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Metas IV. *

Į SKAITYTOJUS.
r |

SU pereitu numeriu “Lietu- 
vos” prasidėjo talpintieji labai 
naudingas pamokinantis apraszi- 
mas: “Apie Žeme ir Kitus Svie
tus, Ju Būvį ir Pabaigą,” ir tal
pinsią dabar kiekvviename nume
ryje iki pabaigai, o potam iszeis 
knygele. Tą apraszimą velyjeme 
kiekvienam bu atyda perskaityti 
ir suprasti, o daug, labai daug 
patirsite; naudingų pasimokini- 
mų„

— o —
Jeigu kurie negawote kalendo

riaus, o esate už laikrasztį pilnai 
ūžsimokėją, tai atsiszaukite, o 
prisiusime, nes kartais, per neuž- 
žiurėjimą galėjo pasilikti kaip 
kam neiszsiųsta. Kurių laikas 
prenumeratos jau iszsibaigė, tai 
užsimokėkite, o' teipogi gausite. 
Naujei užsiraszanti “Lietuvą” ir 
nžsimokanti isz virszaus $2, gau
na už dyka kalendorių ir Sapni- 
nyką; arba į vielą sapninyko 
gali iszįirinkti kokią kitą knygele, 
nebrangesnę per 50c. Red.

Isz Amerikos.
z — o—

• Teritoria Utah tapo prezi
dento Clevelando ir Statą pro- 
kliamuota. Naujas Suvienytų 
Wieszpatyszczių statas turi per 
250000 gyventojų.

• Is& Albany, N. Y. raszo apie 
szitokį klaidu sūdo nusprendimą. 
1894 m. Troy’oj prie rinkimų 
atsitiko musztynės irszaudymai, 
per kūrės broliai Rop tapo pa- 
szauti ir kada jau viens isz jų, 
Roberts Rop, gulėjo ant žemės, 
kas tai isz praėinanczių szovė ir 
gulinti užmuszė. Pasirodė, kad 
szaudė Wiliam McJongh ir Shea; 
rodėsi, kad Shea nuszovė begu
lintį Robertą Rop. Suaresztavo 
abudu ir po ilgam tirinėjimui 
Shea tapo ant nugalabinimo su 
etektriszka žudymo prietaisa 
nuspręstas, nors teisinosi, 
kad ne jisai yra užmuszėju; Mc 
Jongh gi tapo ant 19 metų kalė
jimo nuspręstas. Kaip ant ryto- 
tojans rengėsi Shea nugalabinti, 
bet sudžia gawo nuo Mc Jongh’o 
rasztą, kureme jisai prisipažįsta 
ė?ąs užinuszejumi Roberto Ropo; 
Shea gi e?ą* nekaltas. Tuojaus 
tapo duota žinia gubernatoriui ir 
tasai exekucija sulaikė.

• C eveland, O. Laskauckienė
apskundė į sūdą szinkoriu Zavic- 
kį užtatai, kad jisai įpratino jos 
vyrą girtuokliauti; pareikalavo 
ji. nuo szinkoriaus net 10000 dol. 
nes, kaip sako, wyras jos girtuok
liaudamas ne duoda pioįgų ant 
naminių reikalų. •

Porą menasi ų atgal sudas^nus- 
prendė tam paežiam Zivickiui 
užmokėti vienai airiszei porą 
szimtų doliefių už tukį jau įtrau
kimą į girtuoklystę jos wyrą. 
Taigi orai ir Laskauskienė ežia lai- 
m ės.
' * Bridgeport, Conn. kareze- 

moj Saddlero atsitiko musztynės 
lenkiszkų kareivių “Kosciuszkos 
Gvardijos” supalicija. Muštynė
se 20 kareivių ir palicijantų ta
po sužeistų. Muszys pasibaigė 
tuom, kad narsus kareiviai pabė
go, o palieija paėmė jų gerybe.

* 1 dieną sziųmetų paremia At
lantoj, Pa. tapo uždaryta. Ru
onis stato Illinois taps parduotas, 
rūmą gi Pen&yl vanijos • palaikė 
“Piedmont Driving Club” ^Po 
iszinokėjimul wiaų skolų pasiro

do, kad miestui prireiks primo
kėti apie 200000 dol.

• Ch.irleston, Mo. dienoje 
Naujų Metų buvo žemės drėbė- 
jimai, kurie isz ryto traukėsi per 
pusę minutos. Taipogi Sikesto- 
ne, Birds Point, Cairo III. ir ki
tose vietose jauti žemės drebėji
mą.

Bulfalo N. Y. lenkė Micha
lina Ulenta«zek turėjo užmokė
ti 15 dol. bausmės, užtatai, kad 
palaidojo savo vaiką be liudiji
mo gydytojo.

• Washingtone dabar pasibai
gė pro va p. Morgano su geležin
keliu Jersey City & Bergen. 
P. Morgan apskundė geležinkelį 
ir pareikalavo užmokėjimo 5 dol. 
užtatai, kad jam waziuojent kon
duktorius nenorėjo priimti kaipo 
užmokesnį isztrinto pinįgo 10 c. 
ir pertai Morgans turėjęs isz va
gono iszlipti. Sūdąs pripažino 
teisybe p. Morganui ir nusprendė 
geležinkelį užmokėti tuos 5 dol. 
nes pinįgai ar jie nutrinti ar ne, 
vis turi sawo wer1e.*

• Netoli Glanfield, 10 mylių 
nuo Pittsburgh, Pa paskendo u 
pėje Ohio net 19 botų su angli
mis. 350000 buszel.ų anglių 
yra ant dugno upės. Nuskendu
sius botus reikėjo su dinamitu
iszardyti, nes upė jais tapo už 

kimszta.
• O.mhi, Njb. raszo, kad ežia 

vietineme kalinyje pradėjo dirb
ti pinigus ir buk pats urėdnįkai 
kalinio prisidėdavo prie iszda- 
vinėjimo tų padirbtų pinįgų.

• Netoli Denver, Cal. trūkis 
geležinkelio linijos Denver ir Rio 
Grande iszszoko isz szenių. Kon
duktorius ir peczkurys tapo už
muszti;*

• Teiposgi netoli Jackson, Mis. 
iszszoko isz szenių pacztinis trū
kis. Peczkurys tapo sunkei su
žeistas. Kiek keleivių tapo su
žeistų, nežinia, nes geležinkelio 
tarnai slėpė.

• Saluda, Ind. pulkas girtuo
klių įsiveržė į namus maldos 
Mount Ziou ir pradėjo pesztines.

• Iždo ministeris Suvienytų 
Wieszpatyszczių p. Carlisle, 
idant surinkti į iždą aukso, ku
rio trūksta, iszleidžia ant 100 
milijonų dolierių obligacijų. Ob
ligacijos tos yra visokios vertė*; 
mažiausios gi yra nuo 50 dol. ir 
duos po 4 nuoszimczius ant mėtų 
ir iszmokamos per 30 mėtų. No
rinti jas pirkti, turi atsiszaukti 
iki 5 Wasario szių metų, bet 
perkant reikia mokėti auksu; isz 
mokėti gi galima dalimis, taip: 
užsiraszant reikia užmokėti ma- 
žiausei 5tą dalį obligacijos ver- 
tės, toliaus gi kas 10 dienų po 
tokę jau dalį, pakol ne užsimo
kės už wi>ą jos vertę. Iki 15 
VVasariui obligacijos taps padirb
dintos. Norintis jas nusipirkti tu
ri kreiptiesi į iždą į VVashingto- 
iią arba į jo dalis: į New Yoiką, 
ChicagoTPhiladelphią, Cincinna 
ti, B.dtimore. St.Louis, Nev 
Orleaną ir St. Fram-isco.

• Ciiro III. kalinyje vagis 
Henry Dickson užmuszė wieną 
sawo sandraugą Ch,Wilsoną ir 
prapjovęs jam pilvą, iszeiuė vi
durius ir,suwiniojąs juos į popie- 
rą, padavė vienam isz sargų ka
linio.

• State Missisipi tapo išduo
tos tiesos priesz taip vadinamus 
lynchauuįkus, neva vardan tei
sybės žudanezius žmonis. Kas 
oasirodįs kuom nors prie to prisi
vejąs, žudo tiesas ukesystės.

Isz darbo lauko.
Isz M’orcester. Mas. raszo, kad 

ežia nėra žmonių be darbo; visi 
turi uždarbį. Mergos tik ir 
ypacz darbinįkai lietuviai, savo 
nuolatinėmis pesztinėmis ir gir
tuokliavimu piktą duoda paveik
slą kitiems ir tokiu neszvariu pa
sielgimu gadina vardą visų lie 
tuvių.

Isz Philadelphijos, Pa. pareina 
žinia, kad vos pasibaigus sztrai 
kams tarnaujenezių prie uliezinių 
geležinkelių, isz priežasties, kad 
kompanijos tolesnėse tarybose 
ne norėjo tikti ant reikalavimo 
darbinykų, tūlose vietose jie vėl 
buvo paliovę darbą, bet kad 
daugumas prie to neprisidėjo, tai 
ir tie sugryžo prie darbo.

Chicagoj austraikavo darbinį
kai dirbtuvių Monarch Bicycle 
Co. (prie Hiilsted ir Fulton ui.) 
Kompanija nesutiko ant reikala
vimo darbnįkų pakelti mokesti 
už darbą ant tiek, kad uždarbis 
jų galėtu susilyginti su tuom, ko
kį jie gaudavo iki Liepos mėne
siui pereitų mėtų. Toje dirtu- 
vėj dirbo apie 200 darbinįkų, 
tarp kuriu per 80 lenkų ir lietu
vių.

Bufl’iloj, N. Y. austrai kavo 
dari įuįkai dirbtuvių geležinke
lio Nu v York ir Pennsyl vania 
R. R. Co.

St. Louis, Mo. užsidegė dirb- 
tuvė fjjerverkų. Ugnis greitai 
įsigriebė į krautuvę jau pabirbtų 
daigių, isz ko pasidarė ežia baisi 
explizija, kurios 3 darbinįkai ta
po užmušti, 31 sunkei sužeistų; 
4 darbinįkų negal atrasti, taigi 
nežinia dar kas su jais atsitiko.

Pottsyillej žada sumažinti dar
bą; dirbti ežia ketina vos puse 
senoviszkojo laiko.

Kompanijos Sefigh isz Wilkes 
Barre ir Lehi^h Valle’ sutrumpi
no laiką darbo; daugelis priwa- 
tiszkų brokerių tapo uždarytų.

Apie Shamokin Pa. ir Hatzle- 
ton, r.edatekus vandens, ketina 
paliauti darbą vietinėse kastyiiė- 
se.

Springfielde, III. susirinko ežią 
kalnakasiai dėl pasikalbėjimo apie 
užmokesni darbinykams už darbą 
Pasirodė, kad szitoje apygardoje 
4 kastynėie užmoka darbinykams 
po 35 centus už toną, taigi ir ki
tos 5 kastynes užgyrė lą patį 
mokestį.

Shamokin, Pa. Kastynėse Gi- 
rard 5 darbinįkai tapo exp)iozij s 
gazų sunkei aĮideginti, isz jų 3, 
kaip mena, turė-e numyrti.

Cincinnati, Ohio. 900 darbinį
kų dirbanezių prietriobų statymo 
sustraikavo, nes kontraktorius 
nuvo sumažinęs mokestį už dar
bą.

Apie 15 d. Kovo s. m. prasi
dės darbas įrengtoje geležies tar- 
pinimo dirbtuvėj Gladston mill.

Victor C »l. Atsitiko baisi ne
laimė kastynese Anna Lee, pri- 
gulincziose Porlland Co. Battle 
Monutain. Žeme užgriuvo ant 9 
darbinįkų kastynes szuliniuose 
bedirbanezių. 4 gi, kurie buvo 
nusileidimo prietaisoje, turbūt 
tapo užmuszti. Dirba ežia isz vi
sų pajiegų, idant užgriuvusius 
iszgelbėti, jeigu dar gyvi.

Sa vinį kai. Kalnakasykl ų ^India
noj rengėsi sumažinti darbą viso
se to apskriezio kasyklose, idant

per tai,sumažinus produkaciją,ga
lėtu pakelti jos prekę.

Is? Scranton, Pa. raszo,kad te
nai pnglekasyklose darbas eina 
vidutinei. Teipogi yra kalbama 
kad jtenykszcziui geležiniai fabri
kai Hfcį m e ne? į pradėsę dirbt išti
sai. ‘

Shamokin, Pa. Fidlero kasty- 
nėse,besikelent darbinįkams aug- 
sztyn,nutruko viržiai prietaisos ir 
besikelenti darbinįkai nupuolė že- Į 
myn.nuo 300 pėdų augszczio ir 
užsimuszė. Užmuszti pasiliko szi- 
tie įarbinįkai: Petras Roberts, 
Steponas Maurutis, Jonas Mauru
tis ir Patriks Lynch.

Brooklyne, N. Y, dirbtuvėse 
United States ant Canada Degre- 
sing \Vorks atsitiko didelė ex- 
pliozija, kuri iszardė visą dirbtu
vę. Nesuranda kėletos darbinį
kų; taigi gal būt, kad jie tapo 
užberti griuvanezios triobos.

Mt. Carmel, Pa. Darbai labai 
puikei eina. Redingo Kompanijos 
brekefiai dirba kasdieną po 9 
valandas, procento gauna 4c. 
nuo kiekvieno doliaro.

Penn<ylvan’jos brekoriai dirba 
3 berteinius dienos. Kasdiena 
vienas brokeris stovi, bet girdėt 
tad if tas pr.idesęsdirbti. Geleži- 
n’s {.išrikus jau duba: darbo ežia 
pilnos rankos.

Isz visur.
hz Jeisko, ant Azovo jūrių, 

Maskolijoj, pareina žinios, kad 
ežia, bežvejojent ant užszalusių 
urių krašto, didelė lytis nulužo 

ir 800 žvejų-m arkliais ir veži
mais nuplaukė ant jos toliaus į 

( ures. Pasiskubinę ant pagelbos 
garlaiviai iki sziol iszgelbėjo pu
se tų nelaimingų žvejų. Gal būt, 
cad pasiseks išgriebti ir kitus.

Petersburge, ALiskolijoj, užsi
degė paleistuvystės namai; ug
nyje sudegė ir penkios mergos. 
Wisos buvo taip pasigėrusios, 
eud nė nežinojo, kad namai užsi
degė.

