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Ėjimas Anglijonų gilyn į der- 
viszų krasztą apsistojo. Ar ap- 
stalidė juos priesztaravymas pran
cūzų ar derviszų pajiegos, dar 
ne žinia. Greicziau apstabdė juos 
priesztaravymas paszalinių, jiems 
prieszingų galybių, nes su der- 
viszais dar didesnių susirėmimų 
ne atsitiko. Derviszų vadas Oš
imui Digma turėjo keletą smar
kesnių susirėmimų su arabais su- 
siriszusiais su anglijonėmis. Pas
kutinėms susirėmime, netoli Sua- 
kimo, krito į 100 derviszų.

Tarybos italijonų su abisinie- 
cziais likosi pertrauktos, nes Abi
sinijos karalius ant iszlygų, ko
kias pasiūlė italijonys, nesutiko. 
Karė reikalauja daug pinįgų, ku 
rių itafijonėms trūksta; jie isz- 
sėmė jau turbut visus szaltinius 
— siekė ir tokių, isz kurių sem
ti lieoriderėtu: griebėsi ir žmo
nių užezėdyjimo kasų. ^Vietoje 
Sinigagliažmones, susirinkę priesz 
užezėdyjimo kasą, reikalavo su
grąžinimo sudėtų pinįgų, bet tie 
buwo jau rando paimti ant viesz- 

a patystės reikalų Potam iszplė
szė ir sudegino keletą namų. Ta
po paszaukta kariumenė, bet

• žmones ją patiko su akmenimis. 
Ant pulko beginklių žmonių likosi 
paleisti raiteliai ir apsiautė juos. 15 
žmonių liko suaresztuotų. Stoka 
pinįgų sunkina italijoniems vedi
ma karės Abisinijoj. Nors Abi
sinijos karalius atmetė italijonų 
pasini įtas iszlygas sandaros,
bet Ryme, ant ministeriu susirin
kimo, likosi nuspręsta nesiųsti 

* dauginus kariaunos į Afriką.Tai
gi turbut Italija stengsis pasiū
lyti Abisinijai geresnes iszlygas, 
ant kurių tojė galėtų sutikti.

si patraukti tokius, kuriems 
maisztai jau nusibodo. Dabar 
vėl iszleido jis praklamaciją, ža
dėdamas atleisti visą kalte tiems, 
kurie isz kubieczių pames gink
lus. Bet ar tuom pasiseks suma
žinti pajiegas kubieczių. galima 
paabejoti, v

Kubieczių vadas, Maximo Go- 
mez, atsitraukė nuo vadovystės; 
į sawo vietą jis pats paskyrė je- 
nerolą Kalikstą Garcia.

Ant Salos Kretos
Turkijai), vietoj 
Episkopi, atsitiko
susi m u szi mas kri kszczion i ų 
mahometonėmis. Muszis traukėsi 
dvi dieni. Su virszum 50 žmonių 
likosi tame muszyje užmusztų.

^Vokietija.
IVekFetijos valdžios pareikala

vo nuo parlamento kredito apie' 
200 milijonų markių ant permai
nymo kanuolių armijoj; vieton 
sunkių sziądieninių aut lengvų 
revolverinių. Reikalavymą tą rė
mė ant to, ksad Prancūzija tokią 
jau permainą yra padariusi.

Maisztas juodųjų pasikėlusių 
priesz vokiszkas valdžias, voi 
kiszkose kolionijose rytinės Af
rikos, likosi apmalszytas. VVadas 
pasikėlusių juodųjų Muorukazis, 
matydamas kad prieszinimasi ne 
turės pasekmės, pasidavė vokie- 
cziams. Priesz vokieczius pasikė
lė ir juodiejie vokiszkų kolioni- 
jų Pietvakarinės Afrikos. Isz- 
siųsta kariumenė pasikėlelius 
sumuszė. Susirėmime likosi už 
muszti du vokiecziai oficieriai ir 
6 kariaiviai.

HiųstHS į Pietinę Afriką vienas 
regimentas peksztinįkų ir keletas 
szvadronų raitelių.

TiuiiaVaaliecziai nepasitiki tam 
matabelių maisztui: jie spėja, 
kad Anglijonys pats tyczia ma- 
tabeiius sukėlė, idant atrasti pro
gą sutraukti ežia daug kariaunos, 
kurią paskui siųstų ant užėmimo 
Transvaaliaus. Idant tą progą a- 
timti, prezidentas Krueger buvo 
pasiūlęs savo pagelbą ant ap-

(priguli; malsziuimo pasikėlėlių, bet to 
vadinamoj i anglijonys ne priėmė. Tedėi trans- 

smarkus į vaaliecziai, nepasitikėdami au
sų glijonims, ginklaujasi teiposgi, 

idant anglijonių pasi kėsini mus 
ant jų kraszto- atmuszti galėtų

Į| Isz Durham, Anglijoj, raszo, 
kad netoli nuo ežia, kastynėse 
VVelIington atsitiko baisi gazų 
expliozij>t. 8 darbinįkai likosi už 
muszti; 18 gi atsiranda užgriuvę 
'viduryj kastynių; bijosi, idant ir 
tie nebutu su visu sugriumdyti 
užgriuvusiose kastynių olose.

Isz Lietuvos.

Prancūzija.
Prancūzijoj iszkilo nesutikimai 

terp pasiuntinių buto ir ministe
rijos isz vienus pusės ir senato 
isz kitos. Senatas apreiszkė, kad 
jisai neužtvirtįs nėjokių iszleidi- 
mų, pakol ministerija Bourgeois 
valdys krasztą; su ministeriais 
laikė pasiuntinių butas. Minis- 
terių perdėtinis Bourgeois, maty
damas, kad negalima yra valdy
ti be pinįgų, o tų vėl be užtvir- 
nimo senato "auti nejjal, su vi-O o 7
sais savo draugais atsisakė nuo- 
tarnystos. Prezidentas Faurc 
buvo užpraszęs keletą atsižymė
jusių u^yrų ir pruszė jų surinkti 
naujus m misterius į vietą atsitrau
kusių nuo tarnystos, bet isz tų, 
vieni tiesiog atsisakė, kiti gi,nors 
bandė, bet ir tiems nepasisekė. 
Draugai atsitraukusių ministeriu 
kaltina už tatai prezidentą Faurc 
ir per savo laikraszczius stengiasi 
užpuldinėdami ant jo ir ant jo 
szeimynos asabiszkai, priversti 
jį atsitraukti teiposgi nuo vietos. 
Atsitraukus ministeriams pasiun
tinių bute traukėsi tolesni ap
svarstymai vieszpatystės reikalų; 
terp kitko, szalinįkai atsitrauku
sių ministeriu pakėlė balsą rei
kalaudami, idant pasiuntinių bu
tui taptų pripažintas viražus, 
idant jo darbuose senatas nega
lėtų stabdyti.

Maskolija.
Maskoliszki laikraszcziai aisz- 

kina, buk Maskolija nesistengia 
užimti Korėją, bet geidžia vien 
"ero tam krasztui, nori ji vien 
suszelpti jo reikaluose. Todėl ža
da paskolinti pinįgų (žinoma pa
ėmus juos nuo prancūzų) ir už
tatai, kaipo užstatą, paims ko
kią to kraszto provinciją, isz ku
rios nieks jau jos ne iszvarys. A- 
part to,su savo kariauna žada ap- 
malszyti maisztus, kurie be er
zinimo Maskolijos jau seniai bu
tu pasibaigę.

Bulgarijos kunįgaiksztis Fer
dinandas atsilankė pas carą ir 
tapo puikiai priimtas. Atliko jis 
ir tarybas su Maskolijos užrube 
žinių reikalų ministeriu, Labano- 
vu Rostovskiu, bet ką tarė, dar 
nežinia. Mat pirma, kol kunį- 
gaikszczio sūnūs buvo dar kata- 
likas, visi maskoliszki laikrasz
cziai koliojo tą patį kunįgaiksz- 
tį žodžiais vien karezemose tin 
kaneziais, perkriksztyjus gi jo 
sūnų į stacziatikiszką tikėjimą 
tie patis, kurie pirma jį koliojo, 
priima labai iszkilraingai. Mat 
toks jau yra begediszkas masko
lių būdas.

|| Neteli Trubb, Berno Kanto 
ne, Szveicarijoj, nugriuvo kal
nas. Apaczioj atsiradęs kaimas 
likosi iszgriautas, giria pakalnėj 
auganti iszvirto. Keletas žmo
nių nustojo gyvasties, 
labai didelės; ypaczdaų 
lių likosi užmusztų.

Bledys 
gywu-

visose

Pulkai pleszikų Lietuvoj.
Isz Wilniaus raszo, kad Wilei- 

kos pavietyj pasisekė suimti ban
dą plėszikų susidedanczią isz 30 
ypatų. Plėszikai tie teip gerai 
krasztą valdė, kaip ir maskoliszki 
urėdnįkai: lupo žmonis teip kaip 
ir anie, baudė savo prieszinįkus 
ir rinko mokesczius nuo žmonių. 
Kas nenorėjo tų mokesczių mokėti, 
to arklius isz vedė arba namus 
iszplėszė.

medžio iszpjaustytą valszcziaus 
peczėtį, kurisai ir buwo ant *pa- 
liudyjimo prispaustas. Wekselio 
dirbėjas turi savo žemę ir, kaip 
pasakoja, jisai geriausei vedė 
savo ūke ir iki sziol pasielgimui 
jo nieko negalima buvo užmeti- 
nėti. Turbut ir tą vekselį padir
bo ir nesuprasdamas, kad tai yra 
nusižengemu. Liūdna labai, kad 
tarpe musų žmonių daug yra dar 
tokių, kurie pikto nuo gero at
skirti ne moka.

1

|Į Ant, dienos Gegužio 
Wokietijos dirbtuvėse darbinįkai 
rengiasi apvaikszczioti savo 
szventę. Fabrikantai Hamburgo, 
Bremeno, Lubekos įsakė, kad tuos 
darbinįkus, kurie tą dieną neateis 
į darbą, jie praszalįs. Saksonijoj 
darbinįkai rengia visuomeniszką 
straiką visose dirbtuvėse. Isz tos 
priežasties laukia visur didelių 
sumiszimų. Į apskriezius kur 
daug yra fabrikų, taps sutrauk
ta kariumenė.

(| Ką jau nevagia! Kaip raszo 
isz Tomaszovo, Petrakavo gub. 
Lenkijoj, bažnyczios tarnas patė- 
myjo atkastus senus kapus No
vickiu szeimynos. Tapo pranesę- 
ta apie tą valdžioms. Joms pri
buvus į vietą pamatė atkastus 
kapus, grabus iszdaužytus ir nu
kirstas trijų numirėlių galvas, 
kurias mat vagys su savim nuei- 
neszė. Tų piktadarių iki sziol su
sekti nepasisekė. Kam jie tas nu
mirėlių galvas paėmė—teiposgi 
ne žinia.

Arkliu sudaužyti.
Isz "VVilkaviszkio, Suvvalkų 

gub. raszo, kad ežia vvietinį pa- 
vieczio daktarą,Chlebinską, pasie
kė nelaimė. Wežė m it jį pas li
gonį į Szuklių dvarą; beįvažiuo
jant arkliai pasibaidė ir pradėjo 
daužyti; patvvadninkas neįstengė 
jų suvvaldyti. Ant galo įvežimas 
apvirto; Chlebinskas iszpuolė 
teip nelaimingai, kad su galwa 
pataikė į akmenį ir, kaip girdėt, 
pavojingai ją suskaldė. Nežinia ar 
pagis. Chlebinskas, nors gimęs 
Lietuvoj (Naumiestyj) ir nors 
valgė Lietuvos duoną, bet už 
lietuvį save ne laikė.

