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Politiszkos žinios.
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Barnys Wokieczių su Anglija. Transva- 
aliaus ir tVenezuelės dalykai. Kubos 
maisztinįkai. Naujas Amerikos statas. 
Stovis italijonų Afrikoje. Isz Turki
jos.

. Už įdkiszimę vokieczlų su už 
tarimu už tran*vaali eczius am 
glijonys buvo labai įtūžę; skai- 
tant atsiliepimus angliszkų ir 
vokiszkų laikraszczių ne vienam 
galėjo rodytiesi, kad isz to turės 
jszdygti karė tarp tuodviejų be- 
sibaranedų vieszpatyszczių. Tei
sybė, abidvi pradėjo rengti jau 
kariszkus laivus; ginklų dirbtu
vėse d irbas abiejose szalise trau
kėsi ir naktimis. Dabar jau bar- 
nys npsimalszino, bet ne iszdilo 
nepasitikėjimas anglijonų vokie- 
czelns: anglijonys pamatė, kad 
jie atranda ir tarp vokieczių 
prieszinįkus, vokiecziai gi ne 
uor eiiiei-ti, idant anglijonys i>z 
paleug to wi*ę svie’ę apimtu ir 
tumu apsunkintu iszpardavvinėji- 
nię iszdirbimų vokiszkų dirbtu
vių Susibaramas vokieczių/su 
inglijoh’nnis pagimdė susiartini- 
n»gt VVokiet'.jos su Prancūzija ir 
Mat«k<»lija. La i-.z k e iszsiustaine į 
maskolių ciecorių. ciecorius VVo- 
kietijos prižada wisur užtarti už 
reiklius prancūzų ir maskolių 
priesz pasikėsinimus anglijomų; 
prižadai prisidėti prie iszvarymo 
angbjonų isz Egipto, km į tai 
kra*ztę anoje užgiėbė neteisin
gai. Ma-kolijos ciecorius ir var
du prancūzų pažadėjo remti VVo 
kieiiję priesz Anglijos pasikėsini
mus.

L’ž į įjolimę į Transvaaliu, pre- 
prezidentas tos republikos parei- 
1&lavo nuo anglijonų iszinokė 
juno apie 5 miliji nūs dolierių ir 
pra->zahniino mini eterio angliszkų 
kohoii'jų Pietinėj Afrikoj, C Gi
liaus Rh »des’o, su kūno žinia, ar
ba taip -akant, ant jo paliepimo 
buvo ulėj įsi angliszka kariumė- 
nė. Kliudės isztikro tapo nuo se
nos vietos praszalintas, bet anų 
5 inilij nu dar ?\uglija užmokėti 
ne nor. Nuimtąjį vadę ; nglhzkoe 
kari niienės žala Anglijouims isz- 
dumi, bet reikalauje, idaut jis 
butu po sudu atiduotas. Kaip tos 
derybos Transv.*aliaus su Angli
ja pasibaigt, toliau* pamatysime.

Isz \Veiiezueles teipogi atėjo 
žinia buk angliszkoji kariumėnė 
ne 1 mkė pakol išrinkta tamtikra 
Suvienytų VVieazpatyszcžių ko- 
nii'iji i-ztyrs nesutikimę Anglijos 
fu Wenezuela, už<*mė jau tę krasz 
I? Taigi, jeigu isztikro ta žinia 
pasirodys tei-inga, kę gi darys 
komisija, kūrę dabar siuuczia ten 
Prez deut.s Cleveland?

Į kongre*ę Su vieny1 ų AViesz- 
P'iyszczių Sziaurinėd Amerikos 
tap-> įnesztas reik-da\vimas užim
ti ii’ priskirti visai po savo 
^aidžia, kaipo skirtingą statę, 
tepublikę Havai. Reikalavimas 
biH;ii tapo pavestas tamtikrai 
užrubežinių dalykų Komisijai. 
Ib-publika Alavai susideda isz ke
ltos salų po vardu Salų Sand- 
Wl< b. isz kurių didžiau^eyra Ha- 
Vai, ant kurios ■ yra sostą pylė 
kra-zto vadinama H mobilu. Ke- 
pnb ika toji turi į 3-»<MK)0 gy"en* 
ti'jų isz kurių apie 8O0U0 tenbu- 
yių salieczių; kili gi tai ateiviai 
isz wisų swi«,vū kraaztų.

Aut Kubos pajiesrospasikėlusių 
gyventojų pasitraukė nuo Hava

nos, soMtapilės salos, kaip iszpa- 
nai pasakoje, buk todėl, kad jie 
juos sumuszę, bet kiti pasakoje, 
kad todėl pasitraukė, idant ape- 
mia jūrių pakrantes, nedaleisti 
isždTptriszpaniszkiems karei vems. 
kuriuos siuncze dabar iez Jszpani- 
jos. Nors ir maisztinįkai pasitrau
kė, bet iszpanijonų padėjimas 
tuom visai nepasigerino, nes vi- 
si isz Havanos einanti keliai yra 
rankose maisztinį <ų. D.dis inai- 
sztinįaų po vadovyste Roloff* 
prisiartino vėl prie tilto Pueutes 
Grande, vedmiczio į Havanę. 
Miesto gyventojai baimės apim
ti kavojesi po tiiobas; krūmai 
visi uždarinėti.

Užtatai italijonų vadas Abi
sinijoj, jenerohs Baratieri,atsiun
tė telegramą į Rymę, buk jisai 
sumuazęs abisinieczius. Sakro, 
buk abi-iniecziui užpuolę ant ap- 
B/.ancytos stovyklos italijonų. bet 
tapo numuszti pražudę per 10000 
savo kareivių, nes užėjo ant 
paslaptos mino-, kurios daugel ta- 
poį padange* iszmestų. Itabjonys 
pražudė 3 užmu-ztus ir keliolika 
sužeistų. Taigi vis ežia, kaip ma
tome, ne galima kalbėli, apie 
sumuszimę abi-ionieczių, l>et tik 
apie atmuszimę jų užpuolimo.

Teiposgi pranesza, kad dėl 
Abisinijos Anglija susipyko su 
vienaitine jai dar pirma buvuse 
prielankia Italija. Italijonys pra- 
szė, kad Anglija daleistu itahsz- 
kai kar umėnei iszlipti ant An? 
I jai prigulinezio ežia kraszto Zei 
la, idant lengviau* galima būt 
i<z szono abisinieczius užpulti. 
Anglija to ne daleido. Apart to 
dar pasirodė, kad daugel angli
szkų aficieiių yra abisiniecz;ų 
p išėję; taipos^i anglisžki ginklų 
dirbėjai priduoda liuobai per Z<‘i- 
lą ginklus ir patronus abisiuie- 
czems.

IszRytiiiė-1 Azijos pareina ž - 
nios, kud Japonija daleido Mas- 
koliszkiems kariszkiems laivams 
pasinaudoti ju|Kmiszkais portais; 
jeigu nori, gal Maskobja įtaisyti 
juose stovyk’ę sivu laivams 
žiemos laikė, gal įrengti anglių 
8ukfowimus. Daro tę vien dėlto, 
idant Maskolija pasinaudodama 
japon:szkais portais ant Kimio
jo Oceano, nedkė-ytu užimti ko
kį nors Korėjos krasz ę su por- 
tu, arti rytiniu Siberijos rube- 
ž ų.

Kas darosi Turkijoj i-ztikro dabar 
nežinia: E įropos galyliės. besi- 
pykdamos tarp savęs nukrei
pė akis nuo: Armėnų pjovynių. 
maisz'ų ant salos Kretos (Kandi
jus) ir kitų Turkijos kra^ztų Gal 
būt, kaip jos ežia mažiaus kiužis 
ir maisztaf ir armėnų pjovynės 
greieziaus pasiliaus, nes kaip iki 
sziol buvo: juo Europa labinus 
spaudė idant priversti Turkiję 
apmahzyti pjovynės ir mai-ztus, 
juo tos pjovynė' -buvo smalkes
nės. Mai-ztinį\ai .gerai ž no, kad 
tarp Europos galybių nėra sutar
ties, tik vien užvydėjimai ir ne 
pasitikėjimai — taigi nė paaim- 
diims pa k ra nežinome, apie Kon
stantinopoliu, svetimų kariszl ų 
laivų netik skerdynių ne-tal>dė, 
bet jas didino.

Sanpn tovyma* Jono.
Nuo sziandien asz pas ždu pri- 

deranezei gyventi! Kad tavę da
gi! Ui puiki proga gerai pasiger-

Isz visur.

Persijoj, į pietus nuo Kaukazo 
\fa*kolijos, atsiliko baisus £ėmė« 
dreliėjimas. Apskrityje Kholkhd, 
naktyj 2 dienę S lūšio bzių mėtų 
baisus žemės drebėjimai davėsi 
jausti ant 109 mylių aplink. Isz 
pats prudžių žemės drebėjimo ta
po visiszkai iezgriautas kaimas 
Joniab id. 300 žmonių nustojogy- 
vaaties, užmuszti užgriuvusių 
trinių. Kituose aplinkiniuose 
kaimuose taipogi tasai drėliėjimas 
daugel nelaimių atgaliėno. VVisur 
triobo8 sugriuvę o po griuvėsiais 
pūva užmusz'ų žmonių lavo
nai. Toliaus nelaimė pasiekė ir 
miestę. khoi: ežia suvirtum 
HH) namų sugriuvo; skaitliu gi 
užmubzių žmonių rokoujet.nl 300.

Ant Lago Maggiore (ežero Al 
pų kalnuose, Itahjos parula-žiuo- 
se) ant italiszko torpedinio lai
vo atsitiko baisi expli<*zija. Lai
vas tapo vi&iszkai suardytas ir 
prigėrė, o drauge su juom ir 12 
žiuon ų.

"•Vokietijoj upės Reinas ir N«- 
karas baisei užtvino ir isz-iliejęs 
w«nduo daugel kainų užliejo. 
Blėdis tvanų paryta dar ne ap- 
rukuota.

Ant Woliniaus, Maskolijoj, 
kaime Molczany vaikai pabėmi- 
jo kurmio iszkastę duobe, kurio
je atrado apie 4 gorezius senpvė- 
lenkiszkų cidabriuių pinigų. Gar 
8a«* apie tokį radinį tuoj ius pa
sklydo po kaimę, susirinko žmo
nės, ir kaip matai tuom kurmio 
iszkaetu vaikų radiniu pasidali
no.

Aukso knstynėse Ai8 Almąs, 
VVengrijoj, jau nuo seniau aptete 
tose, dabar vėl atrado labai tur 
tingę nauję aukso gy-Ję. Kasima 
aukso tudel ežia vėl pradės.

Ant Kaukazo, Maskolijoj, tai
pogi baisus tvanai: geležinkelis 
tapo tvano i-zardylas, tyliai 
vandens nuneszioti; paprasti 
keliai taiposgi pagadyti, telegra
fai iszvartyti. Netoli geležinke
lio stacijos Bielagor, nuo kalno, 
vandens isz apaezios pagrauž'a, 
nusirito baisi uola į apaez ę ir isz- 
muszė daugel gyvulių, be»iga- 
uanezių tarpkalnėse.

Wenezuelej, garsioje isz nesu
tikimų su Anglija, pietinėj Ame
rikoj, atsitiko gana smarkus že
mės drebėjimai, bet prie to tas 
krusztas jau • galėjo priprastų 
ežia kas mėtę atsitinka po kelis 
syk didesui ar mažesni drebėji
mai.

Ant upės Orange, pintinėj Af
rikoj, atrado szviežei auk>-ę 
Krasztas tas atsiranda netoli nuo 
dabartinių aukso kastinių Traus- 
▼aaliaus.

Ąnt Maskobszko kariszko laivo 
“Riurik”, apsistovusio Anglijos 
pakrantėse, delei bjaurio pasiel
gimo virszinįkų su paprastais 
jurinįkais ir kareiviais užgimė 
pasiprteszinimas jurinįkų ir karei
vių savo virszinįkam*, kurie fi
nų nejokiu bodu suvaldyti ne 
begulėjo. Taigi pusi kvietė ant 
pagelbos prammziszkus jurinį- 
kus, kurie ir suvaldė pasiprie- 
szinusius savo virsziiiįkums ma 
skolins. Jie tapo į geležys sukau
styti ir isz^ių-ti į Miskoliję, kur 
taps sunkei nubausti.

i i.l ’Ant Siberijos geležinkelio, ne
toli l'omsko, greitamjetne trūkyje 
užsidegė vagonas, kuriuomi važe- 
vo, su savo szeimymi, piskyrtas 
ant kontrolieriaus į \Vnrszavos 
baldę, grafts Golovin. Patsai 
Golovin is, žindytoja jo vaiko ir 
brolis moteries pa-ipėj » iszszokli 
isz deganezio vagono; moteris 
gi Golovino su trejetą vaikų 
ežia sudegė.

Mergų prekėj.ii atsiranda ne 
vien Antverpene, Belgijoj, bet 
ir kituose krasztuose. Nesenei 
Lenkijoj, Plocko gub. tapo suim
tas žydas Szemkerov, kurisai 
ežia privilioję* 2 j urnas merginas 
stengėsi jas iszniųui į Argvntinę, 
Pietinėj Amerikoj. į paleist u vys 
tė-* namus. Toki l»j turus prekė- 
jai turi savw agentus visuose 
krasztuose svieto; \Vengrijoj ta
po policijos patėmytas taiposgi 
žydas tahvarz, kuriasi siunczia 
suviliotas jo paž įdėjimais gero* 
vielos jaunas merginas. į Egipto 
ir Indijų paleisi u vy si ės namus. 
Tok*ų agentų ne truk-ta ir Lietu
voj ir ežia neviena jau mergina 
palėk** į Pelei burgu ir Maskvos 
ar VVarszavos paleistu vysi ės na
mus. Taigi tegul lietuvaitės sau- 
g<»jesi.