Pakrantėse Mexiko, netoli A- 
tacedo, susidaužė norvegiszkas 
garlaivys “Borghild”. Aficieriai 
ir jurinįkai prigėrė; iszsigclbėjo 
tik du jūrinįku ir mexikoniszkas 
muitiuįkas, kuris ežia drauge ant 
laivo buvo.

Isz visų tų 25 ukinįkų dabar 
tapo sūdo nuspręsti: 2 ant pustre- 
czio mėnesio kalėjimo; 2 ant 
dviejų mėnesių; 6 ant trijų nede- 
lių; kiti gi visi tapo iszteisinti.

Garlaivys “Nausemond” plau- 
kentis isz Curasao į Maracaibo, 
netoli salų Azube, susimuszė su 
iszpaniszku garlaivių “Mexico”. 
“Nausemond” paskendo, o po
draug su juom kapitonas laivo ir 
14 jurinįkų. Atsiradęs ežia laivas 
“Augusta” iszgelbėjo 30 jurinįkų 
nuo paskendusio “Nausemondo”.

Nihilistai Maskolijoj vėl paro
dė, kad jų valdžios isznaikinti ne 
gal: priesz Kalėdas jie stengėsi 
nugalabinti ciesorių Mikalojų II. 
Apie tą taip pasakoje. Ant savo 
susirinkimo nihilistai nusprendė 
nugalabinti jauną ciesorių, nes ji
sai ne iszpildė to, ko gyventojai 
turėjo tiesą nuo jo laukti. Traukė 
jie tarp tavę liosus ir nugalabini- 
mas ciesoriaus iszpuolė vienam 
studentai žydui. Tasai, paėmęs 
dinamitines bombas, nukelėvo į 
vielą apsigyvenimo ciesoriaus į 
Carskoje Selo, idant ten patykoti 
ir laukti atsakanezios progos. 
Proga tokiane kartą ateitaikė, bet 
kad ansai studentas ciesoriaus 
nepažino, taigi iszliko jisai ne nu 
galabintas. Užtatai policija»maty
dama tanke! besisukinėjenti aną 
studentą, jį suėmė ir, padarius 
kratą, atrado dinamitines bombas. 
Taigi tik dėką ' laimingam atsiti
kimui ciesorius Mikalojus iszliko 
ne nugalabintas.

Sūdąs Lucke, Woliniaus gub. 
sudyjo ežia 25 ukinįkus už pasi- 
prieszinimą valdžioms. Pasi- 
prieszinimaa'gi tas buvo toksai: 
pradžioje pareitų mėtų po ap
skritį Lucko praplito žinia, buk 
bute ukinįkės Stepaniakienės pa
sidarė stebuklas, nes paveikslas 
švento Mikalojaus po nakeziai 
atsinaujino. Isz tos priežastės ežia 
žmones pradėjo rinktiesi, tas ži
noma nepatiko valdžioms; todėl 
jos įsakė si* vinįkei ano paveikslo 
nuneszti jį į cerkvę, bet toje ne 
paklausė. Taigi atėjo uriadnįkai 
ir paėmė paveikslą, bet žmones 
apie tą d ižinoją, susirinko ir pra
dėjo vytiesi anuos uriadnįkas, 
bet tie jau buvo nukakę į miestą 
Jampoliu, taigi ukinįkai ežia į. 
puolę įsilaužė į namus kaiuisoriaus 
ir atėmė paveikslą;. uria- 
dnįkus gi suriszę parsigabeno na
mini, paleido juos tik tąsyk, kaip 
tapo pakviesta ant pagelbos wal-

Idžiums kari u menė.

Pėreitoj subatoj atsitiko drūti 
žemės drebėjimai vietose: Ciccia- 
no, Caserta, apskrityje Noli, Ita
lijoj. Kėlėtas triobų tapo žemės 
drebėjimo sugriautų; keletas žmo
nių nustojo gyvasties, o kėlės— 
deszimts gana sunkei sužeistų.

Panamoj apsireiszkė didelės 
vngystos vietinėje muitinyczioje. 
Urediųkai-užžiuretojai muitiny- 
czios prisisavino sau su virszum 
1600,000.

Berlyne pasimirė ant plftuczių 
uždegimo 73 metų amžiaus Prūsų 
kunigaiksztis Ahxandra8.

Angliszki hikraszcziai paduoda 
žiirą isz Berlyno, buk Wokieti- 
jos ciesorius pasodinę* ant 14 
dienų į naminį areszfą prusiszką 
kunįgaiksztį Frideriką-Leopoldą, 
kurisai turi už paezią seserį cie- 
sorienės.Ciesorius peikę*pasielgi
mą kunįgaikszczio su savo mote- 
re; ant to kunįgaiksztis atkirto, 
kad naminio savo gyvenimo 
vien jis pats asą* sudžia ir tie da
lykai nepriklauso cie-oriaus už- 
žiurai. Už tokį asztru atsakimą ta
po ciesoriaus ant 14 dieninio are- 
szto nuspręstas.

Lille, siaurinėj Prancūzijoj pa
sibaigė dabar katalikiškas kon
gresas. Ant kongrese tapo susi 
rinkusių apsvarstomi szitie daly
kai: apie krikszczioniszką dailės 
mokslą, apie įrengimą kasų dar- 
binįkama, apieekomnniszkus žmo 
n jos reikalus, apie pagerinimą 
stovio darbinįkų visokiose dirb
tuvėse ir apie jų iszlavinimą.

Apsaugojimo nuo choleros 
skiepyjimas. .4

Kiekvienas jau žino, kad ekjė- 
pyjimas ant paveikslo nuo rau
plių, įpuolus žmogui į lą ligą, pa
daro ją daug lengvesne; nuo- 
szimlis mirsztanczių nuo rauplių 
tarp skiepytų yra daug mažesnis. 
Deltogi daugelyje vieszpatysczių 
įsakyta priverstinai rauples 
skiepyti vaikams, idant juos ap
saugoti, kiek galima, nuo myrio. 
Mokslincziai nepasiganėdina ap
saugojimo skiepyjimul vien nuo 
rauplių, skiepyje ir kitas ligas, 
kaip antai dėl apsaugojimo nuo 
padūkimo. Nors skiepyjimas ir 
tarp gydįtojų daug turi prieszi- 
nįkųi bet nuoszimtis mirsztanczių 
tarp ekiepytų, žinoma nuo gerai 
isztyrtų ligų, ir neskiepytų, 
naudingumą skiepijimo” aiszkei 
parodo. Apsaugojimo nuo chole
ros skiepyjimą ne nuo senei pra
dėjo. Cholera musų kraszte ne 
visada atsiranda, taigi tirinėtojai 
ant vietos negal apie nandingu- 
mą szio gydymo budo gerai per
sitikrinti; jie norėtai turi keliau
ti į kitus krasztus. Tėviszkė cho
leros yra Rytines Indijos. Tenai 
dėl tirinėjimo jos tankiausei ir 
kėliauje gydįtojii.

Czia tapo iszsiųstas dėl iszban- 
dt.vojimo iszrasto Paryžiuj apsau
gojimo nuo choleros skiepyjTmb 
D-ras Hęf f kine ir dabar auglį žęs 
aiszkina apie pasekmes jo. 
D-ras Heffkine sako, kad įskie- 
pyjus cholerą, nuoszimtis įpuoli- 
mų ir myrių pasimažino net vie
tose ne sveikai užlaikomose: 
nuoszimtis įpuolimų' į ligą tarp 
skiepytų kalinių kalinyje* Guba 

susimažino ant 2| kart; myrių gi 
2 kart. Ant arbatos auginimo 
aukų Kurkurie ir Kalain tarp 

skiepytų nuoszimtis apsirgusių 
buvo 4 syk mažesnis. Apie Kal
kutą, įskiepyjus apsirgimai pasi
mažino net 19 syk; myriai gi 
17 kart tarp skiepytų ir toksai 
pats nuoszimtis pasiliko per 
459 dienas nuo įskiepyjimo. 
Apie Luknovą, kur skiepyji- 
mas buvo, atliktas jau su su
gedusiu vaistu, ir labai mažose 
dalyse, nors czia čholera labai 
buvo įdukusi, dar po 15 menesių 
patėmitinas buvo susimažiuimas 
apsirgimų tarp skiepytų, p. 
Ht ffk.ine pasitiki, kad jeigu būt 
atlikta skiepyjimą geresniu vais
tu ir didesnėse dalise, pa»imaži- 
nimas apsirgimų butų dar dides
nis.

Ponas į tarną:
— Jonai! pradedi tinginiauti, 

ne dirbi prideraneziai?
— Kaip tai, Pone?
— Ne valai mano drabužių.
— Walau, pone, visada.
— Ką gi man pasakoji; pali

kau vakar keszeniuj rublį, o szią- 
dien jį atradau; jeigu butum va
lę*, tai butum jį radęs ir sau paė
męs.

— Kaip tamista norėtum užau
ginti savo vienturtį?— paklausė 
motinos užžiuret<»jas mokyklos.

— Asz norecziau taip jį užau
ginti, kad jis gerai, su turtinga 
mergina apsivesti galėtu^—- atsa
ke motina.

—o—

Terp kazyruojenezių.
— Kodui tamista žiuri į maro

AVyras. — Asz labai godoj u 
moteris, bet wi<gi ne norecziau 
turėti už paezią išmintingesnę už

kazyras?
— Dėlto, kad savasias jau ma- 

cziau.

save.
Moteris. — Tai turbut dėlto ir 

pasilikot^ iki sziol nevedę?
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f Petersburgų teiposgi atėjo 
telegramai isz Abisinijos, pra- 
neszanti a) ie naujus nepasiseki
mus ežia italijonų. I ta! hz k a ki- 
riumene, abisinieczių sumuszta, 
turėjo pasitraukti isz jos užimto 
miesto Adovva į Adigrath. Mu- 
szyje po Adowa italijonis daugel 
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galėtu ežia su pasekme stengtie- 
si su abiesiniecziais, turėtu siųs
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szaus 10000: siųsti dauginus ne 
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Jeigu isz Afrikos pereisime į 
Amerika, tai ir ežia europieczius 
pasiekė nepasisekimas. Apie An
gliju panorėjusių užgrėbti VVene 
zueles krasztų nėra jau kų ir 
kalbėti; nepasisekimas Afrikoj 
atUliepe ir Amerikoj; ji jau ne
įstengs prieszintiesi reikalą v K 

i mui Suvienytų AVieszpatyszczių 
I Amerikos. Iszpanijonems taipo
gi nesiseka ant Kubos: iszpanisz- 
ka kariumene visur tano pasikė
lusių priesz jos valdžia gyven

tojų sumuszta. Salos sostą pilė 
Havana maisztinįkų apgulta. Pa

kuda to 
iszsidirbo

kurie dar se 
uždraudimo ne 
Amerikos uke- 
sziviežiems gi

Taigi

Politiszkos žinios.
—o—

Pereitame numeryje “Lietu
vos” raszėme apie stengimasi 
anglijonų įsikiszti į vidurinius 
dalykus pativaldiszkos Transvaa- 
liaus republikos, kurios už^uliė 
žiniai dalykai, pagal sandarų pa
daryta 1884 m. yra po anglijonų 
užžiura. Anglijonis jeszkojo vien 
progos visiškai užimti po savo 
valdžia tų turtingų aukso ir dei- 
mentų kastynemis kra.-ztų. Proga 
ilgai nepasitaikė, taigi jie pats 
pabandė proga pagimdy tirapgar- 
sino buk sivelimtaucziai reikalau 
je toje republikoje platesnių sau 
tiei-ų, bet kad lų jiems nepripa
žįsta, tai buk pakvietę anglijo
nis ant pagelbos svetimtauezems. 
Dr. Jameson su 800 agliszkos ka- 
riumenės ir keletu revolverinių 
kanuolių Įsiveržė į Transvaaliaus 
žėme. Transvalius ne laiko ka- 
riumenės, taigi prezidentas to 
kraszto, Krueger, iszdave pašau
kimų į gyivonlojus, idant tie gin
kluotųsi ant apgynimo kraszto. 
Ant to susirinko isz syk 1500 
žmonių, kurie isztraukė pasitikti 
sj įsiveržusiais anglijoneinis. 
Muszis atsitiko po Kruegersdorfu, 
netoli Jahanisburgo, kureme an- 
ghjonys tapo visiszkui sumuszti 
ir visa angliszka kariumenė,drau 
ge su jos irirszii į<u, papuolė į 
triiisvaalieczių rankas.

Potam tuojaus vokieezių cie
sorius iszsiuntė pasveikinimų 
prezidentui Kruegeriui, kas,žino
ma, amrlijouiins labai ne patiko. 
Wisos E įropos galybes ežia paro
de savo prilankmnų transvaalie- 
cziains ir nupeikė pnsielgnnų An
gluos. Priesztarauli gi visiems 
Anglija ne įstengė. Taigi ji užsi
gynė net Jamtestono ir savo 
transvaalieczių suimtos kariumė 
nė-; teisinosi, buk anie į-įveržė 
į Tran-vaaliaus kraszlų be žinios 
Anglijos. Tokeme nelaimingaim* 
atsitikime turi ji už-niršti apie 
savo kitus reikalavimus; trūksta 
jaujai p »j«egų priešai ntiesKA
menkai jos nesutikimuose su 
Wenezuele, arba užstoti pjauna
mus Turkijoj armėnus.

