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Politiszkos žinios.
^Vokietija.

^Vokietijoj pasibaigė apvaik- 
szcziojimai paminėjimo apgarsini
mo ciecorystės. Dovanos cieco- 
riaus nusikaltėliams pasirodo ne 
aiszkei iszreiksztos, nes daugelyj 
atsitikimų vietinės valdžios ne
žino kaip ėlgtiesi. Mieste Kolo
nijoj ant syk isz kalinio paleido 
320 nusikaltėlių, pasodytų ten už 
įžeidimą ciecoriaus ir valdžių 
įstotytojų, bet paskui tuojaus pa
ėmė vėl atgal 160 ypatų.

Ciecorius tikėjusi, kad iszkil- 
mingas apvaikszcziojimas pami
nėjimo senos garbės vieszpatystės 
padarys tautos iszsiųstus deputa
tus prilankesniais jo geidavi- 
mams, nepavydės paskyrti reika
lingų pinįgų ant padidinimo ka

• riszkos laivynus, nes rengdama- 
. si kada nors pasimėginti su an- 

glijonims, turi, idaut galėtu ant 
to pasikasyti, sudrutinti vokisz- 
kaja laivyne. Rengėsi pareika
lauti ant to net 200 iki 300,000,000 
markių. Pinigai tai labai dideli 
ir juo sunkinus juos paskirti Wo- 
kietijai, kuri neprigul prie turtin
gų vieszpatyszcžrų. Gyventojai 
wos gal pakelti ant jų sprando 
uždėtus dabartinius mokeszczius. 
Todėl laikraszcziai visuose 
vieszpatystės krasztuose atsiliepė 
priesz tokius neiszpildomus cieco
riaus reikalavimus; vvises. partijos 
atsisakė remti ta reikalavimę.

Be didelės laivynus nėra kę ir 
kėsytiesi erzintis su anglijonėmis, 
ypacz jeigu Wokietijai nepasiseka 
nė jokiomis aukomis užganėdinti 
Prancūzija — todėl ir nesutikimai 
terp Anglyjos ir Wokietijo8 pra
deda mažintiesi ir dyla vis isz 
palengvo. Užtatai ^Vokietija 
stengėsi. gerintiesi Prancūzijai, 
remdama reikalus Maskolijos ir 
su ja susidraugavusios Prancūzi
jos.

plitęs dabar po pasaulę garsas yra 
teisingas, Maskolija pelnytu be 
karės tę, kę per kūrę įgrobti neį
stengė. Ka laimės Turkija, apie 
tę nėra kalbos: ji pavedus tę ke
itę Maskolijai, tampa kaipo Mas
koliai priklausantis kraazta^, nes 
tojė visada gal atrasti progę, 
kada tik panorės, ežia savo 
kariumėnę, atsiųsti, pasiremdama 
ant dabartinio sutarimo.

Karewimai Italijos su A- 
bisinija.

Tvirtynė Makkale, Abisinijoj, 
kurioje buvo užsidarius dalis ita- 
liszkos kariumenės, tapo abisinie- 
czių atimta; italijonis gi isz ežia 
paleido liuosai, net su ginklais, pa
sitraukti. Sako, buk Abisinijos 
karalius negeidže karės ir sten
gėsi su italijonimis susitaikinti; 
reikalauje vien, idant italijonys su 
visu pasitrauktu isz provincijos 
Tigre.

Laike karės pasirodė, kokiomis 
bjauriomis pragomis italijonys 
pasinaudoję: Szveicarijoj Zuricho 
universitete mokinosi giminaitis 
Abisinijos karaliaus, su dviem ki
tais abisiniecziais, vaikais ka
raliaus tarnų. Taigi tie tapo 
vieno italijonies suvilioti: isz- 
kelevvę su juomneva pasivažinė
ti, tapo į Italiję nuvežti, ten 
valdžių suimti ir iszsiųsti jenero- 
ui Baratieri, virszinįkui italisz- 
cos kariumenės karėje su Abisi
nija. Taigi tasai juos laiko kaipo 
užstalę.

ISZ
Lietuwiszku Dirvų.

Maskolija ir Turkija.
Nesenei parėjo žinios, buk 

MaskolijasusitarėsuTurkija, pagal 
kmį tai suturima Maskolija pasi- 
žida būti apginėja Turkijos, žada 
-avo pajiegomis apmalszyti ir 
visus maisztus pasikėlusių priesz 
valdžias Turkijos visokių tautisz- 
ku gaivalų. Užtatai Turkija da- 
leidže maskoliszkai kariszkai 
laivynej visada liuosai iszplaukti 
i'Z Juodųjų Jurų per Dardanėlių 
'i’iuoga, per kure, pagal vieszpa- 
tyszczių nutarimę ant susivažūvi- 
nio Paryžiuj, po pergalėjimui 
Maskolijos teip vadinamoje- kri- 
•miszkoje karėje, nė jokia kariszka 
laivyne negal plaukti. Turkijai 
buvo pavesta daboti Dardane- 
liaus sriuogę ir nėjo^ios sveti
mos laivynus nepėrleisti. Toks 
nutarimas tapo padarytas todėl, 
kad tuom norėjo apsunkinti Mas
kolijai vėl užpulti aut Turkijos. 
Pagal tę vieszpatyszczių nutarimę 
Maskolijos kariszkojt laivynė bu
vo visai uždaryta . Juodosiose 
Jūrėse, nes isz jų ne vale jai buwo 
iszplaukti, kaip nevale buvo at- 

. kakti ežia laivams apsistojusiems 
ant Baltiko jūrių, t.y. nuo Peter
burgo ir Kronsztadto.

