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Metas IV.

Isz Užmarės
Politiszkos žinios.

—o--
Nuo Salos Kubos ir isz Išz- 

panijos.
Iszpanija vis didina savo pa- 

į jiegas. Mena, kad jos paskirtos 
fie vien į Kubą, bet labiaus pa
rengtos priesz Suvienytas VViesz- 
patystes Sziau rinės Amerikos. 
Dabar tapo apginkluoti du gar 
laivini, o dar du nauju kariszku 
laivu perka Anglijoj.

Nuo Kubos pareina žinios vis 
apie naujus susirėmimus; kuriuo
se pasekmė labiaus prisilaiko 
kubieczių neng iszpanų pusės. 
Isz 'didesnių susirėmimų viens 
atsitiko netoli San Diego de Nu- 
nez. Jenerolas Maceo sumuszė 
ežia dalį iszpaniszkos kariaunos 
fpo jenerolu Suarez. Iszpanijonys 
sumuszti ant lauko, leidosi jūrių 
pakranezių linkon, kur juos pa
rėmė szuviais isz didelių kanuo- 
lių kariszkas laivas “Alerta”. 
Per 150 iszpanijonų krito ant su
sirėmimo lauko. Potam vėl ku- 
biecziai užėmė miestelius: Cid- 
rą ir Lechugą, bet negalėdami ežia 

‘ užsilaikyti, iszdegino miestelius 
jr pats pasitraukė.

Iszpauijonys, jeigu ne gal pasi
girti pasekmėmis musziuose, tai 
užtatai jie atsižymi egzekucijo
mis ir suszaudymais be sūdo pa
gautų kubieczių. Provincijoj Pi- 
nar dėl Rio suszaudė jie vieną ku
bieczių vyresnįjį, Blas Alvarez’ą.

Iszpanijonys pranesza apie su
sirėmimą su kubiecziais po Cien- 
fuegos, provincijoj Santa Clara. 
Žinoma, jie giriasi buk sumuszę 
kubieczius, buk tame susirėmime 
likosi 87 kubiecziai užmuszti, 
apie 200 gi sužeistų, jie su savim 

• nusineszė.
Isz Iszpanijos pareina žinios 

buk tenyksztis randas, norėdamas 
greieziaus apstabdyti pasikėlimą 
ant Kubos, rengiasi pripažinti 
vietinę pietvaldystę Kubai ir 
salai Porto Rico, bet po virszi- 
nįkyste Iszpanijos. Ta priderėjo 
padaryti isz pats pradžios; da
bar gi kad tik ne butu jau per 
\velu.
. Kaslink priėmimo kongreso 
užgyrimo, pripažinanezio kubie
czius už kariaujanezią pusę per pre
zidentą Clevelandą, dar nežinia 
kas isz to iszdigs, nes tam, labiaus 
neng pati Iszpanija, priesztarau- 
ja Maskolija; ji ne nor daleis
ti. idant Amerika kisztusi į vi
durinius reikalui europėiszkų ga
lybių, o už tokį laiko ir kubie- 
czių maisztą.

Pereitą nedėlios dieną po Lon
doną iszsiplatino paskalas, buk 
juodiejie iszveržė tarpkalnes ir 
artinasi prie Baluvayo. Pasikė
lę matabeliai absiautė miestą; 
baltiejie apie jį įtaisė minas, ku
rias rengiasi padegti, jeigu ma 
tabeliai pasistengtu ant miesto 
užpulti?

Randas Transvaaliaus pareika
lavo nuo, South African Charte
red Co”, už užpuolimą Jamesouo, kiszti. 
užmokėjimoatliginimo 1J miliionoĮ Europos laikraszcziai pranesza 
svaru sterlingų. Anglijos randas! buk terp Maskolijos, Prancūzijos 
tam prieszinasi. Isz Anglijos j ir Turkijos tapo padaryta 
pareina žinios, buk ^Vokietija ‘ 
siunezia ginklus ir sawo liuosno- 
rius į Transvaaliu, idant atmuszti 
visus Anglijos pasikėsinimus 
ant to kraszto.

Parubežiuose Tri poliso (pri
guli Turkijai) ir Tuniso (po val- 
džia prancūzų) susimuszė terp 
savvęs arabų giminės gyvento
jai su maurais, isz priežasties ti- 
kėjimiszkų pažiūrų. 4000 mail
ių. apsiginklavę su geriausiais 
ginklais, isztraukė ant Marasly. 
Bijosi, idant isz to ne iszdygtu 
karė terp Tripoliso ir Tuniso, į 
kurią ir Prancūzija turėtu į-i

l savi
tarpinė sutartis: jos susijungė 
į krūvą priesz Angliją ir prie- 
szais susitarusias terp savą vidų 
rinės Europos galybes

|| Neseniai atkako į San Franį 
cisco atsiųstas isz Maskolijos in
žinierius Monkovskij, kurisai 
prikalbinėja Kalifornijos kapita
listus prie itasymo dirbtuvių ir 
pardavinyczių Siberijoj; p. Mon- 
kovsky sako, kad didysis Siberi- 
jos geležinkelis taps privestas 
iki chiniszkam portui Arthuro ir 
terp to porto ir San Francisco 
nuolatai plaukinės 5 garlaiviai. 
Maskolija žada Siberijos gele
žinkelį pabaigti į du metu ir pri
kalbinėja, idant į tą laiką Ame
rikos kapitalistai parengtu gar
laivius.

egiptiszkų pajiegu prie

Maskolija.
Maskolija siunezia Abisinijos 

karaliui į pagelbą, dabartinėje ka
rėjo su italijonais, 20 gydytojų, 

jų 20 seserų ir 60
visokių pagelbinįkų. Ar tik tie

Netoli miesto Suakimo atsiti
ko smarkus susirėmimas terp 
angliszkų ir 
su dervviszais Osmano Digmos.
Derviszai likosi sumuszti; pražu-! gydytojai daug Užmanys apie gy
vo jų ežia apie 80 žmonių. Ma-1 dymą pažeistų? 
tomai turėjo susiremti vien ma
ži isz abiejų pusių pulkeliai. Ant 
rytojaus dervvisziai vėl užpuolė, 
bet nužudę 60 savo kareivių, pa
sitraukė. Dalis angliszkų raitelių 
užpuolė ant derviszų ir privertė 
jų pajiegas pasitraukti. Tame su
sirėmime krito 30 derviszų, an- 
glijonų gi pusei—18 egiptijonų 
likosi užmusztų. Derviszai trau
kia visas savo pajiegas isz pie
tinių krasztų. Todėl tur būt ne
užilgio sulauksime apie Suakimą 
didesnio susimuszimo kariaujan- 
czių pajiegų.

Anglijos iždo ministeris apgar
sino, kad už pereitą metą viesz- 
patystė turėjo daugiaus surink
tų pinįgų neng reikėjo; likosi už- 
czėdyta 21000000 dol. Ant szių 
metų pasitiki teiposgi daugiaus 
surinkti neng reikia. Todėl ran
das rengiasi mokeszczius už že
mę numažinti: vieton 4 tik 1 
shilingas bus mokamas.

Mena, kad jie 
daug daugiaus supranta wisai 
apie ką kitą, neng apie gydymu 
sužeidimų.
Pranesza, buk Korėjos karalius 
iszsiuntė j Peterburgu tam tikrgi 
pasiuntinį, kuriam įsakė pasisteng
ti gauti Maskolijoj pasiskolinti 
15000000 rublių pinįgų. Jeigu tai 
įvyktu, žinoma, Maskolijos ran
das ne galės paskolinti savo pi- 
nįgų, kurių ir pats perdaug ne 
turi; paskolys prartcuzų pinigus.

Tenbuviai juodiejie gyvento
jai paupiuose Aruvimi, vieszpa- 
tystėj Kongo, prigulinezioj Bel
gijos karaliui, vidurinėj Afri
koj, pasikėlė priesz baltuosius 
priesz belgijoiuį valdžią.

Isz wisur.

ir

|| Sūnelis wieno lenkiszko 
didžponio, nukelevęs isz Lenkijos 
į užrubežius, pirmiausei atlan
kė loszimo namus Monakoj, paru- 
bežiuose terp Prancūzijos ir Itali
jos ir praloszė ten į ūmą laiką 
20.000 rublių. Netekęs pinįgų, 
kelionėj stengėsi nžmuszti savo 
draugu, idant isz jo masznelės pa
sinaudoti—tas wienok nepasise
kė; tapo Prancūzijoj suaresztuo- 
tas; siuntė telegramą į tėvus, bet 
ir tėvams isz kalinioiszgriebti sa
vo numylėtą sūnelį nepasisekė. 
Taps jis Prancūzijoj sūdytas.

Musų pasiuntinys Į Prūsų 
Seimą.

Musų pasiuntinys į Prūsų Sei
mą, p. Tamoszius isz Tramiszių, 
ilgai tylėjo, ant galo, tur būt 
priverstas savo rinkėjų, ant Sei
mo surinkimo 9 Kovo atsiliepė 
pirmą kartą, reikalaudamas pri
gulinczių tiesų lietuvių vaikams 
lankantiems mokslaines. Reikala
vo jis vien, idant tikėjimo mok
slas pradinėse mokslainėse butu 
iszguldomas lietuviszkoj kalboj. 
Iszrodė jisai, kad Ryt Prūsuose 
7 paviecziuose lietuvių yra dau
giaus neng vokieczių. Waikai 
ateina į mokyklą, pradedant mo- 
kytiesi,jau mokėdami lietuviszkai 
poterius, vokiszkai nesupranta, 
o tuom tarpu mokintojas papras
tai ne moka lietuviszkai; vaikai 
vokiecziuojasi mokslainėj, o tėvai 
pasilieka lietuviais. Tokiu budu 
mokslainė dalina szeimynas, pla
tina neužkantą terp vaikų ir 
vų ir prisideda prie doriszko 
puolimo lietuvių.

Reikalavimas tasai muso 
siuntinio liko ne iszklausytas.

Girių užžiuros Kommitetas 
Wilniau8 gub. uždraudė kirsti 
medžius giriose dvaro Palukna, 
Trakų pavieczio, Wilniaus gub. 
Dvaras tasai priguli p. Holz’ui. 
Per neiszmintingą kirtimu girių 
visoki dvarais apdovanoti pasi
leidę maskoliai urednįkai daugel * 
jų jau isznaikino. Senei Lietuva 
garsi buvo savo dideliais misz- 
kais, dabar gi neužilgio galėtu 
trukti medžių ant mus paežių rei
kalų. Todėl ta nusprendimą Wil- 
niaus komiteto galima vien pa
girti.

tė-
nu-

Pa-

Pietine Afrika.
Padėjimas, kokiame atsirado 

baltieje gyventojai matabelių 
kraszte, labai yra sunkus, nes vi- 
"i to kraszto juodiejie pasikėlė 
ir maisztas nuolatai platinasi, au
ga ir platesnį apima krasztą. Iki 
sziol jau juodiejie iszpjovė apie 
200 baltųjų, neskaitant tų, kurie 
'Usimuszimuose tapo užmuszti. 
Apie Matapą susirinko į 10000 
getai apsiginklavusių juodųjų, 
kurie rengiasi užpulti ant mies
to Buluvayo; mieste gi tame yra 
isz wiso apie 700 ginkluotų vy
rų. Pareina žinios buk liuosno- 
riams “South African Chartered 
Co” pasisekė užimti ir sudrutin- 
ti tarpkalnes Mongove, į pietus 
nuo Buluvayo. Per tarpkalnes 
tas vien juodiejie gal prisiartin
ti prie miesto.

Pasikėlimas indijoiiieczių 
Meksike.

^Valstijoj Oaxaca, Mexike, 
pirmiausei pasikėlė indijonie 
ežiai; tą paveikslą sekė jie ir 
kitose valstijose- Priežastis pasi
kėlimo yra ta, kad mokeseziai 
tapo padidinti. Apsiginklavę nu
sileido jie nuo kalnų ir traukia 
vis tolyn. Pirmiausei užpuolė ant 
miesto Zimatlan, bet ežia likosi 
pamuszti. Toliaus užpuolė ant 
miesto Inųuila, kurį apėmė ir su 
visu isznaikino. Iszpleszę mies
tą, padegė triobas ir užmuszė ke- 
lesdeszimt gyventojų miesto, isz- 
bėoro. Užmuszė jie miesto rodi- 
nįkus, du mokintojų,., kunįgą, 
policijos virszinįką. Tapo priesz 
juos iszsiusta kariumenė. Bijosi 
idant visi indiszkos kilmės gy
ventojai nepasikeltu, nes tąsyk 
sunku būt tuos maisztus suval
dyti: Mexike vos lOta dalis bal
tųjų gyventojų, 9 gi dalis indi- 
joniecziai; todėl ant jų apmal- 
szinimo pajiegos baltųjų pasiro
dytu jau per menkos.

