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Metas IV,

Politiszkos žinios.
—o---

Paminėjimas 25 metų nuo apgarsinimo 
ciesorystėsWokietijoj.Rengimais! prie 
ciesoriaus karunavvojimo Maskolijoj. 
Dalykai pietinėj Afrikoj. Nepasekmes 
italijonų karėje su absiniecziais ir vvai
siai tos karės. Susitarimas Prancūzų 
su Anglija apie rubežiu angliszkų ir 
prancuziszkų kolionijų Rytinėse Indi
jose. Maisztai ant Kubos ir Kolumbi
joj. Bulgarija ir tt.

18 dieną Sausio 1871 m. vvoki- 
szkojė kariumenė, vvisur sumu- 
sziis prancūzus, apsvojo Paryžių, 
Prancūzijos sostapilė, Prūsų kara
lius, senis VVilhelmaa, apsirinko 
sau gyvvenimą Versalliuj, vvasaros 
gyvvenimo vvietoj prancūzų cieso 
riaus. Ciesorystė Praneuzijos bu
vvo jau puolusi, nes Rugpjuczio 
mėnesyj, pasidavvus Napoleonui, 
Prancūzijoj tapo apgarsinta repu- 
blika. Taigi susirinkę Versailliuje 
inažesniejie VVokietijos vvaldimie- 
rai. einanti karėje isz vvien su prū
sais, apgarsino prūsų karalių Wil- 
hehną, kaipo pergalėtoją ir pami
nusį, galybę prancūzų ciesoriaus, 
ciesoriumi. Taigi paminėjimą tos 
dienos apvvaikszczioje dabar \Vo- 
kietijoj susirinkę Berlyne vvisi ma- 
žesniejie ^Vokietijos vvaldimierai. 
Ant tos dienos nusikaltėliai, nusp- 
re-tiant bausmės tapo paliuosuoti 
ne vvien prūsų karalystėj, bet ir ki
tose mažesnėse VVokietijos vviesz- 
patystėse. Tasai iszkilmingas ap- 
vvaikszcziojimas senos garbės VVo
kietijos uždengė ežia tuom tarpu- 
kitus atsitikimus. Dyla isz paleng- 
vvo ir nesutikimai VVokietijos su 
Anglija už Transvvaliu, nes nė 
vviena isz tų vvioszpatyszczių ne 
geidže palikti iszriszimą klausy
mo wieu girklams.

ežių anglijonims ataduoti,žinoma, 
ginklai jų tapo palaikyti. Trans- 
vualius, pasinaudodamas isz da
bartinės angį i jonų nepasekmės, 
stengėsi wisai nuo užžiuros angli- 
jonų pasiliuosuoti, t. y. sandarą 
1884 m. paduodanezią užrubeži- 
nius kraszto reikalus Anglijos už- 
žiurai už ne esanezią laikyti. 
Transvaaliecziai turi dabar para
mą ir užtarimą tarp vvisų Euro
pos galybių: todėl galima pasiti
kėti, kad Anglija turės ant jų rei- 
kalavvimo sutikti.

dymo maiszto pajiegos iszpanijo- 
nių yra ežia per menkos; taps tik 
nereikalingai dauginus kraujo 
pralieta.

Isz Bogotos, aostapilės republi- 
kos Kolumbia, pietinėj Amerikoj, 
pareina žinios, kad ežia, provvin- 
cijoj Baranųuilla pasikėlė gywen- 
tojui priesz vvaldžias. Priesz mai- 
sztinįkus tapo iszsiųsta kariu
menė.

expliozijos sužeistų ir apdegin
tų betdargyvvų. Daugel ne gy- 
vvų ir sužeistų yra dar widuriuo- 
se kastynių.

Maskolijoj tapo jau apgarsinta 
apie laiką* apvvainikavvymo cieso
riaus ir ciesorienės. Laikas ap- 
vvainikavvymo paskyrtas Gegužio 
mėnesyj szių metų; vvalszcziai ta
po jau ant apvvaikszcziojimo tos 
iszkilmės pakvviesti atsiųsti savvo 
reprezentantus. Žinoma bus dau
gel dovvanų: po apvvaikszcziojimui 
iszkilmės apvvainikavvymo pasi- 
daugįs Maskolijoj, liuosais atsira
dusių, vvagių ir plėszikų, kuriuos, 
kaip paprastai, paliuosuos nuo 
baismės ciesoriaus malonė, bet ar 
taps paliuosuoti ir tie, kurie ne 
pikto geidė, bet aukaudami savvę, 
dirbo ant naudos žmonijos, sten- 
ifė-ū paliuosuoti žmonims sunkius 
ir neteisingus ciesoriaus vvaldžių 
uždėtus panezius, galima paabė 
joti: geriems ir teisingiems Ma- 
■'kolijoj nėra ciesoriaus malonės!

Isz kitų svvarbesnių Matskolijos 
'viduriuose atsitikimų paminėsi
me vvien apie apgarsintą dabar 
"aidžių laikrasztije “Pravvitel- 
stvvenname VViestnike” žinią, buk 
•iesoriaus tapo paliepta peržiūrė
ti iki szioliszkus įstatus daleidžen- 
czius vvietiniems pasileidusiems 
administratoriams iszvvaryti isz 
savvo kraszto ir iszsiųsti be sūdo, 
taip vvadinamu administrativvisz- 
ku budu, kuom nors nepatinkan- 
czias jiems ypatas. Jeigu toks pa
liepimas tapo iszduotas, tai jau, 
turbut, ir tarp atsirandanezių 
aplink ciesorių tapoužtėmyta, kad 
iki szoliszki įstatai rankose pasi
leidusių maskoliszkų tiesų užvei
zėtųjų piktus per daug iszduoda 
'vaisius.

Pereitame “Lietuvos” numerije 
paabejojome apie sumuszimą abi 
sinieczių kariumenės, dabar pasi
rodo, kad musų abejone turėjo 
pamatą: itaiijonims pasisekė vvien 
numuszti užpuolimą abisinieczių 
ant italijonų stovvyklos po Mik 
kale, [talijoms ežia apsistojo gin- 
tuvvėj, bet kad trūksta jiems vval- 
gio, amunicijos ir vvandens, o jie 
atsiranda i-z wisų pusių abisinie
czių apstoti—tai padėjimas jų la
bai sunkus, o ežia nevva sumuszti, 
kaip pirma garsino, abisiniecziai J 
ne nor isz kelio pasitraukti.

Dabar vvel nuo italiszkos kariu
menės vvado,jenerolo Baratieri, a- j 
teina žinia, buk Abisinijos kara- į 
liūs norįs susitaikyti ir buk jo 
praszes,idant paskyrtu tam t ikrus 
pasiuntinius,su kuriais galėtu tai
kytieji. Galima pasitikėti, kad i- 
taliszkas vvadas, atsiradęs su sa
vvo kariumene taip sunkėme pa 
dėjime, pasinaudos isz to praszi- 
mo Abisipijos karaliaus, jeigu tik 
jis isz tikro susitaikimo geidže. 
Iki szioliski vvaisiai tos karės, puo- 
anti ant Italijos, ne naudingi pa

sirodo: karė reikalauje daug pi- 
nįgų, o tų vvarginga Italija ne tu 
ri, taigi privversta užtraukti ske- 
as, nuoszimcziai gi nuo jų reika

lauje padidinimo mokesezių nuo 
gyvventojų, o tuom tarpu daugelis 
ir iki szoliskkų ne galėjo užmo
kėti.

, Isz Konstantinopoliaus prane 
isza, kad Turkijoj daugel kareivvi- 
szkų vvirszinįkų tapo nuo tarny
stes atsatytų už prilauk urną krik- 
szezionims.

Tarp Angjijos ir Prancūzijos 
tapo sandara padaryta, pagal ku
rią rubežius tarp angliszkų ir 
prancuziszkų kolionijų Rytinėse 
Indijose, Pietinėj Azijoj, pasilie
ka'upė Mekong. Tarpe žemių h- 
biejų krasztų palikti plotai žemės 
niekam neprigulinti į kuriuos abi 
besitarenti vvieszpatysti sutarė ne 
siuntinėti kariumenės. Afrikoj juo- 
dwi.taiposgi susitarė aiszkei isz- 
rėžti rubežių tarp nesenei prancū
zų užimto kraszto vvadinamo Da- 
homey ir angliszkų kolionijų vva- 
kartirnp~A4rikos pakranezių. Už 
rubežiu tarp tuodvviem vvieszpa- 
tystem priklausanczių krasztų ta
po pripažinta upė Niger.

Wadas angliszkos kariumenės 
į puolusios į Traiisvąąliu, pagaxw- 
jea per fcipp Jąiųąsou įr jo au
toji kAreiariąi, tapo

Parėinanti isz Bulgarijos rasz- 
tai pranaszauje maisztus ’ tame 
kraszte. Pasakoje buk ministeri
jos perdėtinis, Stoilovv, ar tai ma
skolių papirktas, ar taip dėl ko
kių kitų priežaszczių susipyko su 
kunigaikszcziumi kraszto, taip 
kųd vviens kito kęsti ne gal. Bijo 
si žmones,idant Stoilovv nepakel
tu maiszto priesz kunįgaiksztį.

Isz Salu Sandvvich, kūrės Su- 
vvienytos VV'ieszpatystes Sziauri- 
nės Avverikos stengėsi kaipo skir
tingą sztelą priskyrti prie savvę, 
raszo, kad ežia atsitiko iszsilie- ... *............................jimai ugninio skystimo isz esan- 
czio ežia vvulkano, arba ugninio 
kalno vvadinamo Mauna Loa. U- 
gninis skystimas pasikėlė ant 200 
pėdų augsztyn ir turi 250 pėdų 
ilgio. Iszsiliejęs skystimas 
iszdegino daugel laukų ir kaimų. 
Ar pražuvvo ežia kiek žmonių — 
ikisziol nežinia.

Isz Limos, sostapilės republi- 
kos Pirų, pietinėj Amerikoj, ra
szo, ktd bulmistras miestelio Sun 
Miguel sukonfiskavvo ir sudegino 
bzwenius rasztus (Biblijas) ir vvi- 
sas kaįgas atrastas pas pribukusį 
ten sanarį amerikoniszkos missi- 
jonorių draugystės. Koke tame 
priežiistis — nežinia.

Isz Lietuwos.
Isz Kauno raazo, apie szitokį 

baisų atsitikimą: Miestelyj Pane- 
munėliuose, Zarasų (Nowo Alek- 
sandravvo) pavv. užsidegė namai 
vvieno ukinįko.Gaspadorius namų 
norėjo dar ką nors isz deganezių 
namų iszneszti, užbėgo ant užlų,1 
bet ugnies apimtas parpuolė ant 
žemės; sūnūs jo, 16 metų vvaiki- 
nas, pagriebė jį ir pritraukė prie 
slenkszczio, bet iszgirdo balsą mo
tinos szBukenczios pagelbos. Pa
liko tėvvą ir bėgo prie motinos, 
kurią iszsineszė isz ugnies. Susi
rinkę kaimynai iszvvilko tėwą 
pusiau jau sudegusį. Sūnūs pa
matęs tėvvą sudegusį ir motiną 
vvos gyvvą, stengėsi į ugnį įszokti 
bet kaimynai nedaleido.

amatą, bus mokinami be jokio už- 
mokesniojbus teiposgi įtaisytas 
rinkine wisokių amatnįkiszkų pa
kreiksiu ir drauge pardawinyczia 
mokintinių iszdirbimų.

Kauno miesto užžiura užgyrė 
privversti savvinįkus vrisų parda- 
winyczių, idant jos paliuosuotu 
nuo darbo nedeliomis wisus par- 
davvinyczių pagelbinįkus.

Isz wisur.
-----O-----

Isz Berlyno. Ant primieszczio, 
ne toli vvietos vvadinamos Jung- O 
frauhaide, susimusze ežia du prie- 
szais vvažiuojenti trukiai gęležin- 
kelio. Daugel vvažiuojenezių juo
se žmonių tapo užmusztų.

Isz Kanados pranesza, kad, isz 
priežasties • szaltos žiemos ant 
New Foundlando, tūkstantis szei- 
mynų neturi duonos, nė malkų 
nė drabužių. Atsiszaukė gyvven- 
tojai į vvaldžias, reikalaudami pa- 
gelbos.

Lenkiszki laikraszcziai paduo 
da sekanezią žinią: Pas ukinįką 
Lopaką, apsigyvvenusį kaime 
VVarna, netoli Bendzino, Petrako- 
wo gub., Lenkijoj, vvieną vvakarą 
užėjo moteriszkė ir įsipraszė į na- 
kvvynę. Ant rytojaus į tuos na
mus atėjo koksai nepažįstamas 
vvyriszkis, kurį pamaezius mote
riszkė suszuko: dabar tai jau a- 
tėjo mano galas. Gelbėkite! Atė- 
jelis apreiszkė savvinįkams namų, 
kad jiems nieko pikto nepadarys; 
iszsivvilko aną atėjuse moteriszke 
laukan, į tuojaus perszovvė ir pats 
pabėgo. Atbėgo ir policija, bet 
moteriszke rado jau negyvvą, kal- 
tinįko gi ir nepagavvo. Nežinia ne 
kas buvvo ta moteriszkė, ne kas 
ją nužudė.