Ant Salos Kubos
Ant Kubos susirėmimai vis 

traukiasi tolju, nors kubiecziai 
į didesnius muszius įtraukti ne 
siduoda, mažesniejie gi ne daug 
sveria; duoda vien iszpanijonems 
progą pasigirti. Dabar vėl parei
na nuo iszpanijonių žinios, buk 
jie užpuolę isz netyczių ant ap
stojusių tvirtynę Zanza kubie- 
czių, juos sumuszė. Nors kaip 
sako kubieczių buvo ežia į 5000 
susirinkusių, bet jie likosi su- 
muszti ir turėjo bėgti nuo jų ap
gultos tvirtynės, palikę ant lau
ko į 100 užmusztų.

Jenerolas Weyler visaip sten- 
giasi sumažinti eiles kubieczių: 
pažadėjimais atleisti kaltes, tiki-

Pietine Afrika.
Padėjimas europieczių Matabe- 

lių žemėj nesigerina, betatpencz, 
kasdiena eina sunkyn. Apie 
miestą Buluvayo yra apie 30,000 
matabelių, kurie rengiasi užpulti 
ant miesto. Isz Mafeking tapo 
iszsiųsta pagelba b iltiemsiems, 
bet toje dar ežia ne atėjo. Tele
grafai apie Buluvayo tapo mai- 
sztinįkų iszardyti ir todėl dabar 
nuo užsidarusių mieste ne ateina 
nė jokios žinios. Užsidarusiejie 
mieste baltiejie stengėsi nuvyti 
apstojusius juoduosius. Iszeje isz 
miesto sutiko jie dideles daugy
bes juodųjų apsistojusių pakran
tėse upės Unguza. Susirėmimas 
buvo labai karsztas, bet ant ga
lo jie likosi juodųjų atgal į mies
tą nustumti. Susirėmime tame 
baltiejie ne daug žmonių nusto
jo, nes daug jų ir ne buvo; juo
duosius laikė isztolo szuviai re 
volverinių kanuolių. Matabelių 
kritu ežia į porą szimtų žmo
nių. Skaitlius apstojusių Bulu
vayo matabelių kasdieną didina
si; dabar jau jų ežia skaito į 
30000 žmonių. Mieste apginkluo
tų baltųjų yra vos pors szimtų 
žmonių. Pastiprinimas iszsiųstas 
isz Mafeking teiposgi ne skait
lingas, nes turi vos 600 žmonių 
ir 9 kanuoles. Bijosi, idant ta da
lis ant kelio ne taptų matabelių 
sumuszta. Isz Anglijos tapo isz-

Ant salos Javos, Pietinėj Azi
joj, maisztas pasikėlusių priesz 
Holandiszkas valdžias atezinie- 
czių vis gi dar ne tapo apmal- 
szytas, nors susitikimuose pasi- 
kėlėliai visur likosi sumuszti. 
Paskutinyje susirėmime atezinie- 
cziai likosi sumuszti; kritę jų 
70 kareivių; vadas jų Toeked 
John pasislėpė su likucziais sa
vo žmonių į kalnus. Holandie- 
cziai tame muszyje nustojo 1 o- 
ficiero ir 22 kareivių.

|| Ne vienas isz musų skaityto
jų atmena apie baisų atsitikimu, 
kureme pražuvo ir keliolika mu
sų brolių — apie paskendimu 
Bremos garlaivio “EIbos”. Elba 
ant jūrių susimuszė su angliszku 
garlaiviu “Crathic”. Savinįkai 
laiwo Crathic likosi nusūdyti ant 
užmokėjimo Bremos laivų kom
panijai vertės paskandytos El- 
>os, bet padavė apeliaciją. Da- 
iar sūdąs galutinai nusprendė 
saviuįkus Crathico užmokėti už 
paskandytą “Elbą” Bremos laivų 
kompanijai 665000 guldenų. O 
ką gauna vaikai ir moterys pa
skendusių, kurie buvo jų penėto- 
jais?

Dar Kariawimai Maskolių 
priesz Kryžius.

Kauno gubernatorius, garsus 
budelis KlingTnberg,^arTrepxMr'“- 
liovė karevęs priesz kryžius Že
maitijoj. Ant kelio terp Sziaulių 
ir Deviatovos 10 metu atgal pa
simirė staiga kunįgas Mieszkauc- 
kas, Sziaulių klebonas, grįždamas 
nuo ligonio. Parapijonys toj vie
toj, kur jis pasimirė, pastatė pa
kelėj geležinį kryžių ir tasai 1894 
m. tapo pasęventintas Deviato- 
vo kunįgo. Dabar atkako pas 
kryžių 4 dalies pristovas su poli- 
cijantais; kryžių sugriovė ir nu
vilkę ant senų, apleistų jau kapi
nių, ten jį pametė, kunįgui gi 
Szinterui pasakė, kad tasai, už 
paszventinimą kryžiaus, turi už
mokėti bausmės 25 rublius. Kry
žius tasai tapo paszventįtas dar 
4 mėnesiais pirmiaus, neng už
draudimas statyti kryžius likosi 
apgarsintas ir pastatytas tąsyk, 
kada statyti buvo daleista. Tai 
gi klausymas: kodėl jį iszrovė 
Maskolijos budeliai?

Priwerstinas lakioj imas.
Į Kauną atkako tūlas vokietys 

su orlaiviu (balionu) ir rengėsi 
pasikelti į orą. Bonė baliono bu
vo pripildyta įkaitusiu oru. Įsi
sėdus lakstytojui į pakabintą a- 
paczioj bonės . valtelę ir pada
vus jam ženklą paleisti balioną, 
jis likosi laikanczių kareivių pa
leistas ir pradėjo kilti augsztyn ; 
bet vienas kareivis nespėjo pa
leisti virvę, ir tasai į ją įsikabi
nęs likosi augsztyn iszkeltas. 
Lakiotojas pamatė teiposgi 
jį kibantį prie virvės, suszuko, 
idant drueziai laikytųsi: “mel
skis, pasakė jam, jeigu pražū
sime, tai pražūsime abudu! gal 
būt dar pasiseks mudviem isz- 
sigelbėti”. Kareivis suprato 
tą įsakymą ir drueziai įsikabino 
į virvę, o orlaivys kilo vis 
augsztyn. Žiūrinti isz apaezios

bus. Pamatė, kad bonė, kyboda
ma augsztai, pradėjo szokinėti. 
Baimė apaczioj stovinczių dar la- 
biaus pasididino. . Rodėsi jiems 
mat, kad orlaivyje esanti turės 
pražūti. Ant galo orlaiwys, nepa
liaudamas szokinėti, pradėjo isz 
palengvvo leistiesi žemyn ir pnt 
galo laimingai nusileido netoli 
nuo vvietos, nuo kurios iszlėkė 
augsztyn. Mat lakiotojas, iszkilęs 
augsztyn, tyczia pradėjo stumdy
ti bone, idant tokiu budu įsziles 
oras isz jos greicziaus galėtu isz- 
eiti ir idant priėjus į ją sunkės 
niam szaltam, orlaivvys taptų 
sunkesniu. Nusileidus laimingai 

orlaivviui, džiaugsmas kareivvio 
buwo neiszpasakytas ir jis prisi
pažino, kad nuo to laiko ausai 
vokietys stojosi jam mielesnis 
net už tėvą ir motiną.

Wisokios Žinios.

Isz vvisur.
|| Tangere, Sziaurinėj 

rikoj, prie Iszpanijos krantų, 
sireiszkė cholera.

Af- 
ap-

|| Boleslaviuje, Kelczių pavie- 
tyj, Lenkijoj, pas darbinįkus avie
tinių kastynių maskoliszki žan
darai darė kratas. Rado keletu 
lenkiszkų knįguczių užrubežiuo- 
se iszleistų. Daugel darbinįkų su
ėmė.

|| Isz VVarnos, Bulgarijoj, raszo 
apie szitokį baisų atsitikimą. Už
sidegė ten armenieczių mokslai- 
nė, korioje tilpo ir gywenimas 
vyskupo. Į urną laiką wisą trio- 
bą apėmė ugnis. Wyskupas, ne
galėdamas iszeiti isz deganczių 
namų, szaukė p ag ei bos, bet nieks 
su ja nepasiskubino; sudegė jis 
liepsnose. Mena,kad turkai tyczia 
padegė namus, nekęsdami vys- 
kupo užtai, kad jis Warnoj rinko 
pinįgus ant naudos baduojanczių 
armenieczių.

|| Isz Glivicų, Szlezijos pro
vincijoj, Prūsuose, raszo, kad 
ant szėnių geležinkelio, netoli 
kaimo Lobentai, atrado negyvė
lį baisei sužaidžiotą. Sūdąs pra
dėjo tirinėjimą ir tėvas negyvė
lio, Maxo Hauke, tapo suaresz- 
tuotas, kaipo nužiūrėtas užmu- 
szėj is savo sunaus. Terp sunaus 
ir tėvo buvo nesutikimas, teip, 
kad ant galo sūnūs nuo tėvo isz- 
iszsikrauslė. Nesutikimas dygo 
isz priežasties paezios tėwo, nes 
tojė, pakol ne isztekėjo už tėvo, 
buvo pirma sužiedotinė su
naus, bet paskui pastojo jo mo- 
czeka. Nesutikimai užgimė dar 
priesz apsi vedimą tėvo, nes sūnūs 
visaip stengėsi nedaleisti, idant 
tėvas jo sužieduotine paimtu. La
vono galva buvo visai suskaldy
ta.

— Eime į teatrą, sziądien 
liets kasztuoja tik 20c.

— Ne noriu.
— Ką tu žinai! žiūrėk 

kaip ežia pigu: szį vakarą nužu
do tame perstatyme 7 žmonis, 
taigi už vieną negyvėlį iszpuola 
tik 3 centai.

bi-

tik

Padirbtas ^vekselis.
Jaunaa ukinįkas kaime Macutų, 

Jasenų valszcziaus, Sventenų 
pawieczio, Wilniaus gub.,Juozas 
Diską paraszė vvekslį ant 300 rub
lių nuo kokio ten Ignoto Kule- 
szos, buk tasai kaltas visai ne 
esaneziai ežia žmogystai, Justi
nui Kripui. Aut to vekselio pats 
paraszė starszinos paliudyjimą, 
paraszė potam ir rasztinįko pra
varde; ant galo pridėjo savo 
padirbtą peczėtį. Padaręs viską 
kaip priguli, nukako į miestelį 
Komaje pas žydą, felezerį Gilins- 
kį, ir pasisakęs esąs Justinu Kri- 
pu, norėjo tą vekselį parduoti už 
100 rublių, neva todėl, kad jam 
dabar neatbūtinai reikalingi pini
gai, o jo kaltinį kas, Kulesza, be 
sūdo jų neatiduoda. Nežiūrint 
ant to, kad vekselis buvo suvi- 
su negramatiszkai paraszytas, 
žydelis felezeris paskaitė jį už ge
rą ir pareikalavo vien, idant jo 
pardavėjas paženklintu, kad jį 
parduoda Gilinskiui; tas tąir pa
darė. Ant galo židelis norėjo, kad 
jam daleistu tą vekselį pirma pa
duoti į sūdą, bet Diską reikalavo 
pirma pinįgų. Jiemdviem bede- 
rant, atėjo pas felezerį ir pagelbi- 
nįkas valszcziaus rasztinįko, ta
sai pamatęs begulintį ant stalo 
vekselį, pažino kad paliudyjimas 
starszinos ir valszcziaus peczėtis 
netikri, Uriadnįkas Komajos su
ėmė tą vekselio dirbėją, padarė 
kratą jo namuose ir rado ten isz

—o— 1
* Kaip pranesza laikrasztis 

“Muenchener Neueste Nachrich- 
teu”, koksai tai inžinierius Krupo 
dirbtuvės iszrado būdą darymo 
kanuolių isz popieros. Sako buk 
popierinė kanuolė drūtesnė yra 
už tokią plieninę o kas svarbiau
sia, kad ji lengva. Tokios kanuo- 
lės nesza teip toli, kaip ir plieni
nės. Kiekvienas kareivis lengvai 
gal neszti ant tornistro užsidėjęs 
tokias kanuoles; jos nereikalauja 
nėlavetų. Padarymas jų kur kas 
pigesnis neng dabartinių plieni
nių.

|| Berlyno, inžinierius Otton 
Lilienthal, rėdytojas laikraszczio 
“Luftschiffart”, iszrado prietaisą 
lakiojimui kaip paukszcziai po 
orą. Prietaisa tojė ne turi dide
lės bonės, kaip dabartiniai orlai
viai arba balouai. Prietaisa p. 
Lilienthalo tapo praminta aero
planu, su ja gal lakioti vien vie- 
nas žmogus, bet reikia priprati
mo teip kaip ir, paweikslan, cziuži- 
nėjimui antszenelių arba važinėji- 
mui ant byciklių. Lakioti iszmokti 
galima greicziaus, neng wažinėti 
ant bicyklo, o kas svvarbiausia, 
kad prietaisa lakiojimui yra pi
gesnė už bicyklį. Prietaisas to
kias dirba jau kelios dirbtuvės; 
labiausei giria iszdirbtas dirbtu
vėj Maximo. Su tokia prietaisa 
galima pasikelti į orą ant 600 
pėdu augszczio.
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Lynchuoti.
Isz Nasville, Tenn., raszo, kad 

į kalėjimą M. Minsvilles įsiveržė 
15 apsiginklavusių vyrų, ir isz- 
veržė ežia laikomus kalinius: 
IVilliamą ir Wiktorą Hillis. Kali’ 
niai tie buwo apskųsti už žmog
žudyste ir laukė sūdo. Isz veržusie- 
jie juos netoli nuo ežia pakorė.