Prancūzija.
Į Sm Francisco atėjo žinios, 

kad prancūzai paėmė po savo 
valdžia salas Roiatea, Oceanijoj: 
karalienė salų papuolė į pran
cūzų rankas. Jos nors nedaug turi 
gyventojų, bet labai vaisingos. 
C Prancūzija siunezia savo ka
riauną į Algeriją, idant, jeigu pri
reiktu, isz ežia prieszintiesi An
glijai ir pasistengti ją isz Egip
to iszwyti.

Belgijoj, netoli Bruxelles, ant 
garlaivio “Virginie”, eszlėkė į 
padanges garinis katilas. Ex- 
pliozijos tapo užmuszti 4 keliai- 
viai ir apart to visa szeimyna 
kapitono garlaivio, susidedanti 
isz 8 ypatų, drauge su laivu, 
nuskendo.

•|| Mieste Manilla, ant salų Fili
pinų, prigulinczių Iszpanijai, Pie
tinėj Azijoj, 4000 namų sudegė. 
30000 žmonių likosi be stogo. 
Miestas tasai turi isz wiso apie 
160000 gyventojų.

11 Isz Valparaiso, republikoj 
Chili, Pietinėj Amerikoj, raszo, 
kad ežia atsitiko nelaimė. Į uos
tą atplaukė ežia kariszkas laivas 
“Huascar” ir vos spėjo įleisti 
įkąrą, kaip atsitiko expliozija 
garinės dūdos. 8 jurinįkai likosi 
užmuszti ir keliolika tapo sužeis
tų.

|| Nuolatai mums atsitinka pa
davinėti žinias ape visokius atsi
tikimus aiszkinanczius dori sz ką 
ir protiszką stovį gyventojų 
“Szventos Maskolijos”, kaip ją 
vadina visoki car ir popber 
niai. Žinoma, ežia ne tiek kalti 
tie, kurie bjauriai pasielgia, kiek 
paezios caro valdžios ne tik ne- 
sistengenezios pakelti dorą ir pro- 
tą gyventojų, bet savo nedorisz- 
ku pasielgimu piktą duodanezios 
paveikslą ir tuom paežių stu- 
menezios žmonis į dar didesnį do- 
riszką nupuolimą. Ot ir dabar tu
rime vieną puikų paveikslėlį do
ros maskolių. Isz Rostovo, Kazo
kų žemėj, raszo, kad kaime Nau
jame Mikolajevske viena szei
myna laikė savo giminaitę, 
Belasienę,per 19 metų ant lenciū
go pririsztą, lauke, szunų būdoj. 
Sūdąs tirinėja tą dalyką.

Isz Lietu vvos.
-Nauja prekystes mokslai- 

nė.
Nuo pradžios Pjutės mėnesio 

taps įrengta Liepojui, Kurlandi- 
jos gub. Prekystos mokykla. 
Mokslainė bus padalinta in du 
skyrių: pradinį ir, teip sakant, 
pamatinį. Pirmutinis tur 2 kursu, 
antrasis gi keturis.

Isz Lenkiszkos Lietuvos.
Pagal “Suvalskija gubernski- 

ja VViedomosti”, lenkiszkoje Lie
tuvos dalyje, arba Suvalkų gu-. 
bernijoj: kaime Szestakove, 
Kirsnos vaitystoje, Kalvarijos 
paw. Magdė Zaleskienė, beeinanti 
per upelį, įlūžo ir prigėrė; Gel- 
gaudiszkio dvaro girioj, Naumie- 
szczio pa v., bekertant medžius, 
tapo užvirtusio medžio užmusztas 
Jonas Strakaufekas; Kaime Gul- 
biniszkėje, Janavos vaitystes ra
tas akselinės maszinos mirtinai 
sumankė Juozą Zaldorą; Gus- 
taieziuose, Simno vaitystos, Kal
varijos pav. iszpuoles isz medžio, 
užsimuszė Jonas Mikn evyczius. 
Miestelyj Wirbaliuje, Prūsų pa- 
rubežyj, isz priežasties nedatek- 
liaus pinįgų kasoje, pasipjovė 
miesto kasierius Ciprisiavyczius. 
Mat rengėsi ežia atkakti ant per
žiūrėjimo kasos VVilkaviszkio pa
vieczio virszinįkas; kasierius gi 
nelaukė pakol ansai nedateklių 
atras. Ukinįkas Komeriszkės 
kaimo, Aleksoto vaitystos, Sta- 
rapolės pavieto, Karalius Ploski 
užmuszė Mykolą Olekną; Jur
gis Matulevyczius uk. kaimo 
Dembiniszkės, Zaboriszkių vai
tystos, Suvalkų pav. užmuszė 
savo vuoszvį, Kazimierą Janusz- 
k?.

II Koksai girtuoklis Jechel, 
apsigyvenęs mieste Zueriche, 
Szveicarijoj, nuszovė namų sa- 
vinįką užtatai, kad tas reikala
vo randos. Iszgirde szuvius 
atbėgo su pagelta moteris ir 
duktė namų savinįko, bet Je
chel ir jiedvi nuszovė.

Nelaime lietuwiszkų žwe- 
JU-

Isz Tilžės, Prūsų Lietuvoj, ra- 
szo, kad netoli nuo ežia tris žve
jai iszplaukė žvėjoti ant ažero, 
kokių yra ežia daug Nemuno pa
krantėse. Ant vidurio viens žve
jys iszpuolė isz valties ir griebėsi 
už jos kraszto ir tokiu budu ją ap
vertė. Wisi iszpuolė į vandenį. 
Priplaukti prie kraszto neįsten
gė. Du prigėrė; tasai gi, kuris lai
kėsi valties, iszsigelbėjo.

D Irlandijos pakrantėse, netoli 
jūrių likternos Kirsh, angliszkas 
laivas “Firth of Solvay” susi
muszė su garlaiviu Marsden; 
pirmutinis greitai potam nusken
do. Drauge su juom 13 jurinįkų, 
pati ir vaikas kapitono; kapito
nu gi ir 10 jurinįkų pasisekė isz- 
gelbėti.

Paminėjimas musų rasz- 
tinįko.

Ant savo susirinkimo, 27 d. 
Kovo szių metų, Peterburgo 
Geografiszka draugystė turėjo 
praneszimą apie musų rasztinįką 
pabaigos 16 ir pradžios 17 amžiaus, 
N. Dauksžą. Kalbėtojas nurodė 
ežia skyrtybę kalbos vartojamas 
Daukszos nuo sziądieninės. Dauk- 
szos Katechizmą, 1884 m., pers- 
paudino Peterburgo Mokslo Aka
demija.

Alga gubernatorių.
Alga gukernatorių, Maskolijoj, 

likosi padidinta nuo 7,000 iki 
10,000 rublių ant metų. Taigi 
jiems užtenka ant gyvenimo: ro
dosi turint 10,000 rublių galėtu 
gyventi ir be tupimo žmonių. 
Mat Maskolija algas didina 
tokių savo urednįkų, kurie 
ir teip turėjo ją užtektinai dide
lę; algos gi mažesniųjų pasilieka 
vis tokios, isz kurių valdžių 
reprezentantas ne gal iszmisti, 
todėl tur dirbti visokias szelmys- 
tas, idant iszgriebti nuo žmonių 
pinįgus ant savo gyvenimo rei
kalų; nors ir nenorėtu, visi že- 
mesniejie urednįkai, turinti po 15 
rubl. arba mažiaus ant mėnesio, 
turi vogti; nupenėti gi tankiai 
didinamoms algoms gubernatoriai 
turi tą daleisti. Tokiu h’idu ma
žesnėje iszbadėje, sudemorali- 
zuoti urednįkai atsiranda ne val
džių reprezentantais, bet tik tar
nais gubernatorių. Ciesorius, ma
tomai, ir nesirūpina, idant ir tuos, 
isz tokio pedėjimo isztraukti, nes 
ne jis badą kenezia, vargstan
ti jo tarnai ne isz jo kesze- 
niaus, bet nuo nuvargintų žmo
nių pinįgus lupa.

Isz Prūsų Lietuvvos.
Tilžėj, kaip paduoda “Vienybe” 

vietinė Byrutės draugystė priesz, 
užgavėnes atliko savo teatrą; 
parodėoriginaliszką dramą: “Mu- 
szis po Grunvaldu”. Apart 'to, 
vietiniai dainoriai dainavo 
lietuviszkas dainas, ant 4 
balsų sudėtas Dro. Kudirkos. 
Teiposgi dainavo solo p. Storas- 
tikė dvi daini, pritardama sau su 
klavieriu. Korespondentas apie 
tą praneszantis labai gailestauja, 
kad lietuviszkoji dvasia terp 
Prūsų lietuvių labai nupuolusi 
ir kad jaunumenė per pusią susi- 
germanizavusi.

Kaslink lietuvviszkos deputaci
jos, iszsiųstos į Berlyną praszy- 
ti, idant mokslainėse pavieczių 
lietuvių apgyventų Jtikėjimo. 
mokslas butu mokinamas lietu
viszkoj kalboj, “National Zei- 
tung” pranesza, buk Dras Sauer- 
vein atvedęs ežia deputaciją, pats 
su praszymu ir su visais su to
kiu vargu sūri ūktais paraszais 
pražuvo nežinia kur. Todėl de
putacija ne turės su kuom cieco- 
riui pasirodyti; jeigu norės pra- 
szymą paduoti, tai paraszus rei
kės rinkti isz naujo.

“Ukinįkas” pranesza apie atsi
radimą Tilžėj judoszių terp lie
tuvių. VViens isz tokių, koksai 
Dominįkas Miklius, kriauezius, 
paskui lietuviszkų knįgų prekė- 
jas. o dar toliaus tarpinįkas mas- 
koliszkų nihilistų, siuntinėjau^ 
jiems užrubežiuose iszleistas knį- 
gas, isz Maskolijos atsivilkęs į 
Tilžę ir ežia apsigyvenęs, pradė
jo neszinėti skundus maskolių 
policijai, bet ežia turbut per ma
žai laimėjęs, paraszė (tur būt kok
sai Tilžės lietuvys jam patarna
vo, nes Miklius raszyt ne moka) 
Landratui (pavieczio virszinįkui), 
kad Tilžėj yra apsigyvenę ir ežia 
slapstosi anaskoliszki nihilistai, 
redaktoriai lietuviszkų laikrasz- 
czių ir kitokį agitatoriai isz Mas
kolijos atėję. Nuo to, žinoma, po- 
jicija pradėjo labiau viską tė- 
myti. Tiek padarė, kad isz Mas
kolijos atėję mutų vientaueziai 
turėjo isz ežia pasitraukti ir to
kiu budu pertraukti savo dar
bą. Gal tasai judoszius dar ir 
dabar renka pinįgus neva ant lie
tuviszkų iszdavimų po Žemaiti
ją. Todėl tegul kiekvienas nuo 
jo apsisaugos.

Drą Bruožį valdžios ir jo asa- 
biszki prieszinįkai, kiti gydyto
jai vokiecziai ir suvokietėję lie
tuviai, persekioja jau nuo 10 me
tų. Dabar, norėdami galutinai jį 
isz Tilžės praszalinti, buvo pa
samdę neteisius liudinįkus (vie
nam, kaip sako, davė 1000 mar
kių) ir liepė liudyti, buk Dras 
Bruožis netikusiai apseinąs. Kada 
apkaltintasis iszrodė, kad tai ne
teisybė, tie mat paskaitė jį už 
beprotį ir į beproezių namus nu
gabeno, kur du mėnesiu iszbuves 
pargryžo su geriausiu paliudyji- 
mu to namo virsziniko.

Girdėt, buk maskolių vyriau
sybė iszsiuntė du pasamdytu 
sznipuku (gaila kad Miklus per- 
kvaitas, galėtu isz to pasinaudoti) 
į Tilžę. Mat nori susekti kas pri
guli prie iszdavimo lietuviszkų 
laikraszczių, kas duoda ant jų 

inįgus, kas juos platina ir 1.1.
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Amerikonys priesz Logde.
Komisorius užžiurėtojas atei

vių Nev Yorke, Dr. Senner, 
skaitė savo praneszimą apie da
bartinį stovį ate i vystės į Ameri
ką. Nupeikė jis reikalavimą ap- 
stabdymo atei vystės, ko reika- 
lawo senatorius Lodge VVashing- 
tono kongrese, nes, pagal žo- 
džius Dro Sennero, ateivystė da
bar teip susimažino isz visų 
krasztų, apart vien Italijos, kad 
nėra visai reikalo iszdavinėti 
kokias nors tiesas ant jos stab 
dymo. Iszrodė, kad senatorius 
Lodge, savo motivams, pasinau
dojo statistika 1893 m. ant ku
rios dabar remtiesi negalima.