Isz Lenkijos raszo apie szito- 
kį atsitikimą; Į kaima Stonysza, 
ant maskoliszkojo rubežiaus, at
kako trys gerai apsirėdę žmones 
ir atsivvežė didelę skrynią. Pasi
sakė esanti . j tvvų prekėjais. 
Rengėsi newa keliauti į VVilniu 
ir Peterburgą, praszėsi į nakvvy- 
neJjcųlkiytojaus einaneziu tru- 
kiu rengėsi iszkeliauti. Savvinį- 
kas namų juos priėmė, bet po ke- 
letos vvalandų, jie palikę skrynią, 
iszėjonevvapirkti kvvieczius, ir kad 
ilgai ne grįžo, savvinįkas namų 
pradėjo nepasitikėti. Buvvo tuom 
tarpu ežia keletas jo kaimynų — 
taigi wisi nuėjo apžiūrėti paliktę 
skrynię, kuri buvvo kitam kamba
ryj. Drauge nusekė ir szuo ir ta
sai tiesiog pripuolė prie skrynios 
ir pradėjo ję draskyti. Taigi ją 
atidarė ir isz ežia iszszoko wyras 
su dideliu peiliu rankoje ir norė
jo su juom prasimuszti, bet szuo 
puolė jam prie gerklės ir tokiu 
budu tapo suvvaldytas. Jį suriszo 
ir ežia jisai prisipažino, kad 
anuos naktyj rengėsi įleisti. Tai 
gi kaimynai palaukė nakties ir 
kada anie, pasitikėdami, kad pa
liktasis skrynioj draugas vviską 
prideraneziai iszpildįs, sugryžo, 
tapo vvisi suimti ir suraiszioti.

Isz Kupiszkiu. Kauno gub.
szo apie užmuszimą,ant kelio, ad- 
vvokato Chojnovvskio. Walsz- 
cziauą sūdąs, už ganymą ant svve- 
timo lauko ir medžių vvogimą nu
sprendė ukinįkus Geležį iž Szimo- 
nį ant areszto; apginėju reikalų 
prieszingos pusės buvvo advvoka- 
katas Chojnovvski. Taigi tuodu 
nutarė atkerszįti Chojnovvskiui. 
Patykojo juodu ant kelio ir 
vviėną kartą patikę bevvažiuojenti 
aną advvokatą tarp kaimų 
Kupiszkiu ir Mimonų taip baisei 
jį sumuszė, kad jis atrastas ant 
kelio vvos spėjo pasakyti kas 
ji sumuszė ir ežia jau ant lauko 
pasimirė.

ra-

Starapolej, Su w alkų gub. sta
to dabar garinį malūnu. Ar szį 
kartą malūnas galės užsilaikyti 
isz sawo pelno, nežinia. Kitę 
kart jau Starapolėj buwo garinis 
malūnas žydo Krukaucko, bet nu- 
sibankrytyjo.

Bažnytkiemyj Alwite, Wilka- 
vviszkio pavv. tapo pastatyta nau
ja dirbtuvvė wisokių ukinįkystėj 
reikalingų įnagių ir maszinų.

Lietuwoj žandarai<wėl pradė
jo daryti kratas pas žmonis, 
jieszkodami lietuwiszkų knįgų. 
Pasakoje buk daro kratas ir pas 
apszwiestus lietuwius, kitur apsi- 
gyvvenusius: jieszko wisur knį- 
gutės Apie Kražių skerdynes ir 
Apie Cholera, teiposgi iszkrato 
laiszkus ar neras kur kokių rank- 
raszczių.

Isz Lietuwių gywenimo 
Amerikoje.

“Garsas” paduoda žinią apie 
szitokį ne szvvaru pasielgimą lie- 
tuwių: Trentone, Pa., per wesėlr- 
ją lietuvviszkos poros, tapo pasi
gėrusių vveselnįkų’ užmusztas lie- 
tuvvys 29 metų Mageliunas, kuri
sai netyczia į vveseliją užėjo. Už- 
muszėjai: Aftidrius Rosdovvskis, 
Pranas Rėklys ir Martynas Rek- 
wys tapo suaresztuoti.

Pittstone, Pa. pasimirė prabasz- 
czius tenyksztės lietuvviszkos 
bažnyczios — kunįgas J. Zlotorzyn- 
ski.

“Garsas” talpina sekanczias ži
nias apie lietuvvius apsigyvvenu- 
sius pietinėj Afrikoj: mieste Jo- 
hanisburge yra per 200 lietuwių 
ir ežia skaitlius jų nuolatai daugi
nasi; yra jų taiposgi rr kituose 
miesteliuoserepublikos Transvaa- 
liaus, kaip antai Blomfontein.An- 
gliszkose kolįonįiose pietinės A- 
frikos taiposgi jų atsiranda, kaip 
antai: Mieste Cape Tovvn (arba 
Kapstadt) atsiranda apie 100 lie- 
tuwių; Kirbeley (garsem isz dei
mantų kastynių) apie 50. Angli- 
szkoje kolionijoj Natai taiposgi 
jie atsiranda, bet kiek yra—neži
nia. Lietuvviai ežia tankiansei tar- 
nauje pas žydus, nes gawimą ki
tokio darbo trukdo nemokėjimas 
vvietinės kalbos.

“Vienybė” pranesza, kad 
draugystė Szvvento Jurgio isz 
Nevvarko N. J. atsitraukė nuo 
“Susivvienyjimo Lietuvvių katali
kų Amerikoj”; kaip raszo “Vie
nybės” raszėjas, nežinia dėl kokių 
priežasezių draugystė atszalo, ne 
mokėjo posmertiniu, tt.

■■

Ant salos Kubos iszpanijonims 
su vvisu nesiseka: sostapilė salos 
vvis-gi maisztinįkų apstota ir isz- 
paniszka kariumenė ne įstengė jų 
nuo ežia nuvvyti, bet pati užsida
rė mieste, nedrysdama laukan i- 
szėiti. Prilankus iszpanijonims 
miesto waldytojai nepasekme su- 
kruvvė ant sprando vviriausio ežia 
iszpauiszkos kariumenės vvirszinį- 
ko, jenerolo Martinez Campos’o. 
Tasai todėl atsisakė nuo wietos ir 
keliauje į Europą, į jo gi wietą ta
po paskyrtas isz Iszpanijos jene- 
rolas Weyler, kurisai jau yra bu- 
węs ant Kubos ir spėjo ežia atsi
žymėti sawo neimoniszkais pa- 
siėlgimais. Po jo waldžia galima

Isz Australuos raszo, kad di
rektorius banko mieste Sala, Au
stralijos Kolionijoj Victoria, 
Short, iszsiuntęs vvaikų dabotoją, 
pats su britvva perpjovvė gerkles 
dvviejų bemieganezių savvo vvai
kų, paszovvė begulinezią savvo 
paezią ir pats nusiszovvė. Palikta
me laiszke iszreiszkė, kad baimė, 
idant nenužudįtu sawo surinktų 
turtų ir kad vvaikai ne pasiliktu 
vvarge, privvertė jį tokiu budu su
trumpinti amžį sąnarių savvo szei- 
mynos.

Isz Breslau, Prūsų provinci
jos Szlezijoa, raszo apie baisiu ne
laimę, pasiekusę kalnakasius. An
glių kastynėse “Hermenegilde”, 
netoli lenkiškojo rubeiiaus, ulsi-

Jaugti dideBlų,kraujo degė Jų ^rįduriei, ugnis ;paderi
J“ ’w,°1

gėlimą jĮae.^M^ 15 d*rbto‘k'»15 darbinįkų jau nagynų; ,17 <i

Ryme. bažnyczioj Szvvento 
Petro (didžinusioj katalikiszkoj 
bažnyczioj ant svvieto) nepažins- 
tainas vvyriszkis atsiklaupęs baž
nyczioj persiszowė; bažnyczia tapo 
tuojaus uždaryta.

Mieste Tours, widurinėj Pran
cūzijoj, tapo atrastas lovvoj, jau 
ne gywas, Kardinolas Renato 
Meignan, arkivvyskupas Tours.

Direktoriai hypotetiszko ban 
ko Berlyne: Haerting irMueller 
tapo suaresztuoti. Priežastis to, 
turbut, yra nedateklius pinigų 
banke, bet kiek ežia 
dar ne žinia.

neda tenka,

dideli na-
Ant 2 ir

BERLyNE užsidegė 
mai ant Bergtrasse. 
3-czių užlų (pientrų) talpinusi 
dirbtuvvė, kurioje dirbo .daugel 
merginų. Trepai žyman užsidegė 
isz pradžių,, taigi merginos (lne 
galėjo jais pasinaudoti, bet turė
jo nokinėti per langus. *Wieua 
ifz iazsEokusių užsiminė; <ie- 
naoliks gi sunkei .sumfeidė, keie-

Rygoj, gyvveno isvvarytas isz 
Lietuvvos už pardavvinėjimą lietu- 
vviszkų knįgų tūlas liietuvvys. 
Žmogus tasai, būdamas neturtin
gas, stengėsi ežia ant gyvvenimo 
reikalų uždirbti pardavvinėdamas 
prie bažnyczios: ražaaczius, szka- 
plięrius, križelius ir tt. — bet 
kuĮMiziauti jam policija uždraudė. 
Taigi kas liekasi žmogui daryti, 
jeigu prakeiktos maskolių įval
džius net uždarbiauti žmogui ne- 
daleidže?

Iszeinantis Chicagoj lenkiszkas 
laikrasztis“Sztandar”žadatoliaus 
“Lietuvviszką klausimą” statyti 
ant teisingo pamato. Pažiūrėsime, 
koks bus tas teisingas pa malas. 
Teipogi žada laikrasztyje

kalboje. Tai teip iszrodo, kaip 
waistai aptiekorių isz vvisokių 
kitų sumaisžyti, kurie paprastai 
mažai ką geibi.

Isz Wilniau8 raszo, kad ežia 
miesto užžiura nusprendė įtaisįti 
pakėlimo amatų įrėdnę. Toke ų- 
rėdnė ežia labjausei reikalinga, 
nes iszdirbimai amatinįkų musų 
sostapilės ne gal būt nė prilygi
nami prie iszdirbimų kitų krasz
tų: jie prie kitų krasztų iszdirbi
mų iszrodo lyg kalvio padirbtas 
laikrodis. W ii niaus »matinį kai, 
vrietoa rūpintieji apie pagerini 
<nąsawo i«zdirbimų> mokėjo vvien 
įskųstiem kftdjų njeka pirkti ne

Shenandoah, Pa., 13 Sausio 
Dr-te Jaunumenės Lietu vvių 
turėjo sawo susirinkimą, laike 
kurio sudėjo $103.50 ant įtaisimo 
staeijų į tenykszczią lietuvviszką 
bažnyczią; nuo pirmiau ant to rei
kalo turėjo jau eavvo ižde $426.23 
Stacijos jau yra dirbdinamos New 
Yorke ir kasztuos $700. Bus ga- 
tavvos ant pirmos nedėlios gavvė- 
nios. Minėta draugystė skaito wos 
28 sąnarių, vvienok yra labai duos- 
minga bažnycziai.

Shenandoah, Pa., 14 Sausio, 
anglekasyklose Mape Hill, tapė 
sužeistu Antanas Stebingis; ant 
rytojaus jisai pasimirė. Laidotu- 
wės buwo 17 dieną to paties mė
nesio. A. a. Antanas Stebi ugi s pa
liko pacaią su aatrų metųdukjte 
ria; turėjo ,33 metus ąmžiaųa. i 
metas kaip gyveno Ąmenkoje; 
į nė jokią draugystę ne prigulto.
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Isz Amerikos.
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* Gallotin, Ten. Ateina žinia, 
kad namuose Merryjpano, apsigy
venusio netoli Dixon Springs, 
Ten., pereitą nedėlią 14 
žmonių tapo nunuodintų. Merry- 
man pasitelkė aplinkinius gyven
tojus į talką .prie valymo lauko 
nuo kelmų. Pavalgius pietus 14 
talkinįkų tuojaus apsirgo; pa- 
szauktas gydytojas nusprendė, 
kad jie tapo su žiurkžolėmis nu- 
nuodinti. Daugelį isz jų pasise
kė iszgelbėti, bet trys dar serga 
sunkei ir pavojingai. Waldžioms 
tapo duota žinia apie tą atsitiki
mą.

I "—   

* Isz Nev Yorko raszo, kad 
czia trūkis geležinkelio, ant 142 
ulyczios užvaževo ant darbinįkių 
valanczių szėnis geležinkelio. Dvi 
darbinįki tapo užmusztos, o ke
turios sunkei trūkio sužeistos.

* Isz Kansas City, Mo. Dantų 
gydytojas isz Holt Eberts, betaisy
damas dantis paezios vieno mies
to gyventojaus, tris syk ją pabu- 
czewo. Tojė pasiskundė vyrui. 
Tasai pakvietęs keletą draugų ir 
su jais nuėjo pas Ebertą ir czia 
jam tapo įsakyta, idant į 24 va
landas iszsikraustytu isz miesto. 
Žinoma, turėjo to įsakymo pa
klausyti.

* Isz Cincinnati, O. 12 metų 
mergaitė May Bean save nusižu
dė. Kada tėvai iszgirdę jos deja
vimus atėjo pažiūrėti, ji pati pa
rodė jiems stiklinaitę su nuodais 
ir tuojaus potam numirė.

* Trūkis (treinas)geležinkelio,
einantis į Denver ir Colorado 
Springs, pradėjo leistiesi į atsiran
dantį ant kelio tunelį.Tuom tarpu 
vienas vagonas, kurisai buvo atsi
kabinęs nuo trūkio, bėgdamas pa
kalnėj, pavijo trūkį ir druezei su
davęs į galą,
szėnių. Du vagonai 
kai sudaužyti; 12 
žmonių tapo sunkei 
kuriu dalis, pagal 
gydytojo, turėsent 
mažiaus sužeistųyra 10. Wisi sužei 
stiejietapo patalpinti hotelyį._

* Isz Buffalo, N. Y. raszo, 
kad niekada czia ne atsitaikė tiek 
patžudyszczių, kiek pereitą ne
dėlią. \Viens isz tokių, kuriam 
nusibado gyventi, Wal. Brodni- 
cki, pasistiprinęs saliune stikleliu 
dagtinės, szoko po bėganeziu ge
ležinkelio trukiu; antra buvo 
mergina Annie Neville, kuri nusi- 
nuodino; kitoj vėl vietoj, tarp 
savęs besipeszant užvertė lampą, 
isz ko pasidarė ugnis, nuoko sun
kei apdegė, viens isz pesztukų. 
Denny.