Wokietija iszsitarė, kad ji ne- 
pripHŽį-ta sandaros padaryto? 
1884 m. tarp Anglijos ir Trans
vaaliaus, pagal kutį užrubeži- 
nial tos republikos dalykai pa
duoti tapo Anglijai. Atkeleno 
dabar į Berlynu pasiuntinis tranT- 
vaalieczių republikos, kurisai ta
rė tiesiog, be Anglijos tarpinį- 
kystes su VVokiet ja. Kaip girdėt 
stengėsi jisai patraukti vokisz- 
kus iszeivius į Transvaaliu, nes 
vietinių gyventojų ant didelių 
plotų kraszto yra mažai. Taiposgi 
jieszko ežia pinįgų, idant su jais, 
iszsiliuosavus nuoangliszkųkom
panijų, pradėti darbų aukso ir 
deimentų kastynėse.

imta, ;bet dar apie tų tikrai neži 
nia, nors dabar negalima abejoti, 
kad ji taps užimta ir kad Kuba 
neužilgo įgys sau patvaldystę, 
taip isz pa lengvo, kaip tai atsiti 
ko su visoms dabartinėms pat- 
valdiszkoinisivieszpaty&temis įvi
rinės ir pietines Amerikos, o po
draug ir su Mexikų, kurios pir
ma iszpanijonims prigulėjo

Afrikoj, rytiniuose jos palfrasz- 
cziuose, priesz l’ortugal jos įval
džius pasikėlė tenbuiviui juodie- 
jei gyįventojai kraszto vadinamo 
Mozambiku Portugalijai prigu- 
linczio. Atsitiko jau keletas di
desnių ir mažesnių muszių. Po 
Messapa portugaliszka karlumene 
sumusze 1U000 maisztinįkų. Wir- 
szinįkas maisztinįkų Garganhana 
tapo partugalieczių į nelaisvę pa
imtas ir 
“Alfricj”

ant kariszko laivo 
iszMustasį Portugaliją.

pakele užmanimų su-Mexike
szaukti susivaževimų arba kong
resą reprezentantų wi?ų Ameri
kos patval Jiszkų ivieszpatyšczių. 
\\isi laikraszcziai karsztai parė
mė tų lžmanymų. Jeigu ant to
kio kongreso susirinkusiejie iszras 
gerų kėlę ir susitars gerai, tųsyk, 
žinoma, kiekviena Europos ivie- 
szpatyste turės pirma apmųsty- 
ti, pakui paaikesys įsikiszti į rei
kalus Amerikos.

^Visokios Žinios.
1 / —o---

f Koksai p. Peuington, isz Su
vienytų \Vieszpatyszcziųt iszrado 
lakiojcniį luinų. Iszradimų tų 
jaii Amerik*j patentavo. Ant ko 
vienok paremtas tas iszrudimas, 
iki szio! ne apgarsino.

f Porte San Francisco Cil. ta
po pastatytos,dėl apgynimo, 2ba- 
terijos kanuolių szaudanezių vie
ton kulkų, su dinamitu. Kiek
viena Kanuolė turi, be mažo, po 
8 sieksnius ilgio. Isz jn szaudo 
be parako, bet su sutirsztiutu 
oru; kiekvienas szuivyskasztuo- 
je 1000 dol.

t Profesorius dr. Menzel, ant 
susirinkimo Berlyno gydytojų 
draugystes, parodo vienų mote- 
riszkę apimlų nepaprastos ligos. 
Be jokios malonios priežasties 
rankos ir kojos pradėjo jai augti; 
taiįiosgi lupos ir barzda ir apati
nis žandas ištyso į prieszakį, 
tai(>, kad apatiniai dantis kyszo 
lauke. Per tai visa burna taip 
|iei>iiiMiinė, kad stojosi nepana- 
szi į žmogų. Apart to ji nejau- 
czia nejok ių skaudėjimų. Isz se
iliaus apsireiškusių atsitikimų tos 
ligos ir, isz jiems pasimirus pada
rytu isztirinejimų, pasirodė, kad 
pas tokius ligonius yra mažos per
mainos sme^enise.Taigi prof. Men
zel dabartinei ligonei, kaipo vais 
tų, davinėja po vienų gram

inių jauezio smegenų isz tos vie-

tos, kur pas ligonius tokios ligos 
apimtus atsiranda permainos. Sa
ko, kad nuo to vaisto bjaurumas 
veido mažinasi ir anoji žmona, isz 
palengvo, grįžta prie žmogiezko, 
paveikslo.

» f Laikraszcziai paduoda žmi’u 
apie szitokį žingeidu atsitikimų 
Tūlas grabų dirbėjas Silezijoj 
(Prūsuose) atvežė padirbtų nu
mirusiam grabų ir jį ataduodams 
isztarė: “jeigu tas grabas butu 
truputį ilgesnis, galeeziau į jį į- 
tylpti”. Wos 1ų pasakė, kaip tuo
jaus puolė ir pasimirė.

t Žinoma, kad apsigyventi 
Suvienytose Wieszpatystese 
Sziaurines Amerikos chiniecziams 
yra uždrausta: jeigu jų ežia atsi
randa, tai tik tie, 
niaus, 
buvo,
systes popieras;
apsigyventi jau ne vale, 
pasakoje, buk jie papirkę vienų 
muilinyczios urėdnįkų isz San 
Francisco, Cil., kulisai ativeže 
net du vagonu chinieczių grįž- 
tanezių isz pasibaigusios dabar 
parodos Atlantoj ir palei,do juos 
į miestų S m Francisco, kur jie 
slapstosi, terp seiliaus ežia apsi
gyvenusių ivientauczių.

t Netoli Mexico yrA sala Tibu- 
ron užgyventa laukinių, kurie 
dar už puikiausį sau valgį laiko 
žmogaus me>ų. Kas tik ant tos 
salos atkako^jau atgal nepargrį
žo, tapo laukinių suėstas. Nese- 
nei isz Mexico tapo iszsių^ta pu
se batalijono kareivių, bet ir isz 
lų nieks atgal neaugi įžo: visi ta
po isz palengvo tarpkalnėse 
sugaudinti ir suvalginti: Sda 
tojėturi 32 mylių ilgio ir 23 myl. 
ploczio, isz viso gi 252000 akrų 
žėmės gana vaisingos. Galėtų 
ežia kraustyliesi wisi musų gir
tuokliai, pesztukai ir kitokį pa
sileidėliai, kurie tik lietuviams 
gėda savo pasielgimais daro, ga- 
dydami garbę visų lietuvių.

f Provincijoj Sonora, Sziauri- 
neme Mexike, trys kalnakasiai 
isz Suvienytų VVieszpatyszczių, 
kurie ežia aukso jieszkojo, tapo 
indijonieczių Sodia gymi n ės už- 
muszti ir suvalgyti. Iszsiųsta 
po tam kariumenė sugaudė tų in
dijonieczių bandų ir juos iszszau- 
dė. Bet tuom juk nesugrąžino 
gyvastį suvalgintiems, taigi ir 
nužudymas buivo visai nereika
lingas. Wieton Biiszaudinėti to
kius nusikaltėlius, apšviestos 
ivieszpatystės daug gerinus pada
rytų, jeigu juos apszviesti pa
sistengtu.

f Isz Wiatkog gub. Maskolijnj. 
raszo apie szitokį než noniszkų 
atsitikimų. Gyventojai kaimo 
Multuhy, nežinodami kų daryti, 
idant atitolinti nuo sauę Dieno 
bausmes, kaip antai: ch dei ų. ba
dų, paklausė vieno seno ukiuįko,1 
kinį už iszminl(ilgiausių laikė. 
I'nsai kaimo mokslinczius, neil
gai mųstęs, pasakė, kad Dievas 
reikalauju ežia žmoniszkos aukos. 
I'uom į iko. Sodiecziai sugavo 
ežia vienų vargszų po vardu 
Matunina ir nukyrlę jam gabi ų, 
gėrė kraujų isz kiauszo; iszvirė 
szirdį ir kėpenis ir juos suvalgė. 
Kūnų nelaimingojo žmogaus ąy 
nukyrsta galva atrado ant ryto
jaus netolimoje baloje. Wisi to 
kaimo gyventojai yra krikszczio- 
nys maskoliai; ir nors Maskolija 
taip giresavo tikėjimų ir kultuių 
— mat kokį bjaurus jų darbai pa
sirodo.

daigto ne tuojaus, akis nukreipus, 
pražūva, bet kad jis dar trumpų 
laikų pasilieka ant akies lėliukės. 
Atsitiko vienų kartų, kad atra
dę ant gativės perdurtų žmogų, 
nuo kurio kų tik pabėgo užmu- 
szėjas, pažino tų užmu*zejųatsimu- 
szusį ant akies lėliukės užmusz- 
tojo. Dabar įvel wienas fotogra
fas bandė nuiminėti paveikslus 
aUimuszusių daigių ant žmonių 
akių lėliukės, nukreipus jiems 
akis nuo temijemo daigto. Pasi
sekė net jam nuimti paveikslų 
pacztinės markės, atsimuszusį 
ant akies lėlės žmogaus.—

Isz Baltimores raszo, kad tenai 
paskutineme laike prisi vaisė dau
gybė keszelnįkų ir jau ne vie 
nam pinįgus nuszlavvė. Užtatai 
praeergsli ivisus, idant su sawo 
keszeniais būtumėt atsargesniais.

Grnodžio 26, ’95 tame paeze- 
me mieste Baltimorės ant neko
kio ten baliaus, salėje Schlegel, 
9 Si Frederick st. rodė stebuklin
gus magiszkus monus p. Jurgis 
Raiša, lietuivys. Sako,kad parodė 
neapsakytus stebuklus, už tai ir 
žmonių pilnutėlė salė susirinko 
dėl žingeidumo pamatyti pirmu
tinį lietuwiszkų mugi k ų.— P. 
J ui gis Raiša yra atsižymėjus a- 
mate magijos ir jau ant daugel 
sivetimtauthžkų balių ir kitokių 
apivaikszcziojimų sawo užduotę 
atliko su didžiausiu pasisekimu. 
— Baltimores lietuwiai įvelyjame 
jam kogeriausios kloties.

Reikaluose Draugysczią.
Pereitu nedelę, 29 Gruodžio, 

1895 “Dr-te Apveizdos Dievo” 
laikė savo metinį susirinkimų, 
ant kurio tapo iszrinkta admini
stracija ant 1896 mėtų isz sekan- 
czių ukėsų: Stan. Poceiviczius 
738 W. I9th st. — prez. ant 5tų 
mėtų; Jonas Petroszius—vice- 
prez. ant 1 mų mėtų; Ant. Ra
dauskas 14 >V. 13thPl.—sekr.pr. 
ant 2rų mėtų; Kaz. Pocius—sekr. 
fin. ant 2rų mėtų; Alex. Bijau
skis—kasier. ant Imu mtėų. Glo
bėjai iždo: Dom. Nemuuie 3 pa. 
Ant. Žėki s 1 m. ir W. Liubers- 
kis 1 m. Marszalkos: Jonas Jusz- 
ka 1 m. ir St. Jovaisza 1 m. Su- 
dže Santaikos H. Žeringis.

Jau yra 6 mėtai nuo užsidėji- 
mo “Dr-es Apveizdos Diewo”, o 
dar nė vienas jos sąnarys nė są
nario- pati nemirė.— Apveiz
dos Dievo” visus gyvus užlaiko.

St. Poceviczius, prez.

Pereitu nedelę Dr te Si mano 
Daukanto -Chicagoje laikė susi
rinkimu, ant kurio įplaukė pinį- 
gų į iždų Dr-tes $47 85. Naujų 
sąnarių prisiraszė du. Jneszimų 
jokių naujų ne buivo, tiktai ant 
padirbimo ženklelių isziiuko liau
ju komitetų, kuris turės iszjiesz- 
koti atsakantį meisteiį ant pa
dirbimo atsakanezių ženklelių ir 
už atsakanezių prekę.

K. Pocius sekr.

f Ant dabar užimtos Prancūzų 
salos Mad-igaskar, turinezios isz 
įviso apie 5 milijonus gyvventojų, 
daugiausei Maliu jų gimines, yra 
wos 20000 katalikų; protestan
tų* gi, apverstų į krikazeziony- 
bę pajiegomis angliszkų milijo
nierių yra 220000 žmonių. Kata
likystė platinasi tarp augsztesnių 
urednįkų ir tarp tarnų karalienės; 
protestantiszkas gi tikėjimas tarp 
paprastų žmonių.

f Jau seninus mokslineziai nu- 
tėmijo, kad paveikslas tėmijem

Isz Lietuniszkų Kolionijų 
Arka n.no. Į •

Sziomis dienomis atsilankėChi- 
cagojo guod. kun. J. Balceivi- 
czius isz ‘‘Lietuivi-zkų Kolioni
jų” Arkanso ir užmokėjo ivisus 
pinigus už tų 40 akrų lauko, ku- 
iį Juozas Czepatis isz \Vankega- 
114, yra iszgrajijas ant Iloterijos. 
\Visos popieros yra gatavos ir 
Czepaitis, jeigu nori, gali sėst ant 
jos ir gyventi. Kun.Balceiviczius 
iszivažeivo į Pennsylvauija atsi
lankyti ’ pas saivo draugus, kitus 
kunigus.

Jurgis Matuseviczius prisiun
tė $100 ant musų rankų dėl už 
mokėjimo “Union Land Co.” už 
saivo farmų liet u ivi.-zkose koloni
jose Arkanso. Yra tai paskutinė 
rata jo mokėsiies ir jau dabar ant 
savo farmos jokių skolų daugii.u 
netur.

lai- 
ant 
ad- 
ne-

konstitucijos.
tapo isz-

ISZ CHICIGO.
— Permainydami savo adresus, 

visada prisiuskite ir senų adresų.
Skaitykite naujų apgarsinimų 

ant 4to puslapio Kelpsch Nori
ko & Co.

— Daktaras Stupnickis geriau- 
sei ir p’giausei gydo visokias li
gas. Rodyjame visiems lietu
viams savo reikaluose kreiptis 
pas jį, o busite užganedįti. Adre
sas: 3121 Laurel st.

— Kas norite pirktie pigia gera 
lota ir geroje viet(>je,atsiszaukite 
in Redakcija “Lietuvos”. Mes pa
ėmėme agentūrų °nt wirų lotu 
aplink lietuviszlų bažnyczų ir 
parduedame juos ant sekaueziu 
ulieziu: aut Auburn avė., ant 33 
ežios, ant Attica, ir ant Laurel 
st. Turime visokiu pigiu ir bran 
giu, kas tik kokiu norite.

— Ant ateinanezio pavasario 
Ch’cagos lietuviszka parapija 
statys didelę naujų, murinę baz- 
nyczių. Pereitų nedelia 5 d. Sau
sio buwo laikytas parapijos susi- 
rinkimas, ant kurio tapo nutarta; 
pradėti pavasaryj statyti nau
jų bažnyczių, o idant ant karto 
per daug kasztų nepaneszti szy- 
met bužnyczia taps išstatyta tik 
angszcziau langų,kasztų $20.000, 
o kada sziuus pirmutinius kasztus 
iszmokės, tada imsis prie stati
nio ivirszulinės jos dal e-’, arba 
prie ivisiszko jos užbaigimo.