Baisi wetra.
Apskrityje aukso kastynių 

Cripple Creek, Coli, siautė baisi 
audra, kuri ežia daugel blėdies 
padarė. Prasidėjo nuo didelių 
sniego pustymų: rytmetyj gi atsi
lankė neiszpasakyto smarkumo 
vėtra. .Daugel triobų liko isz- 
verstų. Ant ulyczių negalima bu- 
wo pasirodyti, nes wėjas nesziojo 
szildus,- stogus, sienas, tvoras ir 
medžius. Ant Carr avė. iszgrio- 
vė wėjas didelius ant 4 užlų na
mus, kurie paskui užsidegė. Laimė 
dar, kad tie namai buvo toli nuo 
kitų triobų, todėl sudegė vien jie 
pats; ugnis nepasiekė kitų. Wi 
si dratai tapo sutraukyti, stulpai 
iszvartyti; žiburiai mieste užge
so. Blėdį wėtros padarytą skaito

• į 100,000 dol. Dideles bledis toje 
vėtra padarė ir vietose: Palmer 
Lake, Gillet Altman, Garfield ir 
Victor; geležinkelių linijos, kaip 
kur, likosi iszardytos.

Isz Fremont,Ohio,raszo, kad 20 
d. Balandžio siautė baisi audra 
Sandusky pavietyj ir padarė ne- 
iszpasakytai daug bledies, ypacz- 
gi ant farmų, kur iszvartė dau
gel tripbų, medžių; iszardė tiltą. 
Didelis medis wetrossiszrautas ta
po užmestas ant bėganezio trū
kio ir ką tik neužmuszė keletos 
geležinkelio tarnų. Ant farmos 
James’o Greene sugriovė gyve
namus namus ir griuvauezių sienų 
likosi užmusztas tėvas farmerio. 
Kitoj vėl farmoj vėtra sugriebė 
berną Johną Lon ir iszkėlusi aug- 
sztyn, metė į medį ir užmuszė. 
Apart to daugel žmonių likosi 
apgrumdytų sugriautose triobose.

Mat toki iszrinko.
Mieste Depere, buvo alderma- 

nų rinkimai: tapo ežia iszrinktas 
koksai ten Petras Boughardt. 
Naujai iszrinktas aldermonas atė
jo tuojaus pas klerką sūdo su 
praszimu, idant tasai iszduotu 
jam ukėsystės popieras, nes isz- 
rinktasis aldermonas nebuvo dar 
ukėsu, balsavo per kelis jau me
tus, neturėdamas ant to nėjokios 
tiesos.
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Užmunymas apie apsunki
nimą ateiwystes.

Kongreso pasiuntinys, Bar- 
tholdt isz Missouri, Prezidentas 
kongresso paskirtos komisijos 
apsvarstymui ateivystės reikalų, 
apdirbo naują projektą tiesų, kurį 
rengiasi paduoti į Kongresą. 
Pagal tą projektą ateiviai nuo 16- 
60 metų amžiaus nemokanti raszyti 
ir skaityti nė savo prigimtoje kal
boje nebus įleidžiami į Ameriką. 
Tėvai vaikų, apsigyvenusių A- 
merikoj, nors ir nemokėtu rasz- 
to, ne gal būt stabdomi kelionėj 
pas vaikus. Bilas tasai ne siekia 
moterų. Moteriems daleista at
keliauti ir jos bus įleidžiamos be 
egzaminų, nes kaip motivuoja ko
mitetas, trūksta Amerikoj pigių 
tarnaiezių, todėl reikia leisti ežia 
kuo daugiausei moterų nemokan- 
czių skaityti; nes tarnaitėms ir 
tokios gal būt. Taigi mat anoje 
komisija rūpinasi vien apie rei
kalus didžturezių reikalaujanczo,, 
tarnaiezių, stengiasi duoti jiems 
pigesnes. Jeigu tas užmanymas 
taps priimtas, į 3 mėnesius jis 
tur būt jau pildomas.

Nužudymas žmogžudžio.
Kalinyj Clinton’e. N. Y. tapo 

su elektriszka žudymo maszina 
nugalabintas Juozas Zlamel, ant 
tos bausmės sūdo nuspręstas už 
užmuszimą Tesses Kamora. Isz- 
spaviedojo jį paszauktas isz kai
mo kunįgas. Atlikus viską, kūnas 
apibertas negesytomis kalkėmis 
tapo pakastas ant vietinių kapi
nių.

Smarki audra.
Isz Toledo,Ohio, raszo, kad pe

reitą panedėlį siautė ties miestu 
smarki audra ir ledai. Ledai isz- 
daužė soduos vaisingų medžių 
žiedus, kurie jau žydėjo. Nežinia 
dar ar ne atsitiko kokia nelaimė 
ant ažero Erie.

^Vaisiai szeimynos nesutikimo.
Isz Ne v Hapton Pa. raszo, kac 

ežia murinįkas Herman Biek nu- 
szovė Mikolą Harisą, jo sūnų ir 
dukterį. Biek buvo žentu Hari- 
so; bet neseniai pasimetė su sa
vo paezia ir tojė apsigyveno pas 
tėvus. Pereitą nedėlios dieną 
Biek tykojo ant sawo paezios ne 
toli bažuyczios, laukdamas jos isz 
ten iszeinanczios. Isz bažnyczios 
ėjo visa szeimyna persiskyrusios 
Picko paezios; tasai, pamatęs 
juos einanezius, szovė pirmiausei 
į seserį Savo moteries, paskui į 
tėvą ir brolį jos; užmuszė visus 
ant vietos. Potam patsai nuėjo 
į policiją ir apsiskundė.

t Milvaukee lenkai iszrinko 5 
lenkus į miesto aldermonus ir 3 
į pavieczio rodinįkųs. Milvau- 
ke’j lengviaus knr kas yra isz- 
rinkti, nes ežia visi turinti pir 
mas popieras gali balsuoti.

t Lenkas muzikas, Padarev- 
ski, važinėdemas su koncertais 
po Amerikos miestus, per 4 mė
nesius uždirbo 208000 dolierių. 
Dailus uždarbis už lengvą darbą. 
Klausymas ar paaukavo jis kiek 
nors ant neturtingų aavo vien- 
tauezių?

t Isz Tai boton Ga. raszo, kad 
Dras Ryder, kurisai Welykų die
ną nuszovė merginą Saltia O- 
vens, likosi suimtas irpasodytas 
į kalinį Columbus. Kalinį turi 
sergėti, nes jau nekarta ežia sten
gėsi įsigriebti nepažįstami žmo
nės, norėdami kalinį įgriebti ir 
lynehuoti.

t Isz Ogden, Utah, raszo, kad 
ežia atsitiko baisi nelaimė be- 
skaldant uolas netoli nuo miesto. 
Dinamitas skaldymui tų uolų ex- 
pliodavo netikėtai ir 7 darbi- 
nįkai likosi užmuszti ir keletas 
sužeistų. Pasakoja, kad priesz at
sitikusią nelaime 200 žmonių su
sirinko netoli nuo explozi jos vie
los ir todėl mena, kad daug dau- 
giaus žmonių turėjo nustoti gy
vasties, neng pranesza.

— Užsiraszydami “Lietuva” ir 
siųsdami pinigus už ją,visada už
dekite szioky adresa: A. Olszev- 
skis, 954—33rd St., Chicago, III.
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Isz darbo lauko.
•į Woodvard anglių kastynė- 

se, netoli VVilkesbarre Pa. atsiti
ko gazų expliozija, kurios 5 dar* * 
binįkai likosi mirtinai sugrumdy- 
ti.

5 Kastynėse Brodvater, netoli 
Neihart, Mont. atsitiko didelė pa
rako expliozija, kurios 7 darbinį- 
kai likosi užmuszti, 6 gi sunkiai 
sužeisti.

T Netoli Findley, Ohio, užtiko 
petrolėjaus szaltinį, kuris iszduo- 
da per 1000 baczkų petrolėjaus 
ant dienos. Rengia ežia įtaisyti 
jos distilavojimo dirbtuvę.

T Isz Nev Castle, Col. raszo, 
kad Nev Castle matuose dirba 
per isztisą dieną; Vulkano gi 
mainas uždarė. Kaip ilgai jos 
bus uždarytos, nieks ne žino.

1 Isz Shenandoah, Pa. raszo, 
kad darbai ežia eina ne per pras- 
cziausei: dirba mainose po 4 die
nas ant nedėlios ir dabar, jau nė 
jokio nuoszimczio darbinįkams 
ne numusza.

•j 1000 darbinįkų Neeres Iron 
Co. dirbtuvės, netoli Dover O., 
paliovė dirbę užtatai, kad kom
panija nenorėjo priimti atgal pra- 
szalintų 2 darbiuįkų.

T Isz Pottstovn Pa. pranesza, 
kad kompanija Potts Bros Iron 
Co. apgarsino, kad jijė pakelia 
užmokesnį už darbą savo darbi
nįkams nuo 2 dol. 50c. ant 2 dol. 
75c. ant dienos.

T Isz Nushua, N. H. raszo, 
kad ežia, Vale Mill Manufaetu- 
ring Co. gavo nuo sindikato įsa
kymą uždaryti dirbtuvę ir neleis
ti jos teip ilgai, pakol sindikatas 
na pranesz, kad gal vėl atidary
ti. gertai daugel darbinįkų, ku
rie ežia dirbo, nustojo darbo.

ISZ 
Lietuviszkų dirwu 

Amerikoje.
—o---

t Koksai J. Jankus, už užpuo
limą ant Onos Schulz, tapo sua- 
resztuotas ir pasodytas į kalėji
mą. Kaucijos duoti ne galėjo, nes 
stokavo jam pinįgų ir nieks už
dėt nepanorėjo.

t 16 dieną szio mėnesio, She
nandoah Pa., treinas suvažiuėjo 
13 metų sūnų Noruszos. Waiki- 
nas mat norėjo pasivažinėti; 
karstėsi ant bėganezio treino, ant 
galo paslydo ir pavirto po ra
tais. Waikiną nuvežė dar gyvą 

į ligonbutį.

Isz Shenandoah, Pa.
II dieną Balandžio szių metų 

tapo stritkario suvažinėta 3 me
tų duktė Kazio Bovarskio, ap
sigyvenusio ant E. Centre str. 
)o nr. 236. Likosi ji teip sunkei 
sužeista, kad paszauktas gydyto- 
as turėjo nupjauti deszinę ran
čą ir petį.

13 dieną Balandžio ant W. 
Colte str. atsitiko didelis muszis 
ietuvių su italijonais. Revol

veriai ir buvo darbe ir 3 lietu
viai vyriszkiai ir viena mote- 
riszkė likosi sunkiai sužeisti. 
Wiens isz paszautų, Juozas Žu- 
kauckas, ant rytojaus pasimirė; 
buvo jis 24 metų amžiaus. Jo 
motina teiposgi sunkiai paszau- 
ta ir nėra vilties, kad ji galėtu 
pagyti, nes gydytojai ne gal kul
kos iszimti. Treczias likosi pa- 
szautas į peczius. Tasai pasveiks. 
3 italijonai tapo suimti ir į 
Pottsvilles kalėjimą nugabenti. 
Kas toliaus iszto iszeis, dar ne
žinia. Wiskas tai iszpuola vien 
per tai, kad musų broliai, vieton 
mokytiesi ko gero namieje, val
kiojasi po saliunus.

Musų biznieriai labai pradėjo 
rugoti, kad sunkus laikai atėjo; 
labiausei rugoja saliunįkai. Bu
tu tai gerai, nes isz to galima 
butu spręsti, kad musų lietu
viai mažiaus juos pradeda lan
kyti ir gal užsiima kuom geres
nių.

Per linksmos gobtuwės.
Kaip pranesza ,,Garsas”Shenan- 

doah Pa. 18 d. Balandžio buvo 
gobtuve? Prano Daugėlos. Wesel- 
nįkai gana dailiai linksminosi, 
bet jaunikis nebuvo iszdirbęs da- 
leidimo kelti gobtuves. Policmo- 
nai apie tą dažinoję, ėjo į namus 
ir liepė muzikantams nustoti. Į 
szutę vyrukai sustabdė ir tuos, 
kurie norėjo paklausyti poliemo 
nų ir įgundė juos iszvyti. Žinoma 
to ir laukė musų narsus lietuvnį- 
kai. Tuoj prasidėjo pesztyuės; 
vienas narsus vyrukas pagriebęs 
užboną, drožė poliemonui į gal
vą. Tie užpulti pradėjo szaudyti, 
toliaus gi aresztuoti. Suaresztavo 
isz viso 18 vyrų; drauge ir jau- 
nįkį ir nuvedė visus ant polici
jos stacijos.