Per tę susitarimę Maskolija pel
no liuosę iszėjimę ir įėjimę sąvo 

i\Vams į Juodąsias Jūres. Už tę 
kėlę kėlė ji karę su Turkija 1877 
nn ir nors sumuszė Turkiję, bot 
to wis gi ne įgavo, nes tam pa- 
s,prieszino\ kitos vieszpatystės, 

Į ypacz gi Anglija. Taigi,jeigu pra-

Reikaluose susitaikinto.
Klausima apie susivaževi- 

mę mokytų Amerikos lietuvių, 
au keletas lietuviszkų laiktasz- 

czių svarstė su savais patėhiiji- 
mais. Nauja Gadynė isz Scranton 
Pa, nemato susivienyjimo, bro- 
ystės su katalikais, jeigu jie ne 
iszsižadės Ro m os hy d r oš. Bet 
jau czionai reikia patėmyti, kad 
toksai reikalavimas iszrodo per
daug vienpusiszku, nes jeme ne
matyt nė jokių aukų reikaluose 
susitaikymo isz pusės N. Gady
nės. Atsižadėkite tikėjimo, taj 
bus juros pakajus, neatsižadėsite, 
— smertis. Pats žemiaus pasira- 
szęs, užmanydamas susivaževi- 
mę dėl geresnio susitaikimo ir 
pasirodavimo lietuviszkame dar
be, niekados nemislyjo, kad nuo 
Naujos Gadynės iszgirstu tokį 
nemielaszirdingę ir tyroniszkę 
atsakymę, Straipsnis N. Gady
nės, Na taigi mėginkime, po 
tokių dietum acerbum pats per 
save iszvyrsta, nes neturi savo 
pamate kibirksztėlės teisybės ir 
žmonių meilės: žmogus my
lintis teisybe ir artimę neiszdrįs 
paduoti savo draugui tokio rei
kalavimo kaip szitas: atsižadėki
te Romos hydros; tame žodyje 
yra paniekinimas to, kę laiko sau 
žmonės didžiausioje godonėje. 
Czionai netiktai mus liepe atstoti 
nuo kataliszko tikėjimo, bet jį pa
niekinti, jo neapkęsti, netiktai 
atstoti nuo Romos popiežiaus, 
bet laikyti jį už hydrę—kirmėlę, 
vienu žodžiu po szitokiam reika
lavimui Naujos Gadynės reikia 
nulaužti plunksnę, daugiaus nie
ko. Ant tokių pamatų juk ne
galima susitaikyti—nes N. Gady
nė relkalauje wien aukų, bet pati 
nie^o neaukauje. K. Z.

Paszwentinimas bažny> . 
ežios.

1 diena 1896 m. Ne v Britain’o 
lietuviams stojosi atmintinga ant 
amžių, nes—tapo paszventintae. 
kampinis akmuo naujos lietu- 
viszkos Szvento Andriejaus baž- 
nyczios. Susirinko lietuvių kiek 
niekad iki tolaik nematyta dau
gybė. Priesz vienuoliktę vėl, kad 
atvaževo express trainas isz

• Waterburio su dviem didžiau
siom to kraszto draugystėm: Sz. 
> Kažimiero isz VVaterburio ir Sz. 
(Jurgio isz Union City ir pasis
kyr»tė po miestouliezias vedamos 
garsiausių kapelijų, visų szirdis 
prisipildė. neiszpasakytų džiaug
smu, Nev Britaino lietuvių buvo 
neapraszomas džiaugsmas, kad 
matė atvažiavusius prie jų 
brolius. Asz dar nemaeziau teip 
linksmų lietuvių.

Prie paszventinimo kampinio 
Akmenio ir visoje parodoje ėmė 
daly vumę Szitos Draugystes.

1. Sz. Kazimierio isz Water-
• būrio; 2. Sz. Juozapo isz Nev 
Britain’o; 3. Sz. JurgioiszUnion 
City, Lietuviszkos ir didžiausios; 
.4. Sz. Arkaniolo Mikolo ir 5. Sz. 
Kazimierio kareiviszka lenkisz 
ka isz New Britaino; 6. \Vokisz- 
ka. kiekviena draugystė turėjo 
savo muzikę.— Jo mylista Hard- 
fordo VVyskupas labai pagyrė lie
tuvius, kad būdami mažiausiais 
ant skaitliaus, imasi dręsei prie 
didelių daiktų.

Liudytojai isz svetimtauezių, 
matydami szirdingę lietuvių sa- 
vįtarpinę meilę, dy vijosi isz 
jiems nepažįstamos tautos ir 
gyrė szirdise savo lietuvius. Sz.' 
Kazimiero ir Sz. Jurgio draugys
tės per savo aplankymę brolių ne- 
iszpasakytai užsitarnavo lygei 
akise Nev Britaino lietuvių kaip 
viso Konnektikuto. Angliszki 
dieniniai laikraszcziai visi dyvi
josi ir iszgyrė lietuvius ir jų 
draugystes. Jei laikas pavelys, 
toliaus gal tas Amerikonų žinias 
skaitys patys lietuviai.

K. J. Ž.

Kaip matai: pareina isz darbo 
musų broliai lietuviai ir bežiū
rint perkasi vaistus pasistiprini
mui ir pradeda sawiszkai kelti 
tautę, ir reikia pripažinti jiems 
teisybę, jie netingi kelti, nes tan
kiai per kiauras naktis kele ir tai 
atkartoje bemaio kasdienę:susek 
na, paveikslan, kuopa tokių “pa- 
trijotų”, nagi, žinoma, atsigabe
na vaistų ir jų iszgerę, jau pra
deda jausti savę daug stripres 
niais ir narsesniais kovoje su sa
vo prieszinįkais, o kad nepaylsti 
— vėl parsigabena vaistų, bet 
kaip matai perdaug įnirszta kelti 
tauta ir nupuola ant sweikatos 
.... Wienas kitas netiktai iszsi- 
tare po nereikalingę žodį, o payl- 
sę žmonės, kaip žinoma, nekan
trus. Sztai patrijotų kuopoje pra^ 
sideda barny? ir teisdarystė ir ant 
galo pasibaigė labai liūdnai, nes 
vienis kitę perskaudžiai nubau- 
dže, kę jau visi gal numanyti. Tai 
ir vaistai! Broliai! kelkite tautę 
jeigu katrie patys esate jau atsi
kėlę, tik nevartokite tų ameri- 
koniszkų vaistų; o, susivienyję 
su europiszkiais patrijotais, grei
tai ir garbingai prikelsite savo 
nei ai m ingę tėvynę Lietuvę. Ki
taip vien ant iszjuokimo ir pa
niekinimo svetimų užsipelnysi
me, juk ir sziędien dėl vartoji
mo tų amerikoniszkų vaistų ne 
per geriausia turime garbę.—

Ant nieku eina motinos 
uždarbys!

