant 
kiekvvieno szimto iszpuola 9 mo
terys, kurioms trūksta vvyro. 
Ant vviso gi svvieto, jeigu vvisur 
vviens vvyras galėtu turėti vvien 
vvieną moterį, iszpultu tokių bu- 
du net 135000000 moterų dau
giaus neng wyrų, taigi toksai 
skaitlius moterų ne turėtu vvilties 
kada nors isztekėti; bet czia yra 
szimtai milijonų gyvventojų, kurie 
turi po keletą moterų, kaip ir ran
dasi ir toki krasztai, kur vviena 
moteris turi po keletą wyrų, nors 
tokių gyvventojų yra kur kas ma
žiaus, neng pirmutinių.

Antras lietuwiszkas teat
ras Chicagoje.

“Trys Sziauleniszkiai Filozofai”
—o---

Parengtas Draugystės Simano 
Daukanto. Bus atgrajįti Nedė
lioję 12 Balandžio, 1896 m. Vor- 
vvaertb Turner Salėj, 251 W 12 th. 
str. arti Halsted str. Chicagoje — 
Trys Sziauleniszkiai Filozofai: 
1) Simeonas Szuras, tapo masko
lium — Simeonu Szurovvu, o žmo
nes gi jį praminė: Simu Nusuk- 
sprandžiu; II) Jurgis Bakanas, ta
po maskolium, Grigorijų Baka- 
uovv, o žmones jį praminė — Jur
giu Gaudagrasziu; III) Juozapas 
Žwirblis, tapo maskolium, Osipu 
VVorobjovvu, o žmonių likosi pra
mintas Juozas Gaudamersfis. 
Teipogi bus parodyti ant scenos 
gyvvi pavveikslai: I) Darbsztaus 
ir doro vvaikino, Povvilo Szatkaus, 
kurs už savvo darbsztumą draugų 
buvvo pramintas Knįgųknisiu; II) 
Laurino Bakano, seno ukinįko, 
tėvvo vvieno iaz Sziauleniszkių Fi
losofų. Laurinas labai daug nu
kentėjo nuo maskolių ir isz prie
žasties nedoraus pasielgimo sū
naus savvo. III) Ukinįko Mateu- 
szo Pavvliukonio, kurs pargaben- 
davvo isz Prūsų lietuvviszkas knį- 
gas ir paslaptingai pardavvinė- 
davvo, kurs per tai daug nukentė
jo isz priežasties nedorybės mas- 
kolpalaikių ir žydų. IV) Žydo 
karczeųinįko, kurs dėl geszefto 
akyse rodo savvę prieteliumi, o 
už akių, dėl pelno, atiduoda Ma- 
teuszą Pavvliukonį į maskolpa- 
laikių rankas. Bus teiposgi ant 
scenos porodyti pavveikslai pasi
elgimo: Pristavvo, Policeiskių ir 
1.1. Drauge su graudingais alsi- 
tikimais gyvvenime musų lietuvvių, 
galima bus kiekvvienam pasijuok
ti iki vvaliai. Tokį teatrą lietuvviai 
dar niekados nėra matę, todėl 
meilingai užpraszomi yra vvisi lie
tuvviai ir lietuvvaitės ateiti aut to 
teatro. Užlikriuame, kad kiek
vvienas bus užganėdįtas, nes vvisa 
įtalpa teatro yra paimta isz tikrų 
atsitikimų Lietuvvoje, o tie atsi
tikimai yra teip skvarbus, kad 
kiekvvienam turi patikti tas te
atras ir kiekvvienas bus užganė
dintas. Todėl vvisi lietuvviai už
praszomi yra susirinkti kuoskait- 
lingiausei, nes kas neateis, tai 
po tam gailėsis, dasižinojęs nuo 
tų, kurie jį matė, bet bus jau 
pervvelu. Po teatrui balius. Lai
ke teatro ir ant baliaus grajįs 
puikiausia muzika. Teatras pra
sidės tuojaus po 7 adynai vvakare. 
Durys salės atsidarys adyna 6ta. 
Tikietai po 25c., 35c. ir 50c.

Komitetas.

Atsiszaukimas.
Mes, Susivvienyjimo kuopa 

Thorp VVis., negauname iki sziol 
organo Susivvienyjimo. Mokes- 
cziai į Susivvienyjimą surinkti gu
li. Nesiuntėme pas Susivv. yždinį- 
ką todėl, kad neturime jo antra- 
szo: neturėdami “Organo Sus”, 
nežinome antraszų jo vvirszinįkų, 
o per tai ir siųsti pinįgų ne gali
me. Beje, ra&zėme pas Susivvieny
jimo vvirszinįką puseje Wasario 
ir 22 d. Kowo, bet nė atsakymo, 
nė Organo ne gavvome. Sziuomi 
kreipemėsi į Susivvienyjimo vvy- 
riausybę su užklausymu: kodėl 
ne siunezia mums savvo Organo- -i j-’ * 1 • * ___ -__

■ Wirsz. A. Malinauckas.

* Prancūzas Masson atrado 
būdą, kaip padaryti akmenį už 
deimantą kietesnį. Iki sziol ne
buvvo žinoma nieko kietesnio už_________ __
deimantą, jo su niekuom negalima ir kodėl ant laiszko ne atsako?
buvvo įrėžti. Isz ko p. Masson



ISTORIJA
Suvienytu VValstiju

(Tasa.)
•e Apszvietimas tame szimtmetyje teipgi toli 

nužengė. Pamatu apszvietimo yra systema tam 
tikru Amerikos mokslaiuiu, kurios yra insteigtos 
beveik visose valstijose ir kurios, sykiu su Pru- 
siszka sistema, yra laikomos už geriausia ir pla
čiausia apszvietos organizacija ant svieto. Su
vienytos M alstijos turi su virszum keturis szim- 
tus augsztu mokslainiu ir universitetu.

Laike kolioniju Amerikonai jieszkojo maisto 
dvasiai savp senoje tevyneje. Tokis padėjimas da
lyku traukėsi per daug metu no užpamatavimo 
rando. Paprastai buvo su apjuoka sakoma; ‘-‘-Kas 
skaito Amedrikos knyga? Szitas klausymas nebe- 
galetu būtie užduotas dabar; arba jeigu kas ir 
užklaustu, tai atsakymas butu ant garbes Suvieny
tu M alstiju. Laike pastaru penkesdeszimts metu, 
Amerikos vertingi autoriai pasikėlė visose szakose 
raszliavos ir?moksloj ir ju darbai yra skaitomi ir 
branginami kiaurai apszvieslo svieto. Isz istori
ku galima paminetie: Prescott’a, Bancroft’a ir Mot- 
ley’a. Terp dainių (poetu) gal būtie: Bryant, VVhit- 
tier, S*mms, Uolines, Poe ir Longfellovv. Isz ro
manistu ir maiszytu rasztinyku atsiženklino: Cooper, 
Havthorne, Irvin, Channing ir Legare (legrii). 

•Isz kalbėtoju (oratorių) žinomi: VVebster, Clay, 
Calhoun, Benton, Evered, Philips, Sevard, Urenti - 
ee, Stephens, Douglas, Choate. Kaslink dailiu, 
tai Amerikos mokslaine tepliorių ir skulptorių sto- 
vi labai augsztai.