♦Atsiszaukimus Homes- 
teado Lietusių.

Mes sanariai lietuviszkos Szv. 
Juozapo Draugystės isz Homes- 
teado praszome patalpinti “Lie- 
ruvoj” atszaukimą. 16 “Lietu
vos” numeryje buvo patalpinta 
žinia, buk Homesteade užsidėjo 
nauja 1 ietu vi szkai-lenkiszka drau
gystė po vardu Szvento Antano. 
Žinia tojė neteisinga,nes į tą drau
gystę nė viens lietuvy*  nepriguli 
ir prigulėti negal. Žinia tojė nuže
mina musų vardą, todėl meldžia
me ją atszaukti.

Lietuviai ežia daug augszcziau 
už lenkus stovi akise svetimtau- 
czių. Kaipo darodymas gal būti 
szitat-ai faktas:. 13 dieną Balan
džio s. m. musų draugystė laikė 
sawo balių. Lzleidus apgarsini
mą, daug Bvetimtauczių teiposgi 
susirinko; daagiausei buvo angli 
jonų. (Isz to draugystė surinko 
150 dol. 70c.) Apart to, musų 
draugystės prezidentas. Kazu 
czionis, laikė angliškoj kalboj 
praneszimą apie lietuvius, isz- 
aiszkindainas ' svetimtaucziąms: 
kas me/ esame ir kuom buvome 
ir apie musų atsiradimą sziame 
miestelyj. Pabaigus kalbą, lygiai 
lietuviai kaip ir anglijonys plojo 
rankomis, vien lenkai ruszcziai 
žiurėjo ant lietuvių kelenczių sa
vo vardą akise svetimtauezių, 
lenkų nepasiklausus. VVietinis an- 
gliszkas laikrasztis potam patal
pino straipsnį iszgirenti lietuvius; 
tas lenkams ir turbut nepatiko.

SeKretorius Dr-tės Szvento
‘ Juozapo Biczius. 

^Visokios Žinios.
; —o— .

• Skolos Europos vieszpatys- 
czių iszuesza dabar 121,966,000, 
000 frankų; tuo 85 metų iki 1895 
m. t. y. per 10 metų,pasididino ant 
20,509,000,000 frankų. Labiausei 
per tą 10 metų pasididino skolos 
szitų vieszpatysczių: Maskolijos 
—ant 7,551,000,000frankų; Wo- 
kiatijos—5,743,000,000 frankų; 
Austrijos—1,237,000,000 frank. 
Sumažėjo skolos vien: Anglijos 
—ant 2.944,000,000 frankų; Isz- 
panijos ant 394,000,000 frankų 
ir Danijns ant 98.000,000 frankų.

♦
• Norint apsaugoti vaisinius 

medžius nuo kirmėlių, reikia vir- 
szunę, kur yra lizdai kirmėlių, 
laistyti su czirszkiue vandeniu, 
kureme bus truputis praneuzisz- 
kos žaliosios parvos. Į kubilą 
szilto vandens reikia įdėt | sva
ro tos parvos ir paskui ją sutar- 
pinus, su tuom vandeniu ap- 
czirkszti gerai virszune obels ar- 
ba gruszios, geriausei tuojaus 
peržydėjus medžiui. Palaiszczius 
medį du kart, lizdai isznyksta; 
pagadinimas medžio lapų ne di 
delis. Kasztas ant išnaikinimo 
kirmėlių ant vieno didelio me
džio ne didelis: apie 3 kap., nes 
parvatojė ne brangi.

•• •
• Nekarta jau raszėme apie bū

dą nuiminėjimofotografiszkų pa
veikslų. su pagelba Roentgeno 
iszrastos szviesos, daiktų užda
rytų arba apvyniotų neperma
tomais daiktais. Redystė Pary
žiaus laikraszczio “Gaulois” da
rė eiles bandavonių, ir pasisekė 
jai nuimti paveikslus gromatų i

uždarytose kopertose, ne atida
rant jų. Isz tų paveikslų groma- 
tas tokias galima buvo persk ai 
tyti, bet ne visada: jeigu, ant 
paveikslo, gromata buwo para- 
szyta ant abiejų pusių, ant tokios 
nuimtos fotografijos abi pusi atsi- 
muszė drauge, todėl jau sunku 
tokias buvo perskaityti. Norint 
apsaugoti gromalą, taigi padary
ti ją tokia, kad jos paveikslo nė 
su ta Roentgeno szviesa ne ga
lima būt nuimti, užtenka apvy
nioti ją su cinine popiera, t. y. 
su tokia, į kokią peprastai arba
tą vynioja. Per tokią cininią po- 
pierą jau tojė szviesa ne pereiną, 
todėl ir teip apvyniotos gromatos 
paveikslo nuimti negalima.

• • *
* Nev Yorko laikrasztis “He- 

rald” raszo, buk vienas gyven
tojas Montrealiaus, Kanadoj, isz- 
rado naują kanuolę (anuotą). 
Jeigu tai teisybė, ką ansai laik
rasztis apie ją raszo, tai dėl jos, 
vieszpatystės turėtų iszsižadėti 
karės. Szuviams *czia  nereikia 
parako nė kitokių explioduojan- 
czių materijų.' Nauja kanuolė 
szaudant ne duoda nė jokio pysz- 
kėjimo ir gali į vieną miliutą lai
ko peleisti 260.000 kulkų. Prie
taisą naujos kanuolės gal būt pri
taisyta prie kanuolių kiekvieno 
didumo. Dviejų žmonių užten
ka ežia szaudymui; juo vamzdis 
jos yra ilgesnis, juo jis toliaus 
nesza: kulka isz kanuolės 6 pėdų 
ilgio perbėga, į pirmą sekundą, 
3652 pėdas, jeigu gi jos vamzdis 
2 pėdų - tai tik 864 pėdas. Ant 
iszmetimo kulkos, vieton parako, 
yra sutirsztintas oras.

\Vietines Žinios.

Chicagoj užsidėjo kliubas my
lėtojų grajįti ant Concertinų. 
Pirmas mitingas bus laikomas 
25 Balandžio, tai yra subatos va
karą, 7 adyną,Pulaskio Halėj, 800 
Ashland avė.; kiekvienas Lietu
vys turintis Concertiną ir norintis 
iszmokti grajįti ant to instrumento 
yra užpraszomas ant to mitingo 
pribūti ir įsiraszyti į minėtą 
kliubą Užpraszo Komitetas.

7 tos vardos Lietuviai repu- 
blikonai kliubo “Algirdo” laikys 
susirinkimą pas Szemaitį (vieto
toje Mondeikio) 584 Jefferson st. 
kampas 14-th pi., 8 adyną Suba- 
toa vakare, 2 d. Gegužio. VVisi Ba
nanai kliubo ir tie visi kurie nori 
prigulėti į republikoniszką kliubą, 
yra užpraszomi pribūti, nes bus 
apsvarstomi pereiti rinkimai ir 
kiti svarbus iszaiszkinimai kas- 
link musų kliubo.

F. P. Bradchulis, prez,

:— Chicagoj tapo policijos su
areštuota kokia ten Mary Ale- 
x <nder,kuri pasirodė esanti vado
vu plėszikų bandos. Isz tikro,da
rant kratą, rado jos gyvenime 
daugel visokių pavogtų daigių 
vertės per 2000 dol.

— Isz priežasties vargo, kokį 
kenezia teip ilgai sztraikuojanti 
Chicagoj siuvėjai, pavieezio rodą 
rengiasi įsteigti pageibosKomite
tus. kurie turės isztirti padėjimą 
vargą kenezianezių siuvėjų ir pa
gal iszgalėjimą pageibos reikalau- 
janezius suszelpti.

Pereitą nedėle dirbtuvėj feier- 
verkų,antGrosse Point, prigulia- 
czioj Chicago Firevork Co. atsi
tiko baisi expliozija, kurios dvi 
ypatus likosi ant vietos užmusz- 
tos ir 8 sunkiai ir pavojingai su
žeistos. Expliozija buvo teip 
smarki, kad stogas ir Lubos namų 
likosi sugriauti ir užgriuvo dir- 
banezias darbinįkes.

— Lenkai įsteigia Chicagoj 
žmonių universitetą. Isz Europos 
likosi pakviesti du profesoriai: 
Siemiradzki ir Kurcijusz, kurie 
pereitą nedėliąturėjo jau pirmuti
nes lekcijas, Pulavskio Halėj. A- 
part minėtų profesorių, tame 
žmonių universitete laikys skai
tymus ir kiti; terp tų musų vien
tautis Dr. Kodis ir jo moteris.

Isz Dr-tės Si mano Dau
kanto.

Pereitą nedėlią Dr-tė Simano 
Daukanto laikė netikėta susirin
kimą, ant kurio buvo aprokavi- 
mas įėjimų ir iszdavinių ant pe
reito teatro. Stovis rokundos yra 
tokis: Įplaukimo buvo $242,20.

Iszdavimų $167,05.
Atliko gryno pelno $75,15.
Tas pelnas tapo padalintas ant 

trijų dalių (nes teip buvo nu
tarta teatrą rengiant): viena dalis 
Dr. Stupnickiui, surėdytojui te
atro; antra aktoriams; treczia į 
Dr-tės iždą; iszpuolė ant visų 
trijų dalių po $25,05; teipogi 
nuo visų tų trijų dalių tapo pas
kirtas po 1,50 aktorkoms; tokiu 
budu į iždą Dr-tės įplaukė 
$23,55.

Toliau tapo iszmokėti kiti isz- 
mokeseziai Draugystės. Teipogi 
knįgiai parodė, kad Kovo mėne
syj tapo perskaityta isz knįgyno 
176 knįgų, kurias perskaitė tik 
patys sanariai Dr-tės; užtaigi nu
tarė atsiliepti į visus lietuvius 
mylincziua skaitymus, idant ir ne

prigulintiejie prie draugystės at- 
siszauktų į knįgyną ir imtų isz jo 
knįgas ant pasiskaitymo, nes tai 
kasztuoja tik 5c. ant nedėlios, o 
gali sau iszsirinkti knįgą kokią 
nori ir prisiskaityti ikvaliai.

Kas link naujų reikalų, tai 
Dr-tė nutarė įrengti sau lietu- 
viszką vėliavą (karūną). Tokia 
vėliava neatbūtinai reikalinga ant 
vigų tautiszkų apvaikszcziojimų.

Ant galo Dr-tė S. Daukanto 
nutarė iszreikszti papeikimą vy
riausybei Draugystės Apveizdos 
Dievo, kuri per savo neprilan- 
kumą ne atsilankė ant teatro ir 
jai pasiųstus tikietus atmetė at
gal. Atmetė isz tos priežasties, 
kad tikietai buvo prisiųsti ne ant 
pirmutinių suolų, o tik ant tre- 
cziųjų. Mums rodosi, kad ir tre- 
tiejie suolai nebuvo blogiausiais 
ir netoliausiai nuo scenos, nes ant 
vidurio salės, ir ant jų sėdin
tiems teip gerai buvo galima pri
siklausyti ir prisižiūrėti kaip ir 
ant pirmutinių. Matyt, kad vy- 
riausybė minėtos draugystės ne
nori gero velyti musų Dr-tei, už 
tai ir priežastį iszrado. Teip yra 
nebroliszkai; jeigu Dr4ė Apveiz
dos Dievo su mumis teip elgiasi, 
tokiu budu ir mus privers ly
giai . pasielgti—isz kur tada bus 
vienybė? Tikimės, kad ant toliau 
pames tą didę puikybę ir lietu- 
viszka Dr-tė teiksis dirbti su lie
tuviais isz vien.
Su guodone Dr-tė S. Daukanto.O

Mitingai.
Nedėlioj, 26 Balandžio, 34 

wal. po pietų, Salėje L. Ažuko 
“Lietuviszkas Politiszkas Su
si vienyjimas” laikys savo mitin
gą, ant kurio delegatus isz visų 
lietuviszkų kliubų užkvieczią 
pribūti. Pereitą nedėlią, per neuž- 
sižiurėjimą spaustuvės tapo isz- 
leista salė ir pertai mitingo ne
buvo, užtaigi dabar galutinai 
nutarta tapo laikyti mitingus 
paskutinę nedelią kiekvieno mė
nesio, salėje L. Ažuko

P. Jonaitis prez.

Tą paeziąnedėlią, tuojaus po su
mai, bažnytinėj salėj, Dr-tėGiedo- 
rių ir Muzikantų Dovido Kara
liaus laikys savo prieszmetinį 
susirinkimą, ant kurio wisi sąna
riai yra užkviecziami pribūti,nes 
bus rinkimas naujos administraci
jos. Už nepribuvimą, kora, pagal 
konstituciją, $l.oo. Teipogi už- 
praszome tuos, kurie norėtu pri 
prisiraszyti "prie musų Dr-tės pa 
kol da instojimas pigus, nes po 
sziam mitingui jau bus pakeltas.