Petersburge liaieei siausti pra 
dėjo sziliinė (karsziligė): vien 
ligoiibucziuose aUirandn į 2000 
apimtų tos ligos; kiek gydosi 
namieje, nežinia d <r, bet skaitlius 
ir ežia yra ne mažas. Mat Die 
wo bausmė nuolatos lanko Mas 
koliję, ragių lama tuom jos vir- 
>Z'uįKu8, id nt pradėtu teisingiau 
elgliesi su wieszpaiy:»tės pavalą 
doneais, idant jiems ir pripažintu 
žmoHi.**zks8 tiesas. Bet ar jie ta 
supras? Ant to reikia kitokios 
doros, neng ta, kokia i-zpažį*ta 
maskoliszka supuvusi biurabra- 
lija.

ŽINIOS ISZ 
Lietuviu gyvenimo.

Isz Lietuwos.
Netoli Kauno, Sivalkų gub. 

pusėje, Justinas Olekna prnnuazė 
Juo/ę Burbę, kurisai nuo to pasi
mirė.

‘‘Vienybė” pranesza apiežmog 
žudyjlės, atsitikusias Su valkų gu 
liermjoj.

Nosehei netoli Pilviszkių tapo 
rastas ant kelio primusztas tūlas 
tsz aplinkiiro kaimoukiuįkas. At- 
gabėno jį į Pil vi>zkius pas dakta
rę Aut rytojaus jis vienok pasi
mirė.

Bulavuose, arba kaip juos da
bar vadina Naujoj Ahzmdrijoj 
daugel studentų tenykštės žem- 
darbystės akademijos tapo pali- 
cijos suaresztuot ų, buk už su
kalbi priesz valdžes.

Antvėrpene, Belgijoj, vp! pra
sidėjo prekyba mergaitėmis: pra
dėjo ežia prapuldinėti jauno-*mer
ginos, tankiausei tarnaitės. 8 
dienę perėiio mėnesio pražuvo 
20 metų mergina Sutens; 10die
ni—Adula Roeck ; 12d.—20mė'ų 
labai graži Florentina M outers. 
Atsirado ežia jaunas prancūzas, 
kuriasi newa įsimylėję'* prikalb
davo merginas eiti su juom pasi- 
vaikszczioti, bet sykį išėjusios 
jau netug:įždavo. Tur būt tasai 
prancūzas j *s pardavinėdavo į 
užrubežius į paleistu vystės n •- 
mus. Adelę Roeck atrado pas 
kili palicija jau uimusztę, tvir- 
tynės grabėje begulinežię.

Netoli Augsztojo Panemunio 
taiposgi rado pagiryje lavonęuž 
muszto žmogaus. Gerklė jo buvo 
prapjauta ir veidas į užpakalį 
užruktas. Apžiūrėję* jį daktaras 
apskelbė, kad jisųi tapo pirma jau 
užmuszt is, o paskui jau prapjo
vė j im gerklę ir veidę į užpaka 
lį užsuko.

IszSuvalkų Cziaszįmet,kaip ir 
kėletas metų atgal, buvo guber
natoriaus iszduotas įsakymas žmo
nėms įsitaisyti naujas szlajas: il
gas, liet daug sziauresnes. Žmo
nes, susitarę,padavė atsakantį pra- 
szymę, kad jiems daleistu dar 
nors senases szlajas su važinėti; 
taigi ant to praszymo atėjo atsu
kimas, kad senosios (Jar pasilieka 
aut 6 mėtų.

Purei tumė mėnesyj tapo iszkil- 
mingai apvaik.-zcziotas perkėli
mas žemaiezių vyskupo sostas isz 
VVarmų į Kuunę Teisyliė, sostą 
toje jau nuo senei yra Kaune, bet 
ant to iki sziol dar ne buvo tam 
tikslui lazduotos popiežiaus bulles.

Isz Bobruisko, v Minsko gub. 
Sziosedienoje, apie 9 valanda va
kare tapo czia užpultasirsu peiliu 
perdurtas žydas, bankierius Klei- 
nermann. Kleinermann stengėsi 
atsiginti, taigi užpuolikas drožė 
jam per galvę, kada tasai par
puolė, iszveržė, piuįgus pabėgo. 
K. tapo atrastas po valandai 
kraujuose be gulintis ir szalė jo 
800 rubl ų iszbarstytu; plėšikas 
pagriebė 6,200 rublių. Po keletai 
gi dienų per pacztę tapo 
atsiųstas laiszkas, kureme raszan- 
tis sako, kad nedovauosęs Klei- 
nermaiiui ir tų 800 rublių, kur ų 
nespėjo atimti; ž;*da vtl kada 
nors atkakti į Bobruiskę ir tuos 
atsiinti. Sužeidimai Kleinermano, 
nors sunkus bet ne povojingi.

Isz Kauno raszo apie szitokį 
atsitikiu ę;nejiersenei ukiuįkas A- 
eksotos wn Iszcziaus \V amekus 
Jaiiženis, giįždamas su 13 melų 

sūnumi isz Kauno, kur buvo par- 
d iv ę meile į, užėjo pakeliui į kar
užei i ę, kurioje susipažino su 
dviem moterem, kurios czia nu- 4
iii ko ukirįiui stiklę alaus ir įsi 
iruszė pavėžinti. Ant rytojaus 

žmones atrado Banženį ir jo sūnų 
grabėje liegulinczius jau negy wus. 
Arkliai gi ir anos meilios mote- 
r*8ZKės pragaiszo. Turbut jos tu 
įėjo su ųuodais ar sumiegžolems 
užiaisinlę alų ir pasinaudojusios, 
kaip onuodu užsnūdo, pavogė ar
klius

Nesenei savo dvare Rumelov- 
szczyzna4 Lietuvoj, tapo nežinia 
keno už'iiusztas p. Ignotas S<»ko- 
lovski, kurisai isz savo tūrių už 
rai-zė 5000 rublių—ant bažnyuzios 
tam patim dvare; 4000 rublių — 
l .lidaringai draugystei VVilninj ir 
1000 rubl ų—lietuiczems kaimo 
Rumelov szuzyznos.

Isz Amerikos.
Wilkes Barre, Pa. vieliniai lie

tuviai, susirinkę nusprendė uždė 
ti czįi kuopę “S jai vienijimo Lie
tuvių”.

Lozauckas ir Lukaszeviczius 
isz Providence, Pa., lapo suare- 
ssipoti už siimuszimę savo drau
go Szalkaucko.

Isz Bostmio, Mssa. atėjo į musų 
redystę keletas laiszkų su labai 
liūdna naujiena: visi raszantiejie 
pranesza, kad iszleistojas “Bosto 
no Lietuviszkojo Laikraszczio”,p. 
Zdanavycziua, priiminėjęs, nuo ko

tik galėjo įgriebti, pinįgua, pats 
su jais nežinia kur iszvažėvo. 
Kiek 1ų svetimų pinįgų su savim 
pifemė, tikrai isz tų laiškų numa
nyti ne galima, nes vieni ruknoje 
juos deszimtiniis tukstanezių do
lierių, kiti raszo tik apie $3000. 
Ar mažiaus ar daugiau* svetimų 
pinį«jų paėmęs iszdumė, tai tasai 
bjaurumo darbo nepermaino. Mes 
jau džiaugėmės pasitikėdami, k»*d 
pritjisavimmas svetimų pinįjų 
bus pasibaigęs ant VVeyerioTilž« j, 
prisisavinusio sau piuįgus a. a. 
Kuszeliaucko ir tulu “ozviesos” 
abonentų.

Hazletone, Pa. per neatsargu- 
mę motinos apdegė sunkei, nuo 
ko |m> kėetos valandų pasimiiė,5 
mėtų merg iiiė Motiej .us Matule- 
vieziaus. i'.dikui viena kambaryj, 
mergaitė pi t-u;. i * iuo prie ugnies, 
nuo kurio-* <■/.-įdegė j<»< marszki- 
niai. Ant iu\-i.e> aib'jo žmonės 
su pageli; . !**■* uoi s ugnį užgesi
no, inet g. > ū ■.v o I.. i p pdvgUM, 
kad tuiėj*- p -' i yni.

Miestelyj I I.-iu:>. W. Va. t;.- 
po uždėti. . • .u < ji pagel
iais bro'iaiv iz pradžių 
prie jos | riiu iszė 33 sąnariai. 
Tuom tarpinis ižžiuros komitetas 
brolystės sus deda isz sekanezių 
sąnarių:prezidentas— Povilas A- 
domaitis;vice-prez.—Jonas Jan
kauskas; Kasieriut*—Pttras Gu- 
zovskis; s<‘kret pn»t. — Pranas 
Szatkusįseki. fin—Juozas Zibeįis.

Lenkiszki Amerikos laikrasz- 
cziai juo tolyn, juo labiau*užsiima 
pei krat iųėjimu Lietuyiszko 
k la usy m o. Medegę ntraipsniama 
tankiausei paduoda rū*zėjas pasi- 
rasze* vardu “Žmogų.-”. Rasztuo
se tuose, kaip yla iszlenda isi 
mni-zo, lenkų vienpusystė ir pa
sistengimu-jų užlaikyti -aw<»į ek- 
mę ant lietuvių, taip kai p tai bu
vo baudzevos laikuo-e. Argu
mentai lenkų tankiausei ne turi 
pamato, jie neteisingi, isz ko.gali
ma spręsti, kad raszėjams ne su 
visų paž Kliūna dirva, kūrę arti 
stengėsi. Jeigu atsiianda tarp tų 
raszių kas svuibesnio, lai jau Jis 
ne Amerikos ra.-zėjų rankomis 
raszytas. Prie tokių *varl>eMiių 
lenkifezkų ra-ztų priguli dabarpa- 
t^lpęs į Paryžiaus leuk’szkę laik- 
rasztį “U'olne Polskie S. o v o”.

L°nkiszkas laikrasztis “Polo
ni*” paduoda, kad Bdlimorėj, sa
lėje Orkestrini) llab.ttpo atliktas 
balius lietuviszko> Szv. Jono ba- 
žnyczios sąnarių Pa-ielgimę susi
rinkusių ant baliaus lietuvių la
bai gire ir stato už paveikslę len
kams, kurie neretai tokiuose su
sirinkimuose susipesza.

AVorcester, Ma>s. Juozas Gai- 
levyczius, paeinantis isz Kalw. 
pav. tapo sūdo niispię-*ias ant pu
sė* metų į ka ėjm ę už girtuokly
ste. Jeigu reiklu piMidytt visus 
muf-ų gir’uoklius, gal ir kalinių 
neužtektų.

Isz Mt. Cannvl, Pa. ra-zo: Lie- 
tuviszki Fen<i eina czia labai ge
rai. Gatavų piuįzų yra $1500; 
trauksis dar vi*-ę bzilę mėnesį. 
— Mu-ų lietuvi-zkas vargams-* 
iras (dudorius), p Namaitis 
ibzvaževo į Piiistouę ir apėmė 
tenai vaigoni-tros vau ę; pas mus 
gi alvaževo Kr. Pitistonop. >tar- 
keviezius — 4 die» ę szio mėne
sio ati-if-kyiė su •žinom svietu 
kgota Snabait ėuė, 29 me’ų am

žiaus. P><siimiė po kūdikiui. Pa
iko vyrę su imiž'i vaikucziu.

Raszo‘isz Bpstono, Mass. kad 
tenykszcziai lietuviai apipirko 
lotus dėl lietuviszkos parapijos 
už $54 00, ant kurių statys 
lietuvi-zkę bažnyczię, mzkalę ir 
klebouiję.
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Isz Amerikos.
* St-ite Nev York yra per-daug 

8aliunų,ka jau ir vietinės vaklž os 
palėmijo. Juom daigiaus kur at
siranda saliut ų juom žmonės dau 
giaus turi girtuokliauti, idant 
karezemnį a ir jo saliunę galė ų 
palaikyti; suvienytose vieszpt- 
tyštėsi daugiausei saliunų atsi
randa tuose štatuose, kur lietu
vių yra daugiausei. Argi tnu- 
siszkiai prie jų užlaikimo labinus 
QŽ kitu* ()ii-i(h*<la? Akczyžios už 
žiūra stato Nev Yorko, patėme- 
jusi, kad czia karczeinų jau per 
daug priviso, slenge*! jas suma
žinti: pitniiausei pakėtė mokestį 
nuo sabinių ant 8 dalies senojo 
mokėsi ies. Teipogi sykį ui 
tę saliunę užgvrė ne daleisli isz 
naujo vul atidaryti; daleis czia 
jį atidaryti tik ’ęsyk, jeigu ap
link esanti du -aliunai taps už la-

' ryti; taigi į vieię dviejų užda- 
ry>ų gal atsirasti vienas naujas.

* Neatrasti dar vagy*, perei’ę 
nedėlię, iszardę duris su dinamitu, 
įsiveržė į banl ę miebtelv j Fayet t*, 
O. Iszne.šė i*z czia $375<> pinįgais 
ir apie 4<Mdol. visokios vertės 
popierų Rytmetyj atėjusieji" at
rado dar ant žemė* maišė į su 
10.U00 dol. auksinių pinigų, ku
riuos tur būt vugjs bėgdami pa 
metė.

to. Utarnį'ce du jurinįku, esan- 
cziu valtyje, suszalo. Utarnįke 
naktyj suszalo kapitonas laivo ir 
peczkurys; seredoj pisimirė pia- 
szimstas ir tris jurinįkai, Ket
verge gi dar vienas juriuįkas. 
Numirusius reikėjo tuojaus į jūres 
į nesti, idant apsaugoti apszalusę 
vali į nuo paskundimo. Ketverge 
vukaię gi pribuvo- valtis jCaiiso, 
Kanados pakrantėse, su 9 pasili
kusiais dar juiii'įkais, VVisi jie 
buvo taip nuvargę, kad nė viens 
isz jų ne ga ėjo pastovėti; vi
sus reikėjo įierneszti. \\ isi turi 
nuszaluses uisokes dalis kūno, 
nue ko, pagal nusprendimę, gy- 
< į ojo, daugel isz jų turėję dar 
numyrli.