Baisus gaisras.
Pereitą subatą Cripple Creek 

atsitiko labai didelis gaisras, 
kuris padarė bledies ant 2 
milijonu dol. vertės. Iszdegė vi- 
sa dalis Meyers, Bennetto, Car ir 
Eaton ui.; pora szimtų žmonių li
kosi be stogo. Pacztas, bankos 
daugel kratuvių sudegė. Wieton 
sudegusių tuojaus pradės statyti 
naujus mūrinius namus.

Baisi wetra.
Isz Kansas City raszo, kad 

Clay Countyje siautė neiszpasa- 
kytai smarki vėtra. Užkilo apie 
Cliftoną ir perbėgo apie 15 mylių 
į sziaurius nuo ežia, griaudama 
isz pamatų viską, ką tik antsawo 
kelio patiko. Daugel farmų likosi 
iszgriautų, o kas svarbiausia, tai 
kad 9 žmones likosi užmuszti ir 
apie 20 sunkiai sužeistų, isz kurių 
keletas mirtinai.

Pesztynes kongresmanu.
Isz AA’ashingtono raszo, kad terp 

senatoriaus isz Mississippi,p. Mo- 
ney ir terp kongresmano isz Mis- 
souri p. Hali, kongresso namuose 
atsitiko karsztosbarnys. Money ir 
Hali buvo paskirti į jurinikystės 
dalykų komraisiją. Tarnas to 
komiteto girdėjo jų barnis, nes 
barėsi garsei ir karsztai. Ant galo 
Hali surikęs: “Asz nedaleidžiu 
niekam vadinti manę melagiui!.”, 
drožė Moneyui su kumszczia į 
weidą. Pakol suduotasis atsikvė
pė, Hali pagriebęs nuo rasztiny- 
czios juodelnyczią, metėįMoneyą’ 
ir pataikęs į kaktą, aną sunkiai 
sužeidė. Tąsyk įsikiszo ir tarnas 
ir besiraunanezius perskyrė. Mo- 
neyą apsiliejusi kraujais nuvedė 
į kitą kongreso namuose kambarį, 
o Hali iszėjo laukan. Kas do 
priežastys tų pesztynių, nė vie
nas isz jų pasakyti nenor.

Nužudymas žmogžudžiu.
Isz Sing Sing raszo, kad ežia 

vietiniame kalinyj likosi, su elek- 
triszka žudymo maszina, nužudyti 
žmogžudžiai: Karolus Postalka 
ir Ludw. Herma n. Postalka su 
peiliu uudurė New Yorke sawo 
moterį ir paėmęs 200 dol. iszėjo, 
Kaip pasisakė, norėjo papjauti 
ir dukterį nuo pirmojo wyro savo 
paezios. Policiją jį atrado potam 
besedinti saliune savo užmusztos 
moteries.

Antrasis žmogžudys, Herman, 
17 diena Liepos pereitų metų, 
nuszovė, gyvenimo kokios ten 
Palmer, savo 'moterį. Už kokį 
ten nusidėjimą buvo jis ant vie
nų metų į kalėjimą nusūdytas. 
Iszbuvęs bausme likosi paliuo- 
suotas. Nukako pirmiausei pas 
savo moterį, bet kad jijė ne per 
daug maloniai jį priąmė, užtatai 
jis ją nuszovė.

Patžudyste Merginu.
Isz Menominee, Wis., raszo, 

kad ežia dvi mergini: 16 metų 
Edna Varney ir 15 m. Emma 
Cunningham, nusiskandino įszo- 
kusios į prūdą Dovnsvilles. Tik į 
keletą dienų potam atrado jų ku
lius vandenyj. Ant kranto, netoli 
malūno, rado paliktuslaiszkus, isz 
kurių sprendžia, buk jaunos mer
gaites nusižudė isz priežasties ap
kalbėjimų.

Baisus radinys.
Isz Buffalo, N. Y. raszo, kad 

pereitą subatą ant fanuos Jono 
Hoog, netoli Orchard Park, rado O 7
nupjautą galvą nepažįstamos 
žmogystos. Tapo apie tai pra- 
neszta koronieriui. Hoog atsiga
beno meszlą isz miesto ir bekra
tant jį surado tą nukirstą galvą 
apviniotą į gazietą. Užpakalyj 
galvos buvo zaižda nuo kulkos. 
Hoog tą dieną ėmė meszlą isz 
daugelio vietų; todėl negal pa
sakyti kurioje jis tą galvą sura 
do.

Isz Amerikos.
Juodu j u užpuolimas.

Isz Seimą. Ala. raszo, kad ežia 
nigeriai apstojo namus sudzio- 
Alanzo Jovino, rėkaudami, kad 
iszžudys visą szeimyną sudzios. 
Tuojaus tapo iszsiųsti apginkluo
ti sargai szerifo; atėjo ir patsai 
szerifas. Nigerai pamatę juos, 

Hszbėgidjo. Wirszinįką tų juo
dųjų, Levdloną Osborne užtiko, 
netoli nuo sudzios namų, pa
sislėpusį vienoje trioboje; sze
rifas su sargais apstojo tą trioba. 
Osborn iszbėgo isz ežia su karabi
nu rankoje. Tapo jisai sargų nu- 
szautds. Du kitu nigerų vado 
wu suėmė ir nugabeno į kalinį. 
Priežastis užpuolimo juodųjų ant 
namų sudžios tikrai ne žinoma; 
sako, buk tas viskas užgimė isz 
kokio ten susipykinąo sunaus su
džios su sunumi Osborno.

Žmogžudyste.
Isz Laplata, Mo„ raszo, kad 

24 d. Balandžio, netoli nuo ežia, 
vietoje Hill Top, rado užmusztą 
poni? Coching ir merginu Daizy 
Miller, teiposgi dar pusgywį Juo
zai Coching. Buvo tai aukos plė- 
szikų. Abi moterį rado ant aug- 
sztutinių užlų; Cochingą gi pa
liko užpuolikai skiepe, tur būt 
tikėdami, kad ir jisai jau negy
vas. Buwo jis baisiai sumusztas, 
kojos ir rankos surisztos. Turi 
sunkias žaizdas galvoje, bet gal 
iszgis. t

Iszleidimai Amerikos.
Wisi iszleidimai ant užlaikymo 

rando Suvienytų Walstijų Sziau- 
rines Amerikos, tame jau ir ant 
sudrutinimo kariaunos ir portų, 
ant szių metų pasieks 505027405 
dol. Daugiausei eina ant pensijų 
veteranų, nes apie 142000001) 
dol.; kiti iszleidimai sziteip dali
nasi ; ant žemdarbystės reikalų— 
3215392dol.; armija — 23275902 
dol.; užrubežiniai reikalai — 
1630580 dol.; tvirtynės—5842 
337 dol.; ant indijonieczių — 
8420445 dol.; kariszka akademi
ja kasztuoja 448117 dol.; laivvy- 
nė— 31647239 dol.; paczta — 
9^81957 dol.; portai—10 mil. 
ir t.t.

. Užmuszo 5 žmonių.
■_ Isz Rockville, Ind. raszo, kad 
ežia 22 metų dailidė, Petras Eg- 
bert, be jokios priežasties, nuszo
vė sawo kaiminką p. Haaske 
ir 2 jos waiku ir potam iszėjo ant 
gatvės ir ežia pamatęs szale ban- 
kos bestovintį szerifą, W. Mui
lą, sžovė į jį ir pataikęs į galvą 
užmuszė ant wietos; potam dar 
užmuszė panasziu budu Wma, 
Szorną ir paskui pradėjo bėgti. 
Apsiginklavę žmonės pradėjo jį 
vyti ir apsiautę isz visų pusių 
szaukė idant pasiduotu. Tąsyk 
Egbert szowė į sawę ir atliko ant 
vietos. Matomai turėjo jis įgauti 
proto sumaiszymą.

Isz darbo lauko.
* Kalnakasiai VVest Virginijoj 

iszderėjo pakėlimą užmokesnio 
už darbą ant 8 nuoszimczių.

T Isz Bridgeport Conn, dar- 
binįkai skundžiasi, kad tenai 
daugybė svieto be darbo vaiksz- 
czioja ir niekur jo gauti negal.

T Chicagoj darbai prasidėjo, 
diktokai darbinįkų gavo darbą 
prie Illinois Central geležinke
lio, nes ežia nori bėgantį kelią 
nukasti žemyn. Nežiūrint vienok 
ant to, dar visgi diktokai darbi
nįkų atsiranda ežia be darbo.

•Į Dailidės Nev Yorke reika
lauja sutrumpinimo darbo laiko 
iki 8 valandų. Jeigu darbdaviai 
ant to nesutiks, 3000 dailidžių 
rengia pakelti sztraiką. Prie to 
dar prisidės ir sanariai Federa- 
tion of Labor. •

• Sztraikas sukirpėjų ir siuvė
jų Chicagojo, isz paleng vo baigia
si. Pagal užgyrimąkiekvienas su
kirpėjas, kuris sutinka ant už
baigimo sztraiko, gal grįžti į 
darbą; daug jau sugrįžo prie dar
bo; fabrikantai noriai grįžtanezius 
priima. Sztraikas traukėsi 9 są
vartos ir per tą laiką darbinįkai 
nužudė į 1000000 dolierų. Kiek 
nužudė fabrikantai, aprokuoti ne 
galima. Perdėtiniai darbinįkisz- 
kų organizacijų gal ne gaus ežia 
darbo. Prezidentas sukirpėjų u- 
nijos nė nesistengia gauti darbą, 
nes rengiasi pats įrengti dirbtuve 
po nr. 4249 Wenthvorth avė. ir 
pasitiki, kad jį parems draugai. i

Didele prigavvyste.
Kaip reikia būti atsargiu per

kant farmas, parodo szitasai at
sitikimas, apie kurį pranesza isz 
St. Louis. Iszbėgo isz ežia agen- 
tas pardavinėjantis farmas, kok
sai Nuten, prigavęs labai daug 
žmonių. Sprendžia, kad jisai pri
gavo daugęl jam patikėjusių žmo
nių ant 137000 dol. mažiausei. 
Teip jam tikėjo, kad daug netur
tingų žmonių pas jį buvo savo 
pinįgus sudėję. Parduodama far
mas pinįgų kompanijoms ne už
mokėjo, todėl visi per jo tarpi- 
nįkystą pirkę žemės szmotus, jų 
ne gaus. Kur dingo tasai priga- 
vėjas, nežinia. Po miestą pra- 
plito žinia, kad jis iszkeliavo į 
Europą, nes szif kortą isztikro isz 
sipirko, bet tą galėjo tyczia pa
daryti, idant lengviaus galėtu 
kur pasislėpti.