Wiena naszlė isz Shenandoah 
Pa. važinėje į Pottsville bulvių 
skusti ir, turbut, gerai ežia uždir
ba—tik ne kokię isz tos uždarbės 
te turi sau naudę, nes kę motina 
uždirba — praleidže jos išlepin
tas sūnelis. Nesenei jis praloszė į 
“einikį” netik sunkei motinos už
dirbtus pinįgus, bet ir auksibį 
laikrodėlį.

Nedalius lietuwių pasiel-

Kaip kur tauta Kele?
Atvaževęs isz Lietuvos į Chi- 

cagę asz labai pasistebėjau isz 
gyvenimo ir apsėjimų czianyksz- 
czių lietuvių. Reikia paaiszkint 
dėl ko. Mat, būdamas globoje sa
vo nuvargintos ir užmigusios tė
vynės Lietuvos, asz turėjau nuo
monę, kad sunku yra prikelti 1ę 
teip užmigusię musu tautę, nesą 
stokuoje jai apšviestų žadintojų, 
ir darbę stabdo nuolatai jos už- 
veizėtojai, betgi niekad nemisli- 
jau, kad tai ’ tas sunkumas butu 
teip didis ir teip keistas, jog 
kartais gal pats kėlėjas bekelda
mas dar labjaus užmigti nekaip 
jo prikelemoji tauta. O vienok 
teip yra. Asz apie tai persitikri
nau Chicagoje isz a paėjimų ir 
gyvenimo czikagiszkių lietu
vių.... Bemažo visi jie Chica
goje gyvenanti vartoje tam tik
rus kėlimui vaistus. Amerika, 
kaipo liuosybės žemė užlaiko vi
sas ant gero žmonių taikomas 
idėjas ir prilaiko visokius pragu
mus ir vaistus ant paturėjimo tų 
įdėjų; taigi ir musų “tevinai- 
niams” nepasigailėjo pritaisyti 
vaistę. Tik iszeik ant gatvės 
nors ir paezioje Chicagoje, o re
tai teužtiksi tokius namus, kur 
nerastumei paraszo jog ežia par
siduoda Chicagos lietuviszkujų 
“patrijotų” vaistas, paprastai

Isz Wilkesburre, Pa. raszo“Gar- 
sas” apie pesztynės ir žmogžudys
tę atsitikusiu, tarp lietuvių. Po 
pėdei, kaip visada tarp lietuvių 
atsitinka, iszsiskyrstė jie po Pa
liūnus ant Georgetovn. Į vienę 
saliunę atsivilko ir žinomas ežia 
visiems pesztukas Petras Wosd- 
ka; pasigėięs pradėjo prie kitų 
kabintiesi ir taip aniem įkėrė, 
jog tie susitarė ir gerai anam 
pesztukui iszpėrė kailį. Perpykęs 
Wosilka parėjo namon ir ežia pa
ėmęs revolverį,ant ulyczios tyko
jo ar nepamatys besiskyrstanežių 
namon tų, kurie jį sumuszė; pa
matęs vienę isz pėrikų szovė, liet 
ranka pakrypo ir vieton kaltę, 
pataikė į galvę visai ne kal
tam žmogui, taiposgi lietuviui 
Juozui Kupruszevicziui, kurisai 
tuojaus pasimirė. Anę žmogžu
dį policija suėmė. Tėmyjent at
sitikimus isz lietuvių Amerikoj 
gyvenimo, - rodosi, kad daugelis 
isz jų tyczia taip elgesi, norėda
mi kad musiszkiems, kaip chi- 
niecziams, uždraustu atkakti į A- 
merikę. Juk nė /viena vieszpa- 
tystė negeidže svetimų pesz- 
tukų ir pasileidėlių.

Saliuninįkai Shenandorčs.
Saliuninįkai Shenandorčs dau

gel turėjo vargo, pakol isz- 
griebė laisnius (licenci
jas) ant szių metų, bet vis
gi aut galo ko ne visiems pasise
kė juos iszgriebti. Už tę vargę, 
kokį turėjo prie iszgriebimo lais- 
nių rengėsi jie atkerszinti de
mokratų partijai, pasitikėdami 
kad tai jų tam yra kaltė. Nežinia 
kodėl musų saliuninįkai taip užpy
ko, nes kiekviena valdže lygei 
Europos vieszpatystėse, kaip ir 
Amerikoj, norėdama apsaugoti 
žmonės nuo girtuokliavimo, 
stengėsi sumažinti skaitliu kar- 
czemų, o kaip antai Norvegijoj, 
Finlandijoj yra net įstatai, pagal 
kuriuos szinkoriai, pas kuriuos 
žmogus pasigėrė, būva ant sun
kios bausmės nusprendženji.

Turbut isz didelio džiaugsmo, 
kad iszgriebė laisnį vienas saliu- 
ninįkas iszėjo isz namų pasilink
sminti—bet taip karsztai beke
liaudamas darbavosi, kad pir
mame jau saliune, kurį atlankė, 
nedatekojam pinįgų užsimokėti 
už įpiltus į gerkle gėrimus ir 
turėjo net laikrodėlį užstatyti.

Lavrence Mass. Y ra ežia ’.ie 
tuvinįkų ne mažas būrelis, bet pri- 
siasrtinkimearcziaus ir prisiveizė
kime gerai, kę mes tarp jų patėr 
mysime? daugumas tų neva lie
tuvių—tai svetimtaueziai o mu
sų tikrų tėvinainių mažai te at
rasim, bet daugiausei atrasime: 
szunponių, puslenkių, teipogi 
atrasime ir daug tokių, kurie dar 
nežino kas jie toki: ar lenkai ar 
lietuviai, ar maskoliai—nes jie ir 
nesupranta tautiszko skirtumo. 
Liūdna tai, labai liūdna!

••pavrjjovų vvtti&vttB, pupiastni nes qj 

isz anglišzko vadinamas “beef»moka.

Paszvventinimas bažny- 
czios.