• Augi, gurlaivys \Vildflover. 
kurisai i-zplauke isz Ph ladelphi 
jos su 1,175,000 galionų nepeiczi- 
s'ytopetrolejaus, (gazo) paskyrto 
į Prancūzija, pražuvo ir nežinia 
kokia nelaimė jį pasiekė. Mena, 
kad petrolejus ant jo turėjo užsi
degti ir per tad ir laivas sudegė.

- ^Miestas Vernon,Tex., kurisai 
porę Įmetu atgal turėjo su 
virszųm 6,00Q gyventojų; jeme 
bu vo Įelektriszki sztritkariai ir 
szvie^ę, sziandien turi jau vos 
(Kiię »szimtų žmonių. Tapo jis 
taip sflkant, visiszkai pieskos už
dumtas, kuris sunesziojo czia vė
jas ipz pieskynų nuo sziaurės ir 
• ytų pusė.s, Girios aplink miestą 
tapo iszkirstos ir tuom vėjams 
ir pieskoms atsidengė
miestę, kinį į porę mėtų ir 
rė; gyventojai turėjo kitur 
kraustyti, likosi vien toki, 
neužstengė persikelti.

• Isz Ix>GAUSPORT. InD.
apie szitokį neszvaru atsitikimę: 
garsus czia apginėjas (advoka
tas) George Forgy ir redaktorius 
ir savbiįkas laikraszczio “Lo- 
gansport Daily Reporter” susi
daužė su kuiiiBZcziomis redikci-

kėlės į
užbė-
iszsi-
kurie

raszo

idary^ J“! kanėėliarijoj, kaip paprasti
girtuokliai karezemoje. Redukto
rius tapobsumusztas. Priežastys 
inuszio buvo koksai ten straipsnis 
patilp^į laikrasztį, nup«dkentis 
pasielgimu p. Forgy. Mat ne per 
labai gėrę paveikslę duoda žino- 
nitus tūli Amerikos apšviestų na i. 
Pur-ztyneniis juk godonės žmonių 
užsipelnyti negalimai

• VVilkes Barre, Pa. tapo at
rasta krautuvė visokių pavogtų 
daiktų. Ant pareikalavimo dvie
ju slovaku tapo policijos padary
ta kratai namuose ant Coal uli- 
czios.iTuose namuose atrado ne 
vien prapuolusius aniedviem siu

Isz Kansas Cit}’ raszo, kadprrs- JJHkatn daiktu*, bet ir daugel ki
apsigyvenusi netoli miestėlio Hol- 
ton, Kan. Ed.AVelsh, pereitę nedė- 
lię wienę vakmę, atėję plėšikai 
pabarškino į duris irkadatik an- 
sai jas atvėrė, plėšikai įsiveržė 
į vidų ir surišę VVehha baisei 
jį frumus'/ė; joum iszvarię 
wiskę, paėmė,kę verto paimti at
rado. To dar ne už'ėko: permetę 
sužeistę VVelsha ant grindų, su 
kirviu nukirto jam raukę, kunę 
su savim paėmė. Policija su pa- 
gelba szunų jieszko anų plėszikų.

• Netoli Cleveland,0.9d. Sau
sio szių metų, trūkis elektriško 
geležinkelio, netoli Bedfordo, už- 
važėvęs ant tilto pastatyto ant 
upės Tinkers Creek, drauge su 
anuom tiltų nupuolė į upę. Du 
czia važiuojeuli žmonės tapo 
užmuszti; keletas gi to gele
žinkelio tarnų

. žeistų.
• . Omah'»j, 

suareštuotas
rius Bolių ir jo pagelbinįkas Eu- 
gens Contler, nes pasirodė, kad 
miesto kasoj trūksta pinįsrų, ne 
daug.... lik 1UU 000 dolierių, 
kuriais anuodu dalinosi.

• Ant jūrių, pakrantėse Ka- 
nado*, su-idaužė garlaivy# Eal- 
ing. Apie 6 vai indę ryto, perei
tos nedėlios panedelyj, Ealing at- 
simuszė į uolę ir tuojaus pradėjo 
skęsti. Jurinįkai su-ėdo į valte
le,liet tapo tuojaus vilnies' į jūres 
nustumti ant’50 mylių nuo krasz-

likus! sunkei su-

Nebraska, tapo 
miesto kasie-

Isz darbo lauko. ^Visokios Žinios.

tų. Savinįkę namų ir užlaikytoje 
tos vogtų daiktų krautuvė*, 
lenkę Kozakę, jo pacz;ę ir vaikus 
policija tuojaus suaresztavo ir 
nuvedė į kalinį’

• IszSan Diego.Cal. raszo kad 
gyventojai vakarinių pakran- 
cz ų ežero Chipela, Sziaurineme 
Mex«ke, pat eini j o, kad ant ežero 
atsirado didelis sūkurys: į duolię 
jo padarytu, ant pavirsziaus 
vandenio, isz vi*ų pusių pradėjo 
vanduo tekėti su dideliu smarku
mu. Sukarys įraukė keletę val- 
czių su 20 žvejų. \Valtys ir žino 
nes jose ne iszktio, bet visi prigė 
re. <

• Nevmonsville Mo. czia su
degė negras (murinas) Harry 
Jordan, k u riša i stengėsi nudurti 
D-ra Clonda. Policija stengėsi ji 
srrHutų_ liet Jordan įpuolęs in 
viena medinę triobę, ten užsidarė 
ir per plyszius pradėjo szaudyti į 
policijantus; tie, n<>rėiami jį isz 
tos tvirtynės iszvaryti, padegė 
triobę. Tas vienok nesistengė isz- 
liėgti, bet szaudė sau tolinus, sto
vėdamas liepsnoju, pakol ant ga
lo nekrito jau negyvas. Wisai 
sudegė.

Padekawoiie.
Eismontas siuncziu szirdin’Asz Fr.

giause aeziu p.p. Kelpsh, Noreiko <fc Co. 
už prisiuntimą gerų taworų, tai yra; 
drukuojemos maszinukės kompaso ir 
lenciūgėlio, kurie man labai patinka 
Už tai wėliju visiems pirkti visokius 
daigius geriau pas sava negu pas žydus.

SlLguodone Fr. Eismant, 
box 398TTTu<tuejne, Pa.

Isz IIazleton. Pa., raszo, kad 
netoli nuo ežia, vieloje vaditbnje 
Chantbery A. Pordee Co. purei ę 
petnycz.ię nudegė brokeris. Szian- 
dien ežia daugel žmonių likosi bu 
darbo.

Kautynėse. Cripple Creek, CuL 
vadi miniose Re bėcci, atsitiko bai
si explozij i, kurios, ant laimės, tik 
du darbinį <u likosi sužesti.

Ch caguj, III. suszlraika vo 
darbinįkai apdirbimo akmenų 
dirbtuvių. Sztmikuc jenezių yra 
ežia 800 darbiiiįkų. Priežastis 
*ztraiko yra tokė: dirbtuvės įsi- 
taisė ežia naujas maszinas, kurio- 
atlieka durbę iszsimokinu-ių dar- 
biuįkų, kurie pirma uždirbdavo 
po 4 iki 6 dol. ant dienos; užžiu- 
rėli gi maszinę užtenka paprasto 
durbinįko. Taigi dirbtuvės atsta
tė daugel iszsimokinusių darbinį 
kų — užtatai susztraikavo wi»i. 
Bet kad naujos maszinos ne atlie
ka viso darbo, taigi darbinįkai 
pasitiki laimėli, jeigu tik tarp jų 
paežių ne atsiras pat siduodauczių.

Ch t gagoj, III. susztraikavo 40 
darbmįkų cigarų dirbtuvės Op- 
penheimero ir Fishero, po nr. 591 
Larrabee st. Dvi nedėlios atgal 
tapo czia numažintas mokestis 
darbinį -ų aut liek, kad jie ne gal 
dabar uždirbti dauginus 9 dol. 
ant nedėlios. Policija sergsti dirb
tuve, nes bijosi, idant darbinįkai 
ne užpultu.

Isz Ne v Yorko raszo, kad ežia 
susztraikuvusiejie siu vėjai (k ria u 
cziau) laimėjo Sziandieu jaud <u- 
gel kontraktorių sutinka ant vis
ko, ko tik siuvėjai reikalauje.5000 
jų sugryžo jau prie dariai; žino 
ma.sugi įž ir kili. Jeiguczia darbi 
nįkai laimėjo, tai tik dėka savo 
vienybei, nes tarp jų neatsirado 
judoszių, kurie, pasinaudodami 
sztraiku, kaip kur net už pinįgus 
|>erka sau darbę. Toki bjaurus 
darbai, net gėda mums ištarti, 
atsitinka tankiausei tarp lietuvių 
ir lenkų.

Isz Pittston, Pa. prane*za,kad 
8 dieuę szio menė-io sudegė bro
keris Mauta Lieskauf. 500 darbi 
nįkų pasiliko be dariai.

Wokiszkas kon*ulius Nev Yor 
ko per^ergsti vokiszkus darbinį- 
kus priesz agentus be-istengeii 
uzius kontraktuoti, ypacz pieti
niuose stituose, darbinįkus ant 
darini prie kasimo Panamos ka
nalo.

Trenton, Pa. sudegė brekeris. 
Apie 800 darbmįkų pasiliko be 
darbo, dirbo ežia daugiausei lie
tuviai ir lenkai.

Isz Altokcb, Pa. raszo, kad 
sztraikas 8O0 susztraikavusių kal
nakasių isz Gallitzin baigėsi; giį- 
žta jie į darbę, kalnakasiui iš O 
stend, turbūt seks anų pėdomis. 
Sztraikieriai stengėsi ežia iszderė 
ti pakėlimuužtnokesnio ant (lenk
tos dalies szendientnio uždarbio, 
bet liepa si -ėkė; grįžta jie dabar 
prie darbo nieko ne iszdarėję.

Philadelphijos draugystė ap
veizėjimo darbmįkų lie darbo e- 
sanuzų, atsirandanti po vieszpa- 
tyslės užžiuię, szigi žiemę išdali
no 25,000 įlietų darbinįkams dy
kai.

Aurora, Pa. Czia atsitiko ex 
pliozija garinio katilo “Peimsyl- 
vaniaCoal Co.” Daugel darbinįkų 
tapo sunkei sužeistų. Taigi tie su 
žeisliejie darbinįkai apskundė 
kompaniją; jų apgulėjai iszreisz- 
kė, kad katilai buvo seni ir pa
gedę ir kad expliozija atsitiko tik 
per kompanijos kaltę.

Chicagoj, III. Sztraikas darbi
nįkų biciklių dirbtuvėj “Monarch 
Co.” apie kuiį jau raszemė perei
tame numerije “Lietuvos”, 
pasibaigė. Kompanija pakelė dar- 
binįkams užmokėsiu ant 10 pro
centų. vieton 20, kaip isz pradžių 
norėjo. Darbinįkai ant to sutiko.

Chicago, III. didelėje kriau- 
cziszkoje dirbtuvėj Aarono, pn. 
548 Robey ui., kur daugiausei dir
ba merginos, dirbantiejie pakėlė 
szt raikę. Darbdavys stengėsi 
oms numažinti užmokesnį uždar- 
bę ant pusės to, kę mokėjo iki 
sziol.

Aplink Wilkes Barre, Pa. dar
bai anglių kastynėse susilpnėjo. 
Dirba tenai tik po 2 arba 3 dienas 
ant nedėlios.

f Profesorius universiteto 
VVuerzbitrge, Vokietijoj, p. 
Roentgen apreiszkė, kad jam pa
sisekė iszra li szvie*ę, kuri vi- 
sus daiktus daro permatomais. 
Su įiagelba szitos, naujai išras
tos 8zvie.*os galima nuimti foto 
grafiškę paveikslę kokio nors 
daigi o uždaryto medinėj skry
nioj, ne reikdaujent josatidary- 
ti, nes spindulini tos szviesoa 
liuosai įiersigriube per medinę 
skrynię. Iszradimas tasai yra 
labai dideles verezios, ypacz prie 
gydymo žmonių, nes su įiagelba 
-žilos szvviesos gydytojas visada 
gali nuimti paveikslę vidurių 
žmogaus kūno, kę sziandien tur 
lik s|iėti, nes jo nemato, taigi 
ne gal žinoti, kaip liga yra iš- 
si kerėjusi.

t Eurojioj išeina isz viso per 
25OO0 luikraszezių; juom kok*ai 

Scrasztas apszviestesnis ir aug*z- 
cziaus pa&ikėlęs, juom jis dau
ginus turi laikra.šczių. Pagal 
skaitlių iszleidžemų laikra-zczių 
pirmę vielę užima VVukietija: 
czia iszeiua per 60u0 visokių 
luikraszezių, tarp kurių 1000 isz- 
eina kasdienę o tarp tų daugel 
net po tris syk ant dienos; ant- 
rę vie’ę užima /Anglija su 3200 
vi*okių luikraszezių, tarp kurių 
900 išeina kasdienę. Prancū
zijoj iszeina 3000 laikraszcz:ų, 
tarp tų 800 kasdienę; Italijoj i-z 
eina 1400 laikraszczių. o tarp lų 
200 kasdienę; tiek jau turi ir 
Austrija. Beveik tik |>u*ę kaip 
Lietuva turinti gyventojų Da 
nija turi perduszimtu visokių 
laikraszczių, o tarp tu 30 iszei 
nanezių kasdienę. Musų tėvynė 
Lietuva užima paskutinę vielę 
iHrp visų tautų Eutopos: ant 
3| milijono (persipraszotne Vie
nybės, jeigu nepaimamo jos pa
duoto skaitliaus lietuvių 10 nuli. 
— nes tame skaitliuje prie lietu
vių ji (irirokavo visus baltgu- 
džius, kurie juk ne lietuviai) 
išeina vos: Europoj 7, o Ameri
koj 4 “Bostono Lietu viszkajį j 
Laikrasztį”, kaipo jau neiszeinan Į 
iį apleidžeme). Tame skaitliuje Žai kų ir Fabijonu ų omnibusas su 
nėra nė vieno iszeinauczio kas
dienę.