Teiposgi czia ant ulyczios tapo 
sawowientauczio nudurtas italijo- 
nis Gugino. Policijantas Michael 
nuszove czia savo prodėtinį siėr- 
žantą Gatlhia^užtatfri, kad Catliri 
norėja imą nuo tamystoe - prs^zt-

* Isz St. Joseph Mo. raszo, 
kad netoli Maresville, ant farmos, 
namuose Juozo Hildebrando, mo
tina nunuodino 8 savo vaikus

1 turinezius nuo 2—14 metų ir po- 
.tam ir pati pasikorė. Priežastys 
| tokio motinos pasielgimo yra, 
tiesiog sakant, badas. Wyras tos 
nelaimingos moteriszkės guli li- 
gonbutyj Kansas Cityje ; ji nega 
Įėjo tiek uždirbti, kiek reikėjo 
ant iszmaitinimo vaikų, taigi 
nusprendė, kad bus geriaus, jeigu 
jie visi numirs.

* Ant jūrių, netoli Bostono, 
garlaivys “Barustable” susimu- 
szė su žvejų laivu “Fortune” ir 
szį paskutinį paskandino; 9 
žvejai prigėrė, 17 gi iszgelbėjo.

* Isz Ogdenburg, N. Y. raszo, 
kad czia koksai W. Oswel nuszo- 
vė savo motiną, o paskui persi- 
szowė ir pats. Neturėdamas dar
bo, jisai ne įstengė iszmaityti save 
ir motiną, taigi vargas pestume 
jį į tą baisią nuodėmę.

* Musų ir lenkų žmones pri
pratę Lietuvoj ir Lenkijoj pirki
nėti viską pas žydus ir czionai 
paprastai lanko žydiszkas krau
tuves, nors tie visada stengėsi 
žmogų prigauti. Taip dabar gar
sus lenkų ir lietuvių draugas, žy
das, drapanų prekėjas Schvartz, 
isz Wilkes Barre, tapo net ap
skustas už prigavystę. Sudžia 
paėmęs nuo Schvartzo 500 dol. 
kaucijos, jį paleido.

* Isz Bone, Iova. Turtingas 
isz czia bankierius Mc Farland 
suviliojo jauną ir gražią dukterį 
farmerio Roogstero ir paskui su
viliotą apleido. Tėvas, patikęs 
ant ulyczios susiviliotoją, pradėjo 
su juom bartiesi. Laike barnių 
Farland siekė į kaszenių, turbut, 
norėdamas isztraukti revolverį, 
bet farmeris pasiskubino ir iiu- 
szowė bankieriu.

* Parkerburge W. Va. vieti
nis kalinys yra sargų dabojamas, 
nes bijosi, kad žmonės ne iszverž- 
tu laikomų czia kalinių, kuriuos 
nori lynezuoti, nes tiki, kad jie 
papildė baisią nuodėmę su dviem 
mažom mergaitėm.

* Isz Muscogee Ind. Tex. ra
szo, kad trys mylios nuo czia su
degė namai Johno Wesley’o. Ug
nyje sudegė pati sunaus namu sa- 
winįko.

* Geležinkelio trūkis einantis 
isz Wilkesbarre, ne toli Hazletono 
nupuolė į kastynę. Maszinista ta
po užmusztas, o peczkurys baisei 
sužeistas, nuo ko turės mirti. , 
Daugel keleivių teiposgi yra su
žeistu, bet ne pavojingai.

* Isz Haven, Conn. raszo, kad 
krautuvėj English & Merrick at
sitiko baisi expliozija, o potam 
namai užsidegė, Dirbo czia 20 
žmonių, bet paskui nė vieno isz 
jų jau nieks nematė, Turbut visi 
pražuvo ugnyje.

i
Simonas Ažukas, kurs dirbo 

anglekasyklose, mieste Sopris, 1 
Colorado, tapo sužeistas į koja ‘ 
kritusio isz virszaus akmens 
ir dabar guli tenykszczeme ligon- i 
butije, vienok tur viltį, kad, 
trukus, pasveiks.

ne-

visa iszmetė isz 
tapo visisz- 
keliaujenczių 
sužeistų isz 

nusprendimą 
pasimirti;

Isz darbo lauko.
—o—

Isz Columbus Ohio, 1000 kal
nakasių kastynių Morris Coal Co. 
susztrąikavo. Priežastis sztraiko 
yra, kad kompanija praszalino 
vieną darbinįką, taigi užtatai pa- 
liavė darbą visi, norėdami tuom 
priversti Kompaniją sugražinti 
prie darbo ir praszalintajį drau
gą. Tai dailus, paveikslingas pa
sielgimas darbinįkų!

Isz Milville, Rhode Island 
pranesza, kad czia 
tęs Rubber Trust” 
tas, o per tai 1000 
kosi be darbo.

Netoli Boulder __  _____
didelius plotus kvarco, tarp ku
rio atranda auksą, plotai tie trau
kėsi į keletą mylių. Auksas czia 
atsiranda vos porą pėdų nuo pa- 
virsziausir uolayra labai turtinga. 
Daugel darbinįkų czia nusikraus
tė uuksą kasti ,ir po wienai nak«- 
ėžfai atsirado Czia ’ jau; miestelis 
su’kromai®^ &Yiuhate Ir '(itoniik

Mon,!C *'*

“United Sta- 
tapo uždary- 
darbinįkų li-

CoU. atrado

Nev Yorke nusibanknitijo, vie
na isz didžiausių Amerikoj, dirb
tuvė cigarų Seidenbergo, Stief- 
fel’io & Co. Darbinįkai jos pasi
liko be darbo.

Chicagoj apie 700 tapicierių 
susztraikavo. Priežastis sztraiko 
yra tokia: kad dirbtuvėse buvo 
ne daug darbo, Unija darbinįkų 
pareikalavo, idant laiką darbo su
mažintu nuo 10 iki 8 valandų. 
Dalis fabrikantų ant to sutiko, 
bet paskui jie vėl sutarė pailginti 
darbą iki 10 valandų, perką dalis 
darbinįkų nustojo darbo. Dėl tos 
priežastės susztraikavo visi, i- 
dant tuom priversti fabrikantus 
sutrumpinti laiką darbo.

Shenandoah, Pa. darbai prie 
anglių eina gana gerai. Dirba 
po 9 adynas ir gauna pilną užmo
kestį—kompanija jau nenumusza 
po 10c., kaip tai pirmiaus dary
davo.

Chicagoj Susztraikavo darbi
nįkai biciklių dirbtuvės Ames & 
Frost, an Goose Island. Jeigu kas 
ateitų ežia į darbą, tą sargai

Wietines žinios.
—o—

— Permainydami savo adresus, 
visada prisiuskite ir seną adresą.

— Kas užsiraszo “Lietuva” ir 
užsimoka už ją $2 isz virszaus 
gauna dovanų dvi puikee knyge
les, tai yra:Sapnų knygelę ir Ka
lendorių ant 1896 meto.

— Užsiraszydami “Lietuva” ir

f Pereitą metą į Ameriką, 
vien į Suvienytas vieszpatystes 
Sziaurinės Amerikos atkako 258 
566 ateivių isz Europos. Kiek 
tame skaitliuje yra lietuvių, neži
noma, ne^ jie daugiausei pasisako 
ėsą maskoliais arba lenkais.

t Waldžios Brazilijos (Pietinėj 
Amerikoj) padarė sutartį su gar
laivių kompanijoms. Pagal tą su
tartį, garlaivių kompanijos ap siųsdami pinigus už ją,visada už- 
simą pristatyti į Braziliją 100000 dekite szioky adresu: A. Olszev-

* * aižia QA__ Tl I _

sutraikierių apgarsįs už “scabsą”. anam
Ką tik dabar gavome žinią, kad 

straikasdarbinįkų bicyklių dirbtu
vės Ames ir Frost, pasibaigė. Czia 
darbinįkai laimėjo, nes fabrikantai 
sutiko ant visko, ko tik darbi
nįkai reikalavo. Sztraikieriai nuo 
vakar pradėjo vėl dirbti. Juo
kingai iszrodė, kaip atkakus se
niems darbinįkams kraustytis tu
rėjo, taip vadinami, “seabsai” ar
ba kitaip sakant darbinįkų rei
kalų pardavėjai, nes senieje dar
binįkai nuo fabrikospareikalavo, 
idantseabsų nors ir reikėtų, nepri
imtu. Labai teisingai. Klausymas 
ar czia jie buvo nusipirkę darbą? 
Ar ne buvoczia tik musiszkiu?

Darbinįkai dirbanti prie kasi
mo Panamos kanalo susztraikavo.

Philadelphioj, Pa. nustojo 
dirbusios cukraus dirbtuvės. Apie 
10,000 darbinįkų per tai pasiliko 
be darbo.

Isz Johnston, Pa. raszo, kad 
czia susztraikavo darbinįkai 
kautynių: Jaylor & Mc Coy, Mit- 
chcll Co. ir East Coal Co. Isz vi
so sztraikuoje apie 500 kalnaka
sių.

isz wisų krasztų iszeivių/ negal 
jos wien važioti ežia italijonų. 
kurių Brazilijoj ne pageidauje, už 
tatai ui ateivių atvežimą kompa
nijoms užmokės Brazilija.

t Wienas Wenecijos fabrikan
tas dabar savo dirbtuvėj pradėjo 
dirbti audimus isz stiklo. Audi
mai tie iszrodo labai puikei: 
žvilga kaip szilkai ir taipjau 
lengvi ir minkszti, o kas geriau- 
se, kad ne reikalauje nuolatai 
skalbti, nes užtenka su szlapiu 
skuduru nuszluostyti ir drabužis 
hz jo pasiutas tampa velczystas, 
kaip ką tik iszskalbtas. Kokiu bu- 

fabrikantui pasisekė 
stiklą minksztų padaryti, neži
nia, nes ta jisai šlepe.

t Isz New Yorko raszo, kad 
ežia p. Mikalojus Tešla iszrado 
elektriszką įtaisą, su kurios pa 
gelba galima gyditi visokias li
gas. Sako buk b. bulmistras Nev 
Yorko Hewitt tapo tos įtaisos isz- 
gydytas nuo kepenų ligos. Kiek 
teisinga yra žinia apie szitą iszra- 
dimą, mes nesikėsome spiesti; 
panaszi ji labai ant apgarsinimų 
paprastų amerikoniszkų iszradėjų 
visokių stebuklingų vaistų, ku
rie ligonio tikrai apsirgusiu nie
kada negabi.

t Prancūzijoj szią vasarą bus 
įrengtos lenktynės vežimų, važi- 
nėjenezių paprastais keliais bet 
be arklių. Tolumas kelionės pas
kyrus: nuo Paryžiaus į pat Pieti
nę Prancūziją t.y. į Marsyliją.

^Visokios Žinios.
t Isz Australijos pareina 

nios apie neiszpasakytus karsz- 
czius; miestuose Sydney ir Mel- 
bourne daugel žmonių mirszta 
nuo karszczio saulės spindulių.

t Apgarsinta sudų statistika 
(žinios apie skaitliu apkaltintų) 
už 1895 m. Indijose, kraszte Azi- 
;os priklausanczeme Anglijai, nu
rodo, kad europiecziai krikszczio- 
nys, laikanti save už apszviesz- 
cziausius, ne gal czia pasigirti 
įer daug su savo dorumu ; tie ku
riuos europiecziai laiko už lauki
nius, doroje toli pralenkė ap- 
sviestus europieczius: ant 274 
europieczių iszpuola viens sūdo 
nuspręstas nusikaltėlis; indijose 
užgimę jau pasirodo doresni, nes 
tarp tų vienas nusikaltėlis isz- 
juola ant 509 žmonių; tarp krik- 
szczionių indięczių atsiranda 
viens nusikaltėlis ant 709 žmo
nių; tarp indięczių braminų ti
kėjimo—viens nusikaltėlis ant 
1361 žmonių, o tarp budistų gi 
vos—viens ant 3787 gyvento
ją

f Ant susirinkimo gydytojų 
draugystės Berlyne D-ras Gutz- 
mann parodė prietaisą, su kurios 
pagelba galima yra nuimti foto
grafiją kalbos žmogaus. Nuimtą 
tokiu būdų paveikslą kalbos į- 
pratęs žmogus gal lengvai per
skaityti. Iszradimas tasai turi dide
le svarbą prie mokinimo nebylių 
kalbėti. Nebyliai ne kalba ne del- 
o,‘ kad jie ne gal kalbėti, bet 
ėlto,kad jie,negirdėdami isz pats 

maženš, nežino kaip kalbėti, ne 
galiszmokti kaip reikia tarti.
f, t Chinųose (Czainijoj) rengėsi 
.tajsyti upivąraitėtą, ant paveik- 
ste ieuropdisakų.^Rektoriumi- to 
ntftfjo hnrveršitėto-1 btrs amerikie
tis Karolius Tinney.

ži-

Paminėjimas musų pra
eitos.

14 Gruodžio pereitų metų pa 
sibaigė szimtas metų, kaip Lietu
va tapo prie Maskolijos priskyr- 
ta. Isz kraszto Lietuvos, lietu
vių užgyvento, tapo isz pradžių 
maskolių padarytos dvi guberni
jos: Wilniaus ir Slonimo, lietu
viszkas gi krasztas Suvalkų, gu
bernijos tapo Prūsams ataduo- 
tas.