Su guod. K. Kigas prez.

Tą paezią nedėlią, tuojaus po 
sumai, salėje L. Ažuko, bus mi
tingas administracijų visų Chi- 
cagos lietuviszkų draugysezių, 
reikale surengimo pikniko. Jau 
daržas yra nusamdytas ir su ge
ležinkeliu sutarta; užtai vyriau
sybės isz visų draugysezių te
gul pribuna.

Užpraszo Komitetas.

Subatoj, 25 Balandžio, 74 va
landą vakare, salėje D. Norbuto, 
8460 Superior avė., South Chica
goj, Lietuviszkas Republ. Kliu- 
bas 33 ežios vardos laikys savo 
mitingą, ant kurio visus czionyk- 
szczius lietuvius užpraszo pribū
ti. B. Galdikas, sekr.
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LIETU A .

Konstitucija

Suvienytu Walstiju.
, ėTasa,)

SK1 RSNIb 3. Jokia VValstija, be pristojinio 
Kongresso, ne gali uždetie jokiu m<»keszczių ant 
“tonnage”, užlaikytie kariumenia arba kariszkus 
laivus laike sandaros; ne padarytie jokiu derybų ar
ba kontraktu su kita VValstija arba su užrubežinia 
VValdžia, arba iusikisztie in karia, jeibent kada 
butu akluoaliszkai užpulta, arba jeigu rastųsi to
kiame netikėtame paojuje, kada nėra jokios vil- 
ties dėl atidėjimo veikmes.

ARTIKULAS II. 
Iszpildantis Departamentas.

PERSKYRIMAS I.
Prezidentas ir V icc-Prezidentas.

SKYRSNIS 1. Iszpildanti waldžia tur būtie 
pavesta Prezidentui Suvienytu VValstiju Ameri
kos. Jis tur laikytie savo urėdą per keturis metus 
ir sykiu su Vice-Prezidentu, iszrinktu ant tokio 
jau laiko, tur būtie renkamas sekancziu budu:

SKYRSNIS 2. Kiekviena VValstija tur pa
skirti, tokiu budu, koky legislatura parodys, skai
tliu ėlektoriu, lygei su skaitliumi visu Senatorių 
ir reprezentantu, kokie yra pripažinti Walstijai 
per Kongressa; bet jokis senatorius o ne reprezen
tantas, arba kokia ypata, užimanti urėdą pasiti
kėjimo ar pelno Suvienytose VValstijose, ne gal 
būtie paskirta in elektorius.

SKYRSNIS 3. Tie elektoriai turi susirinktie in 
savas VValstijas ir votuotie per ballota ant dvie- 
ju ypatų, isz kuriu vienas mažiausei ne turi bū
tie gyventoju tos paczios valstijos su jais. Ir jie 

■ turi padarytie surąsza visu ypatų, ant kuriu wo- 
tavo ir skaitliu votu dėl kiekvieno; aut kurio su- 

į raszo jie turi pasiraszylie ir užtvirtintie ir j y už- 
peczetyta nusiunstie in sostu rando Suvienytu 
VValstiju, ant vardo Prezidento Senato. Preziden
tas Senato, akyvaizdoje Senato ir Namo Repre
zentantu, turi atidarytie visus užtvirtinimus ir 
tada votai turi būt suskaityti. Ypata turinti di
džiausia skaitliu votu tur liktie Prezidentu, jeigu ne 
jokia ypata ne turėtu didesnio skaitliaus, tada, isz 

. penkių, aukszcziausiu ant suraszo, minėtas Namas, 
panasziu budu, aprenka Prezidentą. Bet prie rin
kimo Prezidento, votai turi būtie paimti no Wal- 
stiju ir reprezentacija kiekvienos valstijos turi 
tik viena vota. Quorum dėl szito reikalo tur su- 
sidetie isz sąnario arba sąnariu no. dvieju treczda- 
iiu tu VValstiju ir didesnis skaitlius wisu VValstiju 
tur būtie reikalingas ant aprinkime. Kiekviena 
syk,. po aprinkimui Prezidento, ypata, turinti di- 

, džiausiu skaitliu elektoriszku votu, turi liktie 
vice-Prezidentu. Bet jeigu ju likt u du ar daugiau, 

fturincziu lygei votu, Senatas tur aprinktie isz ju 
perballota vice-Prezidentą*).

. SKYRSNIS 4. Kongressas gali nusprenstie 
laika dėl paskyrimo elektoriu ir diena, ant kurios 
jie turi paduotie savo votus; diena tur būtie ta 
pati kiaurai Suvienytu VValstiju.

- SKYRSNIS 5. Jokia kita ypata kaip vien 
gamtiszkai gimusi ukesu, arba ji kęsas Suvienytu 
VValstiju, laike priėmimo szitos Konstitucijos, ne
gali būtie aprenkamas in ureda Prezidento; teip- 
gi jokia ypata ne gal būtie aprenkama i n ta ureda, 
kuris ne turėtu trisdeszimt penkių metu amžiaus ir 
ne butu buvias keturiolika metu gyventoju Su- 
vienytuVValstiju. j

SKYRSNIS 6. Atsitikime praszalinimo- Pre
zidento no urėdo, arba jo mirio, atsitraukimo, arba 
jeigu butu netikins dėl iszpildimo savo prigul- 
myscziu, tas urėdas turi pereitie ant Vice-Preziden- 
to; ir kongressas turi parengtie instata parodan- 
ty atsitikime: praszalinimo nuo urėdo, mirio, at
sitraukimo, arba lieti kuino, kaip Prezidento, teip 
ir Vice-Prezidento, kokis uredninkas tada tur už- 
imtie vieta Prezidento; irtokis uredninkas turi 
pildytie Prezidento priegulmystes tolaik, kol to
kios paines ne bus praszalintos arba pakol kits 
Prezidentas ne bus aprinktas.

SKYRSNIS 7. Prezidentas, paskirtame laike, 
turi gauti už sawo tarnysta alga, kuri ne gali bū
tie padauginta, nei pamažinta per ta laika, ant 
kurio jis tapo aprinktas, ir jis ne gali tame pat 
laike* gautie jokio kito užmoke^czio anei dova
nos no Suvienytu VValstiju, arba no jeibkokios 
isz j u.

SKYRSNIS 8. Pirm neng inst6s in pildima 
sawo urėdo, jis turi priimtie sekanczia prisiega ar
ba ūžt virtinima.

“Asz tvirtai prižadu (arba užtikrinu), jog Asz 
teisingai pildysiu ureda Prezidento Suvienytu 
VValstiju, ir, kiek galėdamas, užlaikysiu, užtarsiu 
ir saugosiu. Konstitucija Suvienytu VValstiju”.

PERSKYRIMAS II.
VValia Prezidento.

SKYRSNIS 1. Prezidentas tur būtie vyriau
siu komandierium armijos ir laivynas Suvienytu 
VValstiju ir kariaunos atskiru VValstiju, kada jos bus 
paszauktos ant aktualiszkos tarnystes Suvieny
toms VValstijoms; jis gali pasiteirautie ant raszto 
vyriausio petdetinio no kiekvieno isz pildancziu 
skyrių, ape jeibkoky dalyka kaslink prigulmysz- 
cziu jo urėdo; ir jis turi turetie valia ant susimi 
Įėjimo ar atleidimo už persižengimus priesz Suvie
nytas VValstijas, atmetus atsitikimus patraukimo 
po sudu (impeochment).

SKYRSNIS 2. Jis turi turetie valia, su prita
rimu ir pristojimu Senato, padarytie sandora, nu
tarta per du treczdaliu esancziu senatorių; ir jis 
turi, su pritarimu ir pristojimu senato, nominuotie 
ir paskyrtie ambasadorius (pasiuntinius) ministe- 
rius ir konsulius, sudžius Aukszcziausio Sūdo ir 
visus kitus uredninkus Suvienytu VValstiju, kuriu

*) Szitas skyrsnis atmainytas per 12ta "pertaisa. Žiūrėk 
pusi.

paskyrimai sziczia nėra kitaip parodyti, ir kurie 
tnr būtie instelgti per instatus; vienok kongressas 
STali per instatus pavcstie paskyrima tokiu ma
žesniu uredninku, kaip jiems nusiduos atsakau 
cziau: — Prezidentui vienam, augsztesniems šū
dams ar galvoms departamentu.

SKYRSNIS 3. Prezidentas turi turetie valia 
pnpildytie visas tuszczias vietas, kurios gali pasi- 
taikintie laike periraukos senato, sutelkdamas ko
misijos, kuriu laikas turi pasibaigtie pabaigoje ju 
sekanczios sessijos.

PERSKYRIMAS III.
Prigulmystes Prezidento.

Laikas nuo laiko jis turi praneszti kongressui 
apie stovy Unijos ir duotie ju apsvarstymui, to 
kius dalykus, kokie jam iszrodys neatbūtinai rei
kalingi ir pririnkus; netikėtuose atsitikimuose, jis 
gali suszauktie abu namus, arba katra isz ju; ir prie
puolyje nesutikimu terp ju, kaslink laiko atidėji
mo, jis gali atidėti juos ant tokio laiko, koks jam 
pasirodys atsakantesnis; jis turi rūpintis, idant in- 
statai imtu įsitikimai iszpildomi ir turi komissuo- 
tie visur uredninkus Suvienytu VVulaiiju.'

PERSRSKYRIMAS IV.
Patraukimas Prezidento po bausmia.

Prezidentas, Vice-Prezidentas ir visi civilisz- 
ki uredninkai Suvienytu Valstijų tur būtie prasza- 
linti no urėdo, jeigu taptų patraukti po sudu ir 
pripažinti kaltais: prigavystės, parsidavimo arba 
kitu didžiu prasižengimu ir prasikaltimu.

PERSKYRIMAS I. 
Sūdai Suvienytu VValstiju.

Tiesdaryszkagalybe Suvienytu VValstiju turi būt 
pavesta vienam Augszcziausiani Sudui ir tokiems 
mažesniems sudams, kokius Kongressas, laikas 
no laiko, paskirtu ir insteigtu. Sudžios abieju: aug- 
szcziausio ir mažesniu sudu—turi laikyti savo u- 
redus iki laiko, kol gerai užsilaiko, ir turi pa
skirtuose laikuose gauti už savo tarnysta alga, ku
ri ne gali būtie numažinta laike ju buvimo ant 
urėdo.

PERSKYRIMAS II.
Jurisdikcija Sudu Suvienytu VValstiju.
SKYRSNIS 1. Tiesdariszka valdžia turi ap

imtie: visus atsitikimus i n štatuose ir tiesose, pa- 
einanczicse nuo szitos konstitucijos, instatus Su
vienytu VValstiju, sandaras padarytas, arba ku
rios bus padarytos pagal ju randa; visus atsitiki
mus kaslink ambasadorių, ministeriu ir konsolių; 
visus atsitikimus jurisdikcijų: admiralystes ir ma
rini n kystes; gincaus, kuriuose Suvienytos Wal- 
stijos dalivaus; ginczus terp dvieju ar daugiau 
valstijų; terp valstijos ir ukesu kilos VValstijos; 
terp ukesu tos paczios VValstijos, terp ukesu at
skiru valstijų, terp ukesu tos paczios VValstijos, 
prisiszaukenczios žemes dovanotas per yvaires 
VValstijas; ir terp VValstijos ar jos ukesu ir 
svetimžeminiu VValstiju, ukesu arba padonu*).

SKIRSNYS 2. VVisuose priepuoliuose kaslink 
ambassadoriu, ministru ir konsuliu ir tuoste, ku
riuose VValstija bus viena pusią, Aukszcziausias 
Sūdąs tur turėti originaliszka jurisdikcija. VVisuo
se kituose atsitikimuose- pirmiau pažymėtuose, 
Aukszcziausis Sūdąs tur turėti appelatiszka juris
dikcija, kaslink instatu ir faktu, su tokioms isz- 
traukomis ir reguliacijomis, kokias kongressas pa
statys.

SKYrRSNlS 3. Sprendimas visu persižengimu, 
atmetus patraukimu po sudu auksztu uredninku 
(impeachment), turi būti atliktas per prisaikintus 
sudžius (jury); ir tokis sprendimas turi būti toje 
VValstijoje, kokioje minėti persižengimni tapo pa
pildyti, bet jeigu persi žengimas ne buvo papyl-- 
dytas jokioje VValstijoje, tai sprendimas turi būt 
atliktas tokioje vietoje, ar vietose, kokias Kon
gressas paakyrs per instatus.