Laikraszczfai yra žmonių knigynu. Ameriko 
nai yra labjaus už kitus laikraszcziu skaitytojai. 
Buvo aprokuota, kad Suvienytose VValstijose, ga
lop pirmo szimtmeczio, buvo su virszum septini 
tukstaneziai yvairiu laikraszcziu. Nekurie isz ju 
yra milžiniszkai prasipletia. Spaustuvine maszi- 
na, žinoma po vardu “ten-cilinder”, teipgi Ameri
kos iszradimas, spaudžia trisdeszimt tukstaneziu la
pu i n adyna.

Doroje. Amerika teipgi nepasiliko užpakalyle: 
dora kilo su apszvietimu laike pirmojo szimtmeczio. 
Su virszum penkes deszimts tukstaneziu bažnycziu 
tarnauja dvasiszkiems reikalams žmonių. Misijo- 
niszkos ir Biblijines draugystes varo savo darba 
ant placzios dirvos. VVisokios labdariszkos iszrady- 
nes, kaip: siratu namai, ligonbueziai ir t. t.eyraisz- 
metyti iszilgai ir skersai kraszta.

Didele namine kare, nors baisi savo 
szaknyse, bet ir ta nebuvo be geru pėdsaku. Pa
naikinimas verguvės suteikė jau matoma gerade- 
jystia Pietų gyventojams, kada teipgi pranyko 
priežastys politikiszku ginezu terp dvieju pusiu U- 
nijos. 1

Antra geradelyste no kares yra ta, kad ji at
vedė dvi pusias: Pietus ir Sziauria ant geresnio pa
žinimo viena kitos ir viena antra dauginus godo
ja kaip kad pirmiau. Kare teipgi nužemino Ame
rikonu didystes dvasia ir padare jnos labjau jaus- Į 
mingąis, negu pirmiau ir iszdirbo labjau teisinga, I 
ir labjau žmoniszka Amerikonu pobūdy (karakto- 
riu). .

Isz to, kas buwo pasakyta,(ne galima daleistie, 
jog Amerikos institucijos ir Amerikos žmonija bu- Į 
tu be inžaidu. Jie tur ju daug ir jauniejie, kurie 
stoja in tėvu vieta, turės jomis užsiimtie, taisytie 
ir gerintie. Bet abelnai galima pasakytie, jog nė
ra žmonių labjau pritinkaneziu, teisingu, pasek
mingu ir laimingu, kaip Amerikos žmones.

Tasszimtmetis mate Unija purtoma no daug 
yvairiu audru ir tampoma namines kares per tūla 
laika, bet vienybe jos iszsilaike. Ir koki tamlai- 
kiniai neužganėdinimai ne butu, meile Unijos yra 
kiekvienoje szirdyje visu Amerikonu. Tai yra 
geriausias užtikrinimas dei jos iszsilaikymo per be
galinius amžius.

Mokinimas! istoros Suvienytu VValstiju turėtu 
inkveptie mums A m e r i k o n i s z k a dva
sia, kuri yra teip plati, kaip pati žeme. Mes 
turėtume kvepuotie teviniszka dvasia priesz vi- 
-us skyrius ir atskalas, su meilia dėl Unijos, su di
džiausia guodone dėl Konstitucijos ir su tikra vil- 
ėzia dėl neabejotino iszsitobulinimo musu naujos 
tėvynės.
Enlmefc, apgywenimai ir priejlinginiai 

vvaistiju.

W A LITUOS
Erdtne 
ket u r- 

ik am p. 
įnyliese

Kada, kur ir pkr ka apgyventos. a

Konstitucija
Suwienytu Walstiju

INŽENGA.
Mes, žmonija Suwienytu VValstiju, idant su- 

tvertie atsakanczia Unija, investie teisybia, užtik- 
rintie naminiu sandara, pasirengtie ant abelno ap
sisaugojimo, pagerintie abelna buwy ir užtikrintie 
palaiminima Ii uosy bes mums patiems ir musu ype- 
diniams, parengiame ir insteigiame szita Konstitu
cija Suwienj'toms VValsiijoms.

ARTIKULAS I. Legislaturos depart- 
mentas.

PERSKYRIMAS I.
Kongresas abelnai.

VVisokia instatimdawiszka waĮdžia czion pa
duota, tur būt pavesta Kongresui Suvienytu Wal- 
stiju, kuris susidės isz Senato ir Reprezentantu 
Namo.

kiekwie- 
pripaiiu- 
Walstijos

repiezen- 
metu am-

PERSKYRIMAS Ii.
Reprezentantu Namas

SKYRSNIS 1. Reprezentantu Namas tur su
sidetie isz sąnariu aprinktu kas antras metas no 
gyventoju atskyru VValstiju, ir elektoriai 
nos VValstijos tur turetie kvalifikacijas, 
tas elektoriams skaitlingiausios szakos 
legislaturos (tiesdarystos),

SKYRSNIS 2. Nieks negali būtie 
tantu, kas nedasieke dvideszimts penkių
žiaus ir neiszbuvo septynis metus ukesu Suvienytu 
VValstiju, ir kas, būdamas aprinktu, ne butu gy
ventoju tos VValstijos, kurioje jis bus aprinktas.

SKYRSNIS 3. Reprezentantai ir pripuolanti 
mokeseziai tur būtie padalinti kiekvienoje atskiro
je ^Valstijoje, kurios prigulėtu prie szitos Unijos, 
sutinkmei su ju atsakaneziu skaitliumi, kuris bus 
nusprendžiamas per dadejima prie viso skaitliaus 
liuosu žmonių—su esaneziais tarnystoje ant keliu 
metu,ir atmetant Indijonus ne mokanezius mokes- 
cziu; tris penktas visu kitu žmonių.. Aktualiszkas 
suraszas tur būtie atliktas in tris metus po pirmo 
susejimo Kongreso Suvienytu VValstiju, ir kas de
szimts sekaneziu metu, tokiu budu, koks bus darody- 
tas instatais. Skaitlius reprezentantu ne gal per- 
virszytie vieno ant kožno trisdeszimts tukstaneziu 
žmonių, net kiekviena VValstija turi turetie viena 
reprezentantą; ir kolei tokis suraszas ne bus pada
rytas, VValstija Nev Hampshire turi tiesa iszrink- 
tie tris, Massachusetts asztuonis, Rhode Island ir 
Providence Plantation viena; Cennecticut penkis; 
Nev York szeszis, Nev Jersey keturis; Pennsylva- 
nija asztuonis; Delavare viena, Maryland szeszis; 
Virginija deszimts, North Carolina penkis, South 
Carolina penkis irGeorgia tris.

SKYRSNIS 4. Atsitikime vakansiju reprezen
tacijoj jeibkokios VValstijos, iszpildanti jo valdžia 
tur užvestie rinkimus, ant papildymo tuszczios 
vietos.

SKYRSNIS 5. Reprezentantu Namas gal ap- 
rinktie savo kalbėtoja ir kitus urednykus ir 
walia patraukite po sudu (impeachment). *
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APIE

ŽEMU ir KITUS SWIETUS,
JŲ BUWI ir PABAIGA.

Pagal Heilpernp.

(T^sa.)
* SAULES KRUTĖJIMAS.