f Nesenei netoli Szafhiuzeno, 
ant Reino, parubežiuose tarp 
VVokietijns ir Szveicarijos, tapo 
atrasta daugel žmogiszkų kaulų 
susimaiszusių su kaulais: mesz- 
kų, elnių, su szukėmis molinių 
puodų ir titnaginiais kirvukais, 
kokius ir Lietuvoj laukuose žmo
nes atranda, bet vadina juos pa
prastai perkūno kulkomis, nors 
jie yra tai ginklai priesz mus, 
labai senei czia apsigyvenusių 
žmonių. Isztyręs tuos žmonių 
kaulus, profesorius Kolman isz 
Baz$lejoS persitikrini, kad kau
lai tie priguli žmonėms labai ma
žo ūgio, nors ne jauniems, bet 
visai suaugusiems. Jau pirma 
Rymo profesorius Sergi apreisz
kė savo rasztuose numonę, kad 
pirm atsiradimo sziandieninių 
gyventojų Europoj, ji buwo pir 
ma apgy venta žmonių labai ma
žo ūgio, kurie czia turėjo atei
ti isz Afrikos. Dabar taipogi isz- 
plaukose apes Niliaus, viduriui!- 
se Afrikos, atsiranda žmonės 
Akkasų giminės labui maži: u- 
gis jų nepereina ūgio mažų vai
kų ;musų kraszte.

t Paryžiuj dabar iszėjo knįgu- 
tė paraszyta p. Bocher’o, apie a-, 
teitę Europos. Raszėjas prana- 
ęzauje Europai vargingę ateitę. 
Sako, kad Europa, su jos szian- 
dieniuiais gyventojais turėseut 
iražuti, o jų vietę užim*ę gel- 
tonskuriai Azijos gyventojai; 
iszdirbystė ir pramonės pražus 
Europoj, nes jų ne bus kam par
davinėti. Ir sziandiąn jau Euro
pai iszpuola sunkei kituose 
krasztuose kariauti su iszdirbystė 
Azijos gyventojų, kur žmones, pa- 
siganėdindami mažesnių uždar- 1 
bių, ima mažesnį už darbę užmo-. 
kesuį: (darbinįkus praucuziszkas tai ne szifkortė ir su jais negali-

imaant dienos po 7 —8 frankus, | ma kelmuti, taigi, jeigu dar turi 
chiniecziiii arba iudiceziui už 
tenka | franko), per lai ir viep
ki išdirbi nai czia piginus kasz- 
tuuje. Ateis laikas, kada Azijos 
iszdn bimai atsiras visur E iropoj, 
o tavyk-viso* diibtuuė- E įropos 
turės mist oi i dnibo. Daugybė žino 
nių» atsir isi u be uždarbės ir duo
nos kąsnio. Isz dJies ir sziandien 
galima bijt tiesi tos ateitė*, liet 
kasgi gal žinot', kas dar gal atsitik
ti: tankui maži iniužastis dide 
liūs vaisius utnę*za; ateilės gi 
nieks nežino.

f State Coloradn(5uw. AViesz. 
Amj perei’ę mė'ę iškat-ė aukso 
»ž 18,6<*5.O«H) dol. isz koantauk- 
m> k:u»yk ų Cripple Cleek iszpuola 
8,100,000 dol. Taigi, |H-rnai iš 

. kasė <*zia net ant 2 milijonų do
lierių dauginus neng Californijoj, 
kuię dar vis laiko už lurlingiau^į 
kraszlę.

t B. Altick isz Lancister išra
do prietai-ę np.-augi j mui žmonių 
nuo suvažinėjimo, l’iiut tisa toke 
pntiisyta prie sztritkirio arba 
vežimo ne daleidže suvažinėti 
žmo^ų Reikia nors mažiausio pri- 
sikišiino, o tuojaus nupuola ant 
žen.ė* guminis cil nderis ir nepri- 
leidže m»r* parpuolu-į žinomų pa 
siristi po ratais, l okio* pntai.-os 
reikalingiausios būt ( h Cagoje, 
nes, 1 urbu’,niekur ant svieto t i* k 
žmonų uhc/.iniai karai nesu va
žinėje,kaip l hieagoj.

t Isz Waršavo->, Lenkijoj, ra
szo, kad czi i netoli nuo primiesz- 
czio VVarša vos, vadinamo Praga, 
sargai Czia bėgauezio geležinkelio 
palėmijo naktyj, lomoje, liesiku- 
r'nancz'ę ugrį l*riė ę iriyn, pama
tę ant žemės begutin į vyriška 
lavonę. Kūną* buvo apdėtassku- 
durais ir pakulomis, aplietas su

pinį/ų priverstas bu w o czia išs
pirtu tikię sz'fkortę, o jeigu jų 
neturi būva gražinamas atgal na
rni n. Maskoliji'j, Lietuvoj nėra 
tiktų agentų, jeigu ežia atsiranda 
pnrdavinėjeiiti neva szifkurtes, 
\ ra tai paslaptį ir tokių rė kia 
kuo labjai frei saugotieji; prigavi
kų gi ne trūksta, ir Prūsų pu*ėje, 
yra jų net pamariuose, kaip :<n oi 
Hamburge;gaudo jie ant geležin- 
kel ų musu ežia atkelavusius 
žmonis: jie tankiausei yra musu

Taigi toje ugm-lė pasirodė tai de
gam is lavonus. Turbūt tas žmo
gus tapo užmuszlas, ka reiszkia 
tas, kad jis buvo nuogas, ir pa
degtas. Burna j«u buvo taip ati
degus, kad negalima buvo jo pa
žinti.

f Isz Kaliszo, Lenkijoj, ant ku
lia tarp Lodzinus ir Kulišo, tarp

keliolika žydų, bewi<žiuojent nak- 
I tyj, nusirito nuo kelio pylimo tie
siog j-tszale tekanezia upe VVisi 
omnibuse esanti žydai upėje pri
gėrė.

Reikaluose musų iszei- 
wių.

Nuohtai laikra-zcziai (išduoda 
atsilikimus apie prigavystes pus
lapių Hgeni ų; daliar vėl randame 
žinię isz Tilžės apie iszviliojimę 
nuo 'Avienos lietuvaitės, norin- 
czios kelianti į Ame^ikę, net 110 

, rublių. Nors kelionė į Amerikę 
isz viso nekę daugiau kaip puse 
tų pinigų te kaszluoje, liet tojė 
mergina negalėjo važiuoti, nes 
ansai paslaptasis agentus, iszvi- 
liojęs pinigus scifaortes nenupir
ko, bet su pinigais prapuolė; 
mergina gi pasilikusi be skatiko 
svetimam mieste, ne butu galėju
si nė atgal į Lietuvę sugryžli,; 
jeigu ant kelionės nebūtu Tilžie- 
cziai sudėję Teipogi atsitinka, 
kad musų iszeiviai nusipirkę 
parubežiuose szifkortee,per tarpi- 
nikyste paslaptų agentų ir užmo: 
kėję už jas brangiaus neng kasz- 
tuoje ant greicziausiujų lai
vų, nukelevę tik į pamarius 
persitikrina, kad jų szif- 
kortes yra tų parubežinių agentų 
iszpirktos ant palengvinusiųjų 
laivų ir kad czia ilgai dnr pri
reiks palaukti. Atsitinka teipos- 
gi, kad visoki parubežiuose apsi
gyvenę prigavikai už szifkortes 
parduoda paprastus tikiu agentų 
adresus ir žmogus persitikrinęs, 
kad jisai yra viską užmokėję*,ke- 
liauje su jais į pamarį,pasitikėda
mas, kad taip kaip tie prigavikai 
pažadėjo, tuojaus ant rytojaus 
galės iszpiaukti, tuom tarpu czia 
tik persitikrina kad tie adresai

Taigi, idant apsisaugoti, ke- 
liaujent nuo visokių apgavikų, 
kurie visada prižada wislę, ko 
lik žmogus reikalauje, bet jau 
pažadėjimų ne iszpildįs, nes žmo
gus į panini į nuvažiavęs juk czia 
jų neatras, reikia saugotiesi vi
sokių nepažį tanių tarpinykų. 
Geriausei. važiuojenliems yia, 
kad jeigu jo giminės arba pažys
tami į»i isiunezia jam iszpirkę lai
vakortę isz Amerikos, tada tu- 
r nt jau iszpirkta szifkorię, j-»ks 
apgavikas jo prigaut negales. 
Reikia kreipiiesi visada prie tik
iu agentų, tarp tų gi vėl geriau- 
sei prie garson ų ir jau pratariu
sių, nes tokem, žinoma, jau tiek 
nerūpės apie uždarbį kokios mar
kės dauginus: jie pasig-nėdirts 
ir mažesnių pelnų neng tie, kurie 
vos pradeda, nes aniems jau rupi 
ne wien sziandieninis uždarbis, 
bet ir nuo seninus iszdirbta garbė,’ 
kurios žudyti ne norės.

Kurie kejiauje be laivakorezių, 
tai geriausei padarys, jeigu jie 
pirm viso ko, pirm iszvržiuojeut 
isz namų su^iraszys su turtin
giausiu ir didžiausiu B re mos 
laivų draugystes agentu F. Mis- 
*l»riu (atrašas: F. Alissler, 
Bahnhofitrnsse 30); net szifkor- 
les ant Bremos laivų išpirk
tos A menke, visos yra anos 
draugystės sudėtos pas Alis- 
eleiį Jisai, kaiįi nutėmyjmne, no 
rūtai, iszdera neturtingiems jii- 
grsuę kelionę, neng ię gęletu jie 
padaryti kreipdamiesi tiesiog 
į |iaczię garlaivių draugystę 'J'ei- 
po-gi ji*ai visur Pru*ų parube
žiuose, kaip Bajoruose, E dtku- 
nuose turi nepaslaptus agentus, 
kurie |i»r po rankas keliaujeii- 
lietus palengvina kelionę per 
Prusus į pamarius.

Pirmiaus keliaujenti per Bre- 
mę neretai skusdavosi, kad juos 
iiuieising u pri vereze pirkinėti ne
reikalingus kelionėj daiktus už- 
laikytojai gaspadų ir pardavinė
davo branginus, neng jie isztikro 
verli buwo; atsitikdavo ir dau- 
giaus prigavysezių ių gaspadmį- 
kų. dabnrsri persiiikriuome, kad 
Misteria įrengė savo iszeivemi 
savo gaspadę. kurioje per jo ran
kas kelinujenii.be užmokesuio isz- 
buva iki iszkeliaujent ; perka gi 
tik tę, ka nori ir už prekę, už ko
ke ię daigtę parduoda ir uiies 
te. Missleris luri kantorę t ei (x»sgi 
ir New Yorke (antraszas VVest st. 
106) taigi iszeiviai ir czia pribu
vę gal atrasti visoki tolesnėj ke
lionėj palengvinama.

Del pervaževimo liuosai, be 
brangei kasztuojenczios paslaptos 
kelionės per maskoliszkę rubežiu, 
idant nereikalauti vedėjų, geriau
sei yra pasirūpinti rubežinę ant 8 
dienų kortelę. Tokes kortas isz- 
duoda Suvalkų gulternijoj j paru- 
bežiuuse vaitai, Kauuo guberni
joj — assesoriai. Tolesne gi prū
suose kelionę jau turėtu paleng
vinti parubežiuose esanti Missle- 
rio agentai..—

Gromatnyczią.
Raszėjui eil ų ‘-Nelaimė Lietu

vio” ir “VVargdienio”. Atleiski© 
' Tamista, kad nepatilpinsime Jūsų 
’ ėilių; jos dar ne tinka; dirbkie 

toliaus ir mokykiesi.kaip iki sziol 
be pailsio, o gal toliaus galėsi ir 
eiles raszyti teip, kaip pats raszto 
iszmokai.

P. Geconieniai. Tamistos eilu
tės ne tinka į laikrasztį: jas jau 
per daug yra ir taip mokancz'ų, 
nes pažįsta kiukvienas senesnis 
lietuvys. Į laikrasztį tinka tik 
naujos, paties raszėjo padirbtos 
eilės, o ne isz kur nors perraszytos 
ir tęi vien tęsyk, jeigu jos yra 
gerai sudėtos. TamiMa gi suvasęs 
iszsiraszei isz surinkimo “Lietu- 
viszkų Dainų” iszleisto p. Pauk- 
szczio. Tame surinkime jos atsi
randa ant 423 puslapio.

kelinujenii.be
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AMERIKOS.
(Tasa.).

Tapo atrasta, jog žeme Cabf.u nijos, kuri va 
sara arba sausame laike i-zrodo vi.*ai ne v?twnga. 
turėjo stebėtina galia iszduotie kvierzius ir kilu* 
visus javus, su vynuogėmis ir kitais vaikiais. Ta
da žmones tapo ž -md irbuiis. P<» keliu metu ~snpra 
to, kad iszrink m u no i*zwešimo kvvtecziu buvo ly 
gus prekini i.*zkasamo aukso.

Su periodu “auginimo kviecziu ir augmenų 
žmones pradėjo labiau rupin tiesi apie inrengiina ?a 
Wo gyvenimo ant Rainojo oceano krantu. .J e pa 
Hiate, jog jiems nieko ne &t<»kuoja. dr| ap-igyweni 
m<> tapte ženklyvame < re ir gausinguose uždar
biuose už žmogiszka daib-zt urna.

Laipsiiingas pasikėlimas Californijos buwo 
staigus ir ap.-ztus. Pirmiejienesziotojai kultūros Ca 
lifornijoje buvo. kaipo iszrinkti, jauni vyrai su e* 
i’nergij i ir protu. Daugelis buwo graž ai mokintu. 
T.i <1 įdavė labii a?zlru ir progressivi zka pavida
lu d'-l Gal f naujos gyvybes ir ei vilizacijos.

Dideliu „Pacibc” geležinkelio, pa*tatytu 1869' 
meluose, Cahfornija yra Sujungia su miestait anU 
Ati mt iko kraut u. .