— Pereitų nedeFų 5 Sausio, 
ant lietuu iszkos polilikiszkos 
“Lygos” mėnesinio susirinkimo 
tūli sąnariai taip vadinamo “Ex- 
eeutive . Committe” nė akių ne 
p įrodė. Ant szio mitingo naujai 
iszrinkta “Lygos” administracija 
tuiėjo užimti savo vietas ir se
nasis sekretorius, pasitraukdamas 
nuo sosto sekrel o rysi ės,. turėjo 
visus daiktus “Lygos”, tai yra: 
protokulų kuįjų ir peczėiį ati- 
duotie naujai i?zrinktam sekreto
riui; vienok jis nė akių neparo
dė ir ne žinia ka jis su saivas- 
czia “Lygos” misi i na padaryti.— 
Isz tos tik priežasties ir mitingas 
likosi nelaikytas, nes 
neturint protokulų knįgos, ne 
buvo galima nieko pradėti. Su- 
sirinkusiejie delegatai paskyrė 
komitetų; idant tasai paimtų nuo 
jo daiktus “Lygos ’ ir dasiž notų, 
ar tie sąnariui “Execuutive Co- 

ir toliaus 
drauge su visais, arba kų kitų 
sau renge?—

Wincas Kangiseris, kurs jau 
du metai kaip gyvena lietuvisz- 
kose kolibnijose Ai kauše, skini 
džrsi, kad jam tenai iszivogėszie 
iių. Sako.turėjo pasisimdęi darži 
ne, kurioje susidėjo szienų jie 5 
lietuviai ir vienas anglijonis 
Kangiseris rokąvo— tuiįs szie- 
no ant dvieju ivagouu, o kad 
dabar ant Naujų Metų moka te
nai po $5. tai norėjo jį parduoti 
ir užsimokėti, kų yra kaltas už 
80 akrų lauko. Bet nuvažeuę* 
iszduot szienų į vagonus, rado 
dai žinėje vos t ik keleft tonas,— 
suvogė kas. Žmogus, pardauę< 
tis kėlės tonas, užsimokėjo už 
daržme ir jam liko wos $16. Yra 
tai dyuai, jeigu penkiese turėjo 
susidėjų szienų ir nė vienas isz 
jų nežino, ks s galėjo pavogti.—

Butu geriausei, idant nors ivie 
nas isz tenykszezių lietuvių butų 
smarkesniu ir užsiimtu tenai pre- 
kystų visokių produktų. Kų dėl 
szieno besamdo daržines ir ne
reikalingai kasztus paneszi, ge
riau butų, kad kas toks užsiimtu 
tuojaus ant lauko, laike pjutes, jį 
sukontraktuoti ir pristatyti į 
didesnius miestus, tada ir farme 
riai turėtų naudų ir tasai, kas 
tuom užsiimtu,
keletu gerų centų. Ant ateimin- 
czios vasaros mes palys bandysi
me parūpinti tam tikrų žmogų, 
kuris galėtu būti nekaipo vado 
vu tenykszezių lietuvių ir 
pirktu visokius jų daiktus.

uždirbtų

nu-

Del A. Rėklio, knris pražudė abi sawo 
koji ant geležinkelio, prisiuntė 60c isz 
Elizabeth Port, N. J.

Baltimore, Md. 29 Gruodžio 
1895 m. Dr te Sz. Kazimiero 
kė savo metinį susirinkimų, 
kurio'buvo rinkimas naujos 
mimstraejos ir pertaisymas 
kurių paragrafų
Nauja administracija 
rinkta isz sekanezių ukesu: B. 
Ž«ly nas — prezidentu, ant 2rų 
metų; L. Karalius — vice-prez., 
ant Imu metų; J. Kaluszkeivi- 
ežius — kasierium, ant 2ių metų; 
J. Kurtinaitis—sekr. prot. aut 
3czių metų; B. Možeika — sekr. 
fin. ant 3cziu metų; — Globėjai 
kasos: K. Žolynas, L. Karalius 
ir S. Strungys, ant 2rų melų.

Konstitucijoj tapo nutartos 
ežios permainos: sulygsziol įsto
jimų mokėdavo po $2, o dabar 
norintis įstoti “tuokės: nuol8kos 
iki 25kių melų — $2; nuo 25kių j miteto”’ nori diibti 
iki 30 — $3; nuo 30 iki 35 — 
$4; nuo 35 iki 40 — $5; senesnių 
gi visai in draugyste nepriimt.

Susirinkimai yra laikomi baž 
nytinėje salėje paskutine nedėę 
kiekvieno menesio. Kiekvienas 
norintis įstoti į draugystę tose 
dienose gali prisirasz) ti.

J. Kurtinaiti-*, sekr.

juokai.
Terp pažystamų.

— Na, kaip po ivakarykszcziai? 
gerai?

— E! kur gerai! Parojau na
mon pirmoj valandoj po ividur- 
nakeziui, o pati druže man viena 
į žandų.

— Mat kaip tu laimingas: jei 
gu hutum parėję-* ant d v, liktos, 
tai būt vargas, nes Imtum ga
vęs dvylika, Puti būt galėjus 
pailsti.

—o—
Pati bara vyra nž‘ a t ai, kad, 

gerai j-iu užeit l aukes netpraszivi- 
tus Įiargryžo namon:

— Ar tau ne geda kisdien 
taip vėlai gryžli namon?

— Gana j ;u, nesižinai ka kal
bi. Wakar pargryžiu vidurnak
tyj, barei kad vėlai pargryžui, 
taigi sziandien, norėdamas tau į- 
tikti, sugryžau rytmetyj w<»s 
praszivitus — o tu vėl bariesi, 
kad vėlai. Niekados tau įtikti 
na galima.

—o—
Urėdu įkas į vagį. — Ni, pasi- 

raszyk ežia ant protokolo. .
VVagta.—Ar sziezia ant kampo?
Urednįkas.—Ne ežia. SzUtiszi- 

czia, tuojaus po mano parašu.
VVagis.—Ne, ežia ne galiu.
Urednįkas.—Kodėl?
Wagis.—Nes jeigu taip arti ta- 

mistos stovecziau, tai dar kiti ga
lėtų paklysti ir paimti manę už 
tamistų.

GROATOS 
užsilikia ant pncztcf kerte Clark 

ir Adams sts.
791 Boniszewski Jan 
882 Jnnkowski Rudolf

Kamaroivsky Jozef 
Koįv.dski Franciszek 
Kunka Mi<hii 
Kiviatkoįvski Jozef 
Nunirki Roch 
O!szeiv>ki Jozef

886 
91L 
921 
923

074
108 Ruikoįvski Frauk 

1U1 S<»kolowski Jozef
1051 Szalakieivicz Stanislaw
1052 Szpakoįvicz Juliau 
1023 l'nįvaryki Tomas 
1054 Tama-ieivicz Staniai.
1082 VVojtoįvicz Jozef 
1086 Ziihas Slanislaus 
1093 Ziolkovski Antoni

Užmokėjo už “Lietuva’’.
A. Mar«railis Grand Rapid.-$2 00 
J. Plikunas Ilardford.. ..
M. Geconis Denver............
J. Waknta Luzerne Bor..< 
.1. Re w utis Kaušas City... 
Fr. Szipaila E. Setauket.. 
J. Lusas Hardvick............
J. Škėmas Portland Me.. 
.J. Czereszkeviczius Leivin. 
A. Sadoski Ogleaby..........
V. J.nicz-iitis Tolimi........
Sel. Chekas CaMlegate.. . 
M. Palicijona Elizalieth... 
J. Mockus Grape Creek...
F. Re*s St. Helen.............. .
A. Jucius Duųuesne..........
A. Ye.« nuari ng Pana..........
S. Linu............... “.............
F r. Kacziusisz Joliet..........
Fr. Simana iviczius Pittsbrh. 
P. Draugelis Brooklyn........
J. Waiszni3.. ..“...............
P. Gregas Nashua...............
Kk Sawka Ne v Britai n........
F. Seher Richmond............
J. Lakas fjhicago...............
Ig. Skaliszius “..................
A. Savickas. 
W. Stankaitis “..................

. l.oo 
l.oo 

.. l.oo 
. 2.oo 
. 2.oo 
.ra oo 
. 2.oo 
.. 2 oo 
. 2.oo 
. 2.oo 
. 2.ao 
. l.oo 
. l.oo 
. 2.oo 
. 2.oo 
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, 1.00
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ISTORUR ,
Suwienytu Walstiju

AMERIKOS.
(Tasa.)

Pawirszutini Peržwalga.
I. Uždėjimas Miaeisippi lomos VValstiju.
I. KENTUCKY, prideda prie Unijos 1792.

II. TENNESSEE, pridėta, 1796.
III. OHIO. pridėta 1602.
IV. LOUISIANA, pridėta 1812.
V. INDI A N A,'pridėt a 1816.

VI. MISSISIPPI, pridėta 1817.
VII. ILLINOIS, pridėta 1818. \

VIII. ALABAMA, pridėta 1819.
IX. MISSOURI, pridėta 1821.
X. ARKANSAS, pridėta 1836.
VI. MICHIGAN, pridėta 1837.

XII. FLORIDA, pndeta 1835. .
XIII. TEXAS, pridėta 1845.
XIV'. IO\V'A, pridėta 1316.
XV. VVISCONSIN, pridėta 1848.
XVI. MINNESOTA, pridėta 1558,

XVII. KANSAS, pridėta 1861. 
XVIII, NEBRASKA, pridėta 1837.

II. Pradžia Mississippi Lomos •Valstijų.
I. \\ isa apigarda, terp Alleganies kalnu ii 

Missisippi, su atmetimu tik Florido*, kuri prigulėjo 
Ispanams ir salos su miestu Ne v Orleans, kurie pri 
gulėjo Prancūzams,ir perėjo in savasty Suv. Wals- 
tiju pagal sandora,kuri užbaigė revoliucijos kare 
(1783).

II. Szita apigarda tapo suorganizuota in dvi 
Territorijas— S z i a u r v a k a r i n e T e r r i • 
torija ir P i e t w a karine .T e r r i t o - 
r i j a,

III. Sziaurvakariae Territorija tapo padaryta 
1800 metuose; O h i o 1802 metuose liko W a 1 - 
s t i j a, d i lis Sziaur vakarines Territorijos, po 
1800 metu paėmė varda “Indiana Territorijos”.

IV. Dabartine Walstija Indiana tapo iszkirstn 
isz Indiana Territorijos. Indianos Territorija tapo 
sukapota in sekanazias valstijas, Illinop, suorga 
nizuųta in Illinois Territorija. 18<>7 m. ir pridėti 
kaipo valstija 1818 metuose. Michigan suorgani 
zuota kaipo territorija 1805 m. ir prijungta kaipo 
valstija 1837 m.;lovA, pridėta kaipo \Valstij i 1846 
m., buvo pirmiau dalis Liuisianos Pirkšnių; Wis 
consin suorganizuota kaipo Territorija 1836 metuo 
se, pridėta kaipo VValsI'ja 1848 m.

V. Pietvakarine Territerij t surengta 1790 me 
tuose; pirma buwo padalinta per organizacija Ken- 
tuckys, kaipo “County” “Virginija”, bet 1792 m. 
Kentucky tapo pridėta, kaipo valstija.

1800 m. Territorija Mississippi tapo iszkirsta 
Isz jos tapo padarytos dwi \Valstiji: Mississippi, 
pridėta kaipo valstija 181 7 metuose; ir Alabama 
suorganizuota, kaipo atsava Territorija 1817 m. 
ir pridėta kaipo valstija 1819 m.

VI. “Pirkimas Loui’ianos” apsiliko 1803 me
tuose. Per szita pirkimą Suvienytos \Valstijos ap- 
tuiejo no Francuzijos placzia apigarda nusiten.-em 
ežia in vakarus no Mississippi iki Rocky kalnu, 
iszemus Tex:.s.

VII. 1803 metuose nupirkta Louisiana tapo 
padalinta in ‘ Oklj/ans Territorija” ir DLtnkta 
Louisiana”. 1812 metuose ‘ Orleans Territorija” 
liko pridėta prie Unijos kaipo valstija Louisiana.

VIII. “Distriktas Louisiana” buvo sukapota* 
in sekanezias ^Valstijas; Ml-SOURI, prijungia kaxi- 
po Walstij.i 18zl.; Arkansas, suorganizuota in at
skirk Territorija 1819 metuose ir prijungta kailio 
valstija 1 836 metuose. Iova, suorganizuotu in at
skira territorija 1838 m. ir prijungta kaipo valsti
ja 1846 m.; Minne-otta suorganizuota kaipo Ter
ritorija 1849 m. ir prijungta kaipo VVabtija 1853 
m.; Kan-as suorganizuotas in Territorija 18.i4 m : 
ir pridėtas prie Unijos 1861 m.; Nubraška suorga
nizuota tuom paežiu laiku, prijungta kaipo Walsli- 
ja 1867 metuos^.

IX. Texas ne atskilo no, “nupirktos Louisia- 
nos”. Jis turėjo nepriguhninga pradžia. lexonai 
1836 metuose numėtė Mexikonu junga ir užpa ma
tavo neprigulininga R-publika, kuri 1845 m. tapo 
pridėta prie Unijos kaipo \\ abtija.

X Florida ne atskilo no Pietvakarines Terri- 
torijos Ji buvo Isz pa n u padaryta. Florida liko at
pirkta per Suvienytas valstijas 1819 metuose. Ne
trukus po tam ji liko suorganizuota in lerritorija 
ir 1845 m. pridėta kaipo valstija.

HE— Uždėjimas Pacific V alstijų.
1. Californija.

California iszeigavo iš po Mexikos per karos 
1846-58 m.

Tai buvo matyt, kad pussalisCalifornijos, Auk
otoji arba sena Californija, ir apigarda naujos Me
nkos, buvo Jspanu išžiotu. Sz'tie isztyrimai pra- 
sidijoin 50 melu po atradimui Amerikos per Ko
lumbą. e ... u

Buvo pažimetas žingeidus atsitikima*, kad 
drąsus Anglijonu jurinikas Sir Francis Drake, 
atlankė krantus Californijos 15 79 metuose. 
Jis praleido dali tos vasaros gražioje prieplaukoje, 
žinomojo po vardu mariu kojos Bay San 
Francisco. Drake praminė visa apigarda Nev Al- 
bion ir pripažino ta kraszta pavuldystei Anglijo*.