Maskoliai tą paminėjimą ap- 
vaikszcziojo iszkilmingai, mes gi 
isz to priskyrimo ne apturėjome 
nė jokios naudos: valdžios Mas
kolijos per tą szimtą metų įsten
gė mus apdovanoti begaliniu 
skaitliumi visokių panezių ir už
draudimų; laukas musų uždarbio 
tapo valdžių susiaurintas, ap- 
szvietimas žmonių, galima saky
ti, pasiliko su visų apstabdytas 
per uždraudimą lietuviszkos 
spaudos ir lietuviszkų mokyklų 
Mes per rą laiką ir beveik nieko 
ne padarėme ant numažinimo į- 
tekmės tų piktų mums valdžių.

Dienoje apvaikszcziojimo mu
sų prie Maskolijos priskyrimo, 
maskoliszki laikraszcziai atsilie
pė su savo užmanymais kaip Lie
tuvą wisiszkai sumaskolinti; nu
rodė jie reikalą apdovanoti mus 
dar naujais paneziais. Užmany
mai daugumo maskoliszkų laik- 
raszczių trauke vis į vieną pu
sę: jie sako, kad ant sumas- 
kolinimo lietuvių reiklainga 
vien patraukti į Lietuvą masko
lius isz rytų, atėjūnams paleng
vinti pirkti Lietuvos žemę. Tai
gi, idant prekę žemės dar labiaus 
numuszti, reikia, pagal jų nuo
monę, uždrausti visai lietuvėms 
katalikams ją czia pirkinėti.

Kaip lietuviai ant tokių užma- 
nimų atsiliepe?— Jie paprastai, 
jeigu turi kiek skatiko, stengėsi 
su jais į Ameriką iszsikraustyti 
ir czia pirkinėti, kur tolimuose 
vakaruose farmas, neretai mokė- , 
darni už jas dvigubai brangiaus 
neug tą galėtu Lietuvoj padaryti. ( 
Lietuvos gi žemė, tokiu budu, ( 
tampa palikta vicp besotystei 
maskoliszkų administratorių ir jų , 
pfdteguotų ateivių isz rytmes

* I Masto Ii jos

i: A. Olszev- 
skis, 954—33rd St., Chicago, III.

— Į krautuve auksinių iszdir- 
bimų ant Madison ui. Bergerso, 
kada tasai iszėjo ant vakarienės, 
įsiveržė vagys per langą ir isz- 
neszė visokių daigtų, vertės 500 
dolierių.

— Maszinistas mesinyczios 
Svifft’o&Co. apskundė kompa
niją užtatai, kad, jam betepant 
masziną, jis tapo rato pagriebtas, 
kuris sulaužė jam deszinę ranką. 
Užtatai pareikalavo nuo kompa
nijos iszmokėti jam už ranką, kurią 
nužudė tik pertai, kad ratas ne 
buvo gerai uždengtas. Sudžios 
pripažino anam maszinistui teisy
bę ir nusprendė kompaniją ant 
iszmokėjimo 10,000 dol.

— 16 metų vaikinas Syber, ei
damas namon, tapo nežinia keno 
užpultas ir baisei subadytas; gal
va jo likosi suskaldyta. Kas yra 
užpuolikai ir už ką užpuolė—ne
žinia;-^pasirodo vien, kad tai ne 
buvo vagys, nes nė laikrodžio, 
nė pinįgų ne atėmė.

— Muzikas, lenkasPadarevski, 
už du koncertu duotu Chicagoj 
surinko 16,000 dol. Isz viso-gi 
nuo Lapkriczio pereito meto iki 
dabar, t. y. į pustreczio mėnesio 
uždirbo Amerikoj dailius pinįgus 
—su virszum 100,000 dol.

— Saliunįkas A. Johansen, po 
nr. 3838 Cottage Grove avė., ta
po atrastas savo namuose ne gy
vas, patigi jo apsvaigusi. Atsi- 
gaivalevisi pati iszpažuno, kad 
czia įsiveržė trys nepažįstami vy
rai, užmetėabrusąirprimusze pa
liko; turbut jie ir jos vyrą nu
žudė. Policija suaresztavo tuo- 
jaus visus tuose namuose apsigy- 
venusiiis.

— Namuose 316 Clark ul. tapo 
policijos, atrasta, antra jau szįme- 
tą Chicrigoj, vagy stos mokykla. 
Wienas isz policijantų persirėdęs 
vagimi prisirarzė už mokintinį 
tos mipkyklos ir tokiu budu jam 
pasisekė viską gerai isztirti ir 
suaresztuoti paskui ne tik profe
sorius, bet ir studentus tos vagy
stes akademijos, kurių czia buvo 
net 22.

— Isz priežastės nedatekliaus 
pinįgų miesto kasoje ir pertai ne
galėjimą iszmokėti gazo dirbimo 
kompanijoms už sužibinamą gazą, 
skąitlios ulyczinių žiburių tapo 
sumažintas ant 2,300. Daugiausei 
liampų paliaus žibėję ant Michi- 
gan av. nes 300; ant NVashington, 
Jackson ir Ashland bulvarų—Ž79. 
1895 m. miestas iszleido ant ga- 
zinių liampų 719,000 dol. nors 
miesto kasoj ant to te buvo 125,- 
000 dol. paskyrta.

— Chicagoj ant szių metų ta 
po miesto 6062 iszduotų dalei 
dimų užlaikyti vietas pardavinė
jimo visokių gėrymų, be priskai
tymo prie to tų 400, kuriuos nori 
įsteigti alaus leidinyczios. Perei
tą metą iki tam laikui buvo isz
duotų 4200 daleidimų. Isz viso 
iki 30 d. Lapkriczio pereitų me
tų miestas davė 6502 daleidimus 
užlaikyti vietas pardavinėjimo 
gėrymų. Taigi yra czia gana kur 
pasidrūtinti ir pasiraminti.

— Salėje prie saltuno po nr. 
357 N. Ctrpenter ul. užlaikomoj 
lenko Juozo Mizros, susirinkę czia 
dėl szokių lenkai tarp savęs su- 
sipeszė. Wiens isz besipeszanczių, 
Juozas K ai os, tapo sunkei sužei
stas. Ant rėksmo czia besipeszan? 
ežių atėjo isz pradžių 2 poh- 
cijantai, liet tuodu neistengė mu- 
sztinių apstabdyti, tai pasikvietė 
dar 3, Taigi H rauge jau pasisekė 
suaresztuoti besipeszanczius, o su 
jais" ir^avfnįką

— Ant ėinanczių namon: len- 
ko Kalaso ir Wiliamo Greenber 
go ant Madison ui. užpuolė trys 
lauferiai. Parodė jie Kalasai ir 
Greenbergui ant krutinės priseg
tus policijantų ženklelius ir pa- 
klausė ar juodu turi revolverius; 
anuodu atsakė kad ne turi, bet tie 
newa policijantai žodžiui nepasi
tikėjo, tik iszkrate keszenius ir 
tuom persi tikri ne, kad anuodu 
isz tikro revolverių ne turi, pasi
traukė. Tik po pasitraukimui tų 
jieszkanczių revolverių anuodu 
žmonelės persitikrino, kad jau ke- 
szeniuose jų trūksta ne vien revol
verių bet ir masznelių su pinįgais.

— Kas isz kokios nors priežas
ties negawote lietuwiszko Kalen
doriaus, tai atsiszaukite, o jeigu 
da laikas prenumeratos bus neisz- 
sibaigęs, tai prisiusime. Kurių 
yra iszsibaigęs, lai meldžeme 
ant toliau užsimokėti, o teipogi 
gausite Kalendorių.

— Pirmas lietuviszkas saliunas 
Chicagoje L. Ažuko, ponr. 3301 
Auburn avė. ir kerte 33czios 
arti lietu viszkos bažnyczios. 
Užlaiko viską czystai ir puikei. 
VVisada szaltas alus, puikus li
keriai ir kvepenti cigarai. Užlai
ko puikia salia dėl mitingų, vese- 
liju ir kitokių zobovų. Jeigu isz 
kito miesto atvažiuoja lietuviai, 
gali atsilankyt ir spakainiai per
nakvot, teipogi ir rodą gaut.

Mitingas.
Subatoj, 25 Sausio, pusiau 8tą 

valandą vakare, salėje J. Mou« 
deikio, po nr. 584 So. Jefferson 
st. kerte 14th PI., lietuviai 7tos 
wardos laikys palitikiszką mitin
gą, ant kurio yra užpraszomi su
sirinkti kuoskaitlingiausei.

Komitetas.

Del žinios sąnariams D-tes 
Sz. Kazimiero.

Naujas protokolinis sekretorius 
chicagmės Dr-tės Sz. Kazimiero, 
paduoda, dėl žinios sąnarių tos-gi 
draugystės, savo adresą, idant vi
sokiuose reikaluose žinotumėt 
kur atsiszaukti. Adresuokit teip:

P. Jonaitis,
29 Cieaver St., Chicago, III.

Naują Buczernę.
Uždėjęs naują lietuviszką mė1- 

sinyczią (buczernę) ir grosernę, 
ant Laurel st., ponr. 3327, užlai
kau sviežiausius tavorus ir par
duodu viską pigiau kaip kitur. 
Dėlto užpraszau visus lietuvius 
su visokiais pirkimais atsilankyti 
pas mus, o gausite geresnį tavo- 
rą ir už pigesnę prekę k ai p kitur. 
Teipogi, ant pareikalavimo, pri- 
statom visokius daiktus kožnam į 
namus savo kasztu.

Jonas Toleikus, 
3327 Laurel St.,- Chicago, III.

Chicago, III., 17 d. Sausio, 6 walan- 
da ryto, eidamas į darbą, ant ulyczių 
16tos ir Union av., tapo nelaimingai 
trūkio užmusztas Jonas Dargis ant 
geležinkelio. Sargas geležinkelio atra
do jį da pusgywį su nukirstoms ko
joms ir wisą sudaužytą. Paszaukė pa- 
liciją, kuri dar įstengė iszklausti jo 
wardą ir adresą. Nuwežė į pavieto 
ligonbutį ir tenai jisai, po valandai, 
numirė. A. a. Jonas Dargis paėjo isz 
kaimo Lauros, paw. Szaultų. Kauno 
rėd. Turėjo 3(5 metų amžiaus; buwo 
dar nevedąs. Jau szesztas metas kaip 
Amerikoj gyveno, bet buwo vargin
gas ir pinįgų neturėjo nė ant savo 
laidotuvių. Mėnesį laiko priesz savo 
smertį prisirasze prie Simano Dau
kanto draugystės, pagal kurios kon
stituciją tapo paskyrta $30 isz drau
gystės iždo ant pagrabo; o apart to, 
jo draugai surinko nuo žmonių $28 ir 
tokiu budu pereitą utarniką tapo grą
žei, katalikiszkai palaidotu:

Gentės ir pažįstami ji*, yra užpra- 
szomi atsidusti prie Dievo už jo 
duszią. t

PAJIESZKOJIMAL
Pajieszkau savo pusbrolio Sta

nislovo Janpegio, paeinanezio 
isz Suvalkų rėd.^Starapolės 
paw., gmino Budos, kaimo Pap- 
lupisz^ių. Jjs pats ar kitas teiksis 
duot žinią ant adresb szito: .

Motiejus I^atasziųs, '? •
Box 636, ’ * New Castle, Del.



LIETUVA.

ISTORIJA

Suwienytu Walstiju
AMERIKOS.

Į kas ir jis nekliudė didžiausio klausimo, kuris a- 
Igitavojo vieszpatystia.

Percielus menesius, kurie pasitaikė terp nomi- 
minacijos tu kandidatu ir ju rinkimu, ėjo politisz- 
ka ko^a, kuri atsižymėjo nepaprastu trukszmu. 
Rinkimai atsiliko 6 d. Lapkriczio 1860 m. Ta nak
ty pasklido telegrafai kiaurai per visa Unija, jog 
republikonai pergalėjo ir jog Abrakam Lincoln li
ko prezidentu Suv. ^Valstijų.

ATYDA: — Rinkimo balsu buwo: Del Lincolno 189; dėl 
Breckinridge 72; dėl Bell 39 dėl Douglas 12. Populariszku bai
sa buwo: Del Lincolno 1.857.610; dėl Breckinridge, 847.953; 
Oouglas, 1.365.976; Beli, 590,631

Ne gali būt abejones, kad laikuose aprinkimo 
Lincolno, skaitlingesnis daugumas Amerikos žmo
nių, sziaureje ir pietuose, vienintelei mylėjo U- 
nija (vienybia) ir norėjo geriau matyt ja pareme- 
,ma per jeib kokia auka. Davadu to yra, kad dides
nis skaitlius balsu ant prezidento gynezu, buvo 
mestas dėl konservą t y v isz ku kondidatu.

Tikrai ant abieju pusiu buvo didvyriai: sziau
reje buvo teip vadinami “Abolitionistai”, kurie 
buvo pasiszventia visiszkai panaikinti vergu- 
via, ne žiūrint nors Konstitucija ir vieszpatyste 
butu sugriautos per ta!i. Bet ju buvo labai mažas 
skaitlius ir eme maža dalivuma rinkimuose. Pie
tuose buvo kita neženklyva partija didvyriu, 
kuriu nieks daugiau ne apėjo, kaip tik matyt pie
tus atskirtus nuo sziaures.

Aprinkimas p. Lincoln buvo ženklu ant vei
kimo vadovams atskalunu.