Inteikslmgais garlaiviais “Pacific Mail Kpm 
panijos’, Californija d mieke pakrn-zczius Azijos. 
Szda liipja prekybos, su jos auksiniais ir k vietiniais 
laokais, duota tikra pamalk Ualifornijos gerėjimo, 
pr.elod i tmi būti priskailomi, kaipo l\gins svar
biu-, akyva si-uma v isuonu niszku mokslainiu, žy
dim is valstijos L’ni tversi tetas.

Cslifornija pagal paskutiny suskaityma 1880, 
turėjo su virszum 560 000 gyventoju.

2. OREGON.
Krasztas Oregon’o, Tiors isz netyczin buvo at

lankytas per laivininkus no augai y wu įniktų m- 
daug atsižymėjo beveik iki pabaigos septiiiiolikh,^ 
an ž ays. Ape 1718 metus du prekybiniai laivui isz 
BoMono, po kapitonais Keudrickir Gray, atsilankė 
Oregono krasztuo>e.

1 792 m. Kapitonas Gray atrado didelia unia 
Oregon, kuria jis praminė “Colimbia”, vardan lai 
wo kapitono Kendrick’o. Tuom laiku tas krasztas 
ne prigulėjo jokiai tautai.

Kada Su v. ^Valstijos apturėjo no Franrnzu 
dideliu territorija Louisiana, 1803 m , pr« zidentas 
Jefferson nusiuntė partija dėl jos isztyi imo, po vado 
Wais Levis ir Clark; jie turėjo nusiduoti inaug?z- 
taja daly vandenų Mis-oyn upes ir isz cze trauk- 
tie skersai iki Ramiųjų juriu.

Szitie drąsus isztyrejai, su pnrtij > žmonių, isz- 
lijio ant žemes 1804 metuose. Jie i z tyre iki p it 
isztakos upes Missouri, atogumo trijų lukslancziu 
myliu, tada perėjo d įdėly vandeny t peš Colum- 
bia ir taja upia iki jos intako*. Tui buvo pirmas 
ištyrimas to kampo.

Dmeszimas ape szita i?ztyrima trauke Johua 
’acob A story’, tolregenty prekeja Nev York’o, 

pri»* inkurimo naujokines ant krantu Oregon o, ?u 
paživulgomis prekiavimo skaromis. Ponas A-tTrr" 
szsiunte viena partija ž inia, o antra vandeniu 

ant laivo, ir 1811 metuose tapo inkurla niujokine 
aut pietmiu pakraszcziu Columbijos. Ta naujoki- 
nc tapo praminta “A stori a ’.

Britieyziai pradėjo labai užvydetie tam ame 
rikonu apsigyvenimui ir pradėjo savinties Sziaiiri- 
nia aprubia ant pakraszczio Ramiųjų Juriu. Per 
nedalaikima žodžio, Astoria tapo atiduota hritiszkai 
‘‘Sziaurwakarmei Skuru Kompanijai”, 1812 me 
tuose.

Suvienitos VValstijos ne nustojo snvinfiesi ta 
krasz’a. Dikczei susineszimu, kas link to daly
ko. inviko terp tu dvieju randu. Ant galo, 1818 
metuose, Suv. ^Valstijos ir Anglija susitarė dalytis 
wisa ta territorija per doszimt metu. 1828 me
tuose sandara dalinimosi užvaldimais tapo at- 
naujinta, su nusprendimu duotie metinia infor- 
macij i kiekvienai partijai. •

Sulig tuom laiku skaitlius Amerikonu Oregon’e 
buvo ne žeuklyvas ir pirmi svarbesni apsigy ve 
ūiniai tapo iųvikdinti 1834 m. Ta meta būrelis 
Metodistu misionierių ap>ist<jo gri žioje lomoje 
^ilhnnette. Oze prie j u pristojo kiti ir keletas 
missioniszku stoeziu tapo inkurta.

Jokiu apsigyvenimu tojė apigardoje, no ku
riu butu invykia koki susirėmimai, ne buvo įn
erta iki 1846 motu. Tada liko suderėta, kad A- 
ūttriknnu užv; Idimai plieettisi teip toli in sziatiria, 
kaip siekia 49 graduso, geografiszko ploczio. Greta 
ryl'uOiegono tapo potamsurengta VV atsija Oregon, 
Icrn tori jos Washington ir Idaho. Oregon lapo 
^organizuotas in territorija 1848 metuose.

Augimas Oregono bu vo lab d pa lengvas iki at
radimui aukso Californijoje. 1850 metuose kong- 

iszdave instata atiduodanti lemiąs Oregone 
apsigyveninio. Tas krasztas tada pradėjo pyl- 

fytis. 1859 tapo pridėtas, kaipo U aisti ja.
No padirbimo Pacific geležinkelio augimas 

Pogulio buvo nepaprastai staigus. Jis turi dide- 
*'u' turtus ir žeiiklyvas geryb'as dėl patraukimo 
nauju gyventoju. Oregone 1880 metuose buvo 

lentoj u 90.000.

3. NEVADA.
Plotas Nevados buvę dalis terri tori jos, ku- 

i Sinv- V alstijos gawo no Mexikos, pagal Gua- 
al°U|)es Hidalgo sandara 1848 m.

Kada dabart'nis rubežius Californijos buvo pa- 
ynietas, 1849 m. naujai pridėta aprube prie ry- 

I bipo suorganizuota kaipo Utah territorija. a a 
I eiritorija apėmė dabartinia walsti Nevada.
I . Kada Nevada bnwo dalia Utah, pribuvo in 
I la dalele žmonių sektos Mormonu. Szitie pit miejie 
I ^iklusapgyventojainuviko in Nevada 1848 mo- 
I Žmonių buwo labai mažai, iki periodo pir- 

ino didžio atradimo aukso, 1859 metuose, bet nuo 
to laiko staigu paaugėjo;gerokas skaitlius miesteliu 
la|>o užpamatuota, terp kuriu Virgiuia City ir 
Carson užsiėmė kasimu szvino.

Nevada ta|>o surengta in atskira ten-itorija 
1861 m. Territoriszkaa randas užsiliko iki 1864 m. 
kurijose Nevada tapo prijungta prie Unijos, kaipo 
VV alsi i ja.

Turtingumas Nevados remiasi labjausei ant 
i?zdirbimo sidabro. Ji turi turtingiausias kasyk
las sidabro ant svieto.

Jau matėme, kad territorija Utah tapo suorga
nizuota 1894 m. .Szita territoiija pirmiautei ta
po apgyventa per Mormonus.

Mormonu *ekta uždėjo Joseph Smilh, gyme? 
Vermont’e. 1*30 m. jis insteige teip vadinama 
••Knyga Mormonu”, kuri, sake jis, buvusi 
apreiszkimu naujos religijos.

Keletas pasėkėjo susirinko pasSmilh’a. Pir 
miaukei jie apsisido Ohioje, putam Missouri’je ir lo
baus [Ilinojuj, ir oze pastale mušta Nauvo?. Kur tik 
jie apsigyveno, visur buvo patikti su baisiais per
sekiojimai- ir S uilhas tapo užmusztas per gauja už 
puoliku 1845 metuose

Smith’o, kaipo Mormonu pranaszo, užėmė 
viela Biighmi Young. Mormonai, arba, kaip jie pa
tys save w dindavo, “Pastaros Dienos Szventie 
jie”, nutire jieszkoti uždangos tolimose VVakaru 
pu-z<-zio-e. Jie trauke piie apielmkes Didžio Drus
kos Ežero (Great Salt Likę) Szicze jie pastate 
miee-ta vardu “Salt Likę City”.

18*7 m. laike administracijos prezidento 
Buch inan. pakilo nesutikimai terp Utah’o vii-szi- 
ninku ir Federal.iszko rando. P rezidentas paskyrė 
\lexandra (’umming’a gubernatorium ir i-zsiunte 

kariumenia po Jencrolu Albertu Sydney Juhnstonu 
dt 1 pacvlbos aivilniems uredinikams.

Young’as norėjo taptie gubernatorium; ir ka
da j s d įgirdo ape prisiartinanezia Jonson’o arini 
ja. eu>z«uke -»yl is Utah*o ir prirengė ant subirę 
mimo. Buvo mislijama, jog ten invyks praliejimas 
kraujo; bet smni-zimas Iuįio nutildytas ir Cum- 
miug’as liko guberi^utorium.

Augimas Utah’o buwo staigus. Isz visu sza- 
liu svieto tikintiejie in mormoniszka mokslą rin
kosi in ta territorija. Dam< žmoniu mėgino sektie 
“daugpaty-tia” (pokeliolika paežiu turetie)kuriyra 
dalimi ju religijos. Utah linksminosi savo gėry 
> įeini s ir 188U m. skaitė žmonių no 50 iki 80 tuk 
staneziu.

VI. KARE ATSIMETIMO.
PRIEŽASTIS KARES.

Dabar turime apdpažytie su istorija namine? 
kares Suvienytu \Vulsiiju. Szita kare prasidėjo no 
szaiidiiiiu ant Ivirtynes Fort Sumter, Balandyje 
1861 m, ir pa-ibaige su pasidavimu Pietiniu ar- 
mijii. Balandyje 1865 m. Tokiu budu ta kare tru
ko kettiria melus.

Mes galime pasakytie ape karia atsidalinimo 
Suvienito*e \Valstijose, jog tai buwo vienas isz 
biriausiu susirėmimu, koks kada galėjo pasitaikin 
tie. Kare buvo atlikta su didėlėmis armijomis, ant 
i> aezios leiritorijos. irau baisingai? žudymais. Ta? 
kovoj mis buvo lobjausei apgailėtinas ir apverkti 

-m<8 kokis tik galėjo būtie, nes jis atsitiko terp 
dvieju broliszku pu-iu žmoniju, kurie pirmiau bu 
vo laimingiausi ir pasekmingiausi ant svieto.

Laike administracijos prezidento Buchanan’o, 
s enyje 1860 m., blogi jausmai, arba kaip mes pa 
vadmaime “ano»gonizmas”, terp Sziaures ir Pietų 
apsirei-zke atsimetime S»uth Karolinos no Unijos 
Pagal paveiksią South Carolinos netrukus seke ir 
kitos Pietines VValstijos.

SzUas antagonizmas terp Sziaures ir Pietų tu 
rejo. sawo gilei sukidias szaknis szios žemes- istori
joje. Sekios kare* buwo pasėto? prieszai žmonis, ku
rie užgimė dėl iszlaikimo tos kares.

Buvo nesutikimas nuomonių kaslink natūros 
Suvienytu VValsliju valdžios, arba rando, beveik 
no laiko, kada Suvienytos VValstijos atojo randu. 
VVieiii sake, jog Federaliszka Unija buvo toki? 
Susivienyjimas, kuris gali būtie perdirbtas pagal 
vylia ir norą prigulineziu VValstiju. Kiti laikėsi, 
jog Federaliszka Unija surengė tautiška randa, ku
ris ne gali būtie atmainomas.

Po teisybei tai buvo labai platus nesutiki
mas nuomonių; bet meile vienylies buvo tvirta 
vi?ose vieszpatystese, ir tas nesut ikimas kaslink te
orijos rando gal nebutu davedes iki sudraskimo U- 
nijo-*, jeigu ne svarbus medegiszki klausimai butu 
iszdygia dėl davimo praktiszko supratimo nesutin- 
kanezioms nuomonėms.

Keletas tokiu klausimu pasikėlė. Teip Pietus 
geide Iiuosos prekybos, kada daug didesnis skait
lius žmonių sziaureje, labj lusei tie, ka prigulėjo 
prie iszdirbyscziu VValstiju, troszko užtarimo tari
fo?. Bet klausimas, kuris placziai atskiedė Sziaure 
no Pietų, buvo klausimu ape VVerguvia.

Laike kada tapo priymta Konstitucija, vergu
ve buvo Szinurinese Ilginai kaip ir Pietinėse VVnl- 
stijo.-e. Sziaurinese VValstijose skaitlius vergu bu
vo visai neženklyvas. Pietuose jie buwo labui 
skaitlingi no ankstyvu kolioniszku laiku, i?z to? 
priežasties, kad vergai darbiuykai pelningai buvo 
sunaudojami prie sodinimo ir auginimo tabako ir 
rvžiu. Iszradimas per V\ hitney, 1793m., bovelnines 
ma?zcnos, netrukus padare szaka vaisinimo ir augi
nimo bovėluos Pietinėse pramonėse. Szitas padare 
didelius reikalavimus didelio skaitliaus nigeriu.

Teip atėjo ant to, kad reikalai Pietiniu VVals
tiju tapo arti suriszti su vergais darbinykais. 186d 
metuose skaitlius nigeriu Pietuose daaugo iki4nnli 
jonu, t'žiaurejegj, kur vergai darbiuykai ne teip 
buvo naudingi, verguve greit iszmire. Naujo? 
sziiturvakariu*s valstijos prisipildė su liuesais e 
migrantais. Tokiu budu prieszingumas verguviaibe 
pertrūkio augo.

(Toliau® bu«.)

APIE: ZEMIA ir KITUS SfflETUS, 
JŲ BUWJ ir PABAIGĄ.

Pagal Heiįpeniu.
■ ■ ■■ -o------

(l>sa.)
Du ko

kiu nors msžmažiii. paveikslnn, du popieros sztno- 
teliu lengvai galime prie viens kilo priartinti, 
bet juodu pats, nors leng-vi, visgi neprisartina. 
Tas atsitinka todėl, k <d juodu maži, o jeigu leng
vi, tai ats ikanrzio stangumo netur, o toki, kaip 
jau žinome ir pajiegą savitarpinio traukimo mažą 
teturi — taigi jie ir negali pergalėti visų priesagi 
nybių. Del bandawonės tapo padaryta didelė me
talinė kulka ir pakabinta ant szniuro; szale gi jos 
pakabino niažėmię — taigi tą mažoji, vieton k’,- 
boti btaczei, tiemog į žėirę, pa?ikreipė truputį į 
?z< uą didė-ė*, ią patį galima pntėmyti pakabinu? 
•mt siūlo svar tį netoli didelio kalno: svarsti? 
vietoj kyboti tiesiog, krypsta į kalno pusę. Tą ga
lima l« ngwai -patėmyii, nes pri?iartinimae yra gana 
didelis. Jeigu painiluiue szmotėlį medžio ir akmens 
ir nu?keltume krasz’ą. tai jau paskui ne galima ių 
dalių taip druezei sulipinti, kaip t i pirma 
nes tarp lų dalių wi? at?iranda oras, kurisai 
leidže dalims unp druezei prisitraukti, kaip 
buvo.