Paszventinimas bažnyczios E- 
lizabeth Port, N. J. buvo ap- 
vaikszcziotas 12 dienę szio mėne
sio. Žmonių į bažnyczię susirinko 
ne daug, nes už įėjimę reikėjo 
mokėti L dol., o kaip žinoma, 
daugelis musų brolių ne norėt isz 
leidže pinįgus ant vieszosnaudos. 
Taigi nors ežia buvo suvaževę 
lietuviai ir isz kitų krasztų, bet 
pamatę, kad įėjimas kasztuoje 1 
dol. iszsiskyrstė po saliunus, ve
lydami ten tę doliarę praleisti 
Į bažnyczię su pamokslu musų 
prabaszczius užMprftazė kunigę 
lenkę — tasai pasakė dailų pa
mokėlę, tik vargas, kad jį vos 
maža dalelė lietuvių te suprato, 
nes daugumas jų lenkiszkai ne
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Juokai.
Duktė: Mama, pasakyk man, 

kas tai yanelaiminga meilė? Žmo
nes apie ję taip daug kalba.

Motina: Nelaiminga meilė yra 
tai: .jeigu mergina įsimylėjusi 
yra į vaikinę, o tasai neturi pinį- 
gU- : •

Ant baliaus Amerikoj.
Jonas: Kodėl tų Kaziuk ne si* 

artini prie Magdutės?— matai 
kad ji viena sau kampelyj sėdi.

Kazys: Negaliu — nes ji kiek- 
vienę žodį laiko visada už mei
lės iszreiszkimę ir pažadėjimę ję 
vesti ir tuojaus kabinasi ant 
kaklo.

Jonas: Kodėl tu Baltruk nieko 
neskaitai? Galėtum labiaus apsi- 
bzviesti.

Baltrus: Nėr kada brolau! gir
dėjai juk kad alų ketina pabran
ginti — taigi reik dabar gerti 
kol dar pigus. Kaip iszgeri žmo- . 
gus deszimts stiklų — tai bent 
szviesu pasidaro galvoj: nors 
parvyrsti tankei į purvynę — 
ir to ne jauti, taip ramu pasida
ro! Skaitant tiek ne apsiszvieši.

—o— :
Jonas: Matau, Stasiau! geri 

per daug degtinės.
Stasius: Darau tę visada, nes 

kaip grįždamas namon parvirstu, 
& praeinanti pradeda spardintų 
tai man rodosi, kad asz likausi 
kiaulių karaliumi. Kiekvienam 
juk malonu vieszpatauti. •

Jonas: Ar iszsiraszei jau ant 
szių metų kokį nors lietuviszkę 
laikrasztį.

Baltrus: Kę tu man kalbi apie 
lietuviszkus laikraszczius? Kam 
.jie yra tikę? Andai begerdami sa- 
liune susibarėva su Juozų; bet 
kad ežia barnių nebaigėm, asz 
norėjau jį paskui per laikrasztį 
iszkolioti; nusiunczlau gana 
szvelnei paraszytę tam tikrę 
rasztę —bet nors liepiau, redak-_ 
cija jį nepatalpino. Taigi kam 
man reikia tokiu laikraszczių, 
kuriuose asz mano neužbaigtų 
koliojimų talpinti negaliu.

Shemandoah, Pa. kaip paduoda 
“Garsas”, tapo įrengta lietuvisz- 
ka vakarinė mokslainė, kurioje 
vakarais nuo 7 iki 9 valandai 
kiekvienas gal pasimokyti skaity
ti, raszyti ir rokundų. Geriaus lie
tuviai padarytu, jeigu vieton žu
dyti pinįgus, sveikatę ir garbę po 
saliunus,kad eitu į mokslainę sziek 
tiek apsiszviestl. Jeigu skaitlius 
lankytojų mokslainės pasidaugins, 
bus joje mokinama ir anghszka 
kalba. .' .

.I.ti! b M.'- H>‘»u

Plymouth, Pa. namuose p. J. 
Paukszcio, draugystė Wolon- 
czauskd įrengė lietuviszkę tnok- 
slainę, Isz pradžių norinti bus mo
kinami dukart ant nedėlios: utar- 
nįko ir petnyczios vakarę; jeigu 
atsiras daugiaus norinezių pasi
mokyti, tęsyk mokinimas taps 
įvestas kas vakarę.

“Vienybė” korespondencijoj isz 
Merkines (Trakų pav). pranesza 
apie pabjaurėtinę susipes-zirtę po
po su dijaku 1 arba zakristijonu 
cerkvėje, laike dievmaldystos. 
Mat popas palaikė pęr daug pinį 
<rų prigulinezių už palarnaviiuę 
prie dievmaldyste*. Užtatai jie
du pradėjo isz praūžiu bartiesi 
prie altoriaus, tolinus gi už harz- 

i dų tasytiesi, akyse susirinkusių 
[žmonių.

Baltruvienė: Szirdele, vargas 
pas mus namieje: mano Antanu
kas apsirgo.

Jonienė: Tai kodėl neparveži 
daktaro? Gal kiek nors pagelbė
tų?

Baltruvienė: Ka ten kviesi 
daktarę: jie paima pinįgus o nie
ko ne pagelbi. Antai Kaziukui 
Juozų, kaip pirma susirgo, buwo 
ir daktarę parvežė o tik szįmet jį 
pakavojo.

Jonienė; Kuom gi jis susirgo?
Baltruvienė: Besicziužinėdams 

įlūžo ir prigėrė.
—Or—

Sudžia klausė vagies:
— Ar turi kę pasakyti prie- 

szais sūdo, nusprendimę?
— Turiu!
— Tai sakykie.
— Matote, pons sudžia, jau 

dvideszimt’ penktę sykį stoju 
asz priesz sz viešų sudę už vagys
tę... Argi isz tos priežasties ne 
butu galima to paminėjimo su isz- 
kilme apvaikszcziotj. Man rodosi 
teip prigulėtu,nes teip ilgai besidar 
bijodamas asz ant to užsipelniau.

: Wyras į paczię: — Parneszu 
tau, dienoje tavo varduvių, ber- 
l amai t į sznapso.

Pati; — Juk žinai, kad asz ne
geriu.

VVyras: — Tau dar gerinus, 
iszgcrsiu asz už tavo sveikutę!
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Isz Amerikos.
—o—

Komisija isztyrimui atei- 
wystes į Ameriką.