South Carolina užkaitino judėjimą. Konven
cija su&irinko ir, 20 d. Siekio 1860 metuose, visu- 
pirmu panaikino susirįszima South Carolinos su 
Unija, pagal paduotas tiesas kaslink atsiskyrimo, 
kurios tiesos tapo vienbalsei priimtos.

Paveiksią South Carolinos, greit seke ir ke
lios kitos pietų valstijos — menesyje Sausio 1861 
m.: Mississipni, Alabama, Florida, Georgia ir 
Louisiana, ir 1 d. VVasario — Texas, teip kad pa
staroje dienoje septynes medvilnines (bovelnines) 
valstijos atsiskyrė no Unijos.

Stovis, paimtas per prezidentą Buchanan, 
buvo toks, kad nei jis, nei kongressas ne turėjo 
tiesos per šyla spirtie valstija prie prisijungimo.

Konservativiszki vyrai, Sziaureje ir Pietuo
se, tikrai dar tikėjosi, jog kokia nors santaika su
ves in vienybia atsimetusias valstijas., Laike 
žiemos skaitlingi pasiryžimai buvo atlikti, idant 
atverstie ant szitokios santaikos; bet jie nuėjo ant 
nieko.

4 d. Wasario 1861 m., konvencija atsimetu- 
siu valstijų susirinko mieste Montgomery, Ala- 
bamoje ir ten priėmė konstitucija ir parengė ran
da po vardu Konfederatiszkos Walstijos Ameri- 
ke (Con tederate States of America). Jefferson 
Davis, pastaras Suv. Walstiju senatorius, isz Mis- 
sissippi, tapo iszrinktas ant prezidento ir Alexan- 
der H. Stephens, isz Georgijus, vice-prezidentu.

Atsiskyrusios valstijos užgriebė daugiausei 
fortu, arsenalu, prekybiniu namu, laivu ir kito
kiu federaliszku turtu, kurie buvo viduje ju rube- 
žiu. Laike invedimo prezidento Lincoln’© 4 d. Ko 
vo 1861 metu, pietuose užsiliko Suvienitu Wal- 
stiju zylos tiktai tvirtyne Fort Sumpter Charles- 
tono Uuste, tvirtyne Fort Pickens, arti Pussalio 
ir

(Tasa.)
Prieszingi interesai ir jausmai dėl verguve* 

atvede iki ilgu politiszku kovojimu. Szita^ gin- 
czas prasidėjo ape 1820 m. su teip vadinamu 

„“Missouri Compromise”. VVistai augo kartume me
tas no meto ir ant galo daejo iki atsimetimo Pieti
niu Walstiju. Peržiuresime žingsnius szitu politi- 
kiszku imtin u. — Tie žingsniai yra:

“Missouri Compromise (Santaika).— Szita 
santaika, kaip mes jau mateme,isZaugo no gvoltau- 
nios agitacijos kaslink verguvės klausimo, kuris 
sukrėtė visa kraszto, 1820 mete, kada pridėjimas 
Missouri prie Unijos kaipo M alstijos invyko. 
“Missouri Santaika”, buvo mislijama, padės viso- 
tina gala ginezui terp verguviszku ir prieszingu 
verguvei valstijų; bet potam pasirodė, jog tuom 
ne buvo užganėdinti ne Sziaure nei Pietus. °

II. Fugitive-slave Act.— Szitas įstatas, Už
duotas per Kongressa 1850 m. davė galybe val
donams sugautie savo vergus, pabėgusių^ in liue
sas ^Valstijas. Tas buvo patiktas su dklelru pasi- 
prieszinimu Sziaureje.

III. Panaikinimas Missouri Santaikos įstato. 
— 1854 m. perstatytas per Senatorių Stephen A.

Dou^ las bil las, panaikinantis” Missouri Compromise 
tapo iszleistas per Kongresą. Szitas aktas, kuris 
turėjo sau už užduote suorganizuota territoriszka 
randa dėl Kansas’o Nebraska, leme, jog žmonija 
tu teritorija galėjo liktie liuosybeje dėl prijenumo 
ar atmetimo verguvės, kaip jiems patiktu.

V. Surengimas Republikonu Partijos.— 
Panaikinimas “Missouri Santaikos” padare didy 
triukszma kiaurai Sziaures. Tai davede iki paren
gimo naujos partijos, pramintos Republikonu parti
ja, kurios virinusia užduotia buvo prieszintiesi pa- 
siplatinimui verguvės.

V. Kovojimai Kansase.— Siovis, in koky bu
vo instumta Terrritorija Kansas per p. Douglaso 
billa, kaslink verguvės klausinio, apwe rte žeme

apvaldimo. Istorija szitu kovojimu buvo jau ma
tyta. Ta rybine kare patarnavo dėl tolesniu apkar- 
tinimu Sziaures ir Pietų.

VI. POLITIKISZKI KOVOJIMAI 1856 METU—Ptie- 
žasezia kovu 1856 metuose buvo verguve, kuri 
pagimdė dwi prieszingas partijas laike rinkimu 
prezidento: John Fremont buvo kandidatu Re- 
publikonu, Buchanan gi Demokratu. Demokratai 
pergalėjo; bet pajiega prieszvarguvines partijos 
pasirodė ant fakto, kad Fremont gavo su vir 
szum 1.300.000 balsu.

VII. 1857 Augszcziauses sūdąs Suvienitu 
Walstiju nutarė, kad instatas “Missouri Compro 
mise” buvo prieszingas konstitucijai ir kad val
donai vergu gali ingabentie sawo vergus in jeib 
kokia valstija Unijos. Pietiniai gyventojai žiūre- . 
jo ant to, kaipo ant savo tiesu, paremtu ant konsti
tucijos; bet Sziaure leme tai kaipo kuniszka in ve
dima verguvės kiaurai visu Walstiju ir kaipo 
apvertima tos isz vietines in tautiszka institucija.

^Tūlose sziaurinese valstijose tapo iszduoti instatai 
“Personai Liberty Lows” (Ypatiszkos Liuosybesl 
įstatai), pripažįstanti liuosybia vergams, kurie in 
eitu in ju rubežius. Szitas labai atsiliepe ant pie
tiniu gyventoju, kurie Sake, jog jie buvo iszti- 
kemi sziaures gyventojams, kaslink pildimo su 
tikmes (compromise) 1850 metu.

VIII. John Brovno Pasikėsinimas. — Rude ' 
nyj; 1859 m. isztiko priepuolis, kuris pad irę bai
su trukszma ir kartumus pietuose. Tai buvo pik- i 
tas užmatomas, paimtas per viena seny, vardu

• John Brovn, kuris, su savo sūnumis, pakele ka- 
riszka trukszma rubėžiuose Kansas. Jo užmato
mu buvo atliuosuotie pietinius vergus. Tik su 
dvideszimts vienu pasekėju jispasikėse užgrieb- 
tie Suv. VValstiju arsenala mieste Harper’s Fer- 
ry, ^Virginijoje, 16 d. Spalio 1859 m. Bet szieze 
jis ir jo partija tapo pergalėti per valstijonis ir 
federaliszka kariuraenia. Daugiau maisztininku bu
vo užmuszta. John Brovn ir szeszi isz jo paseke 
ju tapo sūdyti ir apkaltinti ir liko pakarti 2 d 
Sausio 1859 metu. Szitas maisztas patarnavo už 
degtie protą pietiniu gyventoju; dėl to kad, nors 
didesne dalis žmonių sziaures dikezei peike pasi
elgimą Brovno, vienok jo darbas buvo guodoja- 
mas no pietiniu, kaipo naturaliszka pasekme dok
trinos liuosybes—žemes (Free Soil doetrine).

Tokis buvo stovis dalyku kraszto, kada atė
jo laikas pastatimo kandidato ant prezidento, dėl 
užėmimo vietos Buchanan’o; pavasaryj 1890 me
tu žmones pasidalino in keturias partijas ir kiek
viena partija pastate savo kandidato ant preziden
to, idant reprentuotu jos principus.

Szitie kandidatai ir ju mieriai buvo: —
I. Brekinridge, kandidatas Pietines Demo

kratijos. Mieris: Jeib kokis ukesas turi tiesa persi- 
keltie in jeib kokia territorija, paimdamas su savim 
visa savo nauda, o taigi ir vergus ir kongresas pri
valo užtartie tiesas vergu valdonu visose territo- 
rijos.

II. D o u g la s, kandidatas Sziaurines Demo
kratijos. Mieris: Werguve ar verguve jeib kokio
je territorijoje yra vientik baltųjų gyventoju ter- 
ritorijos užduote. Jie gal turetie tai, jeigu jie pri
pažins, ir nei kongresas, nei gyventojai vieszpa
tystes, plotuose tos territorijos, ne turi jokios 
tiesos kisztiesi in ju reikalus.

III. Lincoln, kandidatas republikonu par
tijos. Mieris: Nėra jokio instato dėl verguvės ter- 
ritorijose ir nėra jokios galybes investi toky in- 
stata, ir kongresas privalo uždraustie tai artoi at- 
mestie tai no kiekvienos Federaliszkos territdrijoa.

IV. Bell, kandidatas Unijos konstituoijonisz 
kos partijos. Mieris: “Konstitucija vieszpatystes, 
Suvienijmas Walstiju ir iszpildimas istatu”. szitas 
mieris ne buvo pilnas, arba jeme nenusprenstavis-

Politikiszki nusldawimai 1861 m.
Abrakam Lincoln tapo investas in preziden 

tystia Suv. Waltiju, 4 d. Kovo 1861 metuose. 
Hannibal Hamlin, isz Maine, tapo aprinktas vice 
prezidentu. /

Savo invesdineje kslboje prezidentas Lincoln 
nurodė ant didžiu klausimu kaslink vieszpatystes. 
Jis apreiszke, jog joke valstija ne gal istati- 
m isz kai atsitrauktie no Unijos, atsisakė litetie ver- 
guwystes Pietų ir prižadėjo laikytie ir valdytie 
vietas ir turtus, prigulinezius prie Federaliszko 
rando pietuose, tai yra, tvirtynias, arsenalus ir 1.1., 
kurie buvo užgriebti atskalūnu.

Atskalūnai suprato ta kalba kaipo nurodyta 
kares ženklą. Pietinis kongressas mieste Montgo- 
mery pradėjo organizuotie armija. Daug gimusiu 
pietuose oficieriu isz Suw. Waisti j u armijos ir lai
vines pristojo in Konfederaliszka tarnystia. Je>- 
nerolas Beauregard buvo pastatytas in komanda 
pajiegu skaitliuje ape keturis tukstanezius vyru, 
kurie jau apstojo tvirtynia Fort Sumpter, Char- 
lestono uoste.

Fort Sumpter buvo laikomas garaizono isz 
asztuones deszimts vyru, po majoru Anderson. 
Laike atsimetimo South Carolinos, Gruodžio men., 
1860 metu, jis tapo pastatytas t virtinėje Fort 
Moultri, bet po keliu dienu jis isztrauke in Fort 
Sumpter, kaipo vieta didesnes apsaugos.

Kada Prezidentas Lincoln tapo investas, pa
dėjimas buvo tokis, kad Fort Sumpter netrukus 
turėjo būt apleistu dėl stokos provizijos; arba 
randas Washingtono galėjo dastatytie reikalin
gus dalykus ir eudrutintie kariumenes pajiegas 
tvirtyneje Fort Sumpter.

Isz pradžių prezidentas ir jo rodauninkai mis- 
lijo atimtie garnizona isz Fort Sumpter ir pieti
niai kommisionieriai, kurie b nvo nusiunsti in Wa 
shingtona, suprato, kad randas Washingtono ne 
mielina sudrutintie tvirtynes. Bet anksti Balandy
je tapo nutarta iszsiustie laivynia su reikalingais 
dalykais prie Majoro Andersono.

Kaip tik tas nutarimas tapo žinomu, Beaure
gard gavo paliepima no Montgomery valdžios rei- 
kdautie apleidimo Fort Sumpterio. Jam buvo 
prisakyta, joigu tai reikalavimas nebus užganėdin
tas, atstumtie juos per prievarta.

Reikalavimas tapo padarytas po pietų 11 d. 
Balandžio. Majoras Anderson atsisakė pristotie. 
Anksti ryto 12 d. Balandžio, ugnis tapo paleista 
ant Fort Sumpter isz batteriju, kurios btnyo ap
statytos aplink tvirtynia, bombardavojimas tęsę
si per trisdeszimts keturias adynas. Galop to laiko 
Tvirtyne tap^ majoro Andersono ataduota. 13 d. 
Balandžio.’ Yra tai žeiikly vas faktas, kad ant.Ja 
kios puses ne buwo nei vienas nžmusztas.

(Toliaus bus.)

APIE

ŽEMU ir KITUS SWIETUS, 
JŲ BUWI ir PABAIGA.

Pagal Heilperną.

(Tąsa.)
Persitikrino, 

kad ne saulė, ir žvaigždės bėgiojo aplink žemę, bet 
ji pati sukinėjęs! nuolatos aplink savę taip, kaip 
kad isz tikro ji turėtu eszi per sawo vidurį, nuo 
sziaurių iki pietų ir aplink ją suktųsi. Žinome, kad 
isztikro tokios ėszies nėra, sakome tik dėlto, kad 
ji apie savo ėszį sukasi, kad tai mums lengvinus 
tą suprasti. Taigi žėme sukasi aplink savo eszį ar
ba pati aplink savę, taip kaip ir waikų pasuktas 
vilkelis, arba kaip ratas ant savo ėszies užmau 
tas aplink tą ėszį, Žemė sukasi aplink sawe labai 
greitai, bet kad ji yra labai didelė, tai pakol vi
sai apsisuka, pereina 24 valandos. Ta puse žemės, 
kuri yra į saulę atkreipta, yra jos spindulių a|> 
szviesta ir ant tos puses yra diena, kita gi pusė, 
nuo saulės nukreipta, atsiranda szeszėlyje, nes spin
duliai saulės perdėm persigriebti’ negal ir dėlto 
toje pusėj yra naktis. Ant paviekslo medžių tan 
kumyoe arba triohoje su langais taiposgi yra sze- 
szelis, bet visgi neteip tamsu kaip naktyj, nes ežia 
spinduliai szviesos nuo saulės įsigriebe per langus 
ir per tarplapius: nors jie tiesiog užsilaužę ne gal 
visko lygei apszviesti, bet visgi, rasdamiesi arti, 
apszvieczia ir platesnį ruipią; nusileidus gi saulei 
ir juo ji toliaus nuo musų žemės pavirsziaus nuėjo, 
jau jos spinduliai negal musų kraszto užgriebti nes 
randasi toli.