PERSKYRIMAS III.
Parsidavimas.

SKYRSNIS 1. Parsidavimas priesz Suvieny
tas VVaistijas gali būti tik pakurstimu in kuria 
priesz jas, arba laikymas ju prieszu puses, paduodant 
jiems pagalba ir priėmimą. Nieks negali būti ap
kaltintas už parsidavimu, kol ne bus paliudijimu 
dvieju liudytoju in akis, arba kol apskunstasis ne 
prisipažins.priesz viesza suda.

SKYRSNIS 2. Kongressas turi tiesa nubaustie 
už pasikėsinimą priesz valdžia nužudymu arba 
konfiskuoti turtus, bet tik teip ilgai, pakol pasikė- 
sėlisyra dar gyvas; kaltė jo ant vaiku pulti ne- 
gal.

ARTIKULAS IV.
PERSKYRIMAS L 
VValstiju užrašzai.

Kiekvienoje valstijoje tur būti pilnas pripaži
nimas vieszu aktu, protokulu ir sudu veikalu kitu 
valstijų: o kongressas per abelnus instatus turi pa
duoti būda kokiu tokie aktai, protokolai ir veika
lai gali būti pripažinti ir iszpildyti.

PERSKYRIMAS II.
Privilegijos ukesu, ect.

SKYRSNIS 1. ukesai kiekvienos valstijos 
£ur turėti visas privilegijas ir tiesas ukesu wisu 
kitu valstijų.

SKY'RSNIS 2. Žmogysta apskunsta jeibkokio- 
je valstijoje už parsidavima, arba kita kokia pik- 
tadarysta, arba pabėgusi no sūdo, jeigu butu atras
ta kitoje valstijoje, ant reikalavijno iszpildanczios 
valdžios tos valstijos, isz kurios jis pabėgo, tur 
būtie lazduota dėl nugabenimo in valstija turin- 
czia jurisdikcija už jo piktadarysta.

Szitas skyrsnis atmainytas per lira Pertaisa. Žiūrėk to- 
liaus.

(Tolinus bus.)

ARTIKULAS III.
Tiesdarystes Departmentas.

APIE

ŽEMIA ir KITUS SWIETUS;
JŲ BUWĮ ir PABAIGĄ.

Pagal Hei įpeni ji.
-------o------
(Tjtsa.)

Nes saulės spinduliai jį szildo. Taigi, jei
gu saulė ne szildytu vandenų, negalėtu pasidary
ti debesys, taigi ne butu lytaus, nuo kalnu ne ti
kėtu upeliai, isz k irių pasidaro didelės upės plau- 
kenczios į jūres, ardanczios savo krantus, džlie- 
janczios kaip kur laukus, nesziojanczios laivus, 
varanczios malūnus arba kitokius įtaisus, maitinan- 
czios daugybę žuvių ir kitokių vandenų gyven
tojų einanczių ant maisto žmonėms; upės duoda 
žmonėms ir žvėrims vandenį. Jeigu ne saulė — 
nebūtu to visko. Ar žinote nuo ko paeina vėjai? 
Wėjas yra tai krutėjimas arba slankiojimas oro. 
Bet kodėl oras slankioja arba kruta, traukia į wie- 
nji szalį? Padėkite ties cibnderiu deganczios tam
pos plunksnele arba lengvu popierėlę, pamatysi
te kaip jos pasikels augsztyn: isz cilinderio ver
žiasi oras į wirszų, nes nuo 1 unpos liepsnos oras cilin’ 
deryj įkaista ir todėl kyla augsztyn. kaipo leng
vesnis, į jo gi vie'ę veržiasi neįkaitęs, svarbesnis; 
per apaczios skylutes; skylutes apaczioj padarytos 
tyczia tam tikslui, idant oras galėtu įsigriebti prie 
liepsnos: jeigu jas užkimszime — lampa rūksta ar
ba gesta; iszvirszaus per cilinderį oras įeiti ne- 

Igal, nes tuom kelių veržiasi įkaitęs oras. Teipjau 
visur įszilęs or.is kyla augsztyn į szaltesnes vietas, 
o į jo vietai priplaukia oras szaltesius. Tokiu bu
du pasidaro vėjai. Ties žemės ekvatoriumi saulė 
labinus įkaitina žemę, neng apie polius, todėl ir 
oras ties akvatoriumi labinus įknitęs kyln nug-ztyn 
ir nuo ten plaukia pūlių link, kur vėl atszala ir nu
sileidžia žemyn ir nuo ten vėsus oras, kaipo sun
kesnis plaukia apaczia ekvatoriaus Imk, kur vėl 

I įkaista ir teip nuolatai.Todėl turime visada du nuo 
latiuiu vėju: vienas sziltas plaukentis virszum, 
kitas gi szaltas apaczia. į prieszingji szonp. Apart 
to, visur kur ant valandos įka sta oras, gal pasi
daryti vėjas. Taigi, jeigu ne saulė, nebutu vėtrų 
iszgriaunanczių kaip kada kaimus ir miestus, nebu
tu ir paprastų vėjų, ne butų ir audrų. Argi tai 
ne žingeidu, jeigu rata vandeninio ir vėjinio malū
no varo ta pati pajiega, ir kad ji paeina nuo sau
lės? Arne žingeidu, kad ta pajiega pavasaryj tal
pina ledą, szildo musų kuuą, d uola gyvybe aug
menims, ji yra priežaszvzia lytų ir audrų, bet tei- 
Įiosgi szelpia kelionėj jurinįką, stumia jo* lai
svą, suka sparnus m alūno ir kitokiu maszinų.? 
\Viską tą daro saulė. Besaulės ne butu nė jokio 
krutėjimo ant žemės. Be saulės ne butu ant žemės 
augmenų, nes augmens tamsoje ir be szilumos aug
ti ne <n<l; jeigu gi wel ne butu augmenų, nieks 
ant žemės gy wenti ne galėtu, nes kaip žvėrys, teip 
ir žmones turi kuom nors maitytiesi, idant gyvais 
pasilikti. Wal gydany duoną, abuolį, arba kitokį 
vaisių, ne galime užmirszti, kad jį tarime peršau
tos prisidėjimą; ir valgydami mėsą turime žinoti, 
kad ir ją mes turime per tą patį saulės prisidėjimą; 
nes neturėtume ir mėsos, jeigu ne būt augmenų 
maistui žvėrims. Saulės spinduliai puldami ant 
medžių arba kitų augmenų lapų gaivina tuos aug
menis. bet ne nyksta, jie tik iki laikui pasilieka pa
sislėpę augmenyje, ir valgydami vaisių arba mėsą, 
tai maistas tasai |>adirba musų viduriuose sziluiną, 
kuri ir yra užlaikytoja musų gyvybės, per ją mes 
tinkame į darbą. Be tos szilumos, kokią turime sa
vo viduriuose, ne galėtume gyventi: sziluma — 
tai musų gyvastis, o tą szilumą mes turime nuo 
saulės spindųbų, kurie seninus puolė nuo saules 
ant auganezių jawų ir visokių vaisių, užlaikė kol 
reikėjo jų gyvybę ir pasislėpė iki laikui. Teipjau 
ir mes ilgai ne galime gyventi l>e saulės szviesos; 
tą jau galime ir pats lengvai patėmyti, nes žųiogus 
nuolatai būnantis tamseine kambaryj būva iszba- 
lęs, ligūstus; saulė yra užlaikytoja musų sveika
tos ir gyvasties. Jeigu kūriname ugnį, tai liepsna 
jos lygiai paeina nuo saulės spindulių, kurie seiliaus 
szildė medį arba augmenis, isz kurių pasidarė per 
amžius akmeninės anglys, pasislėpė ežia ir pasi
rodė vėl liepsnoje kaipo sziluma ir szvieša, nes 
saulė yra szaltiniu szilumos ir szviesos. Jeigu ku
riame po katilu garinės maszinos ir paleidžiame 
ma-ziną, tai karsztis ugnies szildantis katilą paei
na nuo saulės — taigi masziną varo saulė. Tokiu 
tai budu saulė yra tai priežastis visko, kas darosi 
ant žemės; ji \ra didžiausia pajiega, kuri viską 
atlieka. Be szilumos, kokią jaueziame savo vidu
riuose neįstengsime pakelti rankos arba.koją, ne a- 
tidarysime lupų; be szilumos n« atsiras galvoje 
nejokia mislis. (Atszales numirėlis neatliks nieko). 
Szilumą gi tą mes kalti saulei* Taigi be sau
lės neįstengtume atlikti nė jokio darbo, nė jokio 
pasikėsinimo; ne jokio noro, nes ir noro neturėtu
me; nė pakrutinsime maszinos, o labiausei — ne 
rastume sau maisto; besaulės ne butu atsiradę 
ant žemės nėjoki gy vi sutvėrimai. Saulė yra mu
sų tėvu, o podraug ir galingu ponu ir valdytoju- 
mi musų žemės.

Sesutes žemes: planetos ir jos sądragiai.
KAS TAI YRA PLANETOS IR KAIP JASGALIME PAŽĮTI?

Iki sziol kalbėjome apie tuos dangiszkus svie
tus, su kuriais musų gyvenimas arcziąusei riszasi; 
nuo kurių musų būvis priguli; pereikime dabar 
prie kitų svietų. Nes apart saulės, žemės ir mėnu
lio yra dar milijonai kitų dmgiszkų svietų isz- 
mėtytų po neiszmieruotus ruimus, kurie mums ro
dosi kaipo žibanti žiburėliai, žvaigždės ant dan
gaus. Lszėję gražią kokią naktį, pakelę akis augsz
tyn,matome lyg rodusi kokią bedugne, po kurią isz- 
mėtyti žiburėliai. VVeriesi į galvą klausymai: kas 
tai yra tie žiburėliai augsztybėse? kas ant jų yra? 
isz kur jie atsirado? kiek jų gal būti? Pradedame 
labinus tėmyti į vieną kokią atsižyminezią, neng 
į kitą, nes isztikro ne visos vienokiai iszrodo; 
iszpalengvo dailesnės ar szviesesnės labinus pa
traukia musų akis. Rodosi lyg vienos žvaigždės 
nuolatai su mumis erzinasi, blizgėdamos savo mel- 
sva szviesa, kuri k <s valandą rodosi lyg trupu
tį užgesta, tai vėl plykstelėja visa pajiega savo 
szviesos, kaip szviesa ugnies; isztikro tos žvaigž

dės dega, teip kaip ir musų saulė. Kitos vėl 
žiba vienodai, lygiai, teip kaip musų mėnulis, 
nes isztikro tos ne dega ir neturi savo locnos szvie
sos, jos žibina paskolinta nuo saulės szviesa, teip 
kaip mėnulis arba ir musų žemė. Jeigu tėmytume 
tuos paskutinius svietus, kurie paprastai mums ro
dosi didesni už kitus, lengvai pam itytume, kad jie 
Keliauja isz palengvo svieto ruimuose, atsitolina 
nuo žvaigždės, szale kurios pirma buvo; kitos gi 
žvaigždės su bbzganezia szviesa pasisilieka nuola
tai ant vietos ir tik rodosi mums lyg su visu dau
gumu kad keliautu apie musų žemę isz vakarų į 
rytus, bet tas, kaip žinome, vien mums teip rodosi; 
todėl terp tųdangiszkų svietų galima atskirti dvi 
veisli: la žvaigždės nekrutanczioss stovinezios ant 
vietos, žibanezios savo locna szviesa, dar deganczios 
kaip ir musų saulė; tuos svietus vadiname sto- 
vineziomis žvaigždėmis; 2a, svietus, kurie mums 
rodosi didesni neng stovinez os žvaigždės, žibm- 
czius vienokia szviesa, paeinanezianuo siūlės; tie 
svietai isztikro keliauj i svieto ruimuose, teip kaip 
ir musų žemė. Kelionė tų d mgiszkų svietų paei
na nuo to, kad jos. teip kaip ir musų žemė keliau- 
a aplink saulę. Tie begauti apie saulę dangiszki 

svietai tapo praminti planetomis, tai yra keliai- 
viais, nes jie keliauja aplink saulę. Planetos tai 
svietai ne perdideli, nes visgi mažesni už saulę; 
rodosi jos mums didesnės už žvaigždes vien todėl, 
<ad jos daug areziaus nuo žemės neng stovinezios 
žvaigždės. Wisos planetos yra tai toki jau apva- 
us apskrieziai kaip ir musų žemė; visos sukasi 

aplink savo aszį isz vakarų į rytus; visos* apart 
to dar keliauja pryszakin, teiposgi isz vakarų 
, rytus bėgdamos. Musų žemė keliauja aplink sau- 
ę, todėl vadiname ją teiposgi planeta. Didžiųjų 
įlanetų isz viso, skaitant tame ir mu<ų žemę, yra ne

daug. nes tik 8; apart tų dar skaito apie 300 ma
žų planetų, tokių kurių be pagelbos padidinanezių 
stiklų, arba be didelių "žipronų, negalima matyti. 
Tasmažo-i t.s planetas v Jlina planetoidoms, t. y. 
mažomis p 1 a n et om is arba asteroidais. Pla
netos atsiranda ne vienokioje tolumoje nuo sau- 
ės: juo toliaus katra isz jų atsiranda nuo saulės, 
uo keliaudama apie tą paskutinę didesnį turi api

bėgti ratą. Kelias, kuriuomi planetos bėga aplink 
saulę, ne y r < ratas bet teip vadinama e 1 i p s a, t.y. 
suplotas ratas, t. y. keliu tokiu jau, kokiu bėga ir 
musų žemė keliaudama aplink saule. Planetos ne 
vienokio yra didumo: isz 8 didžiųjų planetų: 4 yra 
mažesnės ir pagal savo sudėjimą ne daug kuom 
nuo žemės atsiskiria; tos planetos atsiranda 
areziaus saulės; vadiname jas vidurinė m i s 
arba a p a t i n ė m i s; 4 likusios didesnės yra už 
žemę ir jos yra kitokio sudėjimo; atsiranda daug 
toliaus nuo saulės ir vadinasi v i rszutinėm i s.