Žinome, kad nore kasdieną matome kaip saulė, 
isz vienos nuolatai puses, užteka ir per dienji ties 
musų žemiu, iszpalengvo, kyla augsztyn ir traukia 
isz rytų į vakarus pakol ant galo ne nusileidžia su 
visu; ta vienok saulės kelionė teip tik mums ro
dosi, nes isztikro saulė su visu ne keliauja ties že- 
mia, kaip tai mums rodosi, bet ta saulės neva ke- 
lonė, kaip ir žvaigždžių naktyj, vien nuo to paei
na, kad žemė sukasi aplink savo aszį. Nereikia 
vienok mislyti, kad saulė visai stovi ir nesi k ruti
na ant vietos. Jijė teip kaip tai ir žemė, arba mė
nulis, kaip visi kiti dangiszki svietai, sukasi ap
link savo aszį; apie tjiHengvai galima persiti
krinti. Nors saulė yni didelė deganti gazinė kulka 
iszduodanti didelę szviesp, tai žiūrint į ją per ap- 
rukintus, apsuodintus stiklus, galima ant jos patė- 
myti tamsius sutepimus, szlakus visokio pavidalo- 
ir didumo. Szlakai tie juodi,o priekrasztų apszwies- 
ti palszu žiedu. Kaip kacįa tokių szlakų daug ga
lima matyti, kaip kitę gi metą ji| ne matyt visai; 
mokslincziai nutėmyjo, kad kas vienuolika metų 
ant saulės būva matyti daugiausei tų juodų szlakų. 
Apart szlakų galima nutėmyti ant szviesaus saulės 
pnvirsziaus teiposgi tūlas vietas smarkiaus szvie- 
ezianezias neng visa saulė; tas Šviesesnes witUs va
dina saulės žiburiais. Patėmije kokį szlaką arba to
kį smarkiaus žibantį ant saulės pnvirsziaus žibu
rį ir jeigu į jį žiūrime ilginus, matome visada, 
kad visi szlakai ir tie žiburiai vienokiai, lygiai 
eina palengva ant saulės pnvirsziaus ir priėję kitę 
krasztę prapuola. Kiekvienas szlakas arba žiburys 
pereina visa saulės krasztę, nuo vieno iki kitam 
szonui, į 13 dienų, paskui prapuola ir pasirodo vėl 
po 13 dienų toj paezioj vietoj, kur ir pirma. Tas 
pasirodymas szlakų ir jų prapuolimas rodo, kad sau- 
ė turi suktiesi apie savo aszį, t. y. pati aplink sa
ve ir su ję podraug sukasi ir ant jos pnvirsziaus 
esanti szlakai, teip praminti žiburiai ir kitos saulės 
dalys. Kad teip ir isztikroyza, persitikriname dar isz 
to, kad kiekvienas szlakas kada tik pasirodo prie 
saulės pavireziaus kraszto, buvo siauras, paskui 
isz palengvo didinasi ir platinasi ir besiartinant 
prie kito kraszto wėl pradeda mažintiesi. Idant tę 
geriaus suprasti, prilipinkite kokį tamsų szmotę 
popieros prie liampos klioszo, arba prie kokios ap
valios kulkos ir sukite isz palengvo tę kulkę ap
link jos aszį, o jeigu prie lampos kloszo, tai su
kit klioszę aplink cilinderį; pamatysite kad 
tasai popieros szmotelis, pradedant atsirasti, rodosi 
mums siauras o paskui didinasi, toiiaus pasisukęs 
vėl į kitę szonę wel pradeda siaurintiesi ir mažin
tiesi pakol vėl neprapuola. Bet kad visi szlakai, ži
buriai ir kitos dalis saulės, kokias galime patėmy- 
ti, traukia isz vakarų į rytus ir perbėga matomę 
saulės szalį į 13 dienų, o paskui nematome jų tei
posgi 13 dienų, taigi isz to iszpuola, kad saulė 
apsisuka aplink savo aszį į 26 dienas ir sukasi isz 
vakarų į rytus. Žinodami, kad aprėžtas aplinkję ra
tas yra 112 sykių didesnis už tokįratę aprėžtę 
aplink žemę ir kad saulė sukasi aplink • savo 
aszį ne į 24 valandas, kaip tai daro žemė, 
bet į 26 dienas, taigi lengva bus iszrokuoti, kad 
kiekviena vieta ties saulės ekvatoriumi turi per
bėgti 604764 musiszkių mylių į 26 dienas, arba be
veik 2 viorstu į kiekvieną sekundą; tę kart kada, 
kaip žinome, ant žemės vietos ties ekvatoriumi į 
kiekvienę sekunda padaro tik 1531 pėdą, taigi vos 
puse vioreto; taigi saulė sukasi aplink savo aszį 
5 syk greieziaus už žemę. Suprantama, kad dėl to 
greito sukimosi ir saulė turi būt savo poliuose su 
plota ir teiposgi iszsiputusi ties ekvatoriumi. Kaip 
ant žemės ir saulės isz tikro aszies nėra, kaip 
nėra ir ties viduriu aprėžto rato, kuri vadina ek
vatoriumi, bet galima daleisti, kad yra iszilgai 
per ją p<*rtiestas koksai bruksznis, apie kurį jį su
kasi aplink. Besisukdama aplink aszį saulė ir ne 
pasilieka vienoje vietoje, bet traukia ji prysza- 
kiu svieto ruimuose ir rodosi bėga, o su ja drau
ge ir musų žemė ir menulis, aplink kokią labai to
limą žvaigždę, aplink kurią gal ji apreliakti vien 
į dangei tukstaneziu metų ir todėl tę bėgimą saulės 
teip sunku yra nutėmyti, nes kas link žemės, ji nuo
latai vienokioje nuo jos atsiranda vietoj.

SAULEPRBVERCZIA BĖGTI ŽEMĘ IR MENULĮ.
Apart bėgimo saulės aplink savo aszį ir bėgi

mo svieto ruimuose, apie ką augszziaus kalbėjime, 
lengvai galima patėmyti dar ir trėczia budę jos 
bėgimo; tasai paskutinis vienok mums vien teip 
rodosi; isztikro gi jo nėra. Nusileidus visai sau
lei, pasikavojus jai visai už musų žemės pavir- 
sziaus, kada pradės pasirodyti žvaigždės, įsitėmy- 
kime kokį nore vakarę kokią nors žvaigždę vaka
ruose, jeszkodami tos paezios žvaigždės kas vaka
ras vakaruose, užtemysime jau po keletos dienų, 
kad ji pasidarė silpnesnė, papalszo ir ant galo jos 
pradedame suwisu nematyti, nes szviesa nusilei- 
dženezios saulės kas syk labiaus nuo musų a- 
kių ją uždengia. Wakaruose užtatai pamatome Hi
tas žvaigždes, kurios pirma buvo augszeziaUs, 
toiiaus nuo vakarų, bet ir tos po keletos dienų pra
puola saulės spinduliuose; rodosi todėl kaipo kad 
saulė trauktu, nuolatai iszpalengvo, rytų link, 
žvaigžde, kokią matėme pirma vakaruose, po pu
sės metų pamatysime vėl, liet jau rytų pusėj ir 
tėmydami į ję kas kart tę paezię valandą, pamaty
sime vėl augszcziaus, kas dien pasiartinanezią į 
vakarų pusę, pakol ant galo ne atsiras ji vėl saulei 
besileidžiant visai vakarų szalyj, toj paezioj 
vietoj, kurioj ję matėme pirmą tėmijimo nak
tį. Tas atsitiks lygei po metų, skaitant nuo die
nos, kurioje pradėjome tėmyti ir pamatėme ję va
karų pusėj. Iszrodo todėl teip, kaip kad saulė trauk
tu isz vakarų į rytus aplink žemę ir apkeliautu 
aplink ję į vienus metus. Idant tę dar geriaus 
suprasti, tegul mums rodosi, kad žemė isztikro sto
vi ant vietos, kaip tai matome ant paveikslėlio 
14, vietoj literos Z; sukasi ji aplink savo aszį, bet