Je;gu dabar, ant paveikslo, szmotą

buvo 
neda- 
pirma

»»e gu aan.ir, ant paveikslo, szmotą sau?o 
medžio į liszune į vandenį tai iszėmę matome, kad 
jis yra ?Khipes, t. y. vanduo prie jo prilipo, arba 
kitaip sukant, likosi medi'o pritrauktas; tei|>osgi 
purvai, kreida, pai-zinys antįpapiero? arba ant 
mvdšio taiposgi prilimpu, nes palieka žirniniu 
bruksznį. kurio jau ir nubraukti negulima; tai po s- 
gi s, iiiius su vandenių susimaiszo, tas pats atsi
tinka ir su sutalpintais daigiais: auksą, cidabrą, 
^utarpinus, galima suinaiszyti su kitais sutarpin- 
tais metaliiis, k «ip antai: su geleže, variu ir' 1.1. 
Tas atsitinka per lai. kad dalėlės vandens ir *^piri- 
to, cidabro ar aukso *u variu, prisitraukusios tarp 
?a"e?, sulimpa. Taigi ne visi daigtai turi užtenkan 
ežią pajiegą vien? kitą prie savęs prisitraukti, 
l»ei kiekvienas stengėsi ią p»id«ryti, o jeigu to pa
daryti negal, tai t<»del, Kad pajiegos savitarpinio 
traukimo yra per nnn k >a; jos ne gal pergalėti vi
sų atsitikusių prieszginybių; žemė gi yra taip di- 
dęl6t pajipga j<»s traukimo taip tvirta, kad ji įs
tengė viską prie save? pritraukti. Jeigu akmenį 
paleisime liud* ii, nupuls ji? tuojau? ant šėmė*, bei 
jeigu jį i*zme?im»‘isz visų pajiogų augsztyn, arba į 
szalį, laikysis jisai valandą ant oro ir paskui nu
puls ant žemės ir juo greieziaus jis kyls įaugsztį, 
juo ilgiau® laikysis ant oro. Taigi kodėl jis kyla 
augsztyn, q ne puola tuojaus žemyn, kaip tą kart, 
kada jį liuesai paleidžeme? Dėlto, kad pajiega kru
tėjimo yra ežia didesnė, už žemės pritraukimą; pa
kol koksai nors daigtas, įgijąs tą pajiegą užlaiko, 
pakol jis gal krutėti, pato! ne puola ant žemės. Jeigu 
padėsime ailtžemės, kojele žemyn vaikų vilką, jis tuo
jaus parpuls, bet jeigu ^erai pasukę paleisime, juo 
ilgia s jisai krutės, nors ir pasilenktu ant szono, bet 
visgi neparpuls ir suksis nuolatai apie savo koju
kę. Žeme trauke prie savęs netik daigtus, kurie 
ant jos randasi, bet ir mėnesį, saulę ir kitus dan- 
giszkus svietus. Tai kodėl mėnesis ant žemės ne 
nupuola? Swarbiau.se priežastis yra toje, kad mė
nesi? nuolatai bėga, taip kaip iszmestas augsztyn 
akmuo, pasuktas vilkelis arba kulka isz kanuolės 
iszszauta ir bėga labai greitai (nes Mėnesis__
šėmės yra 50000 mylių Ir į 4 nedelias apibėga ke
lią aplink šėmę, kuris isznesza 320000 mylių, tai
gi iszpuoln ant dienos apie 10000 lietuwiszkų my
lių. ko nejoks geležinkelio trūkis ne įstengs). Tai
gi, jeigu menesis taip greitai bėga, jis ne gal nu
pulti, nes jį užlaiko bėgemo pajiega, bet taiposgi 
ir nuo šėmės nubėgti tolyn negal, nes šėmė jį pri
traukė, taigi turi jis sukinėtis apie šėmę, taip, kaip 
ant paveikslo suktume aplink akminį, pririsztą ant 
galo szniuro; taigi turi jh|ai būt šėmės traukimo 
užlaikomas kaip pririszUis akmuo yra szniuro prilai
komas. 'Diipogi ir mėn sis pritraukti stengėsi šėmę, 
bet, kad jis daug imižesnis, tai jos prisitraukti neį- 
stenge. Kad jisai stengėsi ž»’me pritraukti, tai ma
tome, nes kaip tik mėnesis atsiranda ties jūrėmis, 
tai wahduo jose pasikėlė angsžtįy n, darosi vande
nio kalva labai didele ir tojė kaiwa traukėsi jūrių 
pavirszium nuolatai drauge su mėnesiu iki krautų 
ir juos užlieję; vadiuasi tasai atsitik imas priplau- 
kimu arba pasikėlimu jūrių. Einant menuliui to
liaus, jau vanduo sekti su iiiom ant šėme® ne gal, 
nes jį'užlaiio krantas; '..pųjiegos gi <'pritraukimo 
mėnesio nėra taip tvirtos, kad galėti wisą jūrių 
vandenį isztraiikti; taigi atsitolinus menuliai, van
duo jo pakeltus nuslūgsta ir pirma jo užlieti kran
tai wel sausi pasirodo ii*‘ tasai nuslūgimas jūrių 
vandens vadinasi—jūrių nuplauk imu. Taip ^buva r 
ant kiekvienų jūrių ka<«dicna du katt pasikėlimas ir 
nuslūgimas vandens. Teiposgi mėnulio pritrauki
mas pagimdo neretai paaėlittią sutafpinto ugni
nio skystimo viduriuose šėmės ir tuom gimdo žė- .
mės drebjhntts ir ig*silitųinrą4igninio skystimo isz kart didesnis neng jo sker?linija arba diametras 
vidurio žemės per olas ugninių kalnų, arba wulxo- 
nų. Kaip menulis ir šėmė, taip jan zėmė ir saulė, 
kaip ir wisi kiti dangiszxi svietai viens kitą stengė
si pritraukti ir todėl jie visi ne gal paliauti kru
tėją ir per tai ne nupuola. Kodėl visi ant svieto 
daiktai stengėsi viens kitą pritraukti — to nežino
me, l>et žinome, kad taip yra, nestos likosi isztyr- 
tas. Tas savitarpinis trau imas visokių ant svie
to duigtų arba ?unų vadinasi visuomeniszku sun
kumu. Sun - urnas viso <ių daigtų, arba puolimas jų, 
prilipimas dalelių vandens prie medžio, pasi eli- 
mas vandens jūrėse ir daugel kitokių atsitikimų 
gėma wien isz to visuomėniszko savitarpinio 
kūmo.

nuo

sun-

ap-11 Plotai žemes ir jos siikinejimasi 
link savvę.

WARDAI TŪLŲ ŽEMES WIETŲ

Sakėme jau, kad žemė yra apvali. Idant galė
tume iszmieruoti plotus žemės ir jos szmoty, turi
me pirma suprasti, kaip tokį szmot^ galima iszmie
ruoti, todėl reikia mums neužmirszti apie tūlas vie
tas ant šėmės szmoto. Tegul mums rodosi, kad per

dem,per wisą šėme, nuo vieno iki kitam jos galui 
pėrbega linija, tegul mums rodosi, kad v.ėm^ yra 
perdurta su kokiu labai ilgu smaigu, arba perver
ta su d ratu, taip, kaip tai ant N-3 paveikslėlio per
bėga tiesi linija nuo vietos A iki B per pat vidurį 
rato (s). To ią tiesią liniją, pereinanezią por vidurį 
apvalaus szmoto, koJu yra žemė, vadiname jo 
eszi?. Rei įa vienok žinoti, kad tokios eszies isz 
ti ro nėra, k ad žemė ne perverta nė su dratu, nė 
su ilgu smaigu; daleidžeme kad ji yra wien todėl, 
kad jos buvimas palengvina mums supratimą dau
gel dalykų. Taigi nors isztikro tokios eszies, arba 
tiesios linijos perbeganezios per vidurį žemės nėra,* 
bet gal ji mums rody tiesi esanti. VVieuas galas tos 
eszies, paveivslau galas A, yra nukreiptas tie
siog į szi urius arba žiemius, kitas gi B į pietus. 
Tuodu abi.du galu tokios nematomos e szi s tapo 
praminti poliais žemės; polius nukreiptas į žiemius 
vadinasi sziauriniu, arba ar ktisz k u, nukreiptas oi 
į pietų i:—pietiniu arba antarkiszku polium?. 
Taigi žėm -abiejuose poliuose yra truputi suplota, a^ 
pie juos atsiranda taipogi ruimingos ledinės jūrės 
ir amžina žiema ir szaltis ir pusė metų besitėsenti 
naktis. Pusė tos nematomos eszies, kaip antai nuo

vidurio žemės iki sziauriniui poliui A, arba tei- 
pogi nuo vidurio iki pietiniui poliui B arba, ki
taip sa ant, linija rodanti tolumą no pavirsziaus 
i i viduriui šėmės vadinasi jos spinduliu arba ra
diusu žemės. Aprokuoti ilgį tovio žemės spindulio 
arba radiuso, arba kitaip sa ant surasti tolumą nuo 
phvirsziaus žemės iki pats jos viduriui nėra taip 
sunku, kaip rodos ir dėlto ne rei via visai kastiesi 
iki viduriui žemės. Jeigu galėtume iszmatuoti 
kaip ilga yra žemė t. y. kaip didelis bus ratas 
apsuktas apie ją, tai isz to jau lengva yra atrasti, 
jkaip toli yra nuo pavirsziaus i .i viduriui šėmės, 
nes kiekvi no apvalaus szmoto eszis, arba diamet
ras 3 ir viena deszimtą sy < mažesnė už jos abs<ritį, 
o radius gi arba, kaip jį taiposgi vadiname spin
dulys—yra tai pusė diametro. Jeigu paimsime kokį 
nors ratą ir apmieruosime aplink, tai lengvai per
sitikrinsime, kad jo aps vritumas už tolumą vieno 
kras/to per vidurį iki hitam, arba už jo s ersumą 
(tasai tolumas ir yra juk jo diametru) yra 3 ir vie
ną de?zini’ą syk didesnis. Teip i-zniatavo ir že
mę, apie ką tolimis pasakysime. Dabar tegul mums 
rodosi, kad apie žėtne ap.*krie< z** ratas liet taip, 
k;«d jis ii atsiranda vvisur vienokioje tolumoje 
nuo abiejų žemės galų arba, kaip juos pavadinome, 
polių, kaip tai yra ant 3 paveikslo r itas besiirau- 
kemis nuo C iki D ir toliaus kitoj pu*ėj ir pava
dinta? litera r. Toks ratas, visomis savo dalimis 
atsirandami? lyg'oj tolumoj nuo abiejų žemės g Jų, 
praminių poliais, padalina žemės ?zm«» ą į dvi ly
gi dąli į d i pu-kulkiu: sziaurmę (C. A. D. ) ir 
pietinętC B. D ); toksai nematom is aut žė nė?, bet 
reikalingas supratimui daugelio dalykųratas tapo 
pramintas ekvatoriumi. Wisos vie?zpti.ystes, 
jūrės ir visi kraszt.ai i?zsiplie|<ę aplink tą vidurio 
žemės ratą arba ekvatorių turi vi-ada kar*z- 
tą orą, amžiną kaitrą ir visada naktį lygią dienai; 
juo toliaus nuo ekvatoriaus, juo aut žėiuės yra 
vėsiaus.
* KAIP DIDELE YRA ŽEME.
r , . • . •

Kalbėjome nuolatai, kad žemė, ant kurios mes 
gyvėnain-, yra tai didelė apvali kulka. Taigi kaip 
didelė turi būt loji kul«a, jeigu ant jos sutelpa liek 
Jdėiių vieszpatyszczių, jūrių, ežerų ūp ų, tiekme- 
dž ų, visokių kitų a gmenų. žmon ų ir gy vuolių; 
a/it kurios augszcziau*i į myJią stataus augszczio 
turinti kalnai, lyginant su šėmės p oiai?, irodo 
vos dulkė ant pavirsziaus obuolio. Ar galima i?z- 
mieruoti ir suskaityti didumą žemė-? Z muiie j m, 
kad šėmę gulime aplink apvažiuoti, keliaujent į 
visus be veik jos kra?ztus, taigi, jeigu ją galima 
apvažiuoti, tai ir ne sunku yra iszmatuoti. Neįtar
tą jau žemė tapo visokeropais budais iszmatuota 
ir visada persitikrino, kad šėmė turi, ties tuo ne
matomu ratu, kurį vadina ekvatoriumi, 5400 
musiszkių 'mylių aplink, T Ogi jeigu kas no
rėtu ją aplink apeiti, eidamas visada tiesiog prie- 
szaia sawę ties ekvatoriumi taip ilgai, pakol nesu
grįžtu į 'ą vietą, isz kurios iszpradžių i>zėjo, tai 
eidamas kasdieną po tris myli*?, reikalautų apver
sti 5 metus ant tos kelionės. Žinoma, kad pek?z- 
czias nieks nesirengs apkeliauti žė>nę, nes atrastu 
ant. kėlio jūres, ežerus, upes, kalnus, ne |>ė re i mi
mas tarpkaluea ir 1.1. , kulių pėkezczias pereiti ne 
įstengtu. VVašiuojent geložmkeliais ir garlaiviais 
sziandien žmones apvašiuoje aplink vi?ą šėmę, di
džiausioje jos platumoje į 3 mėnesiu?. Žinodami, 
kad ajiskritys kiekvieno rat • 3 ir vieną d *?zimtą 

lai jeigu žemė apieekvatorji turi aplink 5400 m\l ų 
mii?iszkių. tai jo diametrą-* arba rker^linija turės 
1740 mylių, o spindulys. arl»a tolumas nuo pavir- 
szieut į widm į šėmę?, turės pusę to, arba 870 ųiu- 
siszkių mylių. Taigi kiekvienas mato, kaip lengva? 
yra i*zroku<>ti tolumu į vidurį žėuiė?, nors niekas 
tėn nenusileido ir nusileisti negalės. Toksai tolumas, 
žmoma. bus nuo pavirsziaus šėmės ties ekvatoriu
mi į vidurį žemės; nu<» polių bus truputi areziaus, 
ne-ezia, kaip žinome, šėmė yra truputį susiplojusi, 
bet ir ežia skyrtumas bus nedidelis.

t ŽEME SEKASI APLINK 8AWę.
Matome, kad aplink šėmę kasdieną sukinėjęs! 

saulė, žvaigždės ir menulis taip, kad m m? r<>uuri, 
kad pe kasdieną apibėga apie iėmę ir v 1 giįžta į 
tą vielą, kur vakar buwo. ir *ei taip |au l»ėg«, kaip 
ir perėju-ę dieną lig ii žmones nkėj 
ta'p yra, bet per-iiikrino, kad ne teip yra, ir kad 
nė ?au’ė* nė žvaigždės ne bėgioję aplink žė i e ir. 
mėuesis, nors bėga apie ją, bėt ant apsukimo ap
link reikalauje net mėnesio Liko.