’erp apatinių ir virszutinių atsiranda anos ma
žosios, kurias pavadinome p 1 a n e t o i d o m is. 

>lanetoms likosi duoti vardai senovės graikų 
arba rymionų stabmaldiszkų dievaiezių, Teip, 
ja veikslai!, planeta atsirandanti areziausei saulės 
i kosi praminta vardu dievaiezie Merkuro (teip 

vadinosi pas stabmeldžius ryniionus dievaitis pro
tėjų ir vagių); planetą atsirandanezią toliaus— 
jraminė vardu Wenus (deivės meilės ir mergų);

ant treczios gi vietos yra musų žemė; ant ket
virtos praminta vardu karėsdievaiezio Marso; 
.toliaus yra Jupiter, Saturnas, Uran ir Neptūnas.

APATINES PLANETOS.
Kaip augszcziaus paminėjome, isz visų plane

tų areziausei saulės atsiranda M e r kurą s; yra 
tai maža planeta, kurios aszis ne isznesza nė pusės 
ilgio žemės aszies; visoj savo įtalpoj jis 17 kart 
mažesnis už žemę, teip kad į musų žemę įtilptu 17 
tokių- apskriezių kaip Merkuras. Planetą tą sun
ku Lyra be žiūrono matyti, nes ji yra arti saulės ir 
nuolatai ją saulėsszviesos spinduliai uždengia. Ga
lima jį matyti’tuojaus saulei nusileidus, arba priesz 
pat jos užtekėjimą, szale saulės. Merkuras atsiranda 
8 milijonai lietuviszkų mylių nuo saulės. Sukasi jis 
aplink savo aszį visai teip, kaip musų žemė, t. y. 
apsisuka apliuk ją į 24 valandas, aplink saulę gi 
jis apkeliauja daug greieziaus, nes užtenka jam 
ant to 88 dienų, nes, kaip jau augszcziaus sakė
me, yra jis daug areziaus saulės neng žemė, to
dėl kelias jos aplink saulę bus daug trumpesnis 
neng žemės. Taigi ant Merkuro kur kas tur būt 
szileziaus neng ant musų žemės: ežia mes gyven
ti ne galėtume. Merkuras nors mažesnis už žemę, 
bet užtatai daug už ją tirsztesnis, stangesnis. Ma
žai apie jį težinome; nežinia ar jo pavirszius, teip 
kaip ir žemės, susideda isz žemės ir vandenų, ar 
yra ant jo oras ir debesys uždengenti nuo saulės 
karszezio jos gyventojus, jeigu ant jo jie yra; neži
nome visai ar ant Merkurio yra vandens.

Wenus» Po Merkurui eina antra planeta, 
Wenus. Nors ant jos jau ne teip karszta, kaip ant 
Merkuro, bet visgi kur kas karszcziaus neng ant 
žemės; dar ir ant jos mes turbut gyventi negalė
tume. Wenus atsiranda vidutiniszkai 14500000 
mylių nuo saulės; jįjė nedaug ką mažesnė už mu
sų žemę. Pagal jos padėjimą, mes galime ją ma
tyti, teip kaip ir Merkurą, arba tuojaus saulei nu
sileidus, arba priesz pats jos užtekėjimą, bet kad 
jos kelionės apie saulę takas atsiranda toliaus neng 
takai Merkuro, todėl mes ją galime matyti ilgiaus, 
nes ji gal toliaus nuo saulės atsitolinti. Szvie
sa jos didesnė ir skaistesnė neng kitų planetų ir 
žvaigždžių ir todėl lengva ją yra pažinti. Apie 
saule ji apkeliauja į 224 musiszkių dienų, taigi 
metai ežia yra trumpesni neng pas mus, nes turi 
tik 224 dienas; apie savo aszį apsisuka ji į 23| 
valandas, taigi diena ežia yra trumpesnė ant f 
valandos neng ant žemės. Aszis planetos AYene- 
ros labjaus yra pasilenkusi prie kelio kuriuomi 
ji keliauja, todėl skirtumas ilgio dienos ir nak
ties ežia per isztisus metus būva daug didesnis 
neng ant žemės ir todėl skirtumas oro visokiose 
metų dalise tur būt didesnis. Wenus dar mažai 
yra isztirta; apie ją mažai težinome.

(Toliaus bus.)



• LIETUVA.

ragaukite wagį!
Jonas VVolodkeivy ežius paei

nantis isz Smvidkų rėdybus, Kal- 
warijos paw. Kirsnos ivaitystos, 
kaimo Turiszkių, 28 metų am
žiaus, ativažiaivo jis 2 dieną Ba
landžio pas saivo pažįstamą An
taną Juszinską ir iszbuivo ežia 6 
dienas. Iszėjus Juszinskui į darbą 
ant dienos, ans likosi ir žadėjo 
eiti ant naktinio. Pasilikęs wiens 
namiejie, iszėmė isz boxo 40 dol. 
ir cidabrinį laikrodėlį ; | pasakęs 
gaspadinei kad eina sair tabako 
parsineszti^ kaip iszėjo, teip ir ne 
grįžo namon. Ansai wagys yra 
apskritaus weido, 6 pėdų augsz- 
czio. Pirszto ivieno negal sulenk
ti. Jeigu kas jį pagautu, tai pra- 
szau duoti man žinia ant antraszo< 
szito: Ant. Juszinskas, Mont 
Carinei Pa.

Padekinvonė.
Milville, N. J., 20 Balandžio, 

1896.—Siuncziame szirdingiausią 
aeziu^uod. kn. J. Kaulakiui, ku
ris teikėsi pribūti į musų mies
telį ir iszklausyti mus welykinės 
spaiviednės ir sustiprinti dwasisz- 
kuose reikaluose. Suguod.

ivardu wisų J. Mataitis.
Balius! Balius!

Subatoj ir Nedėlioj, 2 ir 3 d. 
Gegužio, bus pirmas pavasario 
balius pas L. Ažuką, 3301 Au- 
burn avė.į ant kurio grajįs pui
ki muzika, bus szokiai ir kitos 
zaboivos, ant kurio wisus lietu- 
wius užkivieczia atsilankyti.

Suguodone L. Ažukas (3—5)

Grand Opening.
Atidaręs naują lietuiviszką sa- 

liuną po nr. 4612 Atlantic st. 
rengiu balių įkurtuivių ant su- 
batos ir nedėlios, 25 ir 26 Balan-

Ant pardawimo gera buezer- 
nė, drauge su grosernia; gera* 
biznis dėl lietuwio, nes aplink 
daugybė lietuwių gywena; randa 
pigi. Parduoda labai pigiai. Atsi- 
szaukite pas F. Majauską. 8737 
Commercial avė., So. Chicago 
III.____________ (25—4)

Isz priežasties wažewimo in 
Europą parduodu už pusę prekės 
gerą mesinyczią (buezerne ir gro- 
sernę su arkliu, įvežimu ir wisoms 
prietaisoms. Turi būt parduotas 
szį mėnesį. Gera ivieta dėl lietu- 
wio kalbanczio’ lenkiszkai, nes 
jau biznia^yra nuo 6 metų isz 
dirbtas. Atsiszaukite prie locninį- 
ko Konstantino Czapek, 4426 
Wood st., Chicago. (9—5)
Ant pardawimo 3 Pentru mū
rinis namas su lotu; ant pirmo 
pentro saliunas ir salė dėl balių, 
mitingų ir weselyjų, o ant antro 
ir treczio pentro talpinusi 6 fami 
lijos; arti lietuiviszkos irlenkisz- 
kos bažnyczių; gera wietadel ^vi
sokio biznio; pati randa atnesza 
$80.oo ant mėnesio. Atsiszaukite 
į redakciją Lietuivos, arba pas 
A. B. Chmielewskį, 771 W. 
21-st., Chicago, III. (9—4)

— Pirmas lietmviszkas saliunas 
Chicagoje L. Ažuko, ponr. 3301 
Auburn avė. ir kerte 33czios 
arti lietuiviszkos bažnyczios. 
Užlaiko tviska czystai ir puikei. 
VVisada szaltas alus, puikus li
keriai ir kivepenti cigarai. Užlai
ko puikia salia dėl mitingų, wese- 
lijų ir kitokių zoboivų. Jeigu isz 
kito miesto ativažiuoja lietuiviai. 
gali atsilankyt ir spakainiai per- 
nakivot, teipogi ir rodą gaut.
The Richin Bark Reuma- 

tism.
Yra tai naujai isz- 

rasta gydykla nuo daugel ligų: kaipo tai: ap
saugoja* dantie nuo trupėjimo skaudėjimo ir pu
vimo smegenūr-uilaiKo juos wisada baltais 
ir czystais iki senatwei: geriausei gydo reu
matizmu. skaudėjimu strėnose, kauluose, persza- 
lim$, putmeną, drugį, kaltūnu ir uždegimu. Szita 
nauja gydykla yra pripažinta mokvtu daktaru 
ir uztwirtinta per Amerikos waldžia. Kas da 
nepagijote isz augszcziau minėtu ligų, atsiszau
kite m mus o gausite patentuotas gydyklas.

Nuo dantų skaudėjimo 1 bonkute* 25e, 3 bon- 
kutes už |1,00 perexpressį.

Nuo reumatizmo: 4 bon kos už f3.00.

PIRMA LIETUM 1SZKA
BAZNTCZIA ARKANSE.
Geria ūse wieta de! farmeriu yra pawietas Prai- 

rie, walsteje Arka tiso. Jau tenai apsipirko dau
gybe lietusiu ir iip.iaytveuo lietuwiazkas kuni
gas J. Balceuiczius ir pastate lietuwiszka ba- 
žnytelia. kurios ir patveikela cze paduodame. Ta 
vieta, kur liettnviai ap«igyweno. praminė

“L 1 ET U W A”.
Wisi. kurie norite pirktis geras farmas. atsi'zau 

kitę in redakcija “Lietuvos" 9M— 33-d St.. Cbi- 
cago, 11!.. arba ra«zykit pas Juoza Butku, Bos 
83. Uazen. Ark., arba iii kompanija

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

hVI/ A II Auksitastikru H UI KAI! kar HUksu Lai
krodėlis Ir len

ciūgėlis bus prisiųsta kiek- 
s'ienani nnt paniatimo ir isz- 
exaniinawojnno kas is/.kirps 
ir prisius szita apgarsinima, 
su -awo pilnu wardu ir adre
su. Yra lai Tikras Ameriko-
niszkas Laikrodėlis, auksi
tas tikru 14 karatu auksu.su 
Tikrais Amerikomszkais wi- 
duriais. gwarantuotas ant 20 
metu ir iszrodo kaip Tikro 
A Ukso ka kaszsuoja $40. Ap
žiūrėk jy nuejas ant expre«o 
ir jeigu mielini kad gana yra 
pigu, tai užmokėk. F7.50 ir 
katztus expreso ir laikrodė
lis tawo. jeigu ne tinka, tai 
nemokėk nieko.Gražus auk-

šita lenciugely, kakltoae krautuwese mokėtum 
43,gausi priėjo už dyka.

MUSU DOIV ANOS.

Dwiraczlai. — (Isz antrų rankų).
No I — $40,oo.
No II — $30.oo.

NoIII — $25,oo.
No IV — $20,oo.