Anglijonai nieko nenuweike dėl užtvirtinimo 
szito pripažinimo ir Californija visgi pasiliko po 
pawaldyste Iszpanu.

ATYDA: Wardas “Californija” tapo dnotas per Iszpanus 
apygardai in sziaure no Mexikos. Tas vardas yra Pairį1 
no senowiszkos križeiwiszkos pasakos, kuri buwo laba 
prasiplatinusi dienose Cortez’o. . .

Iszpanai po pirmiausei apsigyveno Auksztojoj 
Californijoje apie puse asztuoniolikto szimtmeczio. 
Tai buwo, kur San Diego yra, 1799 metuose. San 
Diego buwo viena tik isz pirmutiniu Missiju, ara 
kaip jas vadindavo “Prezidiju”, kurias? Hzpanisz i

katalikir-zki Misionieriai insteige Californijoje, 
traukėsi no San Diego iki San Francisco.

In szitas Prezidijas buvo surenkami Indijonie- 
cziai ir mokinami dailiu civilizacijos arba tikej mo 
per Rymu-katalikiszkus kunigus, kurie vadinose 
“Padres”. Jie veise vynuogias, alyvos medy irfy- 
gas, ir gyvendavo dideliuoso namuose, pastaty
tuose isz nedegintu arba ant saules džiovintu ply
tų.

1822 m. Mexikas numėtė junga Iszpanu ir sto
jasi neprigulininga Ropublika. Senoji (arba aukszlo- 
ji) Californija lapo priskirta tada prie Mexikospro
vincijų.

Pirmiejie Amerikos gyventojai surado sau ke
liu in Cilifornija tik ape 1843 metus. Tuomlaikyta 
apigarda turėjo nedidely skdtliu gyventojuisz Isz 
panu,Mexikonu ir Indijoniecziu. Californija tapo at 
kyta isz netycziu per viena laiva, kuris atsitraukė 
prikrautas su taukais ir kitais ryšiais.

1846 m. Kare tarp Suvienytu VValstiju ir Me 
xikos prasidėjo. Amerikonai Californijoje tuoj pa 
kele “meszkos velavva,, ir užtvirtino savo nepri- 
guhnystia no Mexikos. Pasekme isz to buwo eile 
gynezu su Mexikos valdimierais.

Buvo jau pasakyta, kad tuom laiku kapito 
nas John C. Fremont, kuris buwo Lzsiunstas in 
vakarus dėl iszmieravimo kelio in O.egon, pribu 
vo in Californija. Fremont susivienijo su Ameriko
nais, kurie jau keliuose susirėmimuose eme virszu 
ant Mexikonu.

Liepos menesyje, Komandoris Sloat, tada ko 
inandorius Suvienytu valstijų laivynes ant Paci- 
f c krantu, iszgirdias apskelbimą kares, paėmė Mon 
trey. VVeliau gi Siackton užėmė vieta Sloat’o. 
•lis pueine S«n Diego, ir būdamas paremtas per 
Fremonta, užėmė Los Angelo*.

Ant galo metu, Generolas Keamey su maža 
kolumna isz kariaujenezios armijos prieszaie Mexi- 
ka ant sziauiines linijos, dasieke Cahfornija, po 
ilgos ir sunkios keliones isz Santa Fe (Ntujoje Me- 
xikoje). Keurney pribuvo in laika dvi ėmimo 
dalybos “San Gubriel” mu<zyje, 8 d. Sausio 1847 
metuose. Šiitas mnszis sulaužė Ispanu galvbia ir 
padavė vieta Californijoje vyriausybei Suvienytu 
VValstiju.

M<*xikos kare tapo užbaigta per “Guadalou- 
pe Hidalgo Sandora”, 2 d. VVasario 1848 m. Pigai 
sziia sandora Suv. ^Valstijos apturėjo placzia tei- 
ritoiija, kuri apėmė Niuja i cxika ir Cal fornija. 
Suvienytos \V aisti jos pristojo užmoketie M<xikai 
Penkiolika s;lutu dolieriu ir nerokuoti skolų 
\Iexikos dėl Amerikos ukesu, i?z viso tris mili
jonus su virszum.

ATYDA: Pagal szita sandora, rubežius terp Moxikos 
ir Suw. VValstiju likti upe Rio Grande, no jos intakos iki 
Naujos Mezikos: putam iki npes Gila; toliau ta upe iki jos 
sąjungos su Colorado; no ežia tiesi ryba iki Ramiojo Oceano 
krantu (Pacific), vietoje deszimties myliu in pietūs no San 
Diego. Netrukus po to Suvienytos IValstijos ingijo jier taip 
vadinama “Gadsden Pirkimą” didoka sblypa territorijos 
Sziaurines Mexikos, apimantį gera dalia Arizonos.

K:t tik priesz užmezgima tos sandoros, (19 
Sausio 1848 metuose) Californijoje tapo atrastas 
auksas, kuris atradimas buvo privžasczia uždėjimo 
dideles valstijos ant Ramiojo Oceano krantu.

Pirmiau auksas tapo atrastas ant Amerikos pu
ses iszsiszukojinio upes Sacramento. GenerolasSut- 
ter,Szv.iicarijos gy venti’jas, lomoje u peš Su cm m en- 
to, pasamdė Amerikoną, vardu Marškai, dėl staty
mo pjaunamos melnyczios ant Amenkoniszkos upes. 
P\lnniis ir nuotaka dėl vandens buvo padaryta, ir 
vsndiio smarkei bėgdamas p< r nuotaka, aunesze 
dideliu krūva sm leziu ir žvyro. Wiena diena 
Marsh ii patemijo blizganezias dalelius toje kruvo 
je ir pažino, jog tai yra auksas. Jis pasakė Sut- 
ter’ui ii jie sutarė ta atradimu laikyti pasleptyje. 
Bet netrukus tas apsireiszka ir Amerikos gyvento
jai Californijoje subėgo in ta vieta. Jie liko turtin
gai apdovanoti.O 1

Naujiena to atradimo dasigivo in Wahtij> s 
ir gne.t pasiplėtė po ^isa svietą, Californija buvo 
aukso žeme, tikra “EI Dorado”.

Dideles Gaujos žmonių isz visu svieto krasz- 
tu leidosi eze kasti auksa. Tūli iszju perėjo tuks- 
tairzius myliu per vargingas ir placzias lygumas, 
kiti pradryi-o keliautieperapimta wnrin?uoru Pana
ma, laike kada kiti turėjo atl kti ilga kelionių ma 
rioniis aplink vingy “Cape Hoi n”. I 849 m. laike tai • 
pe menesiu Sausio ir Balandžio, lieveik keluręs de- 
szirnlH tukstancuiu ateiviu isz visu svietu krasz 
tu pribuvo in portą San Francisco. 1850 m. Cali
fornija turėjo jau 100.000 gyventoju.

Miestas San Francisco, “tartum užsėtas stebu
klinga *ekla Lidiloniszku laikauninku, kuri pasėtu : 
augo, židejo ir nesze vaisius priesz akis žiūrėtojų 
etojo-i dideliu miestu ir laivu stovykla. Laivai isz 
viso svieto grūmėsi per “Auksinius vartus” (Gol- 
den Gate). Jis turėjo 20.000 —gyventoju 1850 me 
tuose; 60 000 —1860 m. ir 150.000su virszum 1870 
metuose.

Cdiforn’ja netrukus buvo prisirengusi taptie 
Walstiji. Rugpju.zio menesyje 1849 m. susirin
ko konvencija mieste Monterey ir parengė liuosa 
Wa|stijos Konstitucija. Kongressa* pridėjo Cali 
fornija prie Unijos 9 d. Rugsėjo 1850 metuose.

Mieris, dėl kurio būriai emigrantu griovesi in 
Californija buvo kastie auksa. Beveik visi, kurie 
stojo in ta pramonių, apturėjo gražu pelną. Aukso 
iszkasto Californijoje buvo didelis daugumas! nuo 
1849 iki 1870m«,tu, pagalaprokavima, iszkase cze 
auksoant 1.000 000.000 dolieriu. Szitas didis dau
gumas aukso turėjo dideliu intekmia ant prekybos 
viso svieto.

Istorija Californijos gali būti padalyta in du 
perijodu: vienas,— “aukso kasimo ir visokiu me- 
criuimu”; antras, kviecziu ir augmenų auginimo.

Pirmas Periodas prasidėjo no atradimo aukso 
ir traukėsi iki 1860 metu, Laike szito periodo di
dele užduoto žmonių buvo padauginti turtus ir 
gryžti “namon”. Antras periodas prasidėjo, kada 
žmonija nustojo užsiiminetie vien tik kasimu aukso 
ir pradėjo rupintiesi apie sunaudojimą vaisiu žem- 
darbystes Walstijos.

(Toliaua bus.)

APIE ZEMIA ir KITOS SKIETUS,
JŲ BUWĮ ir PABAIGA.

Pagal Hei Įpeni p.

niejie, liet ta skyrtybė yra ne didelė ir paeina wien 
nuo oro, kuiį reikia krintant pramuszti. Paimki
me du kokie nors daiktu, ant paveikslo medžio 
szmolą ir geležį vienokiojdidumo; jeigu juos nu
mesime nuo vienokio augštumo, abudu puls su 
vienokiu greitumu ir nupuls viename laike. Bet 
geležis yra 8 syk sunkesnė neng medis, t. y. ji turi 
8 syk daugiau* materijos tokeme jau szmote neng 
medis, taigi, idant patraukti prie sivęs geležį su 
tokiu jau greitumu kaip medį, turi žėmė traukti 
8 syk smarkiaus. Juo didesnis szinotas kokio nors 
daikto arba kūno, juo drueziaus jį žeme pritraukę. 
Juo didesnis yra stangumas kokio nors daigto ar
ba kūno, juo daugiaus yra materijos, juo labiaus 
jį žėmė prie savęs pritrankė. Jeigu mes, ant pa
veikslo,. kamszl į tokio didumo kaip akmuo su ma
šina suspaustume Taip, kad jisai turėtu lygu stan
gumą kaip akmuoi tai turėtu jisai būti daug mažes
nis už akmenį. Galima parinkti tokį didelį kamsz- 
czio szmotą, kad . jisai kristų tokiu jau smarkumu, 
kaip mažas akmuo, tai tą kart didelis kamszczio 
sumotas ir mažas, akm^nėli^ turės tokią jau masą. 
Ne lygei greitai puola visoki daigtai arba kūnai 
tik per oro plotus; beoriniuose gi plotuose arba 
grynoj tusztumoj, t. y. plotuose, kur suvisu nėra 
oro, nors jų stangumas butu ne vienoks,, nors jie ne 
vienokią turimąją, puola jie su vienokiu greitumu. 
Jeigu paėmę kokį pinį/ą ir aut jo uždėsime tokio 
jau didumo griežinuką popieros, bet taip, kad tarp 
įo ir paviršiaus piuįgo ne butu nė trupurzio oro 
ir paleisime nuo virszaus, tai juodu abudu nupuls 
drauge, nes piiiįgas prakerta ežia orą sau ir anam 
ant jo gulineziam popieros griežinukui. Jeigu gi- pa
leistume juodu skyrium, tai pinįgas, kaipo sunkes
nis, puls greieziaus, griežinys gi popieros paleng- 
vii.ua,. nes jį užlaiko kelionėj paaiprieszinimas oro. 
Du kart didesnis sžniotas tuštumoj puola su to
kiu jau greitumu, kaip ir du kart mažesnis; tai iš
puola todėl, kad«pirmutinį žėmė dukart smar
kiaus pritjauke, neng antrąjį; jeigu gi szmotas 
tris syk didesnis puolu lygei greitai, kaip ir tris 
syk mažesni*, jszpuola tas todėl, kad pirmąjį žū
ti.ė tris syk labiaus prie Savęs pritraukė nong ant- 
injį. Tai yia kiek syk didesnis yra viens szmo
las už kitą, tiek kart pirmąjį žėmė smarkiaus prie 
sawę| Įirmauke.' Jeigu tą patį daigią, arba kūną 
pateikime nuo visokios augsztuinos, paiveikslan, 
s>kį nuo žemesnio laikszto arba kalno, antrą kart 
Jar nuo at g-zeziaus, po tam gi dar nuo augszeziaus 
r t. t. persitikrinkime, kad nuo didesnės augsztu

inos kiekvienas kūnas arba daiktus, paleistas liuo- 
-»ai žemyn, pradeda pulti pelengviaus, neng tas, 
kurį paleidžeme nuo žemesnių vielų t. y. juo di- 
de-uė toluma kūno bus nuo žemės, juo palengvinus 
jis liuosai paleistus pradeda pulti ir tik juo areziaus 
jisai pripuola, juo greitumą jo pasididina. Tirinė- 
tojai persi tikri no, kad jeigu koksai daigtas puola 
įuo dvigubos augsztumo*, tai iszpradž ų žėmė jį 
pratr.ake ne 2 kart mažiaus bet 4 syk t. y. 2 pa
dauginti du kart (2x2); jeigu gi nuo trigubos, tai 
ne 3 kart mažiaus, bet 9 syk t. y. 3x3; nuo ketur- 
Imko*, Ui 16 kartu t. y. 4x41, y. aut kiek karta 
pasididina toluma, nuo kurios paleidžeme kokį nors 
daiktą - nupulti ant žėmės, ant tiek kartų pa
daugintų ant tiek kartų pradeda jisai pulti paleng
vinus, arba kad tiek karių padaugintų tiek j tu 
kartu žeme jį mažiaus pritraukė. Jeigu, ant paveik
slo, paleisime akmenį nuo bokszto 100 mastų aug- 
szczio, tai tas i akmuo puola isz pradžios perbėgda
mas pirmą sekundą 36 mastus, tai lengvai galima 
iszrokuoti su kokiu greitumu prade* jisai pulti pa
leistas nno dvigubos auL’Sztumos. Taigi nuo 
2i>0 mas'ų augszczio pradės pulti palengvinus ne 
viieu 2 kurt, bet 2x2 t. y. 4 syk, bet kad pirma 
per pirmutinę sekundą nupuolė 36 mastus, tai da
bar nupuls 36:4 arba 9 mastus; nuo triguboj jau 
bus tik 36 mastai padalinti į 3x3 arba į 9 dalis t.y. 
iszpul* j:ni greitumas puolimo per pirmutinę *ekun- 
dą wos 4 mastus. Taįgi matome, kad juo labiaus 
aisitoliiiuine nuo žė.i.ė*, juo mažiaus ji pritraukė 
visokius daiktus, t. y. juo mažiaus jie svėrė; sva
ras kokio ners daikhi nupirktas ant žemė*, jeigu su 
juūin i-zlėksime į padėliosiąs, jau ten ne ątsvertu 
to svaro, bet reiktu pridėti. Jeigu gi nuolatai kil- 
luine vis augsztyn, tai ant galo prieitume tokią vie
lą, kur ne joki daiktai neturėtu nė jokio svarbu
mo; žmogus lengvai galėtu pakelti taip jau leng
vai sunkinybę nuo vieno svaro, kaip ir sverencz'ą 
*ziinlus tukstanezių _ pūdų. Jeigu isz ežia 
p:i*ikeltbme dar augszeziaus, tai liuosai paleisti 
daiktai jau ne ant žėmės pultų, bet kur kitur, kaip, 
ant paveikslo, aut menulio.