13 d. Sėjos 1894 m. ant reikala
vimo ministerio Carlisle tapo 
iszrinkta tam tikra komisija isz
tyrimui vertės svetimų ateivių 
Amerikoj; į sąnarius tos komi
sijos tapo iszrinkti: generalisz 
kas komisorius ateivystės dalykų 
Herman Stump, Dras Juozas Sen- 
rier, komisorius užžiurėtojas a- 
teivių Nev Yorko ir jo asistentas 
McSveeney. Taigi po 1| metų ti- 
rinėjimų toje komisija padavė da
bar į kongresą rasztą su patėmi- 
jimais apie atevystę. Komisija 
rado vien blėdingais italiszkus 
ateivius, kokius ežia atgabena 
taip vadinami “padrone”, ku
rie nieku kitu nėra, kaip kantrak- 
toriais; jeigu uždrausta yra ga
benti į Ameriką sukontraktuotus 
darbinįkus, tai, pagal nuomonę 
komisijos, priguli ne įleisti ir at
gabenamų ežia kasztais “padro- 
nių”. Teipogi iszranda negeisti
nais ir kanadiszkus darbinįkus, ku
rie liuosai pereina rubėžiu isz Ka 
nados ir parubežiniuose krasztuo
se atima uždarbį vietiniems dar- 
binįkams, ypacz kad tų uždar- 
biaujenezių kanadieczių trauke 
į Uniją per 100000 ir jie ežia ne- 
geidže apsigyventi, bet uždir
bę kiek pinįgų, vėl grįžta į Kana 
dą; taigi vieszpatystė isz jų ne 
turi naudos, o jie atima vien už
darbį vietiniems darbinįkams. 
Kaslink ateivių isz Europos, ko
misija nurodo, kad uždraudimas 
arba nors apsunkinimas jiems atė
jimą nėra geistinas, nes apstab 
dytų pirmžengystę Unijos, suma
žintu pelną komunikacijos į- 
rėdnių, apsunkytu gyventojams 
gavimą tarnų ir tarnaiezių; nu
rodo, kad pirmiausei reiktu ap- 
stabdytl atėjimą vien tokiems 
ateiviams, kurie ne nori pasilik
ti ukėsais Unijos, bet ją laikyda 
mi už melžemą karvę, atkanka 
ežia vien ant trnmpo laiko už
darbiauti, o su uždirbtais .pi
nigais grįžta atgal į savo senąją 
tėvynę; toki wien iszveža tur
tus kraszto, nieko už juos ne pa
likdami czionai.

kitaip jo nieks neimtų. Per tokį 
susikarevimą alaus leidinyszių pre
kė jųnupuolėDevenporte iki 3dol. 
už baczkutg.

UGNIS ISZ DANGAUS.
Isz Nirvana, Mich. raszo, kad 

pereitu utarnįką nupuolė ežia isz 
dangaus ugninė kulka nuo bu- 
szelio didumo. Susidavus į žemę 
jr vėl augsztyn iszkilo ir pasiro
dė kitoj pusėj kalno. Ar tai buvo 
akmuo, koki gana tankei isz dan
gaus puola ant žemės ir prisigrie
bę žemės oro, nuo smarkaus try
nimos! užsideda, arba wel buvo 
tai gazinė kulka žibanti, pasida
rius isz žibanezio fosforinio gazo, 
kokį žmones tankei mato ant dur- 
pinyczių ir sako, kad tai pinįgai 
dega — iki sziol ne isztirta.

ŽMOGŽUDYSTE SUDE.
Isz Walkegan,Ill., raszo apie 

žmogžudyste, atsitikusiu sūdo sa
lėje. Core ir Baker du kaimy
nai buvo szirdingais draugais. Ne- 
senei susipyko už rubežius jiems 
prigulinezių farmųi Core priža
dėjo atkerszyti savo buvusiam 
draugui ir apsiginklavęs su kara
binu ir revolveriu nuėjo pas Ba
kelį, norėdama jį npszauti,"-bet 
Bakerjiar apmuszgs, atėmė gink
lus ir iszmetė Corė ^laukan. Ta 
sai apskundė už sumuszimą. Tai
gi, kaip tik paszauktas Baker at?- 
jo į sūdą, esantis ežia Core, isz- 
traukęs revolverį, szovė, bet ne
pataikė į Bakerį, tik į vieną liu- 
dinįką Dillona, kurį 
užmuszė. Core tapo 
areszt uotas.

MITINGAI.
Nedėlioję, 2 d. Wasario, tuo- 

jaus po sumai, bažnytinėje salė- 
je “Dr tė Simano Daukanto” |aj. 
kys save mėnesinį susirinkimą, 
ant kurio visi sanariai užkwie. 
czemi yra pribūti; lyginai y)a 
užkvieczemi pribūti ir tie wi»i 
lietuviai, kurie norėtu prie Dr- 
tės prisiraszyti. Su guodone.

J. Aleksandraviczia prez.

t Tirinėtojai budo visokių gy- 
vuolių patėmijo, kad tūli isz tų 
gyvuolių jaueze ateinantį žemės 
drebėjimu porą valandų pirm jo 
apsireiszkimo. VVienas giri n įkąs 
priesz žemės drebėjimą atsitiku
sį Lublanoj, pietinėj Austrijoj, pa
tėmijo zuikius su iszgąszcziu 
beganezios isz laukų į kalnus ir 
kurapkas kylanezios uuo lizdui 
mieste gi Lublanoj tapo patėmy- 
ta, kad priesz kiekvieną sudre- 
bėjimą žemės karveliai ir kreg
ždės kyla urnai nuo lizdų; žiubės 
ir žvirbliai lakiojo visa naktį 
priesz atsitikusį žemės drebėjimu. 
Tik visztos nė pirma, nė laike 
drebėjimo nieko nejaueze, bet ra
miai tupi savo lizde.