ne trankia į pryszakį; ties žemia tegul bus saulė 
vietoj S. Nusileidžiant saulei matome už jos žvaig 
žde G. Jeigu dabar daleisime, kad į keletą dienų 
saulė pasitraukė kelių apskriejaneziu žeme į rytus 
ir atsiras vietoj S, tąsyk už jos jau pamatysime 
kitę žvaigžde G’, esanezię toiiaus į rytus neng 
pirmutinė žvaigždė G. Teipjau pasitraukus saulei 
dar toiiaus rytų link, kaip antai į vietų S2, pama
tytume, kad vakaruose nusileidus saulei yra vėl 
kita žvaigždė G2, atsirandanti dar toiiaus į ry
tus neng G’ ir 1.1, teip kad apibėgus saulei aplink 
visą žeme (teisingai gi sakant apibėgus žemei ap
link saule) ir atsiradus jai po isztisų metų vėl 
vietoj S, bus ji vėl ties U paezia žvaigžde G, ties 
kurią buvo pirm metu atgal. Tokiu budu pasiro-
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dymas vakaruose, kas syk, kas keletas dienų, kitos 
žvaigždės atsirandanezios pirma toiiaus į rytus, isz- 
aiszkinti galima tuom, kad rodosi buk saulė bėga 
aplink žemę, keliaudama isz vakarų į rytus. Tą 
patį galima iszaiszkinti ir kitokiu budu. Daleis- 
kime, kad saulė būva wis vienoje vietoje S. kaip 
tai yra ant paveikslėlio 15, aplink gi ję sukasi že

mė Z. Atsiradus žemei vietoj Z pamatysime 
vakaruose, poveikslan, žvaigždę G; pasisu
kus žemei aplink saulę truputį į rytus, tiek, kad po 
keletos dienų atsiras jį vietoj Z’, tę syk vakaruo
se pamatysime jau kitę žvaigždę G’, atsirandan- 
ezię labiaus vakaruose neng G; pasisukus žemei 
dar toiiaus į tę patį krasztę, piveikslan į Z2, pa
matytume vakaruose žvaigždę G2, buvusia pir
ma dar toiiaus į ryti^s irt.t. Po pusei metų, atsira
dus žemei vietoje Z4, pasirodys vakaruose žvaigž
dė G 4;' žvaigždė gi G, kurią patėmijome pusę 
metų atgal, pasirodys dabar rytų pusėj; ant galo 
po metų pasitraukus žemei vėl į vietą Z, kurioje 
ji pirmiausei buvo, pamatytume žvaigždę G wel 
toj paezioj vietoj, kurioje ji iszpradžių buvo, va
karuose. Tokiu budu, pasirodymas kasdien kitos 
žvaigždės vakaruose, gal būt iszaiszkintas dvejo
pai: arba tuom, kad saulė į metus apibėga aplink 
žemę, arba tuom, kad saulė stovi, o žemė bėga 
apliuk ję ir atlieka tę kelionę per vienus metus, ke
liaudama isz vakarų į rytus. Taigi ežia atsiranda 
klausymas katra isz tiedviejų nuomonių bus teisin
ga? nes tik viena isz jų gal būt teisinga. Matėme 
jau, kad saulė milijono kartu yradįdesnė už že
me, todėl negalima, idant toksai, didelis apskritys 
bėgtu aplink mažesnį, kokia yra musų žemė lygi
nant ję su saulia; teisingiau bus, jeigu daleisime, 
kad žemė sukasi aplink saulę, juo labiaus, kad 
kaip paskui pamatysime, daugel kitų dangiszkų 
svietų panaszių į žeme, net ir daug už ja didesnių, 
sukasi teiposgi aplink saulę. Wisus svietus besi- ’ 
sukanezius aplink saulę vadina planetomis. Jeigu 
tokį iszaiszkinimę priimsime, tę syk visas svieto 
surėdymas pasidarys aiszkesnis, geriaus supranta
mas, neng tą syk, jeigudaleistume, kad saulėsuka- 
si aplink žemę; sziadien yra jau daug darodymų, 
kurių vienok ežia ne minėsime, iszaiszkinanezių, 
kad žemė sukinėjasi aplink saulę. Tokiu budu, 
žemė besisukdama aplink savo aszį tuom vien 
nepasiganėdina, bet keliauja pryszakin svieto rui
muose, isz vakarų į rytus, aplink saulę kelių pana
szių į suplotą ratą, kurį perbėga į vienus metus. 
Tokiu budu žemė atlieka dvejopa kelionę: aplin
kinę, sukurine, aplink savo aszį ir pryszakine, ke
liaudama aplink saule. Kaip mėnulis sukasi aplink 
savo aszį ir podraug keliauja ir aplink žemę, teip 
jau ir žiunė sukasi aplink savo aszį ir, drauge su 
mėnuliu, keliauja ir aplink saulę. Ant vieno ap
sisukimo aplink savo aszį reikalauja 24 valandų; 
ant atlikimo kelionės aplink saulę reikalauja 365 
dienų 5 valandų ir 49 miliutų, arba isztisų metų. 
Bet kodėl žemė nuolatai keliauja aplink saule, 
kas ją prie tos kelionės priverezia?

(Toiiaus bus.)

SAPNAS.
Sykį a8z miegodamas keistą labai sapną turėjau: 
Rodės, ant kalnų augsztų wirszum debesųstowėjau, 
O pažemėje aplinkui wisur wis tęsėsi lankos, 
Tenai mirgawo kwietkai irgi žolinai tankus 
Ir nematyta dėl manęs lygszioliai szviesa ten buwo. 
Bet ne kaip saulės spinduliai, ne isz augsztybės griuvo: 
Buvo tai szviesa lengvi ir szvelni, lyg mėnesiena, 
Tik ji mielesnė, skaistesnė, negu saulėta diena.
Aszgi stovėdama ant kalno, aplink žiurėdams, dūmojau: 
“Kokia ežia vieta? Gal tai ir vieta laimingojo rujaus?” 
Toj gi valandoj iszgirdau gaidas lyg giesmės, lyg dainos— 
Plūdo nuo žemės, tai apsistoja, taigi wėl mainos 
Gaidos navatnios. gaidos pažįstamos nors negirdėtos. 
Kaip ir tos vietos, rodosi žinomos, bet neregėtos. 
Ir n’iszpasakomai ramu paliko man ant szirdies. 
Akys užmerkęs klausiau, tuosius balsus iszgirdęs. 
Ir per nevalią viską užmirszau: ir lanką puikiąją.
Ir kur stovėjau, vietą, ir gi szviesybę tąją— 
Tiktai viena mislis mano galvoje krutėjo: 
“Kasgi tuosiuos tai balsas leido? Isz kur jie ėjo? 
Dingt! tiktai ir atsimerkęs asz ežia iszvidau baisybę: 
Prieszais manę stovėjo labai navatni esybė.... 
Augsztas pavidalas rubuos baltuose, veidas ir baltas, 
Kvapas nuo jojo paplikęs, oras dvelksi szaltas.... 
Baimė manę perėmė. “Kastu, suszukau—per Gale?. 
Ko tu nuo manęs nori ? Sawo apreiszkie valią!" 
Gale ta, rodosi tuojaus savo iszskėte rankas.
Wiena rodė ant kalno, kita vėliai ing lankas.
-Nori žinoti, kas tiejie balsai ir kokia ežia wieta?
Laukas ir tiejie balsai yra gražiausi ant svieto: 
Wieta ta yra—Lietuva; balsai—jos kalba...." Nutilo 
Ir akiesmirksnyj pranyko nno manęs tasai vaidila.' 
Ir gi nudžiugęs nuo tos jos teisybės akis at'dariau, 
Bet gi laukų nebmacziau, nėsa miegą pavariau

PERSKYRIMAS III.
Senatas.