^Visuotinas swarbunias arba pritrauki
mas.t

Iszaiszkinome jau, kaip žėmė pritraukė prie 
sawę< visokius daiktus, bet kodėl ji pritraukė, ar
gi lik ji vienatūri tokąpajiegą? Taigi reikia žinoti, 
kad ne vien žėmė turi tą stebuklingą pajiegą, bet 
ir visi daiktai pritrauko viens ki'ą ir akmuo ne 
wien dėlto puola ant žėmės, kad jį jije pritraukė, 
Im t teipogi ir dėlto, kad ir jis šėii ę trauke prie sa- 1

Abu tie kūnai stengeri susiartini i, bet žeme 
vra In galo daug didesnė už akmenį, taigi begalo 
labiaus jį pritraukė neng jis žėn ę ir todėl jis ant 
galo nupuolu ant žėmė*. o ne žėmė ant akmens. 
Jeigu pažiutėsime dar į kokį daiktą kambaryj, pa- 
veikslan, stalą ir skrynią, tai abu iš juodvteju 
viens kitą prie savę stengėsi pritraukti, liet kodėl 
negal prisiartinti? Dėlto, kad kiekvienas isz jų 
daug dauginus yra žėmės pritraukemas neng viens 
kito — taigi turi pasiduoti didesnei pajiegai žėmės 
pritraukimo; apart to dar kiek vienas isz aplinki
nių daik’u, kaip siena ir lubos, taip jau juos 
trauke prie savęs ir tokiu bud u ncdaleidže aniem! 
prie savęs pris'ariinti, ant galo dar stalas ir skry
nia ne stovi ant lygios visai vietos; joms krutini- 
ma-i stalido grindys ir oras. Wisųtų pricszginy- 
bių pajiega savitarpinio traukimo jau pergalėti 
negal, nes ji yra mažesnė, silpnesnė. Jeigu tuodu 
daiktai ant nieko ne stovėtu, tik* liuosai kybotu 
tusztumoj; jeigu juodvieju ne trauktu prie savęs 
žėmė ir kiti aplinkiniai daiktai į visas prieszingas 
puses ant syk, jeigu ne reiktu keliauti besitrinant 
aut grindų — tąsyk prisiartintu prie savęs.

(T>«)

Kode! mes nuo žCničs ne nupuolame.
Jeigu žemė yra apvali, arba, kaip jau paminėjo

me, turi pavidalu sferoidos, t. y. galuose ji trupu
ti suplota, jeigu ji liuosai kylio neiszmicruot uose 
svieto ruimuose, jeigu ant jos pavirsziaus gy w6na 
žmones, visoki gy vuoliai ir vandua nieku prie jos 
nepriraiszioti, tai vienose vietose žmones, gy v uo
liai ir kitoki daigtai stovi ant jos tiesiog, kitoj gi 
pusei vaikszcziotu kojomis augsztyn o galvomis 
žemyn. Taigi kodėl žmones ir žvėrys ne nupuola, 
o vandens isz upių, ežerų, jūrių ne iszsilieje? Ant 
to reikia suprasli, kad žėmė mut-ų. kaip jau pasa
kėme, kybo liuosai svieto ruimuose, t. y. aplink 
jji isz visų pusių apsiauezia neiszmieruoti ruimai. 
.Aplink, žemę dar apsiaezia oras; pasikelia jis nuo 
paviršiaus žemės daugiausei ant lOmyliųįaugrZ'į; 
taigi visa žėmė apsiausta kitu apvaliu szmotu 
oro, paaikelencziu in 10 mylių į augsztj Juo aug 
szcziau,juo oras yra skystesus, o juoaugszcziaus nuo 
žemės pavirsziaus, juo yra skystesnis ir antg alo pri 
einame vietas, kur jau oro*suwisu nėra. Tuose ne- 
iszmieruotuose plotuose išmėtyti yra nesuskaito 
mi kiti dangiszki svietai: žvaigždės, saulė, menu
lis ir 1.1, viens nuo kilo net nesuprantimoj mums 
tolumoj. Taigi, jeigu Žėtn3 apsiaubta yra iss visų 
krasztų tokiais neiszinieruo'tais ruimais, taigi neži
nia kuiųi pu*e galima yra vadjnti virszutine o 
katra n|mtiiie; kurie ant jos apsigyvenę žmone.- 
ttovi tiesiog o katrie ragoiiuoje: kiekvienas žino 
gu*, kur jis ne stovėtu, vis gi turi po savo kojo 
mis žėn.ę, o augsztai dangų su beganeziotn* 
žvaigždėms, apszvie»1ji saulės, tik tie šildanti 
spinduliai vieniems kaitina ankszcziaus, bet auk 
szcziaus ir žibinę paliauje; kur vėliaus szifdinti 
pradeda, vėliaus ir nunlaidže. Žmonėms gyve 
liautiems kitoj pusėj žemės, kurie prie mus atsikrei 
pe yra kojomis, rodosi, kad jie stovi tiesiog, o 
mes ragažiuojeme. Jeigu pakabinsime ant siūlo 
koke nors sunkenybę (svarstį), tai matome, kad 
jisai visada iszliese siulji, nes stengėsi nupulti 
ant žėmė*, delt<>, kad jį žėmė prie savias prįtrau 
kia, ir siūlas vis bus i-ztiestas ir rodįs, kad; mu 
-ų svarstis stenge-i nupulii į vidurįžėmės. Koke 
me tik kfaszte svieto pakabinsime svarstį, jis vi
sur stengs's pulti“ į vidutį žemė*. Kur tik ant 
svieto i.-zlcisinie augsztyn akmenį visur jis nupul- 
ant žemės ir tas atsiliks su kiekvienu diugtu. 
Isz to matome, kad žėmė pritraukė prie savęs vi 
sokius daigtus. Dėlto nė žmogų*, *nė žvėrys, 
nė vanduo isz jūrių ne puola į uugszlį, bet visada 
ant žemės laikosi, nes jįjė vishę prie savas pri 
trauke. Jeigu ką norint* padėsime ant rankos, 
jnuczeme jo sunkumą, t. y. pajiega žemes pri t ra u 
kimo. W.ieni daigtai turi didesnį sunkumą, nes 
kiekvienąžėmėpriesav įs pritrauk nęlygei Netoras. 
apie km į jau kalbėjome, kurisai apgaubia žemę 
teipogiyra jos pritraukemas: juo arezraus žemes, juo 
jis,yra tirsztesnis, o juo toliau.skystesnis. Matome, 
kad durnai ir garas kyla į virszu, bet tas atšiltu 
ka dėlto, kad tie daigtai lengvesni yra už orą, tai
gi, nors žėmė juos pritraukė, bet visgi už juos sun 
kesnis oras iszstumia augsztyn. Jeigu ant paveik
slo, iszmesime kamsziį, tai jisai puola ant žemės 
nes ežia pritraukimas žemės yra didesnis, neng ph- 
jiegos oro, besistengenezio jį iszstumti augsztyn; 
bet tasai pats kamsztis įmestas į vandenį ne skęs , 
tu, nes azin pajlega stumenezio vandens yra didės 
nė, neng žemės pritraukimas, arba kitaip sakant 
toks jau šmotas vandens, kaip knmszlis, yra už 
jį sunkesnis— todėl jam paskęsti ne ddeidže.

Kam reikalingas yra sunkumas žemes. 
‘ Matėme, kad sunkumas visokių daigių prigtkh 
nuo to, kad juos žėmė prie savęs pritrankė. Ta |>a- 
jiega, su koke zėmė pritraukė pi ie savęs visokiiis 
daikius, vadinusi sunkumo padegti. Jeigu ne b itu 
ant svieto tos pajiegoa — akmens ir uolos no nu
siristu nuo kalnų, geležis ne skęstu vandenyje, 
knmszlis nugrainzdytas ant dugno vandens ne 
pasikeltų į pnirirsziu, vandenys upė-e netekėtų 
nu«»|atni į vieną, krasžią, jeigu kur nors padėtumu 
kokį nors daigią nors ant oro nieku ne paremtą 
ten jis ir pasiliktu "ir nepultu ant žėmė*, o svars
tis pakabintas aut siūlo ir pakeltas augsztyn ne 
i*zteniptu to siūlo; ne joki daigtai neturėtu svar
bumo, ne- reiktų jok ų swarszczių, nes geležies 
szmolas nuo 100U pūdų ne svertų ne tiek, kiek 
*wėre plunksna: nesvertu jis nieko. Sunkumus, 
kaip matome, yra isz t kro pijiega, nes <itli< ki pa- 
nkyrtą darbą, paveiksimi, rita akmenis ir uolas 
nuo kalnų, piiverczia vandenį tekėti upėse ir t.t. 
arba, kaip tai sakosi, pagimdo visokius atsitikimus. 
Bet kodėl ji priveiczia vandenį tekėti, arba ak- 
menis ristiesi nuo kalnų? Dėlto, kad vanduo dėl 
savo sunkumo ne gal Imkytiesi aukszcziau, taigi 
wis stengėsi ristiesi žemyn nuo augšlesivų vielų 
jeigu jose nėra atsakanezios užlnrytos lomos. Del, 
tos paezios priežasties akmens ritasi nuo kalnų- 
Jeigu ne butu sunkumo, oras nesilaikytų prie že
mė-; vanduo ne garuotu į virszu. lytus ne pultų 
ant žemes — kas gi butų? nė žmones, nė žvėrys, 
nė augmens ne galėtu ant žemes gyventi, ne» be 
oro ir l»e vandens nieks gyventi ne gal. Tokiu bu- 
du svarbumo pajiega svarbius atlieka darbus. —

Kaip atsiliepe ir dirba snnkumo pajiega?
Nors kiekvienas daigtas yra žėmės pritraukemas, 

bet vienus, kaip matome, ji pritraukė, smarkiaus 
kitus wel silpniau*, arba kitaip sakant: vienidaikta, 
arba kaip juos vadina kūnai, yra sunkesni, kitigi, 
lengvesni. Retėmydami ir aprokuodami, persitikri
no, kad jeigu nuleidžeme nuo wieBo augsztumo 
akmenis visokio didumo, tai nors szmotai jų ne- 
vienokia turi sunkumą, bet wisi puola su vienu ir 
tuom paežiu greitumu ant šėmės. Lengvesni daig
tai, teisybė, puldami per plotus oro, puola paleng- 
wiaus, nes juos puolime sulaiko oras, kurio jie Be

lgai taip lengvai pramuszti, kaip daigtai sunkes- (Tobaus bus.)
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LIETUVA.

Bukie

laukti,

Špaaabaa greito iszsimokinimo angninkoa kai 
bos n* apdaryta* “ “ |Juokai.

1 Wienas knįgų iszleistojas nupir
ko nuo jauno dainiaus surinkimą 
jo eilių ir dainų, ir dawe užtatai 
auksinį laikrodė!į.

viszko saliuno, kurį szioms die
noms atidarė Kažimieras Bertulis 
ir yVincas Stankaitis po nr. 621 
S. Canal st. Grajįs puiki lietu- 
viszka muzika, bu* szokiai ir ki
tokios žabo vos. Užtai užpraszo

Praslinkus kėletai dienų ateina - visus lietuvius ir lietuvaites *t- 
dainius pas išleistoj? ir .kandie l"ll'“‘k^ulig u Stankaitis
si, kad tasai laikrodėlis neina.

— Rengiausi ką tik eiti pas 
tamistą pasakyt 1ą patį apie jū
sų eiles—atsakė iszleistojas—n?a 
tyt, kad laikrodėlis ir eiles wię 
nokia turi verte.

—o—
Jaunas vyras ir mergina:

i_  Mielių ūse! myliu tave isz
tikros szirdies; taigi ar nesutiksi 
būti man už motei į?

_ Taip urnai manius užklausei, 
kad nežutau ką atsakyti, 
kantrus ir palauk dar.

— Bet ar ilgai reiks 
mieliause?

— Ne, tik paszauksiu
ną, kuri jau nuo senei lauke to
kio tamistos iszsitarimo, ir klau 
so dabar, ausį pridėjus prie rakto 
skylutes už kambario durų.

—o—
Siuvėjo mokytinis ateina 

studentą su rokunda.
— Mano meisteris labai apsyr- 

go ir praszo tamistos užmokėti ką 
ėsi skolingas. >

— Taijri dar—atsakė studentas 
— kad tawo meisteris apsyrgo, 
tai jam rodosi, kad asz už jį pra
kaitą liesiu? Pasakyk, kad nieko 
isz to nebus.

Ant parda irimo gera Bnczar- 
ne drauge »*u Groseine, parsi
duoda hz priežasties ligos. Geroj 
vvietoj. Geras biznis dėl lietuvio. 
Atsiszaukite po nr. 3329 Eaurel 
st. (18—1)

^Viename name Grocernė ir galiū
nas ant pardavimo, arti lietu- 
vviszkos h iznvczios, gerai apgy
ventoje vietoje. Atsiszaukite pas 
locniuįką po nr. 3338 Aburn av. 
Chicago.

moti*

pas

SKAITYKITE.
Milžiniszkas iszpardawimas valgomu 

irgėremų daiktu grocernioa ir saliuno 
pas F. Kybski,

3*52 Laurel st. Chicago.
Kas tik ko reikalauje ant baliaus, we- 

selijos ar kriksztynų. atmykit, kad nie
kur taip pigiai negausite kaip pas F. 
Rybskį.