f Kiekvienas žmogus tankei 
rugoje, skųsdamasi, kad metas 
nuo meto oras musų žemės daro
si vis szalteenis, tuom tarpu la 
bai senei ežia buvo dar szal- 
cziaus. Szveicarijos mokslin- 
czius Agasiz ir Prancūzas Char- 
pentier iszaiszkino, kad kitąkart, 
labai jau senei, beveik visa Eu
ropa, iszskyrus vien Italiją, buwo 
amžinais ledais užklota — žmo
nes ežia gyventi nebegalėjo.: 
Tas pati buvo ir sziaurhiėj Ame
rikoj. Koko tame buvo priežastis, 
tikrai nežinia, matoma vien, kad 
tuoso krasztuose saulė mažiaus 
szilurnos te duodavo; užtektu ir 
dabar, kad sziluma susimažintu 
ant 4 laipsnių o jau plotai Szvei- 
carijos užsidengtų vėl ledais. 
Kalnuose Pirinėju (tarp Iszpani- 

| jos ir Pfancuzijos) kitą kart bu- 
I vo dideli amžino ledo užkloti 
plotai, sziądien jų vos kur ne kur 
atsiranda; VVogezų kalnuose 
(terp Wokietijos ir Prancūzijos) 
jų dabar nėra, bet kitą kart kal
nai tie buvo ledo uždengti. Di
deli lediniai kalnai buvo antrube- 
žiaus Italijos ir Austrijos ir 

I Szveicarijos; Irlandiją Angliją ir 
Škotiją ir dengė kitąkart amži- 

, nas sniegas* ir ledas, ką rodo ledo 
sustumdyti į lygumas dideli nuo 
kalnų akmens-—tas pats yra 

i po visą NYokieliją, Maskoliją ir 
Holandiją. Sziaųrinėj Amerikoj 
ledai traukėsi dar toliaus į pie
tus; ne truko jų ir dabartinėj Ar 
gentijoj. Didžiausi ledo uždengti 
plotai pietiniuose krasztuose at
siranda dabar ant Naujos Zelan
dijos, Australijoj, ir krasztuose 
pietinio žemės galo. Azijoj, apart 
Sibėrijos, buvo jų labai mažai, ats 
siranda jie Himaliajų kalnuose 
ant Indijų rubežiaus.

’ f Isz Berlyno atkako į Mexi- 
ką profesorius EdvardasSellerti- 
rinėti likimus senovės to krasz- 
to gyventojų, dabar isznykusių, 
Aztekų ir Toltekų, ir dar esan- 
czių gyminės Maya. Teipogi 
jieszko jisai ar ne pasiseks ežia 
atrasti kokių senovės, anų iszny
kusių tautu regztuose, paminėji
mų apie Oceane nugrimzdusį 
krasztą, vadinamą Atlantida, 
kurisai kitąkart, labai jau senei, 
buwo tarp Europos ir Amerikos 
bet paskui, drauge su gyvento
jais ir su paveikslais darbų gy
ventojų, nugrimzdo jūrių gelmė
se. p. Seller pasitiki, kad gy
ventojai to kraszto buvo indijo- 
nieczių kilmės, giminingi aniems 
isznykusioms tautoms.

f Ant užlaikymo kareivių pe
reitą metą Europos vieszpatys- 
tės iszleido pinįgų: Maskolija 
daugiausei, nes apie 500 milijo
nų rublių; Prancūzija apie 400 
mil. Austrija ir ^Vengrija—350 
mil. Nuvargusi Jtalija 150 mil.; 
Anglija—350 mil. Klausimas tai
gi kiek toms vieszpatystėms pa
siliko ir kiek jos paaukavo ant 
pagerinimo žmonių gyvenimo? 
Turbut labai mažai.

t Karėje wokieczių su prancu- 
I žais 1870 ir 1871 m. vokiszkoji 
kąriumenė szitiek szuvių palei
do į prancūzus: isz kanuolių tapo 
paleista 338310 szuvių; pėkszti- 
nįkai gi isz karabinų paleido 20 
milijonų szuvių. Isz to daugumo 

| szuvių vos maža dalis te užgrie
bė kokį prancūzą, nes per visą 
laiką karės prancūzai nustojo tik 
300,000 žmonių, isz ko nuo kul
kų tik 190,000.

t Jau 900 metų perbėgo, kaip 
Chinuose tapo iszduotos tiesos, 
pagal kurias, jeigu ežia kas nusi- 
bankrutijo, buwa nužudytas 
ne vien jis, bet ir jo viriausis rei- 

I kalų užžiurėtojas ir kasierius; jei 
gutai yfa kompanija— tai nu 
kerta galvą jos prezidentui ir 
kasieriui. Todėl nuo iszdavimo 
tų tiesų iki dabar nebuvo Chi
nuose bankrutyszczių. Kiek tai 
darbo budeliai turėtu, jeigu ir pas 
mus tokios tiesos butų įvestos! 
Žmones, rodosi, nieko per tai ne
žudytu.

keliaujentiems į svetimus krasz* 
us, savo Aplinkrasztyj už Sausį 
zių metų* talpina sekanezius nu

rodymus. Australijos kolionijoj 
Nev South VValis ateiviai atkan
kanti be pinįgų ne gal laukti nie
ko gero. Tik į sidabro kastynes 
Broken Hill reikalauje įpratusių 
kalnakasių. Apart to žemdarbiai 
su mažais turtais gal ežia visa-' 
da atrasti palengvinimus nuo 
valdžių perkant farmas. Wiso 
kiose kolionijos vietose galima 
nusipirkti akrą žemės ir tai ge 
ros po 10—12 ezilingų (t. y. 2|
3 dol.). Kolionijoj Victorija &u 
visu nereikia svetimų darbinį- 
kų; VVakarinėj Australijoj, aukso 
kastynėse Coolgardie reikalauje 
nuolatai kalnakasių, bet gyve
nimas ežia brangus ir dideli kar 
szcziai, per ką ne sveika yra at
kakusiems europiecziams — todėl 
ežia gal traukti vien su visusvei 
ki ir drūti ir turinti sziek tiek pi
nįgų keszianiuj darbinįkai. Tai
pogi visoki amatinįkai visada I 
gliR? gauti gražų uždarbį Cool
gardie, ’jojpj Waldžios vakarinės i 
Australijos, paskyrė ant szių me-j 
tų ant statinio vieszienas reika
lams triobų 425000fs apie (2mil. 
dol), kada pernai ant to vos j 
70000 fs te buvo — taigi ežia gal 
atsirasti darbas murinįkams. Da
bar dahgiausei keliauje žmonių
į pietinę Afriką (keliauje į ežia j 
ir daugel lietuvių isz Kaunogub.) 
Daugumas atkakusių į CapeTovn 
(Kspstadt) traukė isz ežia to
liaus į Transvaaliu, kur lengvai 
suranda darbą.