SKYRSNIS 1. Senatas Suvienytu VValstiju 
turi susidetie isz dvieju senatorių no kiekvienos 
VValstijos, aprinktu jos legislaturos ant szesziu me
tu, ir kiekvienas senatorius turės turetie viena 
vota (baisa).

SKYRSNIS 2. Tuojaus po suėjimo ju po pir
mam aprinki m ui, jie turi būtie padalinti, kaip ga
lima lygei, in tris kliasas. Sostai senatorių pirmos 
cliasos tur būtie apleisti isztekejus antriems me
tams, antros kliasos isztekejus ketvirtiems, ir tre- 
czios kliasos isztekejus szesztiems metams, teip kad 
viena treczia dalis galėtu būtie aprenkama kas 
antra meta; ir jeigu pasitaikintu vakansijos, dėl re
zignacijos arba kaip kitaip, laike pertraukos legis- 
aturos kokios nors VValstijos, tai iszpildanti val

džia gali ta viską užimtie iki sekanczium susirinki
mui legislaturos VValstijos, kuri tada turi papildy- 
tie vakansija.

SKYRSNIS 3. Nieks negali būtie senatorium, 
kuris nedasieke trisdešimts metu amžiaus ir neisz- 
buvo devynis metus ukesu Suvienytu VValstiju, ir 
kuris būdamas aprinktas senatorium, nehutu gy
ventoju tos VValstijos, kurioj jis bus aprinktas. 
SKYRSNIS 4. Vice-Prezidentas Suvienytu VVal
stiju tur būtie prezidentu Senato, bet negal ture
tie voto, nebent tada, kada votai pasidalytu lygei.

SKYRSNIS 5. Senatas gali iszriktie kitus sa
vo urednykus, o teipgi ir prezidentą, isz laiko, ne 
esant Vice-Prezidento, arba kada jis užimtu vieta 
Prezidento Suvienytu VValstiju,

SKYRSNIS 6. Senatas turi vienatinia galy- 
bia sudytie visus apskundimus (impeachments). 
Kada tai daro, senatoriai turi būtie po prisiega arba 
afftrmacija. Kada Prezidentas Suvienytu VValstiju 
yra sudyjaams, tai vyriausis sudžia (Chief Justi- 
ce) tur užimtie pirmsedystia; ir nieks negal būtie 
apsūdytas be dvieju treczdaliu balsu nusirinkusiu 
sąnariu.

SKYRSNIS 7. Nutarimas tokiuose apskundi- 
muose negali siektie toliau kaip pavarimo no urėdo 
ir atėmimo tiesu užimtie unaravus urėdus, pasiti
kėjimo arba naudojimosi Suvienytose VValstijose; 
vienok žmogystos teip nusūdytos, gali būti ap- 
skunstos, sprendžiamos, nusudijamos ir nubaudžia
mos sutikmei su instatais.

(Toiiaus bus.)

AnRlijonu 
Holenderiu 
Angį i jonu 
Anglijonu 
Anglijonu 
Anglijonu 
Angliionu 
Szwedu 
Anglijonu 
Anglijonu 
Auglijonu 
Anglijonu 
Anglijonu 
,Vnglijonu 
Anglijonu 
Anglijonu 
Amerikonu 
Francuzu 
Francuzu 
Francuzu 
Francuzu 
Francuzu 
Anglijonu 
Francuzu 
Francuzu 
Francuzu 
Ispanu 
Ispanu 
Francuzu 
Francuzu 
Ispanu 
Amerikonu 
Amerikonu 
Amerikonu 
Amerikonu 
Amerikonu 
Amerikonu 
Amerikonu 
Anglijonu 
Amerikonu 
Eng.ir Am. 
Amerikonu 
Amerikonu 
Amerikonu

.lamestown 
Ncw York 
Plymouth 
P rtumouth 
Vinilsor 
St. Mary's 
Providence 
Vilmington 
AlbomarleSound 
Eli/abeth 
Ashley River 
Philadelphia 
Srfvannan 
Bratterboro 
Harrodsburg 
Vatanga River 
Marieta 
Biloxi 
Vincennes 
Biloxi 
Kakaskia 
Mobile Bay 
Bnstol 
St. Genevieve 
Arkansas Post 
Detroit 
St. Augustine 
Montagorda Bay 
Dubuųue 
Green Bay. 
San Diego 
St. Paul 
Astoris 
Leavenworth 

! Upshur Co.
Genoa 
Bellevue 
Denver, 
Pembino 
S. E. Part 
Columbia River.

___ YellovstoneRiv., 
1842 Coeur de Alene 

Cheyenne

1607 
1614 
1620 
1623 
1633 
1634 
1636 
1638 
1663 
1664 
1670 
1682
1733 
1724 
1774 
1768 
1788 
1699 
1779 
1699 
1693 
1702

1755 
1685 
1701 
1565 
1685 
1833 
1745 
1769 
1838 
1811 
1854 
17rt4
1850 
1847 
1859 
1812 
1859 
1811 
1809

42.450 
49 170 
8.315 
9.305 
4.990 

12 210
1.250 
2 050 

52.250
7.815 

30.570
45 215 
59.475

9.566 
441400 
42.050 
41.060 
48.720 
36.350
46 810 
56.rt.i0 
52 250 
33.040 1625 
69 415 
53.850 
58.915 
58.680

265.780
56.025 
56.040

158 360 
83.365 
96 030 
82.080 
24.780 

110.700
77.510 

103^25
70.795 
77 650 
60 ISO 
146.080 
84.800 
97.890 

70
1867

s

a

1791
1792
1796
1802
1812
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1836
1837
1845
1845
1846
1848
1850
1858
1850
1861
1863
1864
1867
1876
1889
1889
1889
1889
1890
1890

Teritorijos tur erdmes ape 1.042.000 ketur- 
kampiniu myliu. Alaskos erdme yra 577.390 ke
turkampiu myliu.

— GALAS —



LIET L’ V A.

Wietines Žinios. .
— Laike balsawimo, per rinki

mus aldermonų Chicagoj, pereitą 
utarnįką, kaip paduoda kasdieni
niai laikraszcziai, 19 žmonių liko
si sužeistų.

— Dabar kas norite partrauk
ti sawogimines į Ameriką, tai ga- 
lite pas mus gaut szifkortes nuo 
pat Tilžės arba Eydtkunų net į 
svietą. Kiek wienas,kurs turės nuo 
mus pirkęs szifkorte, atwažewęs į 
Tilžę ar į Eydkunus, gaus wisas 
reikalingas prie kelionės rodąs.

— Pereitą nedėlią dalis tilto 
snt So. Halsted ui. nugriuwo ir 
įpuolė į upe. Tiltą tą pastatė 
wos trys metai atgal. Jis kasz- 
tawo miestui $265520 ir 75c. 
Kaip kalba, nugnuvvo jis todėl, 
kad medega, isz kokios jis pasta
tytas, buwo niekam netikusi.

— Detektyvai: Kubieki, Mac- 
key ir Sloyer suaresztawo jaunus 
waikyczczius: Franką Bennetą, 
Jamesą Sullivaną, Johną Hovardą 
ir Math. Hovardą, kurie, kaip 
twirtina saėmusiejie juos detekty 
vai, isz bažnyczios Columb Hill, 
ant kertės Grand avė. ir Paulina 
str., pawogė bažnytinius daiktus, 
vertės apie 150 dol. Daiktų tų 
pas suimtuosiuos nerado.