(Toliaus bus.)

k d isztikro

Swarbiau.se


W ietines žinios. | ir
—Hotelyj Willingtpn kondu 

k torius elevatoriaus, negrasChis 
Carey, tapo to elewatori«us wi-

nedalioj t. y. 18ta 
ir 19tad. Sausio bus iszkilmingas 
balius įkurtuvių naujo lietu* 
vLzko s dilino, kuiį szioms die
nom* atidarė Kazimieras Bertulis 
ir Wincas Stankaitis po nr. 621

siekai sumaltas, nee papuolė, b« S. Can.l et. Grajis puiki Jieiu- 
kylant augsztyn, į tarpjt elewato | 
riaus ir durų.

— Prinaikintiejie tudžios nu
sprendė Ch CHgos stritkMi ių kom
panija West Ch'cago C. R. R. C<» 

'užmokėti net $50,000 7 mėtų
Jessei Krueger, kuię buw<> suvh- 
žinejęs ir sužeidė-' aut ulyczios ka
ras tos kompanijos.

—- Apsigyvenę* ant 61 ui. J. 
Hansen arba IItugaard, dantelis, 
iszžudė vi-jt savo szeimynę. su*i- 
dedanezijt isz 6 ypatų (žmonių) ir 
pats sawę. Atsuko jisai gazmes 
dūdas ir nuo isz.*i veržu*io i»z jų 
gazo visi tapo LŽiroszkinti.

— Pereitę subatos vakarę ant 
kampo 31 ui. ir Indiana avė., du 
palicijantai turėjo ginti jų suare- 
eztuotus4 žmonis, kuriuo* įnirizu- 
■i mine norėjo iszveržti palici- 
jantams ir tuojau* linczuoti, arba, 
kitaip sakant nukankinti savisz- 
kai. Įnirszę žmones apskundė 
suimtuosiuos, buk jie pereitę ne 
dėlę prisivilioję į arkliu}cz'jt dvi 
mergaites: 7 nulų Ella Regen ir 
10 metų Mary Cady, dasileidount 
jų pikeziausio darbo.

— Tūli sztukoriai' pradėjo gąs
dinti atsižymėjusius Chicagos gy-

■ vrentojus, siuntinėdami arba pa- 
jne.-danii kur nors jų namuose ne
va pėkliszkas explioduojenczias

1 ma>zinas.'lokę skrynutę, panaszę 
į pėkliszkę -masziu^ atsiuntė tie 
sztukoriai miesto bulmistrui; pa- 
na*/ę vėl pametė vienoje a|)tie- 
koje. Prietnsos tos vienok pasi-

• rodė viduryj senoms popieroms 
.ir siulgaliais prikrautos, — taigi
jos ne gal explioduoli.

— Savinįkas didelės pardavi- 
■yrzios ant State ui., vadinamos 
“The Hub” garsina, kad aukauje 
jisai 1000 neturtingų szeimynų 
miesto Chicagos, po pusę tonnos 
kiekvienai szeimynai anglių ant 
žiemos. Reikalauju vienok, idant 
norinti aptuiėii tędowanę kreip
tųsi ne tiesiog į “ 1 he Hub” szto- 
rę, liet į laikia*zczius, kurie jau 
priduos ten anlraszus tų neturliu 
gų szeimynų.

— Tapo Chicagoj policijos su- 
aresztuotus koksai ien Bel.-meider, 
turbut žydas, kūrinai užsiiminėjo 
neva pardav nėjimu farmų ap- 
skricznio*e Hainnioiid Tovnside 
Co. * Keletas lenkų, o tarp jų ir 
AVIadLIova* Lukne nusipirko 
pus jį plotu* žemė*, bet paskui 
pasirodė, kad Belsineider parda-

• wė ne e-anezias visai farma*. Tai 
gi lietuviai visada privalo saugo
tieji, niekada nepirkinėti žemė* 
per tnrpinįkyslę nepažystamų 
žmonių.

vviszka muzika, po direkcija 
KazimieroKigo bu* szokiai ir ki
tokios zabovos. Užtai užpra*zo 
wLus liesuwius ir lieluvailes at
silankyti. Su guodone

K. Bertulis ir W. btaukaitis

Ant pardavimo gera Buczer- 
ne dri uge eu Gionetne, parsi
duoda inz priežasties ligos. Geroj 
vietoj. Geras biznis dėl lietuvio. 
Atsiszuukite po nr. 3329 Laurel 
bt. (18-1)

parendavvoiinio geras 
geroje vietoje aut Lau-

Ant 
sztoras, 
rel st., kur gali būt uždėtas pir
mos kliar-os saliunas.grocernė, bu-
czernė, ar kitas koks biznis. At
ūžaukite po nr. 3216 Lauiel 
ant 4-to floro isz priszakio.

st.

Mitingas.
Nedėlioj, 19 bausio, 1 adynę po 

pietų, salėje L. Ažuko, “Dr te 
Lietuvos Sūnų” laikys savo mė- 
nebiuį susirinkimu, užtai užkvie- 
czia visus geruslietuvius atsilan
kyti ir prisiraszyti prie minėtos 
draugystės.pakol da įstojimas pi
gus. Įstojimas kusztuoje tik ll.oo.

Su guodone J. Nurwaiszaprez.

Didelis lietuwiszkiis palitikisz- 
kas republikoniszkasmilingaa lie
tuviu 7108 vardos bus Suhatoje, 
18 Sausio, pusiau asztunta ady- 
na vakare. VVisi lietuviai yra 
užnraszomi pribūti. Komitetas.

Re’kaJuose Draugyszcuių.
Glenlyon, Pa. lietuviszka Dr- 

te Sz. Kazimiero, ant savo mė
tinio susirinkimo, turėjo aproka- 
vima savo k<sos, kurios stovis 
pasirodė toks: iki 1895 meto bu
vo kasoje pinigų $562 35
Pernai įėjo 445 75

Sykiu >1008.10 
Pernyk. iszdav. buwo 223.08 

Pasilieka kasoje $785.U2 
Wisu* gerus lietuvius, vieti

nius ir aplinkinius, užkvieczia 
prisiraszyti prie minėtos draugys
tė.*, nes kitos tokios turtingos 
aplinkui nėra. K. Klimąviczius.

FAJIE8ZK0JIMAI.
. Psjieszkau »awo d raugo Z ich ir- 
joszimis Leko, paeinanezio isz 
kaimo D*rguž ų, parapijos Lygu
mo*, Kernio tėd.; pirmiau gy
veno Baltimore, Md. Jis pats ai 
kaa kits teikeis duot žinę am 
szio adreso: Febx Driuba, 942 
Marketslr., VVaukpgan, III.

Pajieszkau ravn draugo Fr»»n- 
ciszkaus SzimkauM, paeinanczm 
isz kaimo Kubiliazkių Nemok ss- 
czių parapijos, gub. Kauno,
apie jį žinotumėt, teiksitės man 
pranerti. Jonas Adomaitis, bux 
4, Staughtou, Mmhs.

Pajieszkau bzimo Newulio, pa- 
einam zio isz Su valku rėd., gilti
no Andrejavo, kaimo Trumpalio 
Jis pats,ar kas kita*, teiksis duot 
žinę ant adreso szito:

A. S kalauskns,
52 Hudson avė, Brooklyn, N. Y.

Pajieszkau savo pusbrolio 
Juozo Auguataiczio, painanezio 
isz Suvalkų rėd., Naumiesczio 
pavieto, Sz’lgalių wals. kaino 
Žinių. Jis pats,ar kas kits,teiksis 
duot žinia ant adreso tokio:

Jos. Auguataitis
Box 54, Wanamie, Pa.
Pajieszkau Kazio Globio, paei- 

n-mezio isz Kauno rėd., Panevė 
žio pav., kaimo Preicziuuų. Jis 
pats, ar kas kitas, teiksis duot ti
nę aut adreso azito:

Ch. Tamoazaitis,
Box 949 Terrington, Conn

Pajieszkan sawu draugo Antano Jur
kūno. paeinanezio isz Kauno rėdybos, 
Panevėžio paw., kaimo Staroliszkių. 
Pirmiau gywėno Philadelphijoj. Kas 
apėji žino teiksis praneszti man ant 
szito adreso; M i kolas Jenuszewiczius 

730 N. str. New Castle, Del.

LIETUVA.

K H b

SKAITYKITE.
Milžiniszkas iszpardavimas valgomu 

ir gėrėmų daiktu grocernios ir saliuno 
pus F. Rybski,

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

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

SZTAI
Arielkna,
Brandy,
PuDch Rum, 
Rum 
Biackberry, 
Kimmel ir tt.

Wt*ada parsid >oda ga
lioną* j>o 31.75, o da
bar gaunate už

$1.25.
Cukru* *zmot*Huo*e po....... .  5o. *vaf.
Saruinko* »u a ywa....................... 3^c dež.
8*rdinko* au mu-ztarda.............7Uc. dež.
V'i»oki* muilą*......... .. ...............3^a.
Miežiu*-* kruupo*.................... »w*r.
Žymiai............................................. fc. >w*r.

Ant pareikalavimo wi*ka priatatau in na
mu* wi.o*e daly m* mie-to.

Toliau gywėnau(iem* sugražinu 10c. už ka
ru* (Ž-Y-l)

— NAUJAS —
LIETUWI>ZaA5 SALIUNAS.

Fel. Majausko.
8737 Commer- 

cial avė.
S. Chicago.

< Užlaikau avi 
bnwar-ka Alų.

PREKES:
Kentuoky Sony 
raath 4 iu*tu **nu- 
nio parsiduoda po 
13 00. o pa* tuana 
gausite už
$2.00.

Kalifornia Brendy 

už $2.25. gal. 
Csyata vyną už 

S l.oo. gal.

P1RMA L1ETUW1>ZKA
BAŽNICZIA ABKANSE.
Geriause vieta dėl fermeriu yra pavietas Pr*i- 

rie, valstejn Arkanso. Jau tenai apsipirko dau
gybe lietuviu ir npsigyv.no lietueiszkas kunL- 
{•s J. Balceviczius ir pa*tate lietuviszka ba- 

nytelia, kurios ir paveiksi* cze paduodame. Ta 
vieta, kur lietuviai apsigyveno, praminė

“L I E T U W A”.
Wisi. kurie norite pirktis geras fermas atsi«zan 

kitę in redakcija ••Lietuyo*-’ 054 33 d St., Chi- 
oag- , III. arba ra*zykit pas Juozą Butau, Boz 
88 Hazen, Ark., arba in kompanija

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

Puikiausias Salunas
visam mieste Slienandoab

— pas —
J. Kupczynska ir Broly

Kampas E. Centre & Bovera str.
Viską* yra czy.ta, gfrymai wisoki pirmos Iria- 

•os, o tranam isz d u*/los prb'teliszki. Kodyjame 
wi*i*ms li«*tuwiams. turintiem* walandela taiko 
atsilankyti* pa* saw<> broln. lietuwius, o bų*>itia 
kogruliauM*! priimti. Teipogi ir naujai pribunan 
tiems in Shenandoab arely lame nusidu >tie kaipo 
in geriausia ir in tikra hetuari.rka užeiga

Nnrilltk’ Par8i***>«ndinti sau 
n UI UI ILS Lenkiszkn Kningu 

w i šokios i n talpos, kaip antai: isto- 
riszku, moksliszku.pasakiszku, dai
nų, dainų su gaidomis. gyvenimu 
szventuju, ma'ldakningiu, giesmių 
su gaidomis, kningu ant pasilinks
minimo, tegul praszo

Kningu Katalioga, 
kreipdamasi in GERIAUSIA

LENKISZKA • . 
KNINGYNA AMERIKOJ, 
WL Dynievicziatis,

532 Nobie St., Chičago Iii..

Hei, hei!! Kas per juokai!?
Al | tai ne juokai, 
VII. tai džiaugsmug.

Pirkau laikrodėlį 
sidabrinį, ’

Look Here!
toky prražij nei vienas n« 

- turi; o kaip laiką rodo! ir 
už saule geriau! ‘

—BYJOHNNY, tai ti
krai gražus, dar asz tokį 
nei wiename sztore ne 
mncziau. Kame jį pir- 
kai ?

V\ ha t is ihe matter 
, vii h y<»u?

Ar tu dar nežinai lietuvi- 
szkos kompanijos

Kelpsch, Norciko & co,? 
Jeigu dar neturi katalio- 
go, tai pasiskubink pa- 
duotie jiems sawo adre
są, o bus prisiųstas. O jei 
gu ka nori pirktie, UI 
duok jiems sawo orderį, 
o busi teip užganedįtag 
kaip ir asz. Jie užlaikė 
visokius daiktus.