SZTAI
Arielkos,
Brandy,
Punch Rum,
Rum
Blackberry,
Kimmel ir tt.

bar gaunate už
$1.25.

PREKES:
Kentucky Šou r 
in**b 4 tuntu senu
mo paniduod* po 
>3 00. o p*i mane 
gausite už
$2.00.

Kahfornia Brandy
už $2.25. gal.

Csysta wyna ui
81.<10. gal.

Cukrui szmoteliuose po.....
Sardinkos su alyva................
Sardinkos iu mtuztarda.......
M'i.okis muilas......................
Miežiuos kruopos..................
2yrui»i....................................

Ant pareikalavimo viską 
mm visose dalyse mie to.

Toliau gyvenantiems sugražinu 10c. už ka
rus i 2 V— 1) w

,. 3<4c dež.
.. 7Hc. dež.
.. 34c.
2*4c svar.

pristatau in na-

I’AJIESZKOJIJIAI.
Pajieszkuu savo szvogerio 

Antano Pribylos, paėinanczio isz 
Kauno vedybos, Panevėžio 
pav. kaimo Poszkeezių. Jau 
jis antru kariu pribuvęs į Ame
riką. Pirmiau gyveno Ballimo- 
rėj. Kas apie jį žinotų, teiksis 
praneszti ant adreso szilo;

Joe Plungis, 
Park Bity, Utah, (Daily West).

Pajieszkau savo trijų draugų: 
Franciszkaus Walionio, Petro 
Kairio ir Antaninos AVertokai- 
cziutėi. Wisi tris paeina isz Kau
no rėJ., Panevėžio pav. ka'mo 
Jiskildų. Pirmiau gyveno Chica- 
goję. Kas apie juos žino, teiksis 
duneszti ant adreso szito:

M. P. Zoj'tet, 
Box 455, Worcester, Mass.

Pajieszkau savo draugo Winc<> 
Bari bos (jis aiigl'nzkui ruszosi 
nilliam Brovn). Pirmiau gyve
no Kansas City, Mo., isz ežia isz- 
wažewo į Spring Valley UI. Jau 
pusantrų mė ų kaip nuo jo ne
gaunu jokios žinioA. Kas apie jį 
žinotu,teiksis duoti žinią aut ad
reso szito:

John Revutis
919 Bell st, Kairsas City, Mo.

$50.
Tam, kas sugaus mano paezią Zofiją 

Okon, iszbėgusią su boardingierium Jo
nu Ragolskių. Jiedu iszbėgdami pawo- 
gi man $630 ir paliko manę warge su 
mažu kūdikiu 7 metų, Mano pati yra 
vidutinio ūgio, 27 metų amžiaus, tnr 
prisisegus svetimas kasas plaukų isz 
užpakalio ir galuks nosies perskeltas isz 
mažų dienų. Rogalskis yra tik 4 pėdų ir 
G coliu augszczio, baltų plaukų ir ūsų 
ir yra biskį szveplas. Abudu yra len
kais. Okonienė moka Uiskį ir lietuvisz- 
kai, Kas juos sugaus, apturės $50. Duo
kit žiniiyant adreso szito:

Į " LuknfM Okon,
82 Bond st. Elizabeih Port, N.J.

Mitingas.
Susirinkimas Lietuviszkn Re- 

publikoniszko Kliubo ‘‘Algirdo”, 
7tos vardos laikys susirinkimą 
ateTnnnczią Subatą 11 d. Sausio, 
ant 7J adjnos vakare pc» nr. 621 
Canal str. ant kampo Henry str. 
saliune. Užpraszo wkus susirink
ti. P. Gulbis, raszt.

“GrandOpcning.”
Subatoje ir nedėliojo 11 ir 12 

Sausio, 1896 m., po nr. 584- Jef- 
ferson st., kertėje. 14lh PI. bus 
didelis balius inkurtuvių saliuno 
arba ‘ Grand Openin" *. ant kurio 
užkvieczia visus lietuvius ir lie
tuvaites atairankyti.

Su guodone J. Mondeika.

Subatoj ir nedelioj t. y. 18t i 
irl9tad. Sausio bus iszkilminjras 
balius įkurtuvių naujo lietu*

Nauja lietuwiszkakrautu
me nriclkų.

Užlaikau geriausius gėrimus: bavars- 
kąalų. szumpauska vyną, ruską spirutą 
Ir ‘•Ucz.yszczanaję”, aritlkų wynų ir li- 
kierių į pusantro szimto visokių ga- 
tunkų. o parduodu pigiau kaip visame 
mieste Chicagos. Parduodu galionais 
ir kitokiomis mieromis, teipogi. ant pa
reikalavimo pristatau kievienam į na
mus. Per tą trumpą laiką iszpardaviau 
jau apie sžimtą galionų ir apturėjau 
daug padekavonių. Kas ko reikalauje 
te. priduokit savo*adresą, o bus prista
tyta. Teipogi pas manę viskas yra į- 
taisyta ant pa vydalo ‘ seno krajaus — 
stalai kėdes, ir 1.1, kiekvienas atėjės 
gali atsisėst prie stalo su sawo draugais 
ir iszsigerti.

Pas manę užsilaiko teipogi geras ad
vokatas, kuris gerai iszmano apie viso
kias provas. Kas turite kokį reikalą, 
meldžiu atsilankytie. Su guodone

Povilas Možeika
3316 Fisk st. Chicago, III.

— Pirmas lietuviszkas saliunus 
Chicagoje L. Ažuko, ponr. 3301 
Auburn avė. ir keri e 33czio& 
arti lietu vitįzkos bažnyczios. 
Užlaiko wi»ka czystai ir puikei. 
\V’isada szahas alus, puikus li
keriai ir kvejienti cigarai. Užlai
ko puikia salia dėl milingu, wese- 
liju ir kitokiu zobowu. Jeigu isz 
kito miesto atvažiuoja lietuviai, 
<rali atsilankyt ir spakainiai per
nakvot, teipogi ir rodą gaut.

Katalogas knvgu.GJ v O

Knygos Dvasiazkos.
\pi*nkimss SS. Sakramento „ 15c.
H u*twu» •• •• •• 0.5c
Draugi!* dėl ilu*z!u “ “ 10c
Effamieiijo*. drauize lletuwlszko« Ir lenkiu

kus ant Kožuos ne-ielo* irizweatea 75c
Filoteaarba kelia, in maldinga gyaenima 50c
Gar*a« ape baisibia šūdu Uiewo " 25c
Gydyklų, nu banue* *mertiea 25c
Gyvenimai *zw. Diewo ir III zokonas *z.

Franciazkaus 20c
Gy w»-iiiuias »zwento Benedikto “ 10c
G> wemiiia* *zweticz. Mariju* gano* ' „ 90c
GywetnmH* Vie.zpatie* Jt-zau* ,, 65c.
Gy weununi wi*u Szaeutu aut kožnos dieno*
G5 dideles knypo*. kožna po ” 65c

rie*znykaa sugrąžytus aut gero kelio per 
Jezusa Vuua ,, „ 10c.

Girtybe ,, „ ,. 15c.
1-tuiiia Kataliku Bažnyczios $1.00
lator. a aeuu i-'auiii<> uu pat *utwerimo 

pueaul.•» iki užgimimo Kri*tuus 25c
I* omą senu ir uaujo įstatiniu su abrozelei* 15c 
išturiia s. wenia *eno ir naujo istatymo no 

sutveri uo swieto iki * įnerti Kristaus 15c 
Katahkiszkos Kat> k ziuos „ ., loc.

» ra griexa*r labai naudinga knygel* 15c 
Kalba a|*e Kamliku tikėjimą 15c
Kaip ap*pakajitie sumlamla " 15c
Kanczis »V iestpalies Jėzaus arba Gawenlos 

knygele 20c
Muksią* Rymo Kataliku M 4Oo
Misija ., *,, „ 25c.
Nekaltybe aug-ztybe ir grožybe* to* dorybe* 20o. 
Pam ksžai ape suda Diewo • •• 15c
Pamokiau ant dtdžiuiu metiniu szwencziu

ir didžiosios nedelos ,, 5Oo
Pam<5<sl»i ir Gauytojaus Kalbos ,, {2 0-1
rėkia arba amžinas pragaru. 75c
Mokets* kataliku, “ “ 15c
Per*petunas upe »zwenta tikėjimą “ lOo 
Pri*iuaiaw<ijitnasaut smerozio “ 4Oo
Rukla* in ilunuu , “ “ 15c
Trumpus Katekizmos pagal kunigą Pil

kausku 15
Trumpi Pamokinimai ir Rodo* iszimta is* 

kuyzu kuu. K. Antauewloztaua. 10
KVaduua* in dangų " 40c
Vartai dsnguu* “ 15c
Wud<>wa»ai>iaiiknucziu kanczla Vleazpatlea

Je/ii.., Kri»tu*o •• 15
kasdienines Maldos “ 5c
2.natai Szvreutuju Dievo “ 50c

Knygos inokRly*7.kos.
Abecela gerinu-e mokintume dėl vaiku 20c. 
AKYVI a PSI R K 1>ZK l .M A1. ant kuriu žmu 

ues iinolalu* žiuri, bet J u gerai nesupran
tu su 7 abruzehai*. NHiidiuiriause kny
gele ant *wieto de) dasižinujimo Isz ko 
darusi žaibui, griau-inai. lietu, ir sniegas;
kas vra debesiai ir ant ko jie laikosi.

Preke.... /   30c
Budai gydimo „ 40.
Kiuoliugi^z.Ko* imulkmeno* 85c
Istorijų Eur-'p<»» su mapoms 50c
Ka darylio, kad bututue sveiki ir ilgai ryvemu- 

iii".. .. .......................................................l(lc.
Lietuni.zki Rasztai ir Rasztlnykal 5oc.
rruni|>a sen<>we* Lietuviu Istorija ., 10c
Lem- niūrius Lietuviizka* su poteriais, 

k>dekizmat* ir mlstranturu. 10c
Lengvas būda* paežiam per save* pramok

ti* įaszytle, dėl nemokanozie 10c

Prndžemokthi rankoa ranto „ 10u.
Pilna* iziiutmetiuii kalendorius su plane

tomis I5c.
Žodyną* keturiose kalbose: lietnviszkai 

lat»i*zkai. lenkiszkai, ir raikai, y- 
ra genauie knyga dvi norincziu iss- 
moktie lenkiškos, rusko* arba ia- 
tvtszko* kalbo* „ ,, t2_oo

Knygos i stori szkos, svvietiKZ- 
kos, pasuku ir giesmių.

ANDERSONO PASAKOS. Vienoje knyge
lėje 10 gražiu paiakaiodiu................................. 15o
A pe Kfuoif. Lietuko* pili* M luo
Amerika Pirtyje „ 1<io
Auk*o Wer*zii, komedija vienoje veikmėje 20c 
Birute* daino* “ ** 10c
Boleslovą* ariat sutra dali* Genovefo* 30c 
Budas Senove* Lietuviu Kalnėnu Ir Žemaicziu, 

paraiz Shnano Daukanto |i 00
Dainų skrynele ,, 20c.
Graži vaiku knygele “ “ • lOo
Gyvenimai Stepo R*uduosio “ 15e
Istorija gražio* Katrukos M '* I0o
Istorija i*z laiko Fraucuzu vainos ** 3Uu 
Istorija gražios Magelano* ., JOo
Istorija septynių Mokytoju • “ 50o
Juokingas pasakojimai ape Sraltabuizius 5c 
Kankles. I eti.wl*zko«. dainos su uaU mia, sutai
sytos aut 4 balsu, de) wyru „ 95c.
Kaip igytie pinigus Ir turtą luo
Kas teisybe tai m-metas puikios apysakėlės 

įsi lietuviu gyvenimo „ 15c
Kristijouas Duonelaitis ,, „ 15c.
Kas yra. o kss bus „ „ 10c.
Krumpliu Jouas ,, ,, 10c
Lletuvlizkos dainos Isz visur surinkto*, 

ape keturi szlmtai ** 12.00
Lietu v iszka* szinpini* “ 5c
Lietuwi*zka» Kalendorius ant metn 1896 “ 15c
Lietuve* Kankles, nauju dainų knygele turinti 

72 d ižas. , ,, 15c.
Namelis pustelnyko “ •• 75c
Negirdėtų.daiktas ir geros rodos musu mo

terėlėms „ 5-.
NA.UJ 1U8IS LIKTUWISZKA8 8APNINYKAS, 

surinkta* Isž daugel svetimtautuzku sapni
us ku ir su rėdytai pagal tikra Persisskai 
Egiptiszka .apuinyka.—»u3IO aiszkiu a bro
leliu, — iu apraszymu planetų Ir pa-lapcziu 
kokiai ienowes žmonci vartojo dėl nuipeji- 
mo ateitos.—Geriauiei iszguldo visokiu* 
sapnus, koki tik žmogui pnsapnuot gali. 
Preke.........................................................  50c
Apdarytai ...................................................... The

Olitypa. apysaka isz laiko terpsavnzkoi ka
res Indijonu Amerikos.

Pasakojimas Antano Tretininko “ “
Pirmutinis degtines varytojas, komedija 
Puiku* apraszymaa tikru atsitikimu Užlai

ko lenkmeczio vainos 18o3 m. 
Palangos Juze “
Petro Armino rasztai . “
Puiki istorija ape Kantria Alana, kuri per 23 

tus valkszcziodama po svietą, daugybia 
du ir vargu kantrai Iszkentejo

Rinalda Rlualdina “ “ .___
ROBINSONAS KRUZIU9, moraliszka apysaka 

dėl jaunumeue*. “ “ 33a
Rūta Lapeliai naujausio* daino* M “ 15c 
l'almuda* žydu “ M 10c

Terp skausmu in zarbia ,, „ 20c.
TikuiPersu karalius talpinau i juokingas pa- 

saknitias.......................................................... 25c.
VVeselijoa „ „ 20c
Ž'Donas bei Zipone 25c
Visokį abrozdelei in knygas 5c
Abrozas ‘‘Kražių skerdynes pers ta to kaip 

maskoliai pjovė lietuviu* prie bažny- 
czlos Kražių mėtuose 1893. Ganėtinai di 
delis. Preke k „ 50c

o su prisiuutimu „ 30c
Abrozas Gedemino. Lietuvos kunigaiksz 

ežio, dideli* ir labai pulkui; Malko- 
lūs puola priesz jy ant kėlu 30e

25o 
!0c

* 40c 
806 
10O 

  2J me- 
svieta. daugybia be- 

‘ -t >_________90c
..............................31.50

— NAUJAS —
LIETUWLSZKAS SALIUNAS.