— Lakierų dirbtuvėj Murphy 
& Co. ant kertės 22 ir Dearborn 
atsitiko smarki espliozija. Dalis 
namų, kurioje buvvodirbtuvė, li
kosi sugriauta ir du darbinįku 
užgriuvo. Isztraukė juos isz po 
griuwėsų sunkei sužeistus ir nu
plikytus. Nuvežė į ligon- 
butį, bet viens tuojaus cziaK pasi
mirė, kito ir negalima bus iszgy- 
dyti.

— Į DailidėsSehroederio dirb
tuvę, antVan Buren ui. naktyj 
įšiplėszė John Moskey,norėdamas 
pavogti darbo įnagius. Su kaltu 

. atlupo skrynios antvožą, kurioje 
tuos įnagius kavojo, bet ant ne
laimės, tenai buvo pritaisytas re
volveris, kuris bekeliant antvo
žą iszszovė ir pataikė jam į szo- 
ną. Paszautas vagis norėjo pa
bėgti, bet tuom laiku atbėgo isz- o c*
girdę szuvį detektivai ir Moskey 
suėmė.

— Welykų naktyj užsidegė 
babtistų bažnyczia, ant kertės 
W. Monroe ir Morgan ui. Ba- 
ŽYiyczia buvo pilna žmonių ir tik 
didelė laimė, kad prisikimszę 
žmonės ugnies nepamatė, nes jei
gu.būt visi ant syk pradėję lau
kan veržtiesi, daugel būt sumy
niotų. Pastorius sakė pamokslą 
ir pirmiausei * pamatė ugnį bet 
nesiliovė; koksai Permelli tei- 

’posgi ją pamatė ir niekam nepa- 
tėmijus iszėjo ir paszaukė ugna- 
gesius. Tie gi į laiką pribuvę, 
ugnį tuojaus užgesino.

niszkų; jeigu lietuviai nebūtu 
tinginiais ir wisi iszsiimtu ameri- 
koniszkas popieras, tai, be abejo
nės, vienų lietuviszkų balsų pa
sidarytų czionai į 2,000; tokiu 
budu turėtume į keturis tukstan- 
czius grynų republikoniszkų ' bal
sų, tada galėtume stoti su airi- 
sziais į kovą ir lengvai juos per- 
balsuotumėme, ir turėtume sziokį 
tokį pripažinimą; o sziądien de- 
mokratiszki airisziai suima visą 
pelną, o mes turime užstganėdįti 
tuoni, kad vieni tingime, o kiti, 
per savo nesupratimą, padedame 
jiems dirbti, o ne sau.

Yra viltis, kad su laiku susi
pras ir lietuviai ir pradės kiek
vienas pasirūpinti sau ameriko- 
niszkas popieras ir risztis į poli- 
tiszkus kliubus, idant sulaukus 
rudens, tai yra rinkimo ateinan- 
czio Suvienytų VValstijų prezi
dento, butume tvirtais ir jau 
kiekwienas turėtume tiesą bal
suoti, tada, nusikratė nuo savo 
sprando airiszius, o susijungę su 
geresniais žmonėmis, galėtume 
dirbti dėl gero szios žemės ir sa
vo

Ant pardawimo murinta 2 
pentrų ir su basmentu namas, 
turintis 11 ruimų; teipogi užpa
kalyje medinis namas ir tvartas. 
$25 atnesza raudos ant mėmsio 
Wertas yra $4.000, o parsiduoda 
už $2.900. Atsiszaukite prie loc- 
ninįko, 3220 Auburn avė., antras 
namas nuo lietuviszkos bažny
czios. (2—5)

Padčkawones.
Siunczianie* szirdingą padėka-1 

wone J. M. S. Package Co., nuo 
kurios pirkome 2 laikrodėliu ir du 
lenciugeliu teip pigiai, ką kitur 
butume dwigubai užmokėję. 
Laikrodėliai yra puikus ir gerai 
laiką rodo. Užtai wisiems welyja- 
me pirkti w i šokius daiktus nuo 
J. M. S. Package Co. 3251 Lau
rel st. Chicago, III. Su guod. 
Petras ir Antanas Stiukai, Mel
rose Park III.

Ji

Hei, hei!
i Al I tai ne juokai, 
VH. ta^diiauffsma

Pirkau laikrode‘1 
sidabrinį

L<>ok Here!
toky gražų nei wienas ne 
turi; o kaip laiką rodo! ir 
už saule geriau!4

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

vii h you?
Ar tu dar nežinai lietuwi- 

szkos kompanijos
Kelpsch, Noreiko CO.? 

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

Adresawok teip:
Asz, Juozas Pocukonis, siuncziu

naudos.
KlCbas 6-tos \VARDOS.

Mitingai.
Nedėlioję, 12 Balandžio, tuojaus 

po sumai, bažnytinėje salėje Dr-tė 
Simano Daukanto laikys sawo su
sirinkimą, ant kurio wisi sanariai, 
apart teatro aktorių, priwalo 
pribūti, nes, priesz pradėjimą te
atro,randasi daug skvarbių dalykų 
ant apswarstymo. Teipogi yra 
jau gatawi ženklialiai, kuriuos 
kiekvienas priwaloant teatro tu
rėti.

J. ALEKSANDRAWyCZIU8, pTCZ.

Nedėlioj, 12 Balandžio, salėje 
ant kertės 16-th avė, ir Forest 
st., Melrose Park, III. Dr-tė Sz. 
Juozapo laikys savo prieszmeti- 
nį susirinkimą, ant kurio bus 
rinkimas naujos administracijos 
ant tekanezio meto. Už tai visus 
sąnarius praszome susirinkti, tei
pogi ir tuos užpraszome, kurie 
norėtu prisiraszyti prie Dr-tės, 
pakol dar įstojimas pigus, tik po 
$1.00, o toliau pabrangs.

A. Meleckis, sekr.

Apgarsinimai.

szewskiui už iszsiuntimą szifkor- 
tės szwogeriui ir
VViską gawo labai greitai ir lai
mingai pas manę atwažewo. Už 
tai dabar wel siuncziu per Tamis 
tos rankas savo tėwui pinįgų.

Su guodone J. Pocukonis, 
Hostings,Pa.

pinįgų.

Pajieszkau sawo brolio Juozo 
Mikuliczio, .Jis pats arba kas kits 
teiksis duot žinią ant adreso szi 
to: Antanas Mikuliczius
325 Salem st., W. Pittston, Pa.

The Richin Bark Reuma- 
tism.

Yra tai naujai isz-
rasta gydykla nuo daugel Ilgu: kaipo tai: ap
saugoja dantia nuo 'runejimo skaudėjimo ir pu- 
wimo smegenų, užlaiko juos wisada baltais 
ir czystais iki senatorei: geriausel gydo reu
matizmu, skaudėjimu strenoae. kauluose, persza- 
Uma, putmeną, drugį, kaltūnu ir uždegimu. Salta 
nauja gydykla yra pripažinta mokytu daktaru 
ir užtvirtinta per Amerikos waldžia. Kas da 
nepavijote isz augszcziau minėtu ligų, atsiszau
kite in muso gausite patentuotai* gydyklas.

Nuo dantų skaudėjimo 1 bonkute 25c, 3 bon- 
kuiee už *1,00 perexprestį.