Darbiniku maisztas.
Isz Cleveland, O, raszo, kad 

ežia atsitiko susirėmimas unijos 
terp darbinįkų su neprigulin 
ežiais į uniją; savitarpinė ne 
užkanta nuolatai didinasi.
Atkako ežia laivas su medžiais ir 
tuojaus susirinko 235 unionistai, 
norėdami medžius iszkraustyti. 
Sako jie, buk laivo kapitonas bu
vo su jais suderėjęs. VVienok ne- 
užilgio susirinko pulkas nepri- 
gulinczių į Uniją, kurių vado
vai lenkai: Pavicki, ir S vaga 
pasakė, buk jiems kapitonas isz- 
krovimą laivo pavedė. Neilgai 
trukus iszdygo muszis; muszėsi 
su akmenimis ir su peiliais. Sva- 
ga, neunijonistų vadovas, iszsh 
traukė revolverį, bet tapo dur
tas su peiliu ir puolė ant žemės. 
Atėjo 40 palicijantų ir iszvaikė 
besimuszanczius, bet viens isz 
paliemonų likosi sunkiai į gahvj 
sužeistas. AViens isz Unijos dar
binįkų, Bedliham, sumyniotas ir 
sudaužytas mirtinai. Palicija su- 
aresztavo vadovus abiejų pusių. 
Isz viso 20 žmonių likosi sužeis
tų ,o isz tų 7 labai sunkiai.

Sudege kazarmes.
Isz St Louis, Mo. raszo, kad, 

atsirandanezios 19 mylių nuo 
miesto, kazarmes „Jefferson Bar- 
racks”. sudegė. Sudegė daiktai ir 
drabužiai kareivių ir laikė ugnies 
expliodavo 10000 patronų. Karei
viai visus savo turtus ugnyje nu
žudė. Atkako isz St Louis ugna- u O
gesiai, bet pribuvo per vėlai.

godumą ant svetimo labio, nes 
teisingas žmogus nepasilaikys 
rastų kur pinįgų, bet juos pasi
stengs pametusiam sugražinti, 
arba.jeigu to nepažįsta, privalo 
laiduoti į policiją. Daugiausei to
kiu budu prigauna, žinoma, len
kų ir lietuvių, nes kiti žino, kad 
tos konfederatkos neturi vertės.

Isz Scranton, Pa.
Pas mus dabar, lankosi kunį- 

ga*» Balsevyczius isz Arkanso 
lietuviszkų kolionijų. Pasiliks 
ežia keletą dienų ir pagelbės mu
sų kleboną kunįgą Pežą klausy
me Welykiuės spaviednės.— 
Musų bažnyczioj per isztisa Ge
gužį atniprovinės, 7| valandą 
vąkaie, maldos prie Panelės 
Szvencziausios.

Musų mieste keletas lietuvių 
likosi sūdo nubaustų ir pateko į 
kalėjimą už pesztynes ir vagystą. 
Medelinską sūdąs nusprendė ant 
9 mėnesių į kalėjimą ir 100 dol. 
kasztų. Simą Noruszį ant 6 mėne 
šių ir 25 dol. ir dar du lietuvvnį- 
ku: vieną už vagystą ant 11 
mėnesiųį kalėjimą; antrą gi ant 
vienų metų, už kreivą prisiegą.

Mat kuom tūli musų vientau- 
cziai savo vardą augsztina! Tei
singi žmones turi paskui ir už 
tuos nukęsti. Tegul mus Dievas 
saugoja nuo tokių peszlemekų 
vientauezių! Petrikis.

PROTESTAS.
Sąnarių lietuviszko republiko- 

mszko Linkolno klubo, 
Shenandoah, Pa. 

------o-----
Paskutiniame laike pakilo gana 

didelis triukszmas terp lietuvių 
Amerikoje, kuris atvėrė akis ne 
vienam.

No9. “Garso Am. Liet’, pa- 
tilpo projektas vieųpadoniau- 
sio praszymo pas carą Mikalojų 
II, laike jo apvainikavimo, kurį 
ant paskutinio seimoShenandoah, 
Pa. Susivienijimas nutarė nusių- 
ti. Kas link įtalpos minėto pra 
szymo, tai galima tiek pasakyti, 
jog vien didžiausias garbin
tojas caro, persekiotojo liuosybės, 
tegalėjo tokį praszymą paraszy- 
ti. “Tėvynė”, organas “Susiv”., 
“Rytas”, iszeinantis Waterbury- 
je atkartojo minėtą visųpadoniau- 
sią praszymą p. J. Didinsko. Tai
gi, broliai lietuviai, ypatingai e- 
santiejie ukėsais szios žemės, ge
rai žinote, jog pastojant ameriko- 
niszku ukėsu reikia atsižadėti 
can), kunigaikszczių, bei kitokių 
despotų, mindžiotojų liuosybės, 
ir prisiegti įstatymams Suvieny
tų Walatijų Amerikos. Tokiu 
tai budu kiekvienas gali supras
ti, jog dviem ponam negalima 
tarnauti. Jeigu mes prisiekėme 
Konstitucijai szios žemės ir pa
niekinom carą; tai siųsdami to
kius pasveikinimus prie caro, 
pasirodytumem judosziais szios 
žemės, kurioje, pabėgę nuo caro, 
radome prieglaudą. Pagal mu
sų apsvarstymą: nutarimas ant 
paskutinio “Susiv” seimo siųsti 
praszymą pas carą ant iszmal- 
davymo spaudos musų broliams 
Lietuvoje, yra peiktinas.

Lietnviszki laikraszeziai, kaip 
antai: “Lietuva”, “Saulė” “N. 
Gadynė”, “Vienybė L”, bei nau
jai iszeinantis Baltimoreje, Md. 1 
laikrasztis “Kardas”, gana ge 
rai sudavė užinanytojamsmalda- 
vymų ir pasveikinimo.

“Garsas A. L”. 13 num. duo
damas iszsitesinimą. abejoja apie 
maskoliszką^ patrijotizmą užma
nytojo maldavymo. Žinomas da
lykas, kad tie užmanytojai nėra 
maskoliszkais patrijotais ir jie ne
nori kelti jokių vaidų tarp tau- 
tieczių. “Garsas A. L.” szitai 
kokią nuomonę paduoda kas link 
praszymo prie caro: — Praszymą 
pas carą nutarė siųsti “Susiv”. 
seimas, bet praszymas praszy- 
mui nelygus. Galima juk teip 
sustatyti praszymą, jog jis carui 
iki gyvam kaului daėstu ir mus 
vyrus svietui iszrodytu”. — Ma
tyti, jog “Garsas A. L.” pripa
žįsta ir tą: jeigu nori ką 
gauti nuo kito, pirmiau* jam žan

ISZ
Lietu wiszku dirwu 

merikoje. 
—o--

t Isz AVilkesbarre, Pa. raszo, 
buk Maskoliszkas randas parei
kalavo, idant garsus ežia AVasai- 
ka taptų iszduotas Maskolijai, nes 
jis nužudęs ten savo paezią, pabėgo 
į Ameriką. \Vasalka Amerike tei- 
pogi užmuszė keletą žmonių.

t Isz Mt. Tom. Mass. raszo, 
kad isz ežia pražuvo koksai mu
sų vientautis Kaz, Waiczulis. 
Jam nė jokia nelaimė ne atsitiko, 
tik jis kitiems daug pikto padarė, 
Apvogęs keletą savo vientauezių 
ir pridirbąs skolų kiek galėjo, 
iszdumė kitur.

Pesztynes karezemoj.
Lietuviszkoj karezemoj Palu- 

czaino. Mt-Carmelyj Pa. kaip pa
duoda lenkiszkas laikrasztis “Wę- 
droviec”, atsitiko didelės peszty- 
nės terp atsilankiusių į ją len
kų. Sumuszė baisiai kokį ten 
Stefanskį. Trys užpuolikai liko
si palicijes suimti.

Mergų prekėj a i New Yorke
Laikrasztis “The Nev York 

Press” pranesza, kad diena 21 
szio mėnesio tapo Nev Yorke at
rasti mergų prekėjai, kurie, pasi
naudodami isz vargo musų ir 
lenkiszkų ateivių merginų, sten
gėsi tokias vargszes sunaudoti 
ant padidinimo sau pelno, žino
ma per prigavyste Neseniai mat 
ežia karczemnįkas A. Kaldisch 
arba Podkova isz Nevarko, apsi
gyvenęs po nr. 57 ant Monroe ui. 
nusipirko nuo kokio ten Bovin- 
skio dvi jaunas ateives. Da- 
ėjus tai žiniai iki ateivių užiuros 
komisoriui, tasai, paėmęs su sa
vim kapitoną Mc Maanus, nuka
ko į aną saliuną ir isztikro rado 
dvi mergini: vieną lenkę, kitą 
gi lietuvę. Kaldisch pasisakė, 
kad jas pirko ir už vieną užmokė
jo 3 dol. už antrą gi 4 dol. Sa
kėsi, kad laiko jas kaipo tarnai
tes, bet jaunesnėje isz jų prisi
pažino, kad jų tarnysta rėmėsi 
vien ant pasilinksminimo atšilau 
kanezių į sahuną sveezių.

Philadelphijos lietuwisz- 
kas Gedeniino kliubas.
Philadelphijos Lietuviszkas re- 

publikoniszkas Gedemino kliubas 
iszsipirko jau czarterį, už kurį 
užmokėjo 200 dol. ir persikraus
tė į naują puikų ruimą. Turi da
bar namus su 10 kambarių, kurie 
gal būt pasinaudojami ant viso
kių susirinkimų. Skaitlius sąna
rių kliubo auga nuolatai; szią- 
dien yra jų jau per 100. Užduotė 
kliubo yra: duoti lietuviams vi
sokius reikalingus pamokinimus 
politiszkuose reikaluose; raginti 
brolius ir visada jiems padėti isz- 
sidirbime Amerikos ukesystės po- 
pierų ir visaip stengtiesi vienyti 
lietuvius, idant tokiu budu, jie 
susidrutine, per vienyl>ę repre
zentuotu szokią tokią pajiegą, su 
kuria svetimtaueziai turėtu ro- 
kuotiesi, nes tik susidrutine mes 
galime szitame kraszte pakelti sa
vo vardą; iszsisklaidę juk to ne
padarysime! Kazokauckas.

Keikia sergėtis.
Nev Yorke, kaipraszo, priviso 

žvdų, kurie su senoms, dabar be 
vertės popierinėmis konfederatų 
iszleistoms 100 dolierinėmis pelną 
sau renka; nesistengia jas terp 
žmonių paleisti (žinoma įbruka 
atsitikus progai), tik kitaip kvai- 
us prigąudinėja. Susitaria mat 

du: vienas isz jų, pamatęs žmogų 
paskui einantį neva netyczia pa
meta masznelę su viena 100 do- 
reline ir kaip tik tasai masznelę 
paima, tuoj prisiartina antrasis 
ir reikalauja dalies radinio. Žino
ma, radėjas, norėdamas nuo radi
nio ką pelnyti, duoda anam, pa
gal sutartį, žinoma kiek tur ge
rų: 20, 30 arba daugiaus dore
lių. Toliaus gi pasirodo, kad tie 
laimėti 100 dol. dabar neturi 
vertės. Teisybė, kad tai radėją 
teisinga pasiekia bausmė už jo 

dus iszdaužo, potam praszo, ar
ba sykiu viską atlieka. Tai-gi 
mes velytumėm seimo komite
tui daryti antrą projektą praszy
mo prie caro, pagal naują “Gar
so” užmanytą būdą: —daėsti iki 
gyvam kaului, o potam siųsti 
praszymą. Pagal musų nuomonę 
— praszymas pasiliekti praszymu, 
ar jis butu su padų bueziavymais, 
ar galvos linktelėjimu. Mes tokį 
praszymą, kaip “Garsas” sako, 
vadiname reikalavymu arba pro
testu. Po teisybei, lietuviai tu
rėtu reikalauti nuo caro užgrėb
tų tiesų, o nepraszyti nuo jo kokios 
ten pagelbos, nėsa jis iki sziol 
nieko mums nesuteikė, o tik 
dar daugiaus atėmė.