Fel. Majausko, 
8737 Commer- 

cial avė.
S. Chicago.

Užlaikau šviežia 
batvar-ka Alų. ge
riausia* . t 
ir seniau 11 
sis* A- 
rielka*/ YįlSžg 
Wvna. 
Likieriu*^^^*^^—* 
ir puikiausiu* Ciga
rus.

Ateik Broli pamatytie ir to viso pabandytie.
F. Majauskas. (15—12)

NAUJA LIETUVVISZKA
Grocerne ir Buczerne

Felikso Majausko*
Užlaikė szvirži*u*ia mena. kawa arbata, m ri

tus. cukru. SHrdinka* ir visus kitokiu* valgomu* 
daiktu*. Ta vorai *zvtežl ir czy.tai užlaikomi, o 
preke* pigesne* kaln visur.

ATEIK BROLI PAM tTYTIR 
IR TO H ISO PABANDYTI K!

8737 Comm-jrcial av., Sonth Chicago.
IIILLE'S FOTOGRAFAS,

3452 S. llalsted ui.
Nujima puikias Fotografijas, už tuziną tiktai

$2.00
Antvesellu ir kitokiu reikalu nujima Fotorra 

fijas kopuikiausei.

1?AP TIEKA
■■■ j

— Geriause lietnviszkai—lenki- 
szkii Aptieka Juozo Leszczynsko, 
po nr. 3315 Laurel st., kuri užlai
ko gerinusius gydyklas czionyk^z- 
czias ir i-z Europos ir teisingiau- 
sei iszpildo receptus, o prekes 
pigesnes kaip kitur. Apliekoje 
randasi kasdien no adynos 11 ry
to iki 2 po pietų D ras M. F. 
Božyucz, o D ras M. F. Kosakaus- 
k’is randasi Czetvergais ir Nede- 
lioms no 10 iki 12 adyn. vidur
dienio ir daktaras W. Statkevi
ežius randasi kožname laike. Ant 
pareikalavimo gn'i pasznuktie in 
aptieka per telefoną kiekviena 
daktara, koky kas nori ir kožnoje 
valandoje. Teipogi ant pareikala
vimo iszsiunczeme yvnirias gy- 
diklas visur, atsakome laiszkus 
ywairiose kalbose ir gydome ly
gas per iaiszkus.

Telefonas Yard 709

Perkėliau Savo Offisa
isz po nr. 3117 po nr. 3121 

— ir —
uždėjau benka dėl užkavojlnto pinigu, la ku- 

riapriimu pinigu* no $6 ir augszcziau ir 
moku už juo* procentą.

Knm turit waikszcziot?
Pa* kitu* ir duoti* spsignudlneL kad galina teip 

lygei gerai Ir pigei at iktie interesu* pa* 
•iwo žmogų. Ateikit ir persiludykit.

SZIFKORTES
an» geriausiju linai l*z Chicago per NevYor- 
ka in Bėrimą ir isz Beriino in Cnicaga.

Isziuntimas pinigu in sena kraju.
UWAGH:

Rublis.............................. 53|
Guldenas......................... 39|
Marka..............................24|

Juliau Piotrowski,
3121 Laurel ui., ant Bridgeporto.

PIRMA LIETUVVISZKA
BAŽNYCZIA ARKANSE.
Geriame vieta dėl farmeriu yra pavietas Prai- 

rie, wnl»te)e Arkanio. Jau tenai ap.ipirko dau
gybe lietuviu ir apsigyveno lietuviezkas kuni
gą* J. Balceviczius ir pastate lietuviszk* ba
lny teha, kurini Ir paveiksią cze paduodame. Ta 
vieta, kur lietuviai apsigy veno, praminė

“L I E T U VV A”.
Visi. kurie norite pirktis gerai farmai atsi«zau 

kitę In redakcija “Lietuvos" 954—33 d St., Chi- 
cagc. m., arba raszykit pa* Juozą Butzu, Boz 
89. Hazen, Ark., arba In kompanija

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

Puikiausias Salunas
irisam mieste Shenandoah

— pas —
J. Kupczynska ir Broly.

Kampas E. Centre & Bowers str.
Vilkai yra czysta, gerymai visokį pirmo* kla- 

loi.o įmonei isz du* žios prietehszki. Rodyjame 
visiems lietuviams, turintiems vatandela taiko 
auitaukytie pai savo brc u« lietuviui, o buiitia 
kogražiausei priimti. Teipogi ir naujai pribunan 
tiems m Sbenandoah velytame nusiduotie kaipo 
In geriausia ir in tikra lietuviizka užeiga

Vnriniia parsigabendinti sau 
i\OIlHlIS Lenkiszku Kningu 
visokios i n talpos, kaip antai: isto- 
riszku. moksliszku,pasakiszku, dai
nų, dainų su gaidomis, gyvenimu 
szventuju, maldakningiu, giesmių 
su gaidomis, kningu ant pasilinks
minimo, tegul praszo

Kningu Katalioga,
kreipdamasi in GERIAUSIA

LENKISZKA
KNINGYNA AMERIKOJ.
Wt, Dynievieziatis, 

532 Nobie St., Ciucago Hl.

MAI DRZEMALA,
— LENKISZKAS —Adwokatas,

praktikavoju visuose suduose, 
iszpildo savo dalikus teisinga ir 
gerai.

Rodijame visiems lietuvnikams 
eitie pas Drzemala gerausi apgi- 

neja provu.
Ofisas: 23 Metropolitan block.

163 Rando!ph St.
Givenimas 1256 N. Halsted St.

Telf. N 4923
’TL TWV k II Auksltas tikru 14 *«?• Ui KAI! •y*? Lai- LA0KI k rolei i* ir len-

ct.r* clugeli* bus prisiųsta kiek
iui vien*m ant usinutimo ir i*z- 

exaniin*wojlmo ka.is/kirp* 
Ir pri*ius įrita apgarsinimu, 
su -aw > pih u M*rdu ir adre
su. Yra tai Tikra* Ameriko- 
nlszkas Laikrodėli*, aukai- 
ta* tikru 14 karatu auk«u.*u 
Tikrais Amenkoniszkai* vi
duriai*. gvarantuota* ant 20 
metu ir iszrodo ka*n Tikro 
Aukso ka kaozsuoja H0. Ap
žiūrėk jy noeja* ant ezpre*o 
ir jeigu mielini kad gana yra 
pigu, tai užmokėk 37,50 ir 
katztus ezpreao ir laikrodė
li* tavo jeigu ne tinka, tai 
nemokėk nieko.Gražus auk-

šitai ntiurelr, k iktto** krautu v«*e maketu m 
$3, gausi priėjo už dyka.

MUSU DOVANOS.
DYKAI P**”1 ”l,» t7-5® verta laikrodėly Ir lenkt 1 ant ciugvly. jeigu pirk*i arba parduosi SZE- 
SZIStokiu-*. Raižyk szendien, ne* ta preke yra 
tik ant 60 Vienui.

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

KA8IN CLEVELANDA ATKELAI’SIT 
PASOLSZYNSKA VISKO GAUKIT:

Szalto ataus, geros arielkos ir
Kwepenczhi Cigaru.

ATEIK BROLI PAMATYTUS 
IR TO WISO PAB VNDYT1R.

Gyvenu ponr. 825 &t. Clair str.
Cfereland, O.

Turiu puikiausia Karccema isz visu Cleeelando 
lietuviu irdaugiau*e visokiu gėry m u užlaikau

DYKAI!

20 taetu.
Lendiugelts yra pui

kiai k «ie t k uotas Irsto 
verta* 

!• ik-

Tikras Elgino Laikrodėlis 
ir Lenclngells.

Prt»iu*k »zy a p garsi- 
n<ma su savo pilnu 
» ardu ir adresu, o mes 
prisiusime tau szita 
Tikra Eloiko L a ikro- 
dzlt ir Lknciuo lt
dykai ant pamatinio.

Lukaztai yra aptrau
kti 14 karatu *uk-u ant 
metalio, per ka tok* 
laikrod-li* vra tvirte
sniu už lai k rudei y *40 
vert*. *

M alūnai yra tikri 
no* lt gVMrantuoti

ofiaa, nueja* 
jy Įt“ral. Ir 

tnatyai, kad yra 
gai.a pigūs, užmokėk 
rzi>re«iniui agentui 
39.25 ir paimk *au laik
rodėly ir lenciūgai*.

IMAMOHD VATCH CO., CHICAGO. ILL
* ta o

Hei, heil! Kas per juokai!?
ne ju°kR*» VII. tai džiaugsmas.

Pirkau laikrodėlį 
sidabrinį,

Look Ilere!
toky gražų nei vienas ne 
turi; o kaip laiką rodo! ir 

. už saule geriau! ‘
—BY JOHNNY, tai ti

krai gražus, dar asz tokį 
.nei viename sztore ne 
macziau. Kame jį pir
kai?
What is the matter 

vii h you?
Ar tu dar nežinai lietuvi- S* szkos kompanijos
Kelpsch, Koreiko & CO.? 

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

Adresawok teip:

KSLFSCH. NORS1KO & CO..
356 W. 12th Street, Chicago, III.

Ben. Hatowski,
W ZIEGARMISTRAS £/

—^parduoda — įtwj Į 
jįBaaggbk DEIMANTUS, 

ziegokei.es, N/
ZIEGORIUS ir įįlflffggnKBaH AKULORIUS. J3

S. Canal ir Judd oliczios, Lį® 
chicago, ill. |Wąį

Taj»o visokiu- zimorrlu«,7.ie(ionus ir kitokius 
aukrynius dajktus. zalatiimas Ir sidabrinimas 
visokiu dajktu labaj pigej, aukszyuiui sydabi^us ziego- 
relių* iszvejcze kajp nauju*. Iiz plauku lencugeluadaro aw 
orderio.

Ziegorela czisty imas 50c. Sprendzyna 50c. Styklas ir skazupkos 10c 
Szlubinej žiedą j 56 ir 72 prabos nog 13 iki $6. Sidabrini
“Elgin” ziegorej $7.00. Wyska garantavoje ant metu.

MAX KOBRE.
— SUCCESSOR TO — 

T . KOBRE & HERSCHMaNN , 
Litewski i Polski Bank

40 Canal Str.
IB

I42Di¥isionSt..
New York

WyraH duodu jums žinia, kad mes parduodam Szifkortee ant wi 
su greieziausiu laivu už pigiausia preke, siuneziame pinigus,kuriuo, 
jusu prieteliai gauna in 15 dienu. Musu kantonų© galite su«iszne- 
keti lietuviszkai ir lenkiszkai. Ateikite ir persi Indy kitę, kad mea 
pej 25 metus su kožnu apsiėjome teisingai. Teipogi parduodame 
tikietus ant visu geležinkeliu Amerikoje ir Europoje.

KANTORAI MUSU EUROPOJE YRA TOKI:
31 Admiralitat strasse, Hamburg. 20 Maaskade, Rotterdam.

46 Heerdenthorsteinveg, Bremen.

Erųaųiiel Gross,
313 Henderson St., ir 73 Mott St.,

JERSEY CITY, N. J. f NEVY YORK, N. Y.
.7. .užlaiko....

Didelias Krautinvias Gėrimu.
Iropertavoti Vynai Likieriai, Arielkos fr kiti visokį gėrimai. Prekes pigiausio* kaip vi«ua 

Parduoda tiktai ant *'wboie*alu". Praba* siunczla už dvka. Jau no daugel metu weda prekystia 
su saliunykais; isz tos krautu ve* perka gėrimu* tiktai pirmos kliasu* saliunai. Teipogi tur ge
ra pažinty su daugybia lietuviu, su kuriai* teisingiausei bizny veda ir per tai užj>raszo, idaiai 
klek viena* saliunyka* pirkių gėrimu, pa* Emanuel tiro**, o nesigraudy*.

EmanueiOros* yra teipgi k< lektorium braMoroShepiro irSunaua, Ne v York*, kuris tai b ra J 
voru* duoda minėtoms krautuvėms Gėrimu geriam** rekomendacija (10_ 2)

Geriausias Kelias 
» • 

dcl pasažieriu isz

Lietnwos, Lenkijos, Rossijos
ir atgal per nauja garlaivinia linija

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

STETINO IR NEW YORKO.
Srios linijos garlaiviai plaukia i*z Stetinn in marta* naujnomju kanalu, kury Prusu valdžia 

iszbudavojo kasztu lt/7 milij'Hiu marku. Sietina* yra Lietuviam* areziausiu portu ir kasztuoja 
tlk, P“*1*’Hamburgu arba Brema Szita nauja linija turi savo ofisu* Sieliu*. 

Eydtkuuuuee, Bajbrine, Prostkave, lllave. Otlloscbme. Tilžėje ir Klaipėdoje. Yra tai
Geriause Linija dėl Lietuvviu 

kalisujanczi* in Amerika, ne. pribūvi* in Tilžia bu, paimti per*zios oaczio* Unitas arentos ap
žiūrėti tikietais Ir palodyti ant trūkio, be jokio klapato. Ka* nori atitraukti* ►avo giminaiezius 
In Amerika, arba Ka* norite važiuotie in Europa, pamegikit- per szia nauja •‘Baltic’Hinija o ne- 
sigraudysit. Laivakortias galite gautie pigiau kaip ant kitu linijų pa* J

A.Olazevski, 954—33rJ St.; Petrą Okonievski,695 Milvaukee Are. Fr. K. Bieszke, 602 Noble 8t

arba pas .Generalna agenta Baltic Linijos, Hansa Linijos etc.

Theo. Philipp,
126 East Kinzie Street, CHICAGO.

Wincentas Urbanskis, 
{(ontraktorius aut ^udayvojimo {(amu.

879 33M ST CHICAGO.
^Visokius bučiukus, ar tai mūrinius ar medinius pastato drūtai, 

gražiai, greitai ir pigiai; paima ant kontrakto visadarba, koks tik 
prie budavoimo namo gali rastis ir padaro viską kosreriausel ir 
teisingiausei. Dėlto velyjame visiems, kurie mislina budawotis, 
durytie kontraktu su juom, o busite užganedyti.

ziegokei.es
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