Nuo reumatizmo: 4 bonkos už $3.00.
The Richin Bark Medical Co.

3132 Emerald avė. Chicago, III.

Daktaras M. J. Stupnirkis 
geriausei ir pigiausei gydo więo 
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

PIRMA L1ETUVVTSZKA
BAŽNYCZIA ARKANSE.
Geriause wieta dėl farineriu yra p*wiet*« Prai- 

rie. wnlsteje Arkn tiso. Jau tenai apaipirko dau
gybe iietuwiu ir *p«lgyweno lietuwiazk*z kuni
gus J. Halcewicxiua ir pa«Ute !ietuwiszka ba
žnytėlių, kurios ir paweiksla cze paduodame. Ta 
wieta, kur lietuviai apsigy«veno, praminė

“L I E T U W A”.
Wisi, kurie norite pirktis geras farmas, atsi'zau 

kitę in redakcija ••Lietuvos” 9M—33 r d St., Chi
cago, III., arba raezykit pas Juozą Butku, Bos 
K2. Hazen, Ark., arba in kompanija

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

KSLFSCH. NORSIKO
356 W. 12th Street,

&
Chicago, III

TAVI/ A n Auksitas tikru 14 
Dl h Al! J**'- *.uk*u v*1- 

krodelis ir Jen-
vienam ant pamatinio ir isz- 
<'x*rninawojimo kas iszkirps 
ir prisius szita apgarsinima, 
su savo pilnu vardu ir adre
su. Yra tai Tikras Ameriko- 
niszkas Laikrodėlis, nukal
tas tikru 14 karatu auksu.su 
Tikrais Amenkoniszkais vi
duriais. gvaranluotas ant 30 
metu ir iszrodo kaip Tikro 
.Lukšo ka kasztuoja *40. Ap
žiūrėk jy nuejas ant expreso 
ir jeigu hiislini kad gana yra 
pigu, tai užmokėk *7,50* ir 
katztusfezpreso ir laikrode 
lis tawo. jeigu ne tinka, tai 
ueniok-ek nieko. Gražus auk- 

sita lenciusrely, kakitose krautuvėse mokėtum 
*3, gausi prie jo už dyka.

HVK JI KBU,i *7.50 verta laikrodėly ir len- 
1/ I !\ni ei u gely, jeigu pirkai arba parduosi SZK- 
SZIS tokius. Raszyk szendien. neg ta preke yra 
tik ant 60 (.‘lenui.

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

clugeli» bu. priniust* klek*
SIU ----------- * ' —*“*“

Ben. Hatowskis.
' Ir/ 527 S, Canal kerte Jūdd, Chicago, III.

Dirba, taiso ir parduoda: 
LAIKRODŽIUS, LAIKRODĖLIUS 
Lenciūgėlius, Žiedus. Spilkn>, auskaru-

Kas nori 'ra 11 irau t pui kilį "• ><>.<1 !■ ici i . 14- k
’ • Ąr j?i.Karatų, ant !■'» akmenų, su tikrais Elvino x\i-

w id u ri ais lai k rod'-p n m > -Si < f k i $ 211 a n T : -zm ■ <k«>- 
ežiu, mokėdama- 1 ik I‘<> 'Vieną (b'lien aut n<<le-

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

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

Republikonai laimėjo.
Ant szįmetinių elekcijų beweik 

wisi urėdnįkai miesto Chicagos ir 
pavieto Cook County, kaipo tai< 
assesoriai, kollektoriai,superrewi- 
zoriai, klerkai, konstabeliai, ko- 
misoriai, mokslainių per- 
detiniai ir aldermanai tapo aprin
kti išz republikonų; demokratai 
gawo isz savo partijos wos tiktai 
14 aldermanų—tai wiskas; isz re- 
publikoniszkos partitijos perėjo 
net 22 aldermanai ir wisi kiti vir- 
szinįkai. Demokratai Itfimėjo tik
tai tose vvardose, kuriose yra 
daugiausei saliunįkų ir kurios 
yra daugiausei apgywentos 
airiszių ir lenkų, nes demokra
tus paremia tiktai: airisziai,lenkai 
ir saliunįkai; visi kiti žmonės re
mia geriau republikonus. Dau
giausei saliunų randasi 1 ir 2 var- 
dose, o daugiausei lenkų ir airi
szių gyvena: 6, 16, ir 29, todėl to
se wardose demokratai ir virszų 
ėmė. Prileiskime, 6-toje vardoje: 
republikonai gawo wos 2114 bal
sų, o demokratai net 4387. Szį- 
met 6 toje vardoje iszwiso bu
vo 6782 balsų, isz kurių, kaip 
augszcziau matėme, yra su vir- 
szum du tukstaneziai republiko-

Balius.
Homestead, Pa. 13 Balandžio, 

1896, bus pirmas lietuwiszkas 
balius Dr-tės Sz. Juozapo, sve
tainėje “Opera House” ,ant 5-th 
avė. Prasidės 7 valandą vakare. 
"Įženga 50c.; moterims ir mergi
noms už dyką. VV isus lietuvius 
ir lietuwaites užpraszo atsilanky
ti. A. Biczius sekr.

Ant pardawimo duonkepi- 
nyczia (Bakery), su visoms prie
tamsoms, labai pigiai. 112 W. Di- 
vision st. (18—4)

— Užsiraszydami “Lietuva” ir 
siųsdami pinigus už ją,visada už
dekite szioky adresa: A. Olszev- 
skis, 954—33rd St., Chicago, III.

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

Pirmas lietinviszkas balius 
Dr-tes Sz. Juozapo, isz Melrose 
Park III. bus subatoje, 16 Gegu
žio, 1896, salėje 585—587 Centre 
avė. kerte 18th ui.. Chicagoje. 
Prasidės 7-tą valandą vakare. 
Grajįs puiki lietuviszka muzika 
ir bus szokiai ir kitoki pasilinks
minimai. Įženga wyro su pana 
tiktai 25 centai.

Užpraszo Komitetas.
— Pirmas lietuwiszkas saliunas 

Chicagoje L. Ažuko, ponr. 3301 
Auburn avė. ir kerte 33czios 
arti lietuviszkos bažnyczios. 
Užlaiko wiska czystai ir puikei. 
VVisada szaltas alus, puikus li
keriai ir kvepenti cigarai. Užlai
ko puikia salia dėl mitingų, wese- 
lijų ir kitokių zobowų. Jeigu isz 
kito miesto atvažiuoja lietuwiai, 
gali atsilankyt ir spakainiai per- 
nakwot, teipogi ir rodą gaut.

NAUJA LIETUVVISZKA
Grocerne ir Buczerne

Felikso Majausko,
Užlaikė szwiežtausia mėsa, kawa. arbata, myl- 

tus. cukru. sardinkasir wisua kitokius walgomus 
daiktus. Taworai szsvteži ir czystai užlaikomi, o 
prekes pigesnes kaip wisur.

ATEIK BROLI PAMATYTIE 
IR TO WISO PABANDYTIE!