Tai-gi mes, ukėsai szios žemės, 
nutarėme atsiszaukti į lietuvius, 
idant butų atsargiais ir nesiduo
tu įtraukti į neatsakanezius dar
bus, o teipgi mes protestuojame 
priesz užmanymą siųsti visųpa- 
doniausią praszymą, paraszytą 
vardan visų Amerikos lietuvių, 
nes mes jau ne pavaldiniai ca
ro, taigi tokio praszymo siųsti 
ne turime ir tiesos. Komitetas.

Talpindami sziią Protestą, mes 
pasitikime, kad tuom jau pasi
baigs visi isz priežastės ano ne
laimingo praszymo gineziai ir 
piktumai. Piktumai, ypacz gi 
koliojimai kitokias turinezių pa
žiūras »niekada dar nieko naudin
go ne atgabeno. Rasztai nepar- 
lamentariszkoj formoj, kaip an
tai “Atsakymas kritikieriams” 
“Garse”, dar nė vieną niekada 
nepertikrino. Koliojimus vartoja 
vien tie, kurie nė jokių svar
besnių argumentų surasti neį
stengia, o tokių juk nieks dar 
niekada nepertikrino. Toki straip
sniai atsakymo ne reikalauja, nes 
niekur godojantis save laikrasztis 
tokių netalpina.

Į Sąnarius Dr-tes Simano 
Daukanto.

Nedėlioję, 3 Gegužio, tuojaus 
po sumai, bažnytinėje salėje Dr-tė 
Simano Daukanto laikys pusme
tinį susirinkimą, ant kurio visus 
sąnarius užpraszo pribūti ir, kurie 
yra skolingais nuo kelių mėnesių 
teiksis ant szio mitingo užsimo-, 
keti, nes kitaip liks iszbrauktais 
isz draugystės; teiposgi pa
reina kiekvienam sąnariui užsi
mokėti posmertine už numirusį 
dr-tės sanarį, Z. Mineikį, kuris 
tapo palaidotu pereitą panedėlį, 
27 Balendžio. A. a. Z. Mineikis 
paėjo isz miestelio Sėdos, Telszių 
pav. Kauno, rėd. Paliko t naszle 
savo moterį ir turi mergaitę 11 
metų.

Teipogi yra užpraszomi ir tie 
broliai, kurie norėtu prisiraszyti 
prie Dr-tės S. Daukanto. Teiksis 
pribūti ir prisiraszyti, nes musų 
Dr-tė yra tvirta, kasoje tur ke
letą szimtų dolierių ir viską isz- 
moka greit ir teisingai, o prie- 
tkm dar visi sanariai gauna už 
dyką skaityt visokias knįgas isz 
Dr-tės knįgyno.

J. Aleksandraviczius.

t
Nev Yorke persiskyrė su 

sziuom svietu Marijona Baczin- 
skienė. Paliko ji savo vyrą, 4 
paaugusius vaikus ir 2 mergini. 
Pasimirė 18 dieną Balandžio, o li
kosi palaidota 20 dieną. Isz Nev 
Yorko kūną nuueazė į Brookly
no lietuviszką bažnyczią; po mi- 
szių musų klebonas, knnįgas 
Kriaucziunas, pasakė graudų pa
mokslą. Praszome visų pažįsta
mų atsidusti už jos duszią.

Gromatos ant paczto.
723 Andreiczyn Simon
743 Birgolas Kazimir
869 Cziapas H.
789 Felojt Kazeimerz
869 Kozmyn Anton
870 Kozien Jozef
893 Madrižia Jozef
903 Meesevicz C.
952 Rudzievicz N.
960 Smilingis Wincent
985 Svies Jan

1001 Watoga Adam
1017 Wojton Wojciech



Konstitucija
Suwienytu Walstiju.

(Tasa.)

SKY RSN1S 3. Jokia žmogysta dirbanti ar tar
naujanti vienoje valstijoj, po jos instatais, pabėgu
si i n kita, gali būti, pasiremiant ant jeibkdkiu in- 
stątu ar regulu tosgi, atleista no tokios tarnystos 
arba darbo. liet negali būti iszduota ant pareikala
vimo partijos, kuriai tas darbas ar tarnysta prigu

PERSKYRIMAS III.
Naujos vhlstijos ir Territorijos.

SKYRSNIS 1. Naujos valstijos gali būti pri
dėtos prie szitos Unijos per Kongressa; bet jokia 
nauja valstija negali būti sutverta ar sutaisyta 
viduje jurisdikcijos kokios kitos valstijos; ne jo
kia valstija ne gali būti parengta per sudėjimą 
dvieju ar daugiau valstijų arba daliu valstijų, be 
pristojimo Legislaturos tu valstijų, kurioms tai 
priguli, o teipgi ir kongresso.

SKYRSNIS 2. Kongressas turi valia panai
kinti ar parengti visus reikalingus prisakymus ir 
regulas, kaslink territorijos ar kitokio turto Suvie
nytoms VValstijoms; ir nieks szitoje konstitucijo
je negali būti aiszkinamas ir suprantamas teip, kad 
butu ant bledes Suvienytu VValstiju arba kokios at
skiros valstijos.

PERSKYRIMAS IV.
Užtikrinimas valstijų.

' 1 r . ♦

Suvienytos V\ alstijos turi gvarantuoti kiek 
vienai valstijai szitos Unijos republikoniszka for 
ma rando, ir turi užtarti kiekviena isz ju priesz- 
užpuolimus; ir ant pareikalavimo Legislaturos ar
ba iszpildanczips valdžios (kada Legislatura ne 
galėtu susirinkti)—priesz naminius maisztus.

ARTIKULAS V. 
Gale Pertaisu.

Kongressas*, jeigu du treczdaliai abieju namu 
pripažins už reikalinga, gal užmanyt pertaisas 
konstitucijos, ir ant aplikacijos Legislatura dvieju 
treczdabu visu valstijų gal suszaukti seimą dėl 
perstatymo pertaisu, kurios, kožnameatsitikime, tu
ri būt svarbios visokiose pažvalgose kaipo dalis 
-zitos konstitucijos, kada bus priimtos per Legis
latura trijų ketvirtu daliu visu valstijų, arba per 
seimus trijose ketvirtose dalyse ju; kaip vienas at
kilas paveikslas priėmimo gal būti perstatytas per 
kongressa, su ta iszlyga, kad jokia pertaisa, kokia 
butu padaryta pirm tukstanczio asztuoniu szimtu 
ir aszlunto pieto, jokiu bud u negali prieszinticsi 
pirmam ir ketvirtam skyrsniams, devintame per
skyrime pirmo Artikulo; ir kad jokia valstija, be 
jos pristojimo, ne gali būti atmesta no lygybes bal
savimo Senate,

ARTIKULAS VI.
R iesza skola, yvvairumas konstitucijos, 

prisiega urėdo, tikejimiszka 
iutekme.

Skyrsnis 1. VVisos skolos užimtos ir in prigul- 
mystes investos, pirm priėmimo szitos konstituci
jos, turi būt teip svarbios dėl Suvienytu VValstiju 
po szita konstitucija, kaip ir po konfederacija.

SKYRSNIS 2. Szita konstitucija ir instatai 
Suvienytu VValstiju, kurie bus padaryti sutikmei 
su konstitucija ir visos sandaros padarytos, ar ku
rios taps padarytos, po valdžią Suvienytu VVals 
tiju, turi būt augszcziausiais instatais kraszto; ir 
sudžios kiekvienos VValstijos turi pagal juos elg- 
tiesi, nors ir kas butu prieszsngai konstitucijoj arba 
inslatuose kokios valstijos.

SKYRSNIS 3. Senatoriai ir reprezentantą 
pirmiau paminėti ir sanariai Legislaturu pavieni 
valstijų ir uredninkai iszpildanczios valdžios ir 
tiesdariszki, Suvienytu VValstiju ir pavieniu vals 
tiju, turi būti suriszti prisiega arba užtikrinimu, 
jog rems szita konst itucija ; bet jokia tikejimiszka 
iutekme ne turi būti vartojama dėl užtvirtinimo 
jeibkokio urėdo arbavieszo insitikėjimo Suvieny
tose ^Valstijose.

ARTIKULAS VII.
Pripažinimas (ratifikacija) konsti

tucijos.
Pripažinimas seimu deviniu valstijų turi būti 

užtektinas dėl insteigimo szitos konstitucijos terp 
valstijų ja pripažinstancziu.

Suteikta ant Seimo, per vienbalsi pristojima 
pribuvusiu valstijų, septyniolikta diena Rugsėjo, 
metuose nuo Užgimimo Kristaus viens tūkstantis 
septini szimtai asztuones deszimtsseptintame, ir no 
nepriegulmystes Suvienytu VValstiju Amerikos 
dvyliktuose. Ant paliudijimo szito, mes pasirasze- 
me savo \vardus,

George VVasIiington, Prezidentas ir De
putatas isz Virginijos.

New Hampsihre: John Langdon, Nicholas Gil- 
, man.

Massachusetts : Nathaniel Gorham, Rnfus Kiug. 
Connecticut: Wm. Samuel Johnson, Roger Sher- 
„ man. ,

New York: Alexander Hamilton.
NevJersey? VVilliam Levington, VV’illiam Pa- 

terson, Pavid Brearley, Jonathan Dayton.
Pennsylvanią: Benjamin Franklin, Robert Mor

ris, Thcįnas Fitzsimons, James Wilson, Tho- 
mas Miiflin, George Clymer, Jared Ingersoll, 
Gouverneur Morris.

Bele v are: George Kead, John Dickson, Jacob 
Broom, Gunning Bedford Jr., Richard Bas- 
sett.

Maryland: James M’Henry, Daniel Carroll, Da- 
niel of St. Tho. Jenifer.

V irginia: John Blair, Jas. Madison Jr.
North Carolina: VVilliam Blount, Hugh Wil- 

liamson, Richard Dobbs Spaight.
South Carolina,— John Rutledge, Charles Cotes- 

varth Pinckney, Pierce Butler.
Georoia; VVilliam Fev, Abraham Baldvin 

Patvirtina,
(Attest) VVilliam Jackson, Secretary.

PERTA1S0S KONSTITUCIJOS.
ARTIKULAS i.

Liuosybe tikėjimo etc.
Kongressas neturi daryti jokiu instatu kaslink 

insteigimo religijos, arba uždraudžianeziu liuosa ju 
iszpildyma; arba aprubežiuojancziu liuosybe kalbos 
arba spaudos; arba tiesa gyventoju kaslink Ii uosy- 
bes susirinkimu, ir melstie randa praszalinti skriau
das.

ARTIKULAS 11.
Tiesa nesziojimo ginklu.

Gerai sureguluota kariumene yra neatbūtinai 
reikalinga dėl apsaugojimo liuosos valstijos, dėlto 
tiesa laikyti ir neszioti ginklus žmonėms neturi bu 
ti sulaužyta.

ARTIKULAS 111.
Pastatymas kareiviu pas ukesus.
Jokis kareivis, laike sandaros, ne gal būti pas

tatytas ant k valiems jokiuose namuose be pristo
jimo ju savininko; anei laike kares, kaip tik tokiu 
budu, kokis bus paduotas per instatus.

ARTIKULAS IV.
Kratos, VV ar rauta i.

Tiesa gyventoju jog kiekvienas ūkėjas turi 
būtie pakajingas ir apsaugotas savo ypatybėje, na 
muose, popierose ir daiktuose priesz neteisingas 
kratas ir užgriebimus, negali būt sulaužoma peržen
giama; ir jokie variantai ne gali būt lazduodami l>e 
tikros priežasties užtikrintos per prisiega arba už
tikrinimą; turi būt apraszoma vieta, kuri turi būt 
iszkratyta ir ypata ar daiktai, kurie turi būt už 
griebti.

ARTIKULAS V.
Apkaltinimas už persižengiinus etc.