Ratas ant 2 paveikslo rodo mums žemę, bruk
sznis einantis nuo A iki B rodo mums vietą aszies, 
apie kurią sukasi žemė, tamsioji pusė yra nuo 
saulės nukreipta, szviesioji gi prie jos atsikreipusi)?

t virty nes szalyje pietines Floridos.

PaweiK»ivlii> autra*.
Bet kad žemė nuolatai sukasi, taigi ir toje, dabar 
tamsumoj atsirandanti jos pusė įkreipesi isz palan- 
gvo į saulę ir pamaži būva jos spinduliai^ užgrieb
ta. Tokiu budu kiekviena vieta ant žemės į 24 va
landas būva į saulę nukreipto ir vėl nuo jos atsi
kreipusi; taigi kiekvienoje vietoje bus tai diena 
tai naktis; saulė ne visada gal į tokį laiką savo 
spinduliais užgriebti tik vietą apie suplotuosius 
žemės galus, tai yra apie žemės polius, deltogi ežia 
būva taip naktys begalo ilgos, kaip dienos, žiū
rint ant to, koke yra dalis metų. Taigi matome, 
kad visoki žemės krasztai vieną syk turi dieną, 
tai vėl naktį, nors saulė stovi ant vietos ir netu
šti kinėje aplink žemę. Jeigu paimtume obuolį, ar
ba kokią apvalią kulką ir laikytume ją naktyj 
priesz uždegtą žvakę ir nuolatai tą obuolį ar kul
ką suktume aplink; tai labai lengvai suprasti ga
lime, kaip tas viskas atsitinka. Kaip žvakė, taip ir 
saulė stovi ant vietos, nė užteka nė nusileidže tik-

I tai žemė sukasi aplink, o ir mes žmones, žvėrys, 
j triobos, kalnai, vandens, medžiai ir viskas, kas 
tik ant žemės yra, sukamėsi’drauge nežinodami nė 
ne jausdami to. Jeigu važiujeme geležinkeliu, ro
dosi mums, kad triobos, medžiai auganti, stulpai 

I netoli kelio stovinti bėga^dar aiszkiaus toksai 
paklydimas duodasi matyti plaukent ant laivo, 
jeigu žiūrime į vandens pavirsziu: rodosi mums, 
kad vilnys vandens nuo laivo bėga, patsai gi lai
vas, rodosi stovi ant vietos; teipogi ir žiūrint į 
saulę, žvaigždes rodosi mums, kad jos bėga isz ry 
tų į vakarus, o žemė stovi ant vietos, tuom tarpu 
gi tie daiktai stovi ant vietos o mes ir žemė drau
ge ritosi aplink nuo vakarų į rytus. Galima su
prasti, kad saulė negal apibėgti apie žeme, į 24 
valandas, nes pirmiausei saulė yra daug 
didesnė už žeme, o paskui ji yra 20 milijonų my
lių nuo mus, taigi, jeigu reiktu jai apibėgti apie 
žeme, turėtu ji atlikti kelią 3ir vieną deszimtąsyk 
didesnį, neng toluma jos nuo žėmės, t. y. .apie 125 
milijonus musiszkių mylių į 24 valandas; taigi 
po 1400 musiszkių mylių į kiekvieną sekundą, 
kas yra negalimu daigtu. Ziuome gerai, kad jeigu 
uždegę briežiuką, suktume gre tai į ratą aplink; tą 
syk nematome briežiuko, tik szwiesu ratą, taigi 
saulė, jeigu suktųsi apie žemę, turėtu bėgti su daug 
didesniu greitumu, turėtu daryt taip jau szviesu 
ratą aplink žeme. Žvaigždės atsiranda dar daug 
toliaus nuo žemės neng saulė, taigi turėtu atlikti 
apie žemę dar didesnį kelią, taigi turėtu l»ėgti dar 
daug greieziaus. Apart to dar: vienos žvaigždės 
yra areziaus žemės-, kitos gi toliaus, mes gi matome 
kiekvieną dieną jas užtekančias ir liusileidzenczias 
drauge viename laike, taigi vienos turėtu bėgti 
palengvinus, kitos gi ant tiek greieziaus, kiek jos 
toliaus nuo žemės atsiranda, kas .būt jau tiesiog ne
suprantama. Žvaigždės, kaip toliaus pamatysime, 
yra daug už žemę didesnės, tūlos isz jų vėl ir už 
saule didesnes, iszrodo jos imįžps įtik per tai, kad 
jos labai toli nuo žemes. T aigi tiesiog yra daigtu 
ne galimu, kad tiek labai didelių sk ietų sukinėtųsi 
apie mažą žeme ir tai dar su tokiff nesuprantamu 
mums greitumu- Wisi tie atsitakifnai, apie kuriuos 
kalbėjome, kaip užtekėjimas irdiusileidimas saulės, 
žvaigždžių, permainos dienos į naktį ir t. t. leng
vai bus suprasti, jeigu patikėsime, kad saulė ir 
žvaigždės stovi ant vietos, tik žemė sukasi ap
link savą, arba apie savo nematomąją aszį, nes 
tą syk žemė nereikalaus ir bėgti su tokiu dideliu 
smarkumu, bet tik sykį į 24 valandas apsisukti ap
link sawo aszį.

; KAIP GREITAI ŽEME SUKASI?
« Žinome kaip didelis yra apskritys žemės, žino

me taiposgi,' kad ji apsisuka aplink savo aszį į 24 
valandas. Isz to labai lęngvai galime aprokuoti su 
kokiu greitumu Ji sukasi, i Žinome jau, kad apskri
tys tięp • ekvatųrunuJ arba ties viduržemiai u ratu 
turi 5400 muiisuiių mylių; tai kiekviena vieta 
žemės ties tuom nematomu ratu- turi apibėgti 5400 

| mylių arba 132000000 pėdų į 24 valandas arbu į 
86400 sekundų, tai per vieną sekundą apibėgs 

86400 kartų mažiaus arba 13200001)0:86400 pėdų, 
arba isz viso 1531 pėdą. Kulka iszszauta isz kar- 
nuolės bėga greieziaus. Tai ne labai greitos bėgi
mas, vienųk suprantamai mums iszaiszkina 
jisai dėlko ant* žemės vieną syk turime naktį, tai 
vėl dieną, kodėl rodosi mums, kad saulė, mėnu
lis ir žvaigždes nusileidže ir užteka ir daugel kitų 
atsitikimų,

KAS MUŠTO ISZMOKINO?
Pinniausei suprato ir kitiems apreiszke, kad 

žemė sukasi apie savo aszį ir iszaiszkino priežastis 
apsireiszkimų, kuriuos vadiname užtekėjimu ir 
nusileidimu saulės, buvo kunįgas, lenkas ir gydy
tojas Mikalojus Kopernik, gimęs 1473 m. mi
ręs gi 1543 m. t. y. jau 350 suvirszum mėtų at
gal. Jisai su pasiszMintim u tėinijo kelius dangisz- 
kų svietų, jų krutėjimą, taigi užsiimdavo mokslu 
apie tuos dangiszkus svietus, arba kaip jį vadi
na astronomija. Wisą savo gyvenimą ant to 
paaukavo ir aut galo atrado teisybe, kitiems ne
suprantamą. Nelengvai vienok žmones suprato tą 
jo mokslą. Daugel laiko perėjo, pakol žmonės su
lindo ir persitikrino apie jo teisingumą. Sząndien 
nėra jau apszviesto žmogaus, kurisai kunįgo Ko
perniko mokslo ne pripažintu. Nemažos tai reikė
jo iszmiuties ir darbo, idant tą viską isztirti. To
dėl sziandien kunįgą Koperniką laiko už vieną isz 
didžiausių mokslinczių, k,oks kada nors buvo ant 
svieto. Jisai dar iszaiszkino ir daugel kitokių svie
to apsireiszkimų, kaip antai jis patėmijo, kad že
mė ne tiktai sukinėjęs! apie save, liet kad jijė ke- 
liauje nuolatos aplinkui saulę, bet apie tai toliaus 
pakalbėsime.

KODĖL ŽEMES GALUOSE ARBA POLUOSE YRA 
SZALTA?

Kalbėjome jau kelissyk, kad abiejuose žemės 
galuose, arba poliuose yra szaltis ir amžina žiema, 
ties ekvatoriumi arba viduržeininių ratu nuolati
niai karszcziai ir amžina vasara. Kodėl teip yra? 
Juk visa žemės kulka yra apszviesta saulės spin
dulių ir tai viena, tai kita jos szalis yra szildoma 
kas 12 valandų? Lengva bus tą suprasti. Tegul 
mums rodosi, kad ant 3 paveikslėlio tiesus bruk
sznis, arba linija bėganti nuo Ii te ros A iki B rei- 
szke kokį nors daiktą, ant paveikslo, lentute ar
ba popieros laksztą, o briukszniai bėganti isz sza- 
lies ir pabraukti sutraukomis, o ne be pertrūkio.rei- 
szke mums szviesos spindulius, puolanczius ant tos 
lentutės arba popieros nuo saulės arba nuo žiburio. 
Ant paveikslėlio parodyto tik vien dėlto, kad ga
lėtume geriaus suprasti, kad ant to daigto puola 
8 spinduliai, liet galime daleisti, kad jų puola ežia 
daug dauginus, aut paveikslo, kad tarp dviejų 
pabrauktų spindulių bėga 100 nepabrauktų, taip 
kad sykiu ant tos lentutės puola 700 spindulių. Jei
gu dabar tą lentutę arba popierą palenktume tru
putį taip, kaip rodo mums bruksznis B iki C, tai 
lengvai patėmytume, kad tą kart jau ant jo ne 
gal pulti tiek szviesos spindulių nuo saulės, kaip 
pirma buvo (isz paveikslo matome, kad dabar į 
vietą 8 spindulių puola vos 5, o jeigu daleisime, 
kad tarp kiekvieno pabraukto spindulio yra po 
100 nematomų, tai jau vieton 700, kaip buvo pir
ma, dabar bus vos 400, nors patsai jų apszviestas 
daiktas vis tą paezią turi didumą. Taigi, jeigu 
daiktas atsiranda gulszcziai nuo szviesos spindulių, 
tai jau pas jį mažiaus tų spindulių ateina, neng tą 
kart, kada jisai tiesiog prieszais spindulius atsiran
da; tą syk jis mažiaus tų spindulių būva szildomas 
ir apszvieczemas. Jeigu musų isznnktą daiktą 
dar labiaus gulszcziau pastatytume,- taip, kad jis 
gulėtu kaip ant paveikslo yra ant 3 paveikslėlio 
bruksznis bėgantis nuo B iki D, tai dar mažiaus 
spindulių jį užgriebs ir t,t. Juonį labiaus palenkė
me daiktą, juom mažiaus spindulių jis taps užgrie- 
bemas.

P*weikslelie treczias.
Jeigu dabar daleisime, kaip tai yra ant 4 pa

keik sielio, kad žemė yra saulės isz vieno szono ap- 
szviesta, kaip tai visuomet buwa (saulės spindu- 
dulių isz tikro nematyt, darome juos vien todėl, 
idant gerinus galėtume suprasti) ir ant jos apsi
rinksime kokiai nors vietą, ant paveikslo, nuo A 
iki B, tai matome, kad vietos atsirandanczios ant

Pawekslelis ketvirtas.
ekvatoriaus, arba ant vidurio žemės, stovi tiesiog 
prieszais saulės spindulius, tai jos ir daugiausei tų 
spindulių yra a psz v i ėstos ir kaitinamos; vietų gi 
atsirandanezių toliaus visi pasiekti ne gal ir juo 
bus nuo ekvatoriaus, į viena, ar į kitą pusę, to
liaus, juo vieta bus mažiaus saulės szviesos ir szi- 
lumos užgriebema. Nes, jeigu tokio jau ploto vie
tą paimtume ties ekvatoriumi, kaip tai rodo bruk- 
snis nuo C iki D, tai matome, kad ji atsiranda gul- 
szczei nuo saulės spindulių, todėl ji ir mažiaus tų 
spindulių nuo jos apturi, neng vieta BA, gulinti 
areziaus ekvatoriaus, atsirandanti tiesiog prieszais 
saulės spindulius. Todėl musų tėvynėj ir artimuo
se nuo jos krasztuose ne gal jau būt taip karszta 
kaip ant ekvatoriaus, nuo kurio musų tėvynė at
siranda apie 750 mylių,, nes ji randasi jau daug 
gulszcziaus nuo saulės spindulių, neng kiekviena 
vieta ant ekvatoriaus; musų tėvynė turi viduti- 
niszką orą: nė per daug karsztą, nė per szaltą. Jei
gu dabar paimtume tokį jau plotą ant pat žemės 
galo, arba, kaip jį pavadinome poliaus, taip kaip 
tai rodo bruksznis EF, tai matome, kad jis atsiran
da jau labai gjilszcziai nuo saulės spindulių ir ma
žai jų tą vietą te užgriebė; dėl tos priežasties, tuo
se krasztuose turi būt visada szalta, nes jeigu ma
žai spindulių tą kraszfą te kaitina, tai mažai jis szi- 

(Toliaus bus.)