8737 Commercial av., South Chicago.

MUSU DOVANOS. Geriausias Kelias
dėl pasažieriu isz

Lietums, Lenkijos, Rossijos

BALTIC LINE
Nauji, gražus, plieniniai garlaiviai su visoms naujausioms p riet* Įsoms plaukia tarp

STETINO IR NEW YORKO.
Szios linijos garlaiviai plaukia isz Stotino ia manas naujuomju kanalu, kury Prusu valdžia 

iszbudavojo kasztu 107 milijonu marku. Stotinas yra Lietuviams areziausiu portu ir kasztuoja 
per Prusus tik pusią, ka in H a m burgi arba Brema. Szita nauja linija turi sawo ofisus Stotine 

, Eydtkunuose, Bajorine, Prostkave, Hlawe, Ottloschine, Tilžėje ir Klaipėdoje. Yra tai
Geriause Linija dėl Lietuwiu 

kaliaujaneziu in Amerika, nes pribūvi* in Tilžia bus paimti per szios paezios linijos agentus, ap
žiūrėti tikietais ir pasodyti ant trūkio, be Jokio klapato. Kas nori atitrauktie savo giifiinaiczius 
in Amerika, arba Kas norite važiuotie in Europa, pamegikite per szia nauja “Baltic” linija, o ne- 
sigraudysit. Laivakortias galite gautie teip pigiai, kaly ant kitu pigiausiu linijų.

GeneValna agenta Baltic Linijos, Hansa Linijos etc.

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

j ji j žiūrėti tiKietals ir pasoavtl ant truKio, be jokio K 1 iteiuodu Uei VISU Žinios, kliu in Amerika, arba kas norite važiuotie in Europa, 
mes užlaikome krautuvę geriausių 
siuvamų ir drukavojamų maszinų, | 
laikrodėlių, lenciugeliu, auksinių 
žiedų, britvų ir kitokių daiktų. 
Siuvamų inaszinų prekė: nuo $13 
iki $30, o drukavojamų nuo $3. 
ir augszcziau. Wiską parduodame 
pigiau kaip kiti.

UETUVVISZKAS SALIUNAS.
Kasparo Majausko.

3357 FiskSt. CHICAGO.

uavosim;
Ten gardaus A- 

laus iszgersim 
Ir daug pinigu 

ne prugersim.

Kas prisius 25c. gaus peczetį 
su savo vardu ir pravardia, kū
rėme teipgi bus plunksna ir ala- 
wėlis raszimui. Kas paduoda 
savo ndre.-ą, tam iszsiuncziame 
viską per expressą, o pinįgus ga
li užmokėti ant expreso. Adresas:

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

Dras. M. Meyerowitz,
epecijuliszkas gyditojas

Gerkles 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 irgywenimas
179 W.12th 8t., riiipa^nkerte Jefferson St. UILlCagO.

i nuo 8 iki 12 ryto
Adynos Ofiso: < ir nuo 4 iki 6 po pietų.

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

GERIAUSIA UŽEIGA 
dėl Lietuvio

11
— pas —

— Geriause lietuwiszkai-lenki- 
szka Aptieka Juozo Leszczynsko, 
po nr. 3315 Laurel st., kuri užlai
ko geriausias gydyklas czionyks^- 
czias ir isz Europos ir teisingiau* 
sei iszpildo receptus, o prekes 
pigesnes kaip kitur. A pliekoje 
i'andasi 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. vidur* 
dienio ir daktaras W. Statkewi 
ežius randasi kožname laike. Ant 
pareikalavimo gali paszauktie in 
aptieka per telefoną kiekviena 
daktara, koky kas nori ir kožnoje 
valandoje. Teipogi ant pareikala
vimo iszsiunczeme ywairias gy- 
diklas visur, atsakome laiszkus 
ywairiose kalbose ir gydome ly
gas per laiszkus.

Telefonas Yard 709

APGARSINIMAS.
•‘Varpas”

Mokslo, literatūros ir politikos mėnesinis 
laikraiztis iszieidžiamas nuo I8H0 metu Tilžėje.

‘‘V’ARPAS ’yra vyriausias ir rimcziausia« 
jaunosh a Lietuvos wadowu iaikrasztis. “Var
po*' rūpestis ~laisve ir gerove visos Lietuvos 
ir wisu Lietuviu.

“VARPAS” kasztuoja su prisiuu- 
timu:

PRŪSUOSE (iki parubežiui) 4 mar
kes.

įMASKOLIJA (uždarytuose laisz- 
kuose) 6 rubl.

AMERIKOJE ir kitose žemese 1 do- 
1 i aras ir 25 centai arba 5 markčs.

“Ūkininkas”
įsileidžiamas nuo 1H90 metu du kartu per 

menesi su vienu mėnesiniu priedu.
Tasai iaikrasztis pavestas ūkininku reika

lams. “ŪKININKE” rasi naudingas žinias apie 
ūke, kaipo tairjavus visokius, sėklas apie lauicu 
dirb im|, apie gyvulius ju ligas ir gydymu; apie 
paszarus. meažlus, apie sodnu veisinim^. daržu 
taisymu bei daržovių auginitbf. žodžiu, apie 
viikf, kas prie ukininkystes priklauso. Te i po-gi 
rasi naudingu žinių apie namus, apie tūlas žmo
nių ligas; o ypac.siai daug žinių musu moterė
lėms reikalingu.

"ŪKININKU.” priwalo skaityti 
kiekvienas Lietuvis ir žemaitis:

“UKLNĮKAS” ant metu kasztuoja 
su prisiuntimu:

PRŪSUOSE (iki parubežiui) 3 mar
kas.

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

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

Pinįgus ir laiszkus į “VARPO” ir 
“ŪKININKO” redakcija siuneziant, 
reikia teip adresa užraszyti.

Herrn Dr. Brunžia,
Tilsit (Ostpr.) GERMANY

KTnrinfl’o P»w*g»bendinti sau 
1X01 llllIS Lenkiszku Kningu 
wisekios intalpos, kaip antai: isto- 
riszku, moksliszku.pasakiszku, dai
nų, dainų su gaidomis, gywenimu 
szwentuju, maldakningiu, giesmių 
su gaidomis, kningu ant pasilinks
minimo, tegul praszo

Kningu Katalioga, 
kreipdamasi in GERIAUSIA

LENKISZKA
KNINGYNA AMERIKOJ,
WL Dyniewicziaus, 

532 Noble St., Chicago III.

HILLE’S FOTOGRAFAS,
3452 8. Halsted ui.

Nujims puikias Fotografijas, už tuziną tiktai

$2.00
Antweseliu ir kitokiu reikalu nujtma Fotogra 

fijas kopuikiauaei.

E. ZAN1EWSK1S,
476 W. 12th. st. Chicago^
Lietuwiszkas kriauezius.

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

Z R* Susniana
__ 61 Hudson Avė.

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

gine degtinę ir cigarus isz pat 
Turkijos.

Jei tik czionai atkeliausi, pas 
Susmaną wiską gausi. (19-9)

CZEDVK PINIGU
BEN. ABOTT,

ffiPjz’ H Sukcesorius
SF M. RUBIN’O.

Paduodu dėl žinios wisu, kad asz 
dabar užlaikau didžiausia krautuwia:

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

ir kad nuo 1-mosd. Kowo parduodu wisus tuos 
gerymua po tokia pigia prekia, kaip kad “wbo)e 
sale” aztoruose. per ka kiekwicnas pirkdamas 
gėry mus pas mane, užezedys sau nuo 25 iki 50c. 
ant dal. Nepamirszkit numerio *

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

(6-6)

MAX DRZEMALA,
— LENKISZKAS —

Adwokatas,
praktikawoja wisuose suduose, 

iszpildo sawo dalikus teisinga ir 
gerai.

Rūdijame wisiems lietuvnikams 
eitie pas Drzemala gerausi apgi- 

neja prowu.
Ofisas: 23 Metropolitan block.

163 Kini dol p h St. > ,
Givennnas 1256 N. Halsted St.

Telf. N. 4923

auksu.su
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