Jokia ypata ne gali būt prie atsakymo pa 
traukta už dideli ir bjauru persižengima, kaip tik 
per nusprendimą “Crand jury”, atmetus priepuo 
liūs atsitikusius terp žemes ir juriu kariszku pajie- 
gu arba milicijoje, laike veikmes kareje arba vie- 
szame pavojoje; jokia ypata ne gali būtie nus- 
priasta ant nustojimo gyvasties arba sąnariu kūno 
du syk tame pat prasikaltime; negal būti nieks 
priverstas būtie liudytoju pats priesz savia jokiame 
kriminale; ne gali būti atimta gyvastis, liuosybe 
arba savastis be ' istatimiszko processo; ne jokia 
locnastis privatiszka negali būtie atymta de! vi- 
suomeniszko naudojimo, be teisingo atlyginimo.

ARTIKULAS Vi.
Tiesos apskuustuju ypatų-

VVisuose kriminaliszkuose persekiojimuose ap
skurtasis privalu turelio tiesa privilegija) ant 
greito ir atviro processo per impartijaliszka “jury’’ 
valstijos ar aprubes,. kurioje piktadarysta tapo pra- 
pildyta; tokia aprube turi būti pirmiau buvusi už 
tvirtinta per instatus ir turi būt apreikszta upe 
natūra ir priežasti apskundimo; liudininkai turi 
būtie iszklausyti akise kaltininko; liudinįkai liu
dijanti dėl jo gali būtie priversti stotie ir turi ap
kaltintasis dėl apgynimo save gautie apgineja (ad
vokatu).

ARTIKULAS XII.
Paprasti procesai.

Paprasti procesai, kur verto ne peržengia dvi- 
deszimties dolieriu, gali būti nusprendžiami per 
“jury”, ir jokis faktas sprenstas per “jury” ne gali 
būtie isz naujo perkratinėtas per joki Suvienytu 
VValstiju suda, kaip tik pagal paprastus instatus.

ARTIKULAS VIII
Perdideli paranka.

Neturi būt reikalaujama per dideli paranka,per 
dideles bausmes uždedamos, ane perdaug nepapras
tos koros ne gal būtie ant ko nors užkraunamos.

ARTIKULAS IX.
Sunumeravojimas nekuriu tiesu konstitucijoje 

neturi būti suprantamas kaipo panaikinimas ar ap
sunkinimas kitu tiesu priimtu per žmonija.

ARTIKULAS X.
Tokia valia, kokia nėra duota Suvienytoms 

VValstijoms per konstitucija, ane uždrausta per ja 
dėl utskirn valstijų, pasilieka prie VValstiju arba 
prie ju žmonijos.

ARTIKULAS XI.
Tiesdariszka valdžia Suvienytu Walstiju, ne 

turi būtie suprantama kaipo pritinkanti prie jeibko- 
kiu procesu instatimiszku ar tiesdariszku, pradėtu 
ar vedamu prieszai viena isz Suvienytu Walstiju 
per ukesus kitos valstijos arba per ukesus ar pa
valdinius kokios užrubežinės vieszpzsystės.

________ (Toliaus bus.)______________

Laikrasztis ‘Lietuva’
Kasztuoje ant metu tik $2.

Las abu dolierlus isz wirszaus užmoka, 
gauna už 50e. knįgelę dowanų.

APIE

ŽEMIA ir KITUS SVVIETUS,
JŲ BUWĮ ir PABAIGA.

Pagal HeilpenifL
-------o------  
(Tgna.)

Per la
bai padidinanezius žiūronus užtėmijo ant’jos tam
sius szniurųs. kurie turbut yr i pertraukomis slan- 
Mojanczių debesų, lirsztuma jos beveik tokia jau 
kaip ir žemė". Toluma szitos planetos nuo žemės 
yra nevienoda: atsiradus jai terp saulės ir že
mės ji yra nuo mus tik milijono mylių, atsira
dus gi jai isz kitos saulės pusės, jau bus ji nuo že
mės ant 34500000 milijonų mylių, taigi 6 kart jau 
tolinus neng pirma; todū*l ir diduma jos, kaip 
mums ji pasirodo, būva nė vienoda.

Atsiradus Morkumi arba VVenerai tiesiog t's 
viduriu žemės ir saulės, pasirodo jie kaipo juodas 
szlakas ant saulės skr dinio. Tasai atsitikimas va
dinasi perbėgimu VVeneros arba Morkūno per sau
lės skridinį.

T'ą planetą žmonės vadina auszros arba va
karų žvaigžde, žiūrint ant to, isz katros pusės dan
gaus ji pasirodo: nusileidžiant arba užtekant sau
lei. Ant jos, per didelius žiūronus mato kalnus, 
teip kaip tai yra ir ant žemės, tiktai tie kalnai 
kur kas yra didesni, augsztesni. Jijė, kaip ir žemė, 
apsiaubta plotais oro.

Treczioji isz eilės planeta—yra musų žemė. 
Apie ją jau pirma kalbėjome.

Marš. Užžpakalyj žemės, kitoj jos pusėj, 
ne terp saulės, kaip tai buvo su anom dviem, atsi
randa planeta Marš. VVidut'miszkai jis atsiranda 
30000000 mylių nuo saulės, bet tasai mainosi, nes 
kebas, kuriuom jis .bėga apie saulę, yra kur kas la
imius isztiestas neng kėlės žemės arba ir pirmutinių 
ežia paminėtų planetų: todėl savo kelionėj aplink 
saulę Marš prisiartina prie jos ir būva tik 27000000 
mylių, teipogi priėjęs galus elipsos, kuria keliau
ja, atsitolina iki 33000000 mylių.

Marš apsisuka aplink savo aszį į 24| valan
dos, todėl diena ant jo yra ant V valandos ilgesnė 
neng ant ž< inės. Asz.s Marso yra du syk trumpes
nė už aszį žemės; įtalpa gijo 7 syk mažesnė už 
žemę. Marš atlieka kelione aplink saulę į B80 die
nų, taigi metai aut jo yra 2 syk ilgesni, neng tai 
yra ant žemės. Kad jisai atsiranda isz kitos pusės 
žemės, todėl krasztas į žeme nukreiptas bus vi
sada lygiai saulės spindulių apszviestas; ne matyt 
nuo žemės jo permainų arba kvadrm Atsiradus 
žemei tiesiog terp saulės ir Marso, tasai būva tą 
syk nuo mus tik 7500000 mylių ir kad jo skri
dinys tąsyk visas apszviestas galima tąsyk geriau- 
sei matyt ; tašyk jis būva dusyk arcziaus žemės, 
neng kada jis pasitiaukia į kitą puse. Prisiartinus 
jam prie žemės, per genis žiūronus galime matyti 
pa vii "ziujo geriaus, neng kokios nors kitos planetos. 
VVicn musų mėnulį geriaus pažįstame. Skirtumas 
ilgio dienų per isztisus metus, kaip ir ant žemės, 
nes jo aszis beveik teip jau pasilenkus kaip ir aszis 
žemės.

PnweikBlell# 17.
Marš, jo jūrės ir žemės plotai.

Žiūrint į Marsą be žiūronų rodosi jis mums 
kaipo rausva žvaigždė ir todėl ji lengvai galima 
pužinti; žiūrint gi per gerus žiūronus matbme ant 
jo pavirsziaus didelius tamsius szlakus. Szviesios 
vietos ant jo matomos — tai sausa žemė, o tam
sus dideli szlnkai —tai jūrės ir oceanai. Apart to, 
jo poliuose* arba aszies galuose matyt labinus žiban- 
czios vietos, balti szlakai, kurie atsitikus ant pie-

Paweik»lelis 18.
Marš isz kito szono.

tinio, paveiksimi, puskulkio vasarai ežia pasimažina 
ir beveik prapuola- ir drauge su tuom pasididina 
toksai szlakas ant sziaurinio poliaus. Isz to galime 
spręsti, kad anie balti žibanti szlakai poliu vieto
se yra tai sniegas ir ledas, kuriais žiemos laike po
liai užsikloja o vasara sutirpsta.

Marš iszrodo mums teip, kaip gyventojams 
Marso, žiūrint į musų planetą, iszrodytu musų ap- 
fyventa žemė; teq> žemės ir Marso yra vienok 

idelė skiriybė, nes ant žemės yra 4 syk daugiau 
vandenų neng sausos žemės ant Marso 4 syk 
daugiaus yra žemės neng vandenų. Apart to, tos 
planetos tėmytojai, jier pagerintus žiūronus ne se
niai pamatė ei les labai plačzių ir ilgų kanalų, kurie vis 
dauginasi: į keletą metų pasirodo jie ten, kur pir

ma ne buvo, ir tai kanalų turinezių po kėlės my
lias ploczio ir kelesdeszimts ilgio. Tokių kanalų 
gamtos pajiegos padaryti neįstengtų; todėl tūli 
isz mokslinczių, ant to pasirėmę, sprendžia, kad tai 
} ra darbas gyventojų ant tos planetos esmezių. 
Jeigu tasai butu teisingas, tai prigulėtu tikėti, kad 
Marso gy ventojai kur kas augszcziaus už musisz- 
kius pakilę, nes musų pajiegos į teip urną laiką 
neįstengtu nė tokių ilgų, nė tokių placziųkanalųisz- 
kasti. Apart to ne seniai patėmijo kokius ten szvie- 
sius signalus, kurių atsiradimo * kitaip iszaiszkinti 
ne įstengia, kaip vien tuom, kad tai yra signalai, 
kokius Marso gyventojai parodo mums, teip sa
kant, norėdami idant mes ant jų atsilieptume. Mes 
vienok tam tikslui dar neįstengėme iszrasti reika
lingų prietaisų. Jeigu Marš yra apgyventas, gal 
būt kad jo gyvetitojai augszcziaus už musiszkius 
pakilę, nes planeta toje yra senesnė už žeme, ji 
greieziaus už žeme atszalo, todėl ežia ankszcziaus 
ir gyvastis atsirasti galėjo. Kaip ten vienok yra 
isztikro, mes dabar žinoti negalime.

Žvaigždžių tėmitojai 1877 m. patyru, kad 
apie Marsą sukinėjasi du jo mėnuliai; tolesnysis 
apibėga aplink jį į 30 dienų ir 18 miliutų; artes- 
nysis gi atlieka tą kelionęį 7 valandas ir 38 mi
liutas. Abudu mėnuliai yra labai maži; negal bū
ti ir prilyginami prie musų mėnulio.

PLANETOIDAI ARBA ASTEROIDAI.
I ž planetos Marso atsiranda kelias teip va

dinamų Planetoidų arba asteroidų; t. y. smulkių 
dangiszkų svietų, kurie, teip kaip didėsės planetos, 
keliauja aplink saulę keliu panasziu į suplotą ra
tą arba po elipsą. Tie svieteliai yra teip smulkus, 
kad jų be pagelbos gerai padidinanezių stiklų ma
tyti ne galima; iki sziol rokuoja jų per 300 isz vi
so ir dar kiekvieną metą atranda jų vis daugiaus 
žvaigždžių tėmytojai. Wisi tie maži dangiszki 
svieteliai apibėga ^saule keliais atsirandaneziais 
arti viens kito, padaraneziais aplink saulę lyg 
rodos platų žiedą. Wisas asteroidas arba plane- 
toidas žvaigždžių tėmytojai užtiko vos sziame 
szimtmetyje; pirma, pereituose amžiuose apie jų 
buvimą ant dangaus visai nežinojo; patėmijo jie 
vien, kad terp planetų Marso ir Jupitero arba Jo- 
vitzo yra per daug didelė tusztuma, ant ko pasi
rėmę jie sprendė, kad terp jiedvieju turi būti ko
kia dar nepažįstama, nepatėmjta planeta, bet isz 
priežasties smulkumo planetoidų, jų surasti ne į- 
stengė, nes tąsyk dar neturėjo gerų žiūronų. Ma
tote todėl, ant kaip tvirtų pamatų remiasi mok
slas apie dangįszkus svietus, jeigu daleidžia spręs
ti be apsirikimo ir apie tą, ko matyti ne gal.