Labdaringa draugystė rin
kėju pacztinių markių.
Ryme labdaringa draugystė 

renkanti jau sunaudotas paczti
nęs markes, taigi tokias, kokios 
jau buvo sykį ant laiszko prili
pintos ir su kurioms antrę syk 
laiszko siųsti ne galima. Drau- 

_gystė toje renka isz visų krasztų 
jau sunaudotas pacztines markes, 
taigi neturinczias vertės ir pas 
kui parduoda tokių markių rinkė
jams, nes atsiranda toki, kurie jas 
renka, taip sakant kaipo ant at
minties ir užmoka, žinoma, pa- 

, prastai daug mažiaus, neng jos 
• kasztavo perkant ant pacztos dar 

nesunaudotos; atsitinka ir taip, 
kad už sunaudotu ^užmoka ir 
dau"’ dauginus neng kada nors 
kasztavo, bet tas atsitaiko tik tę 
kart, jeigu to paveikslo markių 
jau nuo senei nėra ir jų dabar su
griebti negalima: už’ senas len- 
kiszkas pacztines markutes rinkė
jai užmoka dabar dvigubai bran
giau:) neng jos seiliaus ant pacz- 
los kasztavo, nes dabar lenkisz 
kų markių jau nėra. Taigi drau
gystė surinktais isz pardavimo 
tokių markių pinigais szelpe 
katalikiszkas misijas laukinii, 
kraszt uose.

Dabar Ryme buvo atlaikytas 
susirinkimas tos draugystės ir 
ežia jau apreikszta tapo apie pel
ną ir apie sunaudojimą, surinktų 
pinįgų.. Per tris paskutinius me
tus toje draugystė 
90.000.000 senų pacztin 
kuczių visokių žemių,
pardavus apturėjo 20.000 lyrų 
pinįgų (t.y. 7700 rublių). Už 
tuos pinįgus kraszte, vadiname 
Kongo, dabar priguiinęzeme BeU 
gijos karaliui, widuriuo-e Afri
kos, nupirko 400 hektarų (800 
musiszkių margų) žemės ir įren 
gė tam kraszte naują kriksžczio- 
niszką kaimą su triobomis gy ven 
tojams, vadinamą Szvento Tru 
do. Czia randa prieglaudą betur- 
cziai ir pagelbos reikalaujenti: 
ežia yra inrengtos ir mokyklos ir 
krikszczioniszkos bažuyczios. Pi
nigai gi ant to susirenka isz 
pacztinių markių, kokias musų 
žmones, paprastai, gawe laiszką 
iszmeta ant szaszlavyno kaipo 
daiktą niekam netikusį;

surinko
iu mar-

kurias

Raupai Prūsų Lietuvoje.
YVokiszki laikraszcziai, iszei- 

nanti Prūduose, apgarsini no, kad 
į Berlyną atkako 18 metų lietu 
wattė isz kaimo Meldennagių, 
Klaipėdos pavieczio, apimta 
raupų. Ji tapo patalpinta į ligon- 

. būtį limpančių ligų. Asistentas 
(pagelbinįkas vyresniojo gydyto
jo) to ligonbuezio, D-ras Wasser- 
mann, persitikrinęs, kad atkaku
si czia lietuvaitė yra raupų ap
imta, pasistengė isztirti kaip toje 
baisi liga yra iszsiplatinusi tarp 
gyventojų to kraszto, isz kur 
paeina atkakusi į Berlyną mergai
tė. Peržiūrėjęs metinius praneszi- 
mus Žmonių Sveikatos Užžiuros 
Ryt Prūsų, D-ras Wassermann 
persitikrino, kad tame kraszte 
dabar atsiranda 56 žmones tos li
gos užsikrėtę; liga toje iki sziol 
platinasi tik terp gyventojų lie- 
tuviszkos kilmės; vokieczių ap
sirgusių dar ne buvo patėmy-

Senovėj, kaip raszo biblijoj, 
raupuoti, jeigu kur tik atsirado, 
buwo tuojaus iszvejemi; nieks 
su jais nekalbėdavo, nė nesiar- 
tindavo. VViduriniųose amžiuose 
raupuoti, eidami keliu, turėdavo 
skambinti, idant persergėti svei
kuosius, kad jie galėtų isz tolo 
prasilenkti. Sziądien raupai tai
pogi laikomi už vieną isz pik- 
cziausių Ii m pa n ežių ligų. Lietu
voj apie juos ne girdėt, bet Lat
vijoj atsirado jie nežinia isz kur 
jau pora metų atgal. Waldžios 
Maskolijos Latvijoj stengėsi pla- 
tinimasi jų apstabdyti iszkelda- 
mo8 jų apimtus ligonius ir visus
drauge apsįgyvenusias isz kaimų J 
į tnn tikrus ligonbaczrns, bet nors m wi 
jau nuo kalėtos metų apie apsir

Jgusius raup*i'« l*atvijwj nieko ne
girdėt, tur i«ut. i*>zn:iikiuti juos 
nopasisvkė, ne- į i'ru^ų Lietuvą 
jie negalėjo būt isz kilų krasztų 
atvilkti, kaip wien i>z Laitrijos. 
Ar užsikrėtė jais wien gy weiite- 
jai Ryt Prūsų, <> lietuviai apsigy- 
ivrne Žemaitijoj atliko—iki sziol

Laiszkai ant paczto

venę Žemaitijoj atliko— 
nežinia.

Didelis Balius.
Brooklyn, N. Y. 1 W«sario, 

1896 m. subatns vakare lietu 
wiszka parapija Szv. Marijos Pa
nos iazkels didelį balių ant. nau
dos ktžnyczios, ant kurio szir- 
dingsi užpi’aszo visus lietuvius 
ir lietuvaites, o labiausei lietu- 
viszkns draugystes, kaipo 1 
Sz. Juozapo isz Brooklyno; 
Jurgio ir D. L. K. Gedimino 
Ne v Yorko; Sz. Kazimiero 
Elizalieth Port N. J. ir visus 
lūs aplinkinius lietuvius meilin
gai atsilankyti. Balins bus po 
nr. 90 Grand str.. Brooklyne.

Su guodone, varde visos para
pijos.

tai: 
Sz. 
isz 
isz

i ki-

Petkas M. Abraitis.

Padekinvonės.
Siuncziu szirdingiausia aezių 

Kelpsch, Noreikai & Co. už prisiuntimą 
drukuojamos maszinukės, kuri man teip 
labai patinka, kad negaliu atsidžiaugt.

Su guodone,
S. Mazurkieviczius, 

Box 103. Centralia, Pa.

Szirdingiausei dekavoju pp. Kelpsch, 
Noreikoj Co. už puikią dovaną ir žie 
da ir veliju Jums, turėti tukstanezius 
naujų kostumerių. Weliju visiems wi 
ską pas juos pirkti, nes tai yra teisingi 
žmones: per apsirikimą buvau nusiun
tęs per daug pinįgų, o'jie man sugražy- 
no atgal.

Jonas Nanartanis.
Box 197. Apollo. Pa,

Siuncziu szirdingiausia aezių guod. 
A. Olszevskiui už prisiimtimą man pui
kios dovanėles, tai yra Kalendoriaus ir 
Sapuinyko. Asz užmokėjau $2 už Lietu
va, bet tos vienos dovanos, kurias ap
turėjau, yra vertos beveik tų pinįgų, 
o •‘Lietuva” turiu kaip uždyka, nes saĮ>-. 
minykas parodo visokius sapnus, koki 
tik žmogui prisisapnuot gali ir iszguldo 

juos ko tikriausei, ir teisingiausei toks 
sapniuykas yra vertas neapmokamų pi, 
nįgų. Kalendorius teipgi yra puikus; 
parodo visas szwenties, orą, užtemimą 
saulės ir mėnesio, atmainas mėnesio, už
tekėjimą ir nusileidimą saulės ir mė
nesio; o apart to daugybę pasakų, juo
kų ir kitų gražių pamokinimų. Užtai 
veliju visiems lietuviams užsiraszyti 
“Lietuva”, o apturėsite tokias pat dowa 
nas kaip kad asz gavau, isz kurių 
džiaugsitesi.

M. P. Zostet.
Worcester, Mass.Box 455,

1' Tokias pat padekavvonias apturėjome 
nuo: Jono Nanartanio. Box 197 Apollo, 
Pa.; J. Szimkewiczius, 922 Cambridge 
str. Cambridgeport, Mass.; Motiejaus 
Aliansko 1 Dryer str. S. Boston, Mass,; 
Jurgio Rugieniaus isz Pottsville, Pa. ir 
kasdien apturime szimtus kitų, kurias 
jeigu norėtume patalpinti, tai užimtų 
visą laikrasztį.

J. 
A 
F.

K

Už mokėjo už “Lietuva
A. Gražulis Waterbury............
Ch. Matteck Melrose Park... 
P. Bumblis Pullman............... .
T. Jurewiczius “ .................
J. P. Hamond.............................
A. Ruksztalis Assumplion... 
M. Mikalauskas N. Brcokfield

Augustaitis Wanamie..........
Kalėda Pittsburgg............
Turauskas “ ....................
Giedraitis Grand Rapids,.. 
Wyskoczka Lavell.l............
Wilkonis Peoria. .................

K. Klimavviczius Glenlyou....
M. Pataszius New Castle ...... 
A. Jurewiczius St. Louis..........
F. Stankewiczius Niles..............
V. .1. Dzedelikas, Plymouth.,.
M. Paczesa Ne v York..............
J. Globis S. Chicago...................
P. Rien Bougher.........................
L. 1’ait‘knis Mt. Carmel.............
John Nye Terra Cota................
M. Bridiskas Lošt Creek: ....
W. J.. Petkunas Brockton........
A. Žukauskas Mahanoy City..
J. Poniszkis Philadelphia.......
J. Nauartanis Apollo.................
J. Kudirka Cieveland...............
B. Perlukas Pittston.................
W. Gredeckis ., .....................
J. Jowaiszas Shenectady...........
P. Metrikis Silver Creek.......... .
J. Melinauskis Grape Creek.... 
P. Stromskis Cambria.............
M. Jakow Hastings...................
B. Adomaitis Thomas...............
The Garlow Hair Grower..........
J. Wauczeckas Sugar Notch...
M. Barusewiczius *' ___
A. Yusas ___ Chicago................
K. Gasiulionis “.....................
J. Saleika .... “.....................
W. Waiszwiljas “................
K. Paistys..........“............. .......
A. Maciejauskas “ .................

2.oo 
2.oo 
l.oo 
l.oo 
2.oo 
2.oo 
2.oo 
l.oo 
2.oo 
2.oo 
2.oo 
2.oo 
2.oo 
2.oo 
2.oo 
2.oo 
l.oo 
l.oo 
2.oo 
l.oo 
2.oo 
l.oo 
2.oo 
l.oo 
l.oo 
l.oo 
2.oo 
1.00 
2.oo 
2.oo 
l.oo 
2,oo 
2.oo 
2.oo 
2.oo 
l.oo 
l.oo 
l.oo 
2.oo 
2.oo 
2.ocr

2.oo
2.oo
l.oo
2.oo

M.Kupczinakas i»z Shenaudoah,agenta* musu 
laikraszczio gukolektamijo ir prisiuntė prenu
merata uo sekancziu skėty toju:
M. Petuszka...............
F. Szmulksztis..........
A. Zubris...................
W. Maleckis............. .
F. Ažukas...................
M. Pa vaikis...............
J. Shoppel...................
Kun. P. Abromaitis. .
J. Kairaitis................
J. Banis... ...,..........
P. Krasauskas...........

B. Mažeika isz Baltimores, agentas musu
laikraszczio, sukolektavojo ir pri
siuntė prenumerata no sekancziu 
skaitytoju.

A. Gurauskas..
8. Ferawiozius

2.oo 
l.oo 
2.oo 
l.oo 
1,00 
l.oo 
2,oo 
2,oo 
l.oo 
2.oo 
2.oo

aitukhitis 
.W, 4 bromidus. 
A. Abromaitis.

l.oo 
2.00 
l.oo 1
1.00
Lo» ' 
Š.oo ' 
2.oo

)

18 Bruczas P.
102 
105 
108 
136 
140 
141 
146 
156 
159 
217 
218 
227 
230 
231 
232 
289 
298 
399 
305
309 T.lesnis Ottilie 
315 
333 
334 
338 
345 
350

Jaksztis Konstant. 
Jasewcz Joseph 
Jercius Mr.
K<*zar Kaspar 
b ozlovska Eva 
Kozlovtdca Rplier 
K rauczi tinas Juzef 
Kuras Anton 
Lai runa Wm. 
Peša t a J uzef 
Petroszius Zidor 
P<‘timpa Jun 
Prusa Juzef 
Raczkovski Max. 
Radele Mike 
Straka Martin 
Strijuoskieue Ksz. 
Sudžius Kasimi!* 
Szczerbiua Felix

Ujas Michal 
Wilkiewicz Franz 
Wisnievski Johanu 
Wocieszake VVojciech 
Žaba Stanislaus 
Zolgievicz Edward

Gro matos Redakcijoj 
“Lietuvos.”

Petro Dobilaiczio (2) 
Jono Radavicziaus 
Nikodemo Overlingo 
Jono Stulginskio
Simano Szveikauskio 
Tnmosziaus Nobaiczio 
Franciszkaus Urbiko (10c) 
KMzimierio Rupszlaukio (10*9 
Kazimiero Karpavicziaus 
Petro Kaziausko
Zolijos Slovinskos
Tegul ateina atsiimt, arba te

gul prisiuncziu už 4c. markę ir 
savo adresu tai prisiusime, Ur- 
bikas ir Rupszlaukis tur prisiusi 
po 14c. Red.