Shenandoah, Pa. mainose St. 
Nicholastapo sunkei sužeistas lie
tu vys Juozas Sziaudys. Beeinant 
per reles pagavo 
ežias karas bėgdamas žemyn ir 
pamuszė po savim, 
jam skūrą ir ranką nulaužė.

Granitville’j ant State Island 
N. Y. sustreikavo 250 darbinįkų 
Consolidated Wire Co. isz prie
žasties numažinimo mokesties už
dirbą.

Pomeroy Oh. 200 kalnakasių 
kastynių Peacock, kurie buvo 
susztraikavę, laimėjo. Savinįkai 
kastynių turėjo, pagal reikalavi
mą darbinįkų, pakelti užmokestį 
iki 50 centų už tonną, t. y. ant
4 centų daugiaus neng pirma bu
vo.

St. Louis’o kompanija Carters 
Co. padarė kontraktą ant pasta
tymo tilto ant Mississippi. Darbi
nįkai prie darbo yra tos kompani
jos kontraktuojemi jau dabar, 
nes Pjutės mėnesyj 1897 m. til
tas turi būt pastatytas.

Columbu8 O. Perdėtinis drau
gystės “Federation of Labor” 
prižada ežia atsiųsti Samuelį 
Gompe’ą perdėti n į draugystės 
“National Federation”, idant pa
reikalauti nuo darbdavių priėmi
mo praszalintų nuo darbo 17 dar
binįkų.

Isz lenkiszkų aukso kastyniij 
Middle Creek pareina žinia, kad 
baisi audra iszardė ežia kanalus 
bėgimui vandenio į malūną; per
ką malūnas tapo sustabdytas. 
Pataisimas tos bledės audros pa
darytos trauksis į porą mėnesių, 
polam darbas vėl kastynėse prasi
dės.

Geležies dirbtuvės South Chi
cago rengėsi priimti daugiaus 
darbinįkų, nes nori padauginti isz- 
dirbimus.

Kaip daugel darbinįkų be dar
bo randasi Chicagoj, tai parodo 
szitasai atsitikimas: szią nedėlią Į 
paleido kas paskalą, buk viena 
isz didesnių ežia gyvulių pjowy- 
nyczia reikalauje darbinįkų skal
dyti ledą. Paskalas greitai po 
miestą praplito ir į porą valandų j 
priesz pjovinyczią susirinko 
2500 žmonių, norėdami tą darbą' 
gauti. Žinoma kad negavo, nes 
nieks isz tikro ežia nereikalavo, 
paskalą gi tyczia paleido nežinia 
kas.

1

ant wietos 
thojaus su-

EKPLIOZIJA 125 
DINAMITO.

Isz Cincinnati. O., raszo, kad 
ežia bevežant per miestą, nuo 
trankymosi vežimo, expliodavo 
125 kvortos dinamito. Wežė- 
jas Engels tapo visiszkai sudras
kytas. Langai ant ulyczios, kur 
atsitiko expliozija, tapo jos smar
kumo iszdaužyti.

• Ellvood City, Pa. Wagys 
įsiveržė ežia ant paczto; su dina
mitu iszardė duris geležinės kasos 
ir isz jos paėmę pinįgus ir paczti- 
nes markutes, isz viso apie 1000 
dol. pasitraukė. Iki sziol vagys 
dar neatrasti.

• Knoxville, Tenn., ulyczinis 
karas susimuszė su geležinkelio 
trukiu; daugel pasažierių tapo 
sužeistų, isz kurių daugel, pagal 
nusprendimą gydytojų, turės pasi- 
mirti.

• Isz Brooklyno, N. Y.,raszo, 
kad isz vandens Nevton Creek, 
po Krooklynu, tapo isžgriebtas 
kūnas; keszeniuose iszgriebtojo 
atrado rasztus, isz kurių persitik
rino, kad iszgriebtasis yra lenkas, 
kunįgas Syczek. Nežinia ar jisai 
pats pasiskandino, ar tapo kokių 
žmogžudžių į vandenį nustum
tas?

KWORTU

jį tusz-

nugramdė

f Isz Miesto Geno va, Italijoj, 
raszo, kad miestelyj Teglino, ne
toli nuo ežia, atsitiko muszis tarp 
pakviestos ant pageliais kariume- 
nės ir dirbanezių verpinyczioj 
merginų darbiiųkių. Keletas dar- 
binįkių tapo užmusztų o daugelis 
paszautų.

f Netoli Montavk paskendo 
angliszkas pasažierinis garlaivys 
“Havkins” su 175 pasažierių, 
daugiausei iszpanijonų, kurie ke. 
levo ant Bermudų salų, ant Me- 
xikoniszkų jūrių.

Nedelioje, 2 VVasario, 4 valan
dą po pietų, salėje L. Ažuko, 
“Lietuviszkas Palitikiszkas Su
sivienijimas” laikys savo mėne
sinį susirinkimą, ant kurio lūs 
apsvarsttuni didelės svarbos da
lykai. Dėlto delegatai isz wisų 
lietuviszkų kliubų szirdingai v ra 
užpraszomi pribūti, idant tuos 
svarbius dalykus galėtume atsa 
ka n ežiai atlikti. Su guodone.

P. Jonaitis prez.

Apgarsinimai

Skolintojas į kaltinyką: — Jau 
man nusibodo vaikszczioti pas 
Tamistą ir reikalauti kad man 
skolą užmokėtum.

Kaltinįkas: Teisybę sakant, tai 
man darlabjaus nusibodoTamistos 
nuolatiniai lankymai, bet, 
nenorėdamas užgauti, to nesakiau.

—o—
Nevedėlis į apsivedusį.
— Ar skaitei laikraszcziuose, 

kad ant kokios ten salos Ramiojo 
ocesno vyrai pardavinėję savo 
moteris. Man rodos, kad pas mus 
tokių atsitikimų nėra?

Apsivedėiis dūsaudamas: — 
Žinoma kad nėra! Kas gi ežia jas 
pirkti norės.