AVIRSZUTINES PLANETOS.
Toliaus už plutų, kuriuose skraido planetoidai 

arba asteroidai atsiranda, nuolatai didesnėse nuo 
saulės tolumose, keliai 4 dar didesnių neng pirmu
tinės planetų. IV i sos tos planetos, vadinamos vir- 
szutinėmis, skiriasi dikeziai nuo 4 pirmiaus apra- 
szytų apatinių planetų. Jos kur kas didesnės už 
pirmutines, daug toliaus atsiranda nuo saulės; kur 
kas greieziaus sukasi aplink savo aszį, todėl jos 
kur kas labinus prisiplojusios savo poliuose 
ir labjaus iszsiskėtusios ties ekvatorium ir apart 
to dar, jos turbut ir ne suvisu atszalusios kaip že
mė ir kitos apatinės planetos: virszutinės plane- 

l tos yra dar pusiau skystos arba dar labai įkaitu
sios, taigi dar tokios, kokia kitą kart, labai 
jau. seniai buvo musų žemė; taigi jos turi dar sa
vo locną szilumą, o isz dalies ir savo szviesą, 

'nors vienokią, ne blizganezią kaip saulė arbasto- 
vinezios žvaigždės. Arcziausei žemės atsiranda, 
didžiausia isz visų planetų. Jupiter arba Joviszas.

J u pi te r arba Joviszas. Jupiter žiūrint 
tiesomis akimis pasirodo mums kaipo szviesiausia 
lino AVenusui arba Wenerai žvaigždė. Jupiter nie
kada neprisiartina prie saulės tiek kiek Wenera, 
o už kitas žvaigždes jis kur kas smarkiaus žibina, 
todėl lengva jį pažinti. Jupiter vidutiniszkai at
siranda nuo saulės ant 104 milijonų mylių, taigi 
jisai 5 syk toliaus nuo jos neng žemė. Apkeliauja 
jis apie saulę į 4333 musiszkių dienų arba apie 12 
metų; taigi metai ant tos planetos turi apie 12 
mus szkių metų. Žiūrint į jį per gerai padidinan- 
czius žiūronus ne iszrodo jisai apvalus, ne ratUsjis 
mums pasirodo, bet elipsa, t. y. susiplojusiu ra
tu; tas paeina nuo to, kad jisai labai susiplojęs ties 
poliais ir užtatai iszsiskėtęs ties ekvatoriumi. Žiū
rint į jį per gerus žiūronus matome, kad ant jo tę
sėsi eilės, kaip diržai, tamsesnių vietų, kurios bė
ga ties jo ekvatorium, ir terp tų yra laszai ir szla
kai szviesesni. Jsz bėgimo tų tonų aprokuota, kad 
Jupiter ajisisuka aplink savo aszį į 10 valandų; 
taigi dieua ant jo turi vos 10 musiszkių valandų, 
ne turi ne puses musiszkės dienos. Bet kad jis 1400syk 
didesnis skersbruksznis Jupiteroyra 11 kart ilgesnis 
už skersbruksznį žemės, todėl ir greitumas su kokiu 
jisai sukasi aplink savo aszi tur būt kurkus smar
kesnis, 20 kart smarkesnis neng sukimąsi žemės. 
Del to greito bėgimo aplink savo aszį, Jupiter su
siplojo savo poliuose ir iszsiskėtė ties ekvatoriu
mi teip, kad skersbruksznis ties poliais yra ant 
vienos keturioliktos dalies didesnis, už skersbruk
sznį ties ekvatoriumi. Kiekviena ties ekvatoriu
mi Jupitero vieta todėl į valandą, besisukant 
planetai aplink jos aszį. padaro 4300 mylių; ant 
žemės gi į tą laiką atlieka vos 225 mylių,

Paminėjome jau apie tamsius bruksžnius besi- 
traukianežius per Jupitero pavirszių ; turbut jisai 
absiaubtas yra tirsztais debesimis ir garais, kurie 
labinus atmusza . szviesos spindulius; tamsesni 
brukszniai tie, turbut yra tusztumos, per kuriuos 
szviesos spinduliai įsigriebia giliaus ir per juos 
matome tamsesnį paezios planetos pavirszių, arba 
žemiau atsirandanezius debesis. Skaitlius ir didu
mus tų tamsių bruksznių ir laszų nuoltatai maino
si ir ties tamsiomis vietomispasirodoszviesus kaipo 
tiltai, kas rodytu, kad mes nematome paežio pa
virsziaus planetos, bet tik debesuotą jo atmosferą, 
arba orą. Bekeliaudamas aplink saulę, prisiartina 
Jupiter kaip kada arcziaus prie žemės, tai vėl atsi
tolina, teip kaip kitos planetos; vieną metą jis bū
va nuo žemės geriau^ matomas, kitą gi vėl ma
žiaus.

(Toliaus bus.)



LIETUVA.

^Vietines Žinios.
— Kaip senoje musų tė'vynėje 

žydai dirbo wisokias paslaptas 
szelmystas, neužmirszta jie to ir 
sziczia. Chicagoj tapo atrasta 
paslaptį degtinės warinyczia, ku
ri^ įrengė maskoliszkas žydas 
Friedmann. Pasisamdė jis arkli- 
nyczią nuo kokio ten Goldmano 
ir pasisakė, kad jis joje įrengs 
skurų iszdirbimo dirbtu've; wie- 
toj to wienok įrengė paslapty 
degtinės warinyczią.

— Pa k w i ėst i isz Europos į

Balius! Balius!
Subatoj ir Nedėlioj, 2 ir 3 d. 

Gegužio, bus pirmas pawasario 
balius pas L. Ažuką, 3301 Au- 
burn avė., ant kurio grajįs pui
ki muzika, bus bzokiai ir kitos 
zabo'vos, ant kurio wisus lietu
sius užk'vieczia atsilankyti.

Su guodone L. Ažukas(3—5)
Isz priežasties wažewimo in 

Europą parduodu už pusę prekės 
gerą mesinyczią (buczernę ir gro- 
sernę su arkliu, įvežimu ir 'visoms 
prietaisoms. Turi l>ut parduotas 
szį mėnesį. Gera wieta dėl lietu- 
wio kalbanczio lenkiszkai, nes

Lenkiszką žmonių univversitetą 
profesoriai laikys skaitymus 'vi
sokiose miesto dalyse lenkų ap- 
gy wentose, o tame ir ant Bridge- 
porto, daugiausei lietu'vių apgy- 
wento. Czia terp kitko, profeso
rius Seimiradzki skaitys lekcijas 
ir apie Lietu'vos Istoriją. Lekcijos 
apie Lietu'vos Istoriją ant Brid- 
geporto bus kas utarniką.

jau biznis yra nuo 6 metų isz 
dirbtas. Atsiszaukite prie locninį- 
ko Konstantino Czapek, 442H 
VYood 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 lietu'viszkos irlenki-z-

Nauji d'vimcziai.
No I s— $70,oo No III — $50,oo.
No II — $60,oo. No IV — $45,oo. GERIAUSE Siuwama maszina yra Lietuwa, No I. Pre

kė tiktai $21,oo. Gwarantuota ant 10 metų.

— Koksai priga'vėjas, apsigar- 
sinęs prof. d’Aivillc, apreiszkė, 
kad Brando salėj, Sziaurinėj da- 
lyj Ch’cagos, jis parodys tvai
kams magijos stebuklus. Už įėji
mą ant salės reikėjo mokėti po 10 
centų. Ž no na, 'vaikai, norėdami 
pamatyti tuos magijos stebuklus, 
iszsipraszė nuo tė'vų po 10 centų. 
Ant paskirto laiko susirinko į 
salę.600 'vaikų. Alisai profesorius 
paėmęs pinigus pasakė,kad priesz 
parodymą magijos jis apdo'vanos 
'vaikus ir praszė juos iszeiti per 
duris. Tie žinoma paklausė ir iszė- 
jo; profesorius tąsyk metė į juos 
keičią saujų saldumynų. Kol wai-1 
kai juos surinko, jau stebuklų da- 
rėjas pražu'vo. Prigautus gi wai 
kus policija turėjo iszkirstyti.

— Daugumas klausinėja, ar 
walia dabar at'važiuoti į Ameriką, 
nes jie girdėję, kad daugybę pa- 
sažierių 'Valdžia Amerikos su
gražino atgal. Teisybė, kad sugra
žino daugybę, bet sugražino tik 
tokius, kurie neturėjo gerų adre
sų j sawo gimines ir neturėjo ti- 
kietų ant geležinkelio. VVisi, kurie 
turėjo szifkortes iszpirktas net į 
wietą, kurie turėjo gerus adresus 
ir dar keletą dolierių keszeniuje, 
wisi at'važewo ir nė 'vieną isz to
kių atgal negrąžino. Užtaigi, 
kurie norite partraukti sawo 
gimines į Ameriką, tai isz- 
siųsdami szifkortes, priduokite 
jiems gerus sawo adresus ir pasa
kykit, kad 'važiuodami į Ameri
ką turėtų nors keletą dolierių ke
szeniuje—tada nieks jų ne užka- 
bįs ir atgal negražįs,

Ne užmirszkite republikonai 
7-os wardos ir kitiems pasakyki
te, kad szį subatos 'vakarą, ant 
8 adynos, bus mitingas po nr. 584 
Jefferson str ant kampo 14-th PI., 
pas Szemaiti (wietoje Mondei- 
kio). P. Gulbis, sekr.

kos bažnyczių; gera 'vieta dėl 'vi
sokio biznio; pati randa atnesza 
$80.oo ant mėnesio Atsiszaukite 
j redakciją Lietu'vos, arba pas 
A. B. Chmiolewskį, 771 VV. 
21-st., Chicago, 111. (9—4)

— Pirmas lietu'viszkas galiūnas 
Chicagoje L. Ažuko, ponr. 3301 
Auburn avė. ir kerte 33czios 
arti lietu wiszkos bažnyczios. 
Užlaiko wiska czystai ir puikei. 
Wisada szaltas alus, puikus Ii 
keriai ir k'vepenti cigarai. Užlai
ko puikia salia dėl mitingų, "ese- 
lijų ir kitokių zobo'vų. Jeigu isz 
kito miesto atwažiuoja lietu"’iai. 
gali atsilankyt ir spakainiai per- 
nak'vot, teipogi ir rodą gaut.
The Richin Bark Reiiina- 

tism.
Yra tai naujai isz- 

rasta gydykla nuo daugel ligų: kaipo tai: ap
saugoja dantis nuo trupėjimo skaudėjimo ir pu- 
wlnio smegenų, užlaiko juos wisada baltais 
ir czystais iki senatvei: geriausei gydo reu
matizmu, skaudėjimu strėnose, kauluo>ė, persza- 
limę, putmeną, drugį, kaltūnu ir uždegimu. Šiitą 
nauja gydykla yra pripažinta mokytu daktaru 
ir uztwirtinta per Amerikos waldžia. Kas da 
nepagijote iss augszcziau minėtu ligų, atsiszau- 
kite in mus o gausite patentuotas gydyklas.

Nuo dantų skaudėjimo 1 bonkute Šie, 3 bou- 
kut.es už |l,00 perespressę. I

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

3132 Emerald avė. Chicago, III.

PIRMA LIEtUWISZKA
BAŽNYCZ1A AKKANSE.
Geriause wiet»del farmenu yni.pawietM Prai- 

rie, vralsteje Arka tiso. Jau tenai apaipirko dau
gybe lietusiu ir apaigyweuo lietuwuzkat> kuni
gas J. Balcewiozius ir pa’ta te lietuwiszka ba- 
žnytelia, kurios Ir paweiksla cm paduodame. Ta 
wieta, kur lietuwiai ap*igvweno, praminė

“LIETU W A”.
'Visi, kurie norite pirktis geras fannas, atsiszau 

kitę tn redakcija “Lietuv >s" 954 -33-<l st.. Cbi- 
cago, III.. arba raszykit pas Ju<>za Butku, Box 
82. Hazen. Ark.,‘arba iu kompanija

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

DYKAI! krodelu ir len
ciūgėlis bus prisiųsta kiek
vienam ant painatimo ir jsi- 
examinawojimo kasiszkirps 
ir prisius szita apgarsinima, 
su -awo pilnu wardu ir adre
su. Yra tai Tikras Ameriko- 
niszkas Laikrodėlis, auksi- 
tas tikru 14 karatu auksu.su 
Tikrais Amenkoniszkais vi
duriais. givarantuotas ant 20 
metu ir iszrodo kaip Tikro 
Aukso ka kaazsuoja H0. Ap- 
ėiurek jy nu<-jas ant expreso 
ir jeigu inmliui kad gana yra 
pigu, tai užmokėk J7.50 ir 
katztus expreso ir laikrodė
lis ta wo. jeigu netinka, tai 
nemokėk nieko. Gražus auk-

sita lenoiugely, kakitose krautu wese mokėtum 
S3, gausi priėjo už dyka

MUSU DO" ANOS.