P1RMA L1ETUVY1SZKA
BAŽNTCZIA ARKANSE.
Geriause vieta dėl fermeriu yra pavietas Prai- 

rie, valateje Arkanso. Jau tenai apsipirko dau
gybe lietuviu ir apsigyweno lietu vi*zka* kuni
gas J. Balceviczius ir pa«tate lietuviizka ba
lnyte ha, kurios ir paveiksle cze paduodame. Ta 
vieta, kur lietuviai apsigyveno, praminė

“L I E T U W A”.
Wlsi, kurie norite pirktis geras fermas. atsi*zau 

kitę in rudakei)* ••Lietuvos" IIM—0rd St.. Chi
cago, III.. arba raszykit pas Juozą Butku, Box 
83. Hazen, Ark., arba in kompanija

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

Hei, hei! Kas per juokai!?
AL I \ t&i ne juokai, 
VII. tai džiaugsmas.

Pirkau laikrodėlį 
sidabrinį, 1

Look Here!
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 
maeziau. Kame jį pir
kai?
What is the matter 

with you?
Ar tu dar nežinai lietuwi- 

szkos kompanijos
Kelpsch, Norelio & CO.? 

Jeigu dar neturi katalio- 
go, tai pasiskubink pa- 
duotie jieriis 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 
visokius daiktus.

Adresawok teip:
KSLFSCH. NORGIKO & CO..

356 W. 12tli Street, Chicago, II).

Preke Pinigu.
Rublis i n Rosi ja.................53ic
Marke in Prusus................ 24jc
Guldenai in Austrija.........40įc
Frankos in Francija............ 20c

Puikiausias Salunas
visam mieste Shenandoah

— pas —
J. Kupczynska ir Broly
Kampas E. Centre & Bover^ str.

Viskas yra czy*ta, gerymai wisokl pirmos kia- 
sog, o žmones isz duszios pri«*teliszki. Rody jame 
wisiems lietuwiams, tyrintiems walandela lanco 
atsiiankytie pa* *awo brolus lietuvius, o bu.itia 
kogražiausei priimti. Teipogi ir uaujai pnbunan 
tiems in Shenandoah welyjame nuaiduotie kaipo 
in geriausia ir In tikra lietuwi*zka užeiga

Ben. Hatowski, 
ZIEGARMISTRAS

— parduoda —
DEIMANTUS,

ZIEGORELUS, 
ZIEGOR1US ir 

AKULORIUS.
327 S. Canal ir Jndd uliezios,

CHICAGO, ILL.
Taj»o wisokiu* zi«gorelu8, ziegonus Ir kitokiu* 

aukrvntu* dajktua. zalatiimaa Ir gidabrinima* 
wisokiu dajktu laba] pigej, aukezynius gydabry 
relių* igzwejcze kajp nauju*. Jaz plauku lencugel 
orderio.

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

“Elgin” zipgorej $7.00. VVyska garantavoje ant metu.

Dras. M. Meyerovvitz,
specijaliszkas gyditojas

Gerklės ir Krutinės.
Pabaigė tuoksiu daktarystes Rusijoje ir tenai 

per kelis metus gydė ligonius su geriausia pase 
kini*. Dabar jan keletas metu kaip praktikuoje 
Chicagoje ir gydime ligoniu tur geriausy imsi- 
sekima.

Ofisas ir gyvenimas
179 W. 12th St., CliirRO’nkerte Jefferson St. VlUCagO.

| nuo 8 iki 12 ryto 
Adynos Ofiso: - ir nuo 4 Iki fi po pietų.

( Nedėliotus nuo 13 po pietų
Telefonas: Main 4838.

KASIM CLEVELAN’DA ATKELAI'SIT 
PAS OLSZYN’SKA V ISKO GAUSIT:

Szatto alaus, geros arielkos 
Kwepencziu Cigaru.

ATEIK BROLI PAMATYTIE 
IR TO VISO PABANDYTIE.

Gyvenu ponr. 825 St. Clair str.
Cieveland, O.

Turiu puikiausia Karczem* isz visu Clevelando 
lietuviu irdaugiause visokiu gerymu užlaikau

Ynrill+lO parsigabendinti sau 
11011H US Lenkiszku Kningu 
wisokioš intalpos, kaip antai: isto- 
riszku, moksliszku.pasakiszku, dai
nų, dainų su gaidomis, gyvenimu 
szvventuju, maldakningiu, giesmių 
su gaidomis, kningu ant pasilinks
minimo, tegul praszo

Kningu Kafaliotra,
kreipdamasi in GERIAUSIA

LENKI8ZKA
KNINGYNA AMERIKOJ,
WL Dyniewicziaus, 

532 Noble Si., Chicago Jll.

MAX KOBRE,
— SUCCESSOK TO —

_ . KOBRE & HERSCHMANN ,
Litewski i Polski Bank

40 Ganai Str.
IR

142 Divisioū St.
New York

N. Y.

ir

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

— ir —
uždėjau banka dėl užkawojimo pinigu, in ku- 

riapriimu pinigu* no ff> ir augazeziau ir 
moku už juoa procentą.

Kam turit waikszcziot?
Pa* kitu* ir duotis apsigaudinet, kad gajitia teip 

lyk®! gerai ir pigei atliktie interesu* pas 
sawo.žmogų. Ateikit ir persiludykit.

SZIFKORTES
au‘ geriausiju lintu isz Chicago per NevYor- 
ka in Berlina ir isz Kertino in Cnicaga.

Isziuntinias pinigu in sena kraju.
UWAGA:

Rublis.............................. 53j
Guldenas......................... 39$
Marka.............................. 24}

Juliau Piotrowski,
3121 Laurel ui., ant Bridgeporto

HILLE’S FOTOGRAFAS,
3452 8. Halsted ui.

Nujima puikias Fotografijas, už tuzine tiktai

$2.00
Antveseliu ir kitokiu reikahi nujima Fotogra 

fijas kopuikiausei.

— Geriause lietuwiszkai-lenki- 
szka Aptieka Juozo Leszczynsko, 
po nr. 3315 Laurel st., kuri užlai
ko geriausias gydyklas czionyksz- 
czias ir isz Europos ir teisingiau* 
sei iszpildo receptus, o prekes 
pigesnes kaip kitur. A pliekoje 
randasi kasdien noadynos 11 ry
to iki 2 po pietų D-ras M. F. 
Božyncz, o D ras M. P. Kosakaus- 
kas randasi Czetvergais ir Nede- 
lioms no 10 iki 12 adyn. vidur
dienio ir daktaras W. Statkevi- 
czius randasi kožname laike. Ant 
pareikalavimo gali paszauklie in 
aptieka per telefoną kiekviena 
daktara, koky kaa nori ir kožnoje 
valandoje. Teipogi ant pareikala
vimo iszsiunczeme yvairias gy- 
diklaa visur, atsakome taaakus 
yvnirioee kalbose ir gydome ly

n VP 1 TT Auksites tikra 14 
DI KAI V*1- uaoirs krodelis ir Ien

os ctsrs clugelfs bus prisiųsta kleksiu vienam ant pametimo ir isz- 
ezaminavojimo kas iszkirps 
ir prisius szita apgarsinime, 
su *awo pilnu vardu ir adre
su. Yra tai Tikras Ameriko- 
niszkas Laikrodėlis, suksi
tės tikru 14 karatu auknu.su 
Tikrais Amenkomszkais vi- 
dūriais, g varau luotas ant $0 
metu ir iszrodo kaip Tikro 
Aukso ka kaszsuoja $40 Ap
žiūrėk jy nuėjau ant ezpreso 
ir jeigu mielini kad gana yra 
pigu, tai užmokėk $7.50 ir 
katztus rzpreso ir laikrodė
lis tavo. jeigu ne tinka, tai 
nemokėk nieko. Gražus suk

site lenciugelr, kakitose krautuvėse mokėtum 
$3. gausi prie jo už dyka.

MUSU DOVANOS.
DYK AI s*“*1 #lUa t7-50 werta laikrodėly ir len- uinni niugely, jeigu pirksi arba parduosi 8ZE- 
SZIS tokius. Raszyk szendien, nes ta preke yra 
tik ant 00 c'ienui.

ROYAL MF'G GO.. 
760 Unity Bldg, Chicago, III,

— NAUJAS —
LIETUVVISZKAS SALIUNAS.

Fel. Majausko, 
8737 Commer

cial avė.
8. Chicago.

Užlaikau šviežia 
bawar*ka Alų. 
riausias 
ir seniau 
sius A- 
rlelkas, 
V’yna, 
Likierius
ir puikiausius Ciga
rus.

Ateik Broli pamatytis ir to viso pabaodytie.
F. Majauskas. (15—12)

NAUJA LIETUVVISZKA
Grocerne ir Buczerne

Felikso Majausko.
Užlaikė axviežtauaia meea, kawa, arbata, tnyl- 

tu*. cukru. sardinka* ir wi*ui kitokiu* w»lgomui 
daiktus. Tavorai azvieži irezyatai užlaikomi,o 
prekes pigesnes kaip viaur.

ATEIK BROLI PAMATYTIS 
IR TO WISO PABANDYTIE!

8737 Commercial av., South Chicago.

Wyrai! duodu jums žinia, kad mes parduodam Szifkortes ant vi 
su greicziapsiu laivu už pigiausia preke, siuncziame pinigus,kuriuo, 
jusu prieteliai gauna in 15 dienu. Musu kantoroje galite susiszne- 
keti lietuviszkai ir lenkiszkai. Ateikite ir persiludykite, kad mee 
pei 25 metus su kožnu apsiėjome teisingai. Teipogi parduodame 
tikietus ant wisu geležinkeliu Amerikoje ir Europoje.

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

46 Heerdenthorsteinveg, Bremen.

Erųarjiiel Gross,
73 Mott 8L,

NE\V YORK, N. Y
313 Henderson St.,

JERSEY CITY, N. J.
....užlaiko....

Didelias Krautuwias Gėrimu,
Impertawoti U ynai, Likieriai, Arielkos tr kiti wtsoki gėrimai. Prekes pigiausios kaip wuu« 

Parduoda tiktai ant * wnoiosale . Prabas siunezia už dvka. - Jau no daugel metu wed& prekystia 
su saliunykais; isz to* krautuves perka gėrimus tiktai pirmos kliasos saliunai. Teipogi tur ge
ra pažinty su daugybia lietuviu, su kuriais teisingiausei bizny veda ir per Ui užpraszo idaa. 
kiekvienas saliunykas pirktu gėrimus pas Emanuel Grosą, o nesigraudvs

EmanueiGross yra teipgi kolektorium bravoroShepiro irSunaus, Nev Yorke, kuris Ui bra 
vorus duoda minėtoms krautuvėms Gėrimu geriausa rekomendacija (10- Ž)

ir

SKAITYKITE.
Milžiniszkas iszpardavimas valgomu 

ir gėremų daiktų grocernios ir saliuoo 
pas F. Kybski,

3352 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
▲rinkos,
Bnndy,
Punch Rum,
Rum
Blnckberry,
Klmmel ir tt

Wi**ds parsiduoda ga
lionas po SI .79, o Ja- 
bar gaunate ui

$1.25.

PREKES:
Kentucky Sour 
rnash 4 metu senu- 
moparsiduoda po 
*3 00. o pas mane 
gausite už
$2.00.

Kalifornia Brandy
ui $2.26. gal.

Oaysta vyn* ui
$1M gal.

Geriausias Kelias
dėl paaažieriu isz

Lietuwos, Lenkijos, Rossijos
ir atgal per nauja garlajvinia linija

BALTIC LINE.
Nauji, gražus, plieniniai garlaiviai su visoms naujausioms prieUisoms plaukia Urp

STETINO IR NEW YORKO.
• Unijos garlaiviai plaukia isz Stetino in marias naujuomju kanalu kurv Prusu valdžia
iszbudavojo kasztu 107 milijonu marku. Sietinas vra Lietuviams arcziaus'iu ^rtu ir kalztuoia 
per Prusus tik pusią, ką in Hamburgą arba Brem*. SziU nauja linija turtsKIo oftlus Šutine 
Eydtkimųoee, Bajonne, Proatkave, filave. Ottloschine. Tilžėje ir Klaipėdoj! Y7a ui S “ ’

Geriause Linija dėl Lietuwiu
kallaujanczia in Amerika, ne* pribūvi* in Tilžia bus paimti oer szio.žiūrėti tikietai* ir palodyti ant trūkio, be jokio klapat. Kaa^ri ^ifranku.1
in Amerika, arba Kas norite važmotie iu Europa, pameglkiteįr szta n ie
sigraudysit. Latv.kortias galite gautie pigiau kaip anLitu Eliju pas linija, o ne-

A. Ol«xv*ki, »M—33rd St.; Petrą Okonievski,4»5 Milvaukee Are. Fr. K. Bieszke, 008 Noble St.

arba pas Generalna agente Baltic Linijos, Hansa Linijos etc.

Theo. Philipp,
126 East Kinzie Street, CHICAGO.

Wincentas Urbanskis, 
Kontraktorins ant Bndawojimo JiĮamu.

879 33R»ST CHICAGO. • " 
Wisokiusbud inkus, ar tai murimua ar medinius pastato drūtai, 

paima ant kontrakto visadarba, koks tik 
rastis ir padaro viską kogeriaųaei ir

• Prisiėda, kurie Musliną budawotU*

Cnkrn* szmotehnoae po............. te. svar
•• ...................... ISc d ei.

Sardlnkpe sn mnsztard* ‘

_________

auknu.su
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