GRE1TAS AP8IG0BIMAS.
Į Bayfield, Wis., atkako vie

nas 53 metų farmeris Williams 
Marųuette, turėdamas 50 dol. 
keszeniuj, kuriuos tuojaus pralo- 
szė į kazyras. Tas vienok, kuris 
jo dolierius iszloszė, matomai 
žmogus jauslios szirdies, pasigai
lėjęs farmerio,užmanė, kad už tatai 
suras jam moterį. Nelaimingas 
loszikas ant to sutiko. Pavaka
rė supažindino jį su 54 metų vi
rėja Mary O’Harn. Abudu į kits 
kitą pažiūrėję tuojaus sutiko ir į raszo jis lafszką, jeigu nė 
dvi valandas jau apsigobė.

Kareivis raszo į gimines ir szi- 
teip laiszką užbaigė: Raszau pas 
; us, mano mieli! vienoje ranko- 
e laikydamas karabiną, kitoj gi 

revolverį.
Taigi klausymas su katra ranka 

viena
isz dvieju ne liuosa?

— Permainydami savo adresus, 
visada prisiuskite ir seną adresą.

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

— Užsiraszydami “Lietuva” ir 
siųsdami pinigus už ją,visada už
dekite szioky adresa: A. Olszev- 
skis, 954—33rd St., Chicago, III.

— Netrukus iszeis pas mus isz 
po spaudos Rankvedis raszymo 
laiszkų (gromatų). Toje knygelė
je kiekvienas lietuvys atras sau 
aiszkiausius pamokinimus, kaip 
reikia laiszkus reszyti įypatas vi
sokių luomų, į gimines, pažysta
mus, mylimiausias, mylimiausius 
ir t. t.

— Kas mislyjat pirkti sau lotą 
arti lietuviszkos bažnyczios, tai 
pasiskubįkite, nes kad pavasaryj 
prasidės statymas naujos bažny
czios, tai visi lotai aplink pab
rangs. Mes parduodame lotus ant 
visų ulyczių aplink lietuviszką 
bažnyczią. A. Olszevskis.

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

• — Pirmas lietuviszkas saliunas 
Chicagoje L. Ažuko, ponr. 3301 
Auburn avė. ir kerte 33czios 
arti lietuviszkos bažnyczios. 
Užlaiko viską czystai ir puikei. 
Wisada szaltas alus, puikus Ii 
keriai ir kvepenti cigarai. Užlai
ko puikia salia dėl mitingų, vese- 
liju ir kitokių zobowų. Jeigu isz 
kito miesto atvažiuoja lietuviai, 
gali atsilankyt ir spakainiai per
nakvot, teipogi ię»roda gaut.

— Ant pardavimo geras galiū
nas poyir. 4408 Goodspeed str. 
ant Town of Lake. Parduoda isz 
priežasties ligos. Gera vieta dėl 
lietuvio. Atsiszaukite į salinną 

(15-2)
Paikus lotai ant pardavimo 

mieste Elizabeih Port, N. J. Tu
ri 25 pelas ploczio, o 100 pėdų 
ilgio, ulyczios iszbrukuotos ir 
isz ten yra labai arti į bažnyczią 
ir į iszkalas. Parsiduoda ant la
bai lengvų iszlygų. Atsiszaukite 
pas Simaną Mack, 82 Bond st. 
Elizabeth Port, N. J. (29—2).

G ra n d Opening!
Nikodemas Urbonas atidarė 

naują lietuviszką saliuną, po nr. 
8819 Honston Avė. South Chiea 
goję ir, ant subatos ir nedėlios, 
1 ir 2 Wasario, rengia didelį ba 
lių įkurtuvių saliuno, ant kurio 
szirdingai užpraszo visus lietu
vius atsilankyti, Su guodone 

N. Urbonas.

meldžemė

Didelis Balius!
Nedėlioję, 9 Wasario ’96, Vor- 

I vaerts Turner Salėje, 251 W. 
12-th st., arti Halsted, bus balius 
kurį rengia “Jaunų Lietuvių Pa
silinksminimo Kliubas.” Grajįs 
puiki muzika, bus daugybė jauni
mo ir smagiausi szokiai, nes sa
lė yra didelė ir puiki. Balius pra
sidės 5 adyną vakaro. Įženga vy
ro su pana 25c. Wisi lietuviai ir 
lietuvaitės yra užpraszomi atsi
lankyti.

Su guodone Komitetas.

Balius ir koncertas.
Nev Yorko Mildos Giesminį- 

kų draugystės atsilaikįs didelis 
koncertas ant kurio dainuos pui
kiausias lietuviszkas dainas 
vyriszkas ir maiszytas ••horas. 
Po koncertui bus puikus balius. 
Užpraszome visus lietuvius ir 
lietuvaites isz visų aplinkinių 
miestų ant s ubą tos 8 to Wasa- 
riaus 1896 m. atsilankyti į New 
Irving Halle 216—220 Broome 
str. Nev York.

Pradžia 8| w. vakaro. Įėjimas 
ant salės vyriszkiems— 25c. 
Moterys už dyką. Komitetas.

Padekawones.
Siuncziu szlrdingiausia aezių p. A.01 

szevvskiui. už tą puikią knįge’p &apnų. 
kurią man prisiuntė! dykai kaipo dow;y^ 
ną prie laikraszczio •‘Lietuvos”. Yra 
tai didelės wertės knįgelė, už kurią ne
žinau katp Tamstai atidėkawoti. — Ke
li j u Jnmis tukstanezius skaitytojų už 
Jūsų gerą szirdį: Su guodone

J. Poniszkis 340 N. Front St.
Philadelphia, Pa.

-------- o--------
Siuncziam szirdingiausią aezių. P. p. 

Kelpsch, Noreikai & Co. už prisiuntimą 
pukių laikrodėlių,kurie yra werti trissyk 
daugiau, kaip mes už juos užmokėjome. 
Už tai vrelyjeme wisiems lietuwiapis 
pirkti wisokius daiktus pas P. p.Kelpsoįi, 
Noreiko &. Co., o užtikriname, kad bu
site užganėdįti: Su guodone 
Mikas Carroll ir draugai

Nort Jay. M e.

Teipogi asz Juozas Karbanawiczius 
szirdingai dėkawoju sawo wienžemiams 
už prisiuntimą tokio puikaus laikrodė
lio; džiaugi Uosiu juom kaip tėwas savo 
waiku. Jeigu buezią pirkias pas ką kitą, 
tai buezią turejas užmokėti kokią 115 
už tokį laikrodėlį. Dabar duodu orderį 