760 Unity Bldg, Chicago. III,

LADlCS
CtHTS 

S12C

Pajieszkojimai.
Pajieszkau sawo draugo Mateuszo Ba- 

czeliuno, paeinanczio isz miestelio Jos
vainiu, pawieto ir red. Kauno. Teiksis 
atsiszaukti ant adreso:

M. Baczeliunas
488 Rewenswood str. Long Island City*

APGARSINIMAI.
Gera naujiena dėl biznie

rių.
Kas isz Lietuwių nori turėt 

gerą saliuną, kokio Chicagoje 
dar nėvvienas ne turėjo ir neturi: 
ko negali gauti ne brangei pirk
ti. Yra wisi reikalingi prietaisai, 
su gražia mebliuota hale ir biz- 
nis eina gerai, labjausei tarpe lietu- 
wių.‘Locninįkas parduoda dėlei 
senatwės. kad nebegali toliau 
dirbti. Atsiszaukite pas locninįką 
Fritz Schleyer, saliune632 S. Ca- 
nal st. arba pas F. P. Bradchulį 
630 S. Canal str.

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

(2—5)
— Szioms dienoms pradėjome 

hudawojimą namo redakcijai “Lie- 
tu'vos”, ant 33-czios ul. prie pat 
lietuwiszkos bažnyczios. Bus tai 
puikus mūrinis ant 2 pentru ir su 
“basementu” namas; 25 plotis, o 
80pėdų ilgis; su wisuotinu už
baigimu widurio kasztuos $8000, 
“Basemente” bus sztoras; ant 
1-mo pentro prieszakyje bus 
offisas, o užpakalyje—drukarnė; 
ant antro pentro bus gywenimai 
deldvvieju familijų. Bus garu ap- 
szyldomas, bus maudyklos, ir wi- 
sos kitos naujausios prietaisos.

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

NAUJA LIETUVVISZKA
Grocerne ir Buczerne

Felikso Majausko,
Užlaikė szwiežiausia mėsa, kaiva, arbata, myl- 

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

ATEIK BROLI PAMATYTIE 
IR TO 'VISO PA BANDYTI E!

8737 Commercial av., South Chicago.

DYK ii frau,iiult“ t^.liO sveria laikrodėly Ir len- 
Ullvnl ciugely. jeigu pirkai arba parduosi SZE- 
SZIS tokius. Ras zyk szendieti. nes ta preke yra 
tik ant 60 t’ieuui.

ROYAL MF’G C(.).,

Kam Jums waikszczioti pas 
žydus ir būt jų apgaudinė 
tais, kad wiską galite gauti pas 
lietu'vius da pigiau kaip kitur. 
Jeigu ko reikalaujate, atsiszauki
te į J. M. S. Package Co., o gau
site 'viską. Ji užlaiko siu'vamas 
maszinas senas ir naujas, nuo $13 
iki $30, g'varantuotas ant 20 me
tu; teipogi drukuojamas maszi- 
nukes. laikrodėlius, lenciūgėlius, 
žiedus, abrozus, grajijamus in
strumentus ir t,t.

'Vyrai! pas Ma
jausku wažiuo- 

sim
Su juom pasiro

do woeim;
Ten gardaus A- 

lau* iszgersim 
Ir daug pinigu 

ne pragersim.

LIETUVVISZKAS SALIUNAS.
Kasparo Majausko.

3357 Fisk St. CHICAGO.

Kas prisius 25c. gaus peczetį 
su sawo 'vardu ir prawardia, kū
rėme teipgi bus plunksna ir ala- 
'vėlis raszimui. Kas paduoda 
sawo adresą, tam iszsiuncziame 
'viską per expressą. Adresuokit:

J. M. S- Package Co.
3307 Fisk st., Chicago, III.

— Geriause lietu'viszkai-lenki- 
szka Aptieka Juozo Leszczynsko, 
po nr. 3315 Laurel st., kuri užlai
ko geriausias gydyklas czionyksz- 
czias ir isz Europos ir teisingiau- 
sei iszpildo receptus, o prekes
pigesnes kaip kitur. Aptiekoje 
randasi kasdien no adynos 11 ry
to iki 2 po pietų D-ras M. F. 
Božyncz, o D ras M. P. Kosakaus- 
kas randasi Czet'vergais ir Nede- 
lioms no 10 iki 12 adyn. widur* 
dienio ir daktaras W. Statkevvi- 
czius randasi kožname laike. Ant 
pareikalavvimo gali paszauktie in 
aptieka per telefoną kiekwiena 
daktara, koky kas nori ir kožnoje 
walahdbjerTeipogi ant pareikala- 
wimo iszsiunczeme ywairias gy- 
diklas wisur, atsakome laiszkus 
ywairiose kalbose ir gydome ly
gas per laiszkus.

Telefonas Yard 709

Jeigu nori persikraustyti in 
kitą wietą. tai nueik pas

AUGUSTĄ K1LEW1CZIU 
3252 Laurel str. ant 3 pentro, 
užpakalyj; jisai perkraustys už 
pigiausę prekę. Teipogi pristato 
'visiems lietuwiams anglis į na
mus pigiau kaip kiti.. Wi$i eikit 
pas lietuwį. (16—5)

HILLE’S FOTOGRAFAS,
3453 S. llalsted ul.

Nujima puikias Fotografijas, už tuziną tiktai 

$2.00
Antweseliu ir kitokiu re i katu nujima Fotogra 

fijas kopuikiausei.

Ant pardawimo mūrinis 2 
pentru ir su basmentu namas, 
turintis 11 ruimų; teipogi užpa
kalyje medinis namas ir t'vartas. 
$25 atnesza randos ant mėnesio 
Wertas yra $4.000, o parsiduoda 
už $2.900. Atsiszaukite prie loc- 
ninįko, 3220 Auburn avė., antras 
namas nuo lietuiviszkos bažny
czios. (2—5)

Grajyjanczios dėžiutes, i 
užsukamos su rakeziu-: 
ku. No I — SlT.oo.

No II — $10,oo.
No III—$7,oo.

Žiūronai.
No I — $10,oo.
No II — $6,50.
No III — $4.50.

Naujausio grftunko 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.
S.0 W. 12th Street, CHICAGO, 1LL.

CZCOVK 1’INĮOV

BEN. ABOTT,
Sukcesorius

ET" M. RUBIN’O.
Paduodu dėl žinios wisu, kad asz 

dabar užlaikau didžiausia krautuwia:
ARIELKU, WYNU ir LIKIERIU, 

po nr. 544 Blue Island Are., kertė 18tos
Ir kad nuo 1-moi d. Kowo parduodu w!ru* tuo* 

gėrynių* po tokia pigia prekia, kaip kad "mhole 
aale" aztoruoee, per ka klekwicnas pirkdamas 
gerymut pas mane, užezedys sau nuo 25 iki 50c. 
ant dol. Nepamirszkit numerio *

544 Blue Island Avė. kerte 18-toa ul. 
CHICAGO, - - . _ _ ILLINOIS

(•-«)

GERIAUSIA UŽEIGA 
dėl Lietuvio

R. Susiu ana
61 Hudson Avė.
Brooklyn. N.Y.

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

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

Dras. M. Meyerowitz,
specijaliszkas gy d i to jas

Gerkles ir Krutinės.
Pabaigė mokslu daktarystes Ros įjoję ir tenai 

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

Ofisas ir gywenimas
179W.12th St, Cliiriiirn

kerte Jefferson St. UIHCagO.
I nuo 8 iki 12 ryto

Adynos Ofiso: ir nuo 4 iki 6 po pietų.
į Nedelioms nuo 1—3 po pietų

Telefonas: Main 4838.

E. ZANJEWSK1S.
476 'V. 12th. st. Chicago.
Lietuwiszkas kriauezius.

Užlaiko puikiausią kriaucziszką 
Sztorą ir geriausei padirba 'viso
kius vvyriszkus 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.

MAX DRZEMALA,
— LENKISZKAS —

Adwokatas,
praktikawoja vvisuose suduose, 

iszpildo sawo dalikus teisinga ir 
gerai.

Rodijame wisiems lietu w nikam s 
eitie pas Drzemala gerausi apgi- 

neja prowu.
Ofisas: 23 Metropolitan block.

163 Bandolph St
Giweuimas 1256 N. Halsted St.

Telf. N. 4923

A. SILHA & CO. 
551-555 Blue Island Avė.

kerte IS-tos ir Loomis ul., CHICAGO.
Užlaiko didžiausia krautuwe• « «.

DRAPANŲ ir APAUTUW0
Didelis sztoras pilnai užwerstas rietu- 

wems naujausių 'vasarinių paltų, žiponų, 
kelnių, kepurių, skrybėlių, marszkinių, 
czewerykų, ir t. t., o prekės pigiausios 
kaip wisur. Prie to užlaiko vvisokius 
kufarėlius, dėžiutias ('valizas;. Paran
kiu yra priwažiuoti, nes streetkariai pri
eina isz wisų dalių miesto.

Lietuvvys Kazimieras Ramanauskas, 
kurį czeant fotografijos matote, yra kler
ku toje krautu'vėje ir lietuwiams, tenai

perkantiems, patarnauja isz szirdies. Parodo tikrus tavvorus ir
paduoda teisingas prekias, per ką kiekwienas perkantis gali būt 
tikru, kad gaus teisingą taworą ir nj ant 'vieno cento nebus ap
gautu. /

Geriausias Kelias
dėl pasažieriu isz

Lietuvos, Lenkijos, Rossijos
ir atgal per nauja garlaiwinia linija

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

STETINO IR NEW YORKO.
Szios liniios garlaiwiai plaukia Isz S tėti no in manas naujuomju kanalu, kury Prusu valdžia 

iszbudawojo kasztu 107 milijonu marku. Stotinas yra Lietuviams areziausiu portu ir kasztuoja 
EJL;iru,u’ * i k*ln Hamburgą arba Brema. 8zita nauja linija turi na wo ofisus Stotine 

ydtkunuoee, Bajonne, Prostkawe, Illawe, Ottloscbine, Tilžėje ir Klaipėdoje. Yra Ui
Geriause Linija dėl Lietuwiu 

kaliaujancziu in Amerika, ne. pribuwia in Tilžia bus paimti per szios paežio* linijos agentus, ap
žiūrėti tikietais ir palodyti ant trūkio, be jokio klapsiu. ~''Vi -“'r^-1"*'* -v-o gimiuaiezius 
in Amerika, arba Kas norite wažiuotie in Europa, pamegimtep«f szi» liauja ‘Balt.c” Unija, o ne-
sigraudysit. Laiwakortias galite gautie taip pigiai/kaip ant kitu pigiausiu linijų.

Generalna agenta Baltic Linijos, Hansa Linijos etc.

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

pirkaite wisk§ pigiau kaip kitur.

Ben. Hatowskis.
027 S, Canal kerte Jndd, Chicago, 111.

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

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

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

Kas tik ko reikalaujete ateikite pas mane, o

Ziegorela czi styimas 50c. Sprendzyna 50c. Styklas ir skazupkos 10( 
Szlubinej ziedaj 56 ir 72 prabos nog $3 iki $6. Sidabrini

^r--. “Elgin” ziegorej $7.00. Wyska garantawoje ant metu.

auksu.su
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