GERIAUSE Siuvvama maszina yra Lietuwa, No L Pre
kė tiktai $2Loo; Gwarantuota ant 10 metų.

Nauji dwiracziai.
No III — $50,oo.
No IV — $45,oo.

No I — $70,00 
No II — $60,oo.

Grajyjanczios dėžiutes, 
užsukamos .su rakeziu-' 
ku. No I — $17,oo.

No II — $I0,oo.
No III—$7,oo.

Zinronai.
No I — $10/oo.
No II — $6.50.
No III —$4,50.

Naujausio gatunko laikrodėliai. Luksztai isz “Silver Nie
kei”, iszrodo kaip gryno sidabro, gražiausei iszmargyti. Su EI 
gino widuriais, tiktai $8,00. Jeigu netiks, sugražinsime pinįgus-

ADRESAWOKITE TEIP: KELPSCH, NOREIKO & CO.
. 356 IV. 12th Street, CHICAGO. ILL.

džio, ant kurio grajįs puiki lietu- 
wiszka muzika, bus szokiai ir ki
tos žabo tvos, už tai wisus aplinki
nius lietuwius užpraszau atsilan
kyti. Su guodone P. Kareckas.

G romutes ant paczto.
2 Andriuszis Juozas.
6 Bagdonis Jurey
7 Baltyzes Franciszka

20 Birbalas Piter
21 Bite Kazimir
52 Domereckis John
58 Dykas Tomasz
80 Giedialas Frau k

120 Jankoįvski Jozef
132 Kausnauckas Mikitas.
136 Kiertonis Dominic
137 Kiepas Jau
173 Macziulis Pit.
235 Petrihi Peter

The Richin Bark Medical Co. 
3132 Emerald avė. Chicago, III. 
____________________(9—5)___________________

Daktaras M. J. Stupnickis 
geriausei ir pigiausei gydo wiso 
kias ligas. Rodyjame wisiems 
lietuiviams sawo reikaluose krei
ptis pas jį, busite užganedįti. 
Neturtingus lietmvius gydo už 
dyka kas panedėlis tarpe 9tos ir 
12tos adynos widurdienio. Adre
sas: 3121 Laurel st. Telefonas:
Yards 695

NAUJA LIETUWISZKA
IGrocerne ir Buezerne

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

tus. cukru. sardinkas ir wisus kitokius žvalgomus 
daiktus. Taworai szwieži ir czystai užlaikomi, o 
prekes pigesnes kaip wisur.

ATEIK BROLI PAMATYTIE 
IR TO WISO pabandytie:

8737 Commercial av., South Chicago.

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

DYK SI *:ausi sz’t» 17.50 werta laikrodėly ir len- 
VI tini ciugely, jeigu pirksi arba parduosi SZE- 
SZIS tokius, Kaszyk szendien. nes ta preke yra 
tik ant 00 Cienui.

CZEDYK PINIGU
BEN. ABOTT,

n Sukcesorius
M. RUBIN’O.

Paduod“ dėl žinios wisu, kad asz 
dabar užlaikau didžiausia krautuivia:

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

ir kad nuo 1-mosd. Kowo parduodu wiaus tuos 
gervinus po tokia pigia prekia. kaip kad “nhole 
sale” aztoruose, per ka kiekvienas pirkdamas 
gerymus pas mane, užezedys sau nuo 25 iki 50c. 
ant dol. Nepamirszkit numerio1

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

(6—6)

Kam Jums waikszczioti pas 
žydus ir būt jų apgaudinė 
tais, kad wiską galite gauti p-»s 
lietuivius da pigiau kaip kitur. 
Jeigu ko reikalaujate, atsiszauki
te į J. M. S. Package Co., o gau
site iviską. Ji užlaiko siuivamas

237 Petrila Peter
' 245 Prankeivicz Mateusz

297 Szkadoįvsky R.
303 Trumpus Stanislaus
319 VVisztarta Tamosz
336 Zukszas Peter

Pajiesz kojiniai.
Pajieszkau SaliamonoStrimaiczio, pa- 

einanezio isz gub. (Suwalkų, paw. Wla- 
dislawowo, kaimo Keksztų: kas apie jį 
žino, teiksis daneszt ant adreso szito:

Ign. Czesnaivyczius
, 519 Columbia avė., Baltimore, Md.

Pajieszkau Leono Griciaus, paeinan- 
czio isz Lūkės parap., Szauliu paw., 
gub. Kauno; teiksis atsiszaukti ant ad
reso szito: John Dixon
1202 S. Santa Fe avė. Puebla, Cal.

maszinas senas ir naujas, nuo $13 
iki $30, givarHlituotus ant 20 me
tu; teipogi drukuojamas maszL 
nukes, laikrodėlius, lenciūgėlius, 
žiedus, abrozus, grajijamus in
strumentus ir t.t.

GERIAUSIA UŽEIGA
dėl Lietuviu

— pas —

R. Susmana
61 Hudson Avė.
Brooklyn. N.Y.

Užlaikau szaltą alų, tikrą ru
ginę degtinę ir cigarus iszz pat 
Turkijos.

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

A. SILHH <3. CO. 
551-555 Blue Island Avė.

kerte 18-tos ir Loomis ui., CHICAGO.
Užlaiko didžiausią krautun’ę

D R AP ANŲ ir AP AUTU WO
Didelis sztoras pilnai uživerstas rietu- 

wems naujausių ivasarmių paltų, žiponų, 
kelnių, kepurių, skrybėlių, marszkinių, 
czewerykų, ir t. t., o prekės pigiausios 
kaip ivisur. Prie to užlaiko ^visokius 
kufarėlius, dėžiutias (vvalizas). Paran
kiu yra priįvažiuoti, nes streetkariai pri
eina isz wisų dalių miesto.

Lietuivys Kazimieras Ramanauskas, 
kurį cze ant fotografijos matote, yra kler
ku toje krautuivėje ir lietuiviams, tenai

perkantiems, patarnauja isz szirdies. Parodo tikrus taworus ir 
paduoda teisingas prekias, per ką kiekivienas -perkantis gali būt 
tikru, kad gaus teisingą taworą ir nė ant ivieno cento nebus ap
gautu. O .

Pajieszkau saivo draugo Kazimiero 
Areszuno: pereitą wasarą jis dirbo mai- 
nose Grupe Creck. III., o dabar nežinau 
kur. Kas apie jį žinotų, teiksis daneszt 
ant adreso szito:

J. Urbas! Box 23. Hazen, Ark.

Biblija!!
Bibelės, tai ėsti ivisas sziventas 

rasztas Senojo ir Naujojo Testa
mento (ivokiszkoms literoms, 
nes kitoms, mus'kalboj nėra),1456 
pusi, skuriniuose luobuose su pri- 
siuntimu į Ameriką 2,00 dol. Nau
jas Testamentas, teipjau su prisiun 
timu, h35c. Naujas Testamentas 
žematiszkas ir su prisiuntimu į A- 
meriką, 35c. Gaunamas pas VV. 
Kalivaitį Tilžėje. Pinįgus pasali
na poperiniais bei paczto markėse 
gromatose siųst ant adreso: W. 
Kalvaitis Tilsit (Germania).

Ant pardawimo labai pigiai 
arti lenkiszkos bažnyczios, ant 
Bridgeporto, lotas su namu ant 5 
familijų; už tai parduoda labai 
pigiai,kad jo locninįkas iszivažiuo- 
ja į Europą. .Atsiszaukite po nr 
915 James avė. Chicago, III.

(2-5) “

UETUWTSZKAS SALIUNAS. 
Kasparo Majausko.

3357 Fisk St. CHICAGO.

JB^aptieka
— Geriause lietuiviszkai-lenki- 

szka Aptieka Juozo Leszczynsko, 
po nr. 3315 Izt-HmU-s^., 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 Czetvvergais ir Nede- 
lioms no 10 iki 12 adyn. ividur* 
dienio ir daktaras W. Statkevvi- 
czius randasi kožname laike. Ant 
pareikalaivimo gali paszauktie in 
aptieka per telefoną kiekwiena 
daktara, koky kas nori ir kožnoje 
ivalandoje. Teipogi ant pareikala- 
wimo iszsiunczeme yivairias gy- 
diklas wisur, atsakome laiszkus 
ywairiose kalbose ir gydome ly
gas per laiszkus.

Telefonas Yard 709

Kas prisius 25c. gaus peczetį 
su saivo ivardu ir praivardia, kū
rėme teipgi bus plunksna ir ala- 
įvėlis raszimui. Kas nuduoda 
saito adresą, tam iszsiuncziame 
iviską per expressą Adresuokit:

J. M. S. Package Co.
3307 Fisk st., Chicago, UI.

liras. M. Meyeroivitz,
v

?pecijaliszka» gydltojas

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 ir gyvenimas

17k9 ?Vf?2th Chicago.kerte Jefferson St. “
. i nuo 8 iki 12 ryto

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

Telefonas: Main 4838.

Geriausias Kelias
dėl pasažieriu isz

Lietuvos, Lenkijos, Rossijos
ir atgal per nauja garlaiwinia linija

BALTIC LINE.

Jeigu nori persikraustyti in 
kitą M ietą, tai nueik pas

AUGUSTĄ KILEIVICZIU 
3252 Laurel str. ant 3 pentro, 
užpakalyj; jisai perkraustys už 
pigiausę prekę. Teipogi pristato 
wisiems lietuiviams anglis į na
mus pigiau kaip kiti. Wisi eikit 
pas lietuivį. (16—5)

HILLE’S FOTOGRAFAS, 
3452 S. Halsted ui. 

Nujima puikiai Fotografija*, už tuziną tiktai 

$2.00
Antwe»eliu ir kitokiu reikalu nujima Fotogra 

fijaa kopuikiauaei.

Ant pardawiino mūrinis 2 
pentrų ir su basmentu namas, 
turintis 11 ruimų; teipogi užpa
kalyje medinis namas ir twartas. 
$25 atnesza randos ant mėnesio 
Wertas yra $4.000, o parsiduoda 
už $2.900. Atsiszaukite prie loc- 
ninįko, 3220 Auburn avė., antras 
namas nuo liėtuiviszkos bažoy- 
czios. (2—5)

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

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

MAX DRZEMALA,
— LENKISZKAS —

Adwokatas,
praktikaivoja ivisuose suduose, 

iszpildo saivo dalikus teisinga ir 
gerai.

Rodijame wisiems lietuwnikams 
eitie pas Drzemala gerausi apgi- 

neja prowu.
Ofisas: 23 Metropolitan block.

163 Randolph St.
Giwenimas ISS&'N. Halsted St.

Telf. N. 4923

Nauji, gražus, plieniniai garlaiviai eu tvisoms naujausioms prietaisoms plaukia tarp
STETINO ir new yorko.

Szios linijos garlaiviai plaukia isz Stetino in marias naujuomju kanalu, kury Prusu valdžia 
iszbudawojo kasztu 107 milijonu marku. Sietinas yra Lietuwiams areziausiu portu ir kasztuoja 
g?r Prusus tik pusią, ka in Humburga arba Brema. Szita nauja linija turi sawoofisus Sietine 

ydtkunuose, Bajorir.e, Prostkaw<-, Illawe, Ottloschine, Tilžėje ir Klaipėdoje. Yra Ui
Geriause Linija dėl Lietuwiu 

kaliaujaneziu in Amerika. ne» pribuwia in Tilžia bus paimti per szios paezios linijos agentus, ap
žiūrėti tikietais ir palodyti ant trūkio, be jokio klapato. Xas "ri -*'^r«-*-‘•s-’o giminaiezius 
in Amerika, arba kas norite wažiuotie in Europa, pamegiriteper szo. aauj» hnit.e" linija o ne- 
sigraudysit. Laiwakortias galite gautie teip pigiai, kaip ant kitu pigiausiu linijų.

Generalna agenta Baltic Linijos, Hansa Linijos etc.

THE0. PHILIPP,
117 E. Washington St. arti La Šalie. CHICAGO.

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

ir teip toliau.
Kas nori gali gaut puikių “Gold Fielled”, 14-koj 

Karatų, ant 15 akmenų, su tikrais Elgino wi- 
vviduriais laikrodėlį nuo $17 iki $20 ant iszmokes- 
cziu, mokėdamas tik po wiena doliery ant nedė
tos.

Kas tik ko reikalaujete ateikite pas mane, o
pirksite’wiska pigiau kaip kitur.

Ben. Hatowskis.
027 S. Ganai kerte Jadd, Chicago, III.

Ziegorelaczistyimas50c. Sprendzyna 50c. Styklas ir skazupkos 10c 
T1.J Szlubinej ziedaj 56 ir 72 prabos nog $3 iki $6. Sidabrini 

“Elgin” ziegorej $7.00. Wyska garantawoje ant metu. i

auksu.su
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