Adresawok teip:
KeLFSCH. norsiko & co..

356 W. 12th Street, Clilcngo, III.

Ben. Hatowski
ZIEGARMISTRAS

— parduoda — 
DEIMANTUS.

ZIEGORELUS, 
ZIEGORIUS ir 

AKULORIUS.
527 S. Ganai ir Judd nliczios,

CHICAGO, 1LL.
Tajsq wiaokius ziegorelu*, ziegonus ir kitokius 

aukrvniu* dajktus. zaiatiimas 1r sidabrinimas
wis ’kiu dajktu laba j pigej, aukšty niu* sydabry"* 
reiiu* i*zwejcze kajp naujus. Isz plauku lenougėlusdaro aai 
orderio.

Ziegorela czistyimas 50c. Sprendzyna 50c. Styklas ir skazupkos lOt 
Szlubinej ziedaj 56 ir 72 pralais nog 13 iki |6. Sidabrini 
“Elgin” ziegorej S7.O0. M yska gara^tavoje ant metu. a

MftX KOBRE,
— SUCCESSOK TO —

_ _ KOBRE & HERSCHMANN ,
Litewski i Polski Bank

40 Ganai Str.
IR

142 Di Vision St.

tadariai, arba galima spėti, sąna
riai piktadarių draugystės pradė
jo ant vlycz ų užlaidinė'i ant 
jaunų mergaicz ų, grj žtanczių isz 
mokyklų arba tai£ vaikszcziojen- 
cziųulycz mis. Piktadariai pama
tę, kad kokia n«»rs mergai'ė turi 
gražius plaukus, užpuola am be- 
einancz'os, nukerpa kasas ir pa
bėga. "Žino, k «d motetų plaukai 
bransrei yra perkami, taigi tie už
puolikai, turbūt lok>ų būda sten 
gosi,, nukarpiodami me^raiczių 
kasas, j tos piginus gauti. Pahcijai 
iki sziol nepasi-ekė dar suimti 
nė viepę samu į tos piktadarių 
draugystės.

— Kas už-eruzn “Lietuva” ir 
užsimoka už ię $2 i-z virszaus 
gauna dovanų dvi pu kės knyge
les, tai yra:S imu kuvge'ę ir Ka* 
lendoriu ant I rt96 meto.

— Užsiraszvdarni “Lietuva” ir 
siųsdami pinigu* už iji visula už
dekite .*zioky a<iie-a; A oi>ze«v- 
•kis, 954—33rd Si., t h Cago, UI.

— Pirmas li°tn viszkas saliunas 
Chicagoje L. A Žuko. ponr. 3301 
A u boru avė. ir krr e 33czios 
arti lietu wi*zkos bažu\ežios. 
Užlaiko viską ožy štai ir puikai. 
Wisada szaba* alus, pmk.i* Ii 
keriai ir kwepenti cigarai. Užlai
ko puikia sal’H dėl mitingų v<*hp 
liju irkitokų zobovų. Jeigu isz 
kito miesto Mt važiuoja lietuviai, 
gali atsilankyt ir si ak ainiai per
nakvot, teipogi ir rodą gaut.

Nev York, 3 diena S tusio 1896. 
“Mildos Giedorių Liet uvi&zk ę 
Draugystę” atlaikė savo mėnesi 
nį susiriirkimę mimuose Leono 
Eremino, 346 ant 9ios ui. Szisau- 
sirinkimasdaugiausoi gal vojo apie 
busiantį “koncertu”, kurį “Mil 
dos Giedoriai” iszlai-o ant 8tos 
dienos VVasario. Kas link padėji
mo Draugystės reikalų, viskas 
stovi kuopuikiausei. Aut szio su
sirik kimo tapo ir keli nauji Sana 
riai priimti. “Mildos Giedorių” 
Draugystė susideda isz praki ne
šinų vyrų negu sziaipdraugystė-i. 
Mintijama tolinus sutaisyti savi o 
locuę orkesiiji. Pirmas koncertas 
ir bulius “Mildos Giesminįkų” 
Draugystės, atsibus Subatoj. 8to

leje, 216-220 Bromu st. Giedos 
vyriszkas ir tnaiazytas choras po 
^vadovyste p. Leono Kirmino. Po 
koncerto balius, gera muzika. 
Pradžia 8:20 vakare. Tikietas 
25 centai. Moteriukės ui dykji.

K. Krauczunas

Didelis Balins.
Brooklyn, N. Y. 7 VVasario, 

1896 m. pėtnyczios v n kare lietu 
viszka parapija Szv. Marijos Ru
nos inzkels didelį Italių ant nau 
dos bažnyczios, ant kurio szir- 
dingai užpraszo visus lietuvius 
ir lietuvaites, o labiausei lietu 
viszkas draugystes, kaipo tai: 
Sz. Juozapo i*z Brooklyno; S/. 
Jurgio ir D. L. K. Gedimino i-z 
Nev Yorko; Sz. Kazimiero isz 
Elizabe h Port N. J. ir vi*u* ki
lus apl'iikinius lietuvius meiliu 
gai ats1 lankyti. Balins bus po 
nr. 90 Grand str. Brooklyne.

Sa guodone, varde wi*oa para
pijos. Petras M. Abrajtts.

ge-

. ir puikiausius Ciga
rus.

Ateik Broli pamatytie ir to wiao pabandyti*.

F. Majauskas. (15—12)

NAUJA L1E1UU I>ZKA
Grocerne ir Buczerne

Felikso Mnjniisko,
Užlaikė azvt*ž1au»ia meaa. kava arbata, myl- 

tu*, cukru. i*rdiiika. ir vuui kitokiu* aalfK tnui 
daiktu*. Tavorai »zvi*ži Ir ežy*tai užlaikomi,o 
prekes pigesne* kairi «i*ur

ATEIK BROLI pamatytis 
IR TO M ISO PABANDYT1KI

8737 Commrrcial ar., South Chicago.
HILLE’S FOTOGRAFAS,

3452 S. Halsted ui.
Xujimą puikias Fotografijas, už tuziną tiktai

S2.00
Aat vąšeliu ir kitokiu reikalu nujima Fote?r* 

fljas kopų įklausei.

— Geriause liet u v i-zkai—lenki- 
szka Aptieks Juozo Leczt-zyiinko. 
po nr. 33t5 Laurel st., kuri užlai
ko geriavsiaa gydyklas czionyk*z- 
czias ir i-z Europos ir teisingiau 
*ei iszpildo receptus, o preke* 
pigesnes kaip kitur. Aptiekoje 
randa.*i kasdien noadynosll ry
to iki 2 po pietų D ras M. F 
Božyocz, o D ras M. P. Kosakaus- 

| kas randasi C*» tv ergais ir Nede 
lioms no 10 iki 12 adyti, vidur* 
dieniu ir daktaras W. Statkevi 
ežiu* randasi kožname laike. Ant 
purei kala v imo gi'i paszauklie in 
„plieka per telefoną kiekviena 
daktaru, koky k«s nori ir kožnoje 
valandoje. Teipogi ant pareikala
vimo isBaiunczeme yvairias gy- 
diklas vi*iir. atsakome lai.*zkuM 
yvairiose kalbose ir gydome ly
gas per laLzkus.

Telefonus Yard 709

MAX DRZEMALA,
— LENKISZKAS —

Adwokatas,
praktikavojn visuose suduose, 

iszpildo savo dalikus teisinga ir 
gerai.

Rodijame visiems lietuvnikams 
eilie pas Drzemala gerausi apgi- 

neja provu.
Ofisas: 23 Metropolitan block.

163 Randolph SL
Giveiiimas 1256 N. Halsted St.

Telf. N 4923

New Tork

Wyrai! duodu jums žinia, kad mes parduodam Szifkortes ant wi 
su greicziausiu laivu už pigiausia preke, siuncziame pinigus kuriuo*, 
jusu priet eliai gauna in 15 dienu. Musu kautoroje galite s u* i hz ne
keli lietuvdszkai ir lenkiszkai. Ateikite ir persi!ūdykite, kad din 
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 Heerdenthorsteinweg, Bremen.

73 Mot t St.,
\NE\V YORK, N. T

Z*DYKAI!A ct«r» ciugeli* bus prUiuata klek
siu “*W

Aukaitaa tikru 14 
kar. auk.u Lai- 
k rodei)* ir len-

*ien«m ant pamatinio ir iaa- 
-latninawojimo ka-ia/kirp« 
Ir priolua azita aptrarainima, 
su -aw • pib u wardu ir adre
su. Yra įai Tikras Ameriko- 
niszkas Laikrodėlis, auksi- 
t»s tikru 14 karatu auk.u.su 
Tikrais Amenkoniszkals wi- 
dūriais, gvarantuota* ant M)

žiu r* k jy nneja* ant *z preso 
ir jeiru tni*lim kad gana yra 
pigu, tai užmokėk 37.50 ir 
katrtu* *xpr*so ir laikrodė
lis tavo jeigu ne tinka, tai 
netnok«*k nieko.Gražus auk

šlį* i njiurely. k ikttose krautu vate mokėtum 
13, gausi prie jo už dyka.

MU8U DOVANOS.
DYK II >zlt* I7 M verta laikrodėly ir len- 
V1 ani ciugely, jeigu pirk*! arba parduosi SZE- 
8Z18 tokiu*. Raszyk szendien. nes t* preke yra 
tik ant M c lenui.

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

KASIN CLEVELANDA ATKKLAI’SIT 
PA8OLSZYNSKA V ISKO GAUSIT:

Szalto mIhus. Keros arielkos ir 
Kwepencziu C i etini.

ATEIK BROLI PAMATYTI* 
IR TO VISO PABANDYTI*.

Gyvenu ponr. 825 bt. Clair str. 
Clerelnnd, O.

Turte puikiausia Karcsema isz wisu Clevelando 
lietuviu irdaugiause visokiu g*rymu užtaikau

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

— ir —
nždejau benk* dėl užKavoJimo pinigu, In kn- 

riaprilmu pinigus no >5 ir augszozian ir 
moku už Juo* procentą.

Kam turit waikszcziot?
Pas Kitus ir duotis apeignmiinet. kad galitia taip 

lygei ge-ai ir pigei at i k tie interesu* pas 
savo žmogų. Ateikit ir peniludykit.

SZIFKORFKS
an» geriau.iju tiniu l*z Cbioago per NevTar- 
ka in Beriina ir isz B*viino in Cntaaga.

IsziuutimaN pintinu in sena kraju. 
UWflGA:

Rublis................ .............
Guldenas........... ...............39|
Marka........... .. ...... ...............24f

Julian Piotrowski

Erųaųdel Gross
313 Henderson St., ir

JERSEY CITY, N. J.
... .užlaiko....

Didelias Krautuwias Gėrimu.
I m perta woti Vynai Likierial, A rielko* fr kiti visokį gėrimai. Prekes pigia usio* kaip viena 

Parduoda tiktai aut ‘ wboie*ale". Praba* siunezia už dyka. Jau n<> daug-d metu w*da preky*tia 
su saliunykain; isz tos krautuves perka gėrimus tiktai pirmos kliaa<>a *aliunai Teipogi tur ge
ra pažinty *u daugybia lietuviu, su kuriais teisingiausei bizny weda ir pertai užpraezo. ida^ 
kiek vienas sahunyka* pirktu gėrimus pa* hmauuel Gro*s. o neaigraudvs

EmannelGross yra teipgi k lektorium bravoro Shepiro ir Sunaus, Nev Yorke, kuris tai b ra 
voras duoda minėtoms krautuvėms Gėrimu geriau** rekomendacija (10__2)

Geriausias Kelias
dėl pasažieriu isz

ir atgal per nauja garlaiviuia linija

Lietuvos, Lenkijos, Rossijos

BALTIC LINE.
Nauji, gražus, pli-niniai garlaiviai su wisoms naujausioms prietalsoms plaukia tarp

STET1NO IR NEW YORKO.
Bzios Unitas garlaiviai plaukia hz Sietino tn marias nanjuomju kanalu, kury Prusu valdžia 

issbudavojo kssztu l<ff milijonu marku. Stetinas yra Lietuviams arczia«i»lu nortu ir kasztuoia 
per Prusus tik pusią, ka in Hamburgą arba Brvma Salta nauja linija turi sav.. < fi.us Sietina. KydtkunuoM, Bajorine, Proatkavn, Illave. Ottloscbrne. Tilžėje ir Klaipėdoje. Yra tai &

Geriause Linija dėl Lietuvviu 
kalisu>nczie in Amerika, n—< pribūvi* in Tilžia bu* paimti per *zioo oaczios lindo* arentas ne
žiūrėti tikieUlsir pa.odyti ant trūkio, be jokio klapato. Ka* nori atitraukti* awo ghninaičziuš 
in Amerika, arba Ka* norite valiuoti* in Eun pa, pamegikit*per szin uauia ‘Baltis" linija o n>- 
sigraudysit. Laivakortias galite gauti* pigiau kaip ant kitu linijų pa*

A. Olatevski, K4—33rd St.; Petrą Okotflevskl,«» Miivanitee Are. Fr.K. Bieszke, Mg Noble 8t- 

arba pas General na agentą Buitie Linijos, Hansa Linijos etc.

Theo. Philipp,
126 Enst K inzie Street, CHICAGO.

Wincentas Urbanskis, 
{(ontraktorius ant Bpdawojim<> {Jam n. 

879 33RD §T„ CHICAGO.
M isokius budinkus, ar tai mūrinius ar medinius pastato drūtai, 

gražiai, greitai ir pigiai; paima ant kontrakto visa darba, koks tik 
prie budavoimo namo gali rastis ir padaro vi*ka kogeriausei ir 

mistiną būda votis,teisingiausei. Dėlto welyjaine visiem^. kurie
3121 La u re 1 ui., ant Bridgej3orto. daryliu kontraktą nu juom, o busite užganedyti.

npsigyv.no
auk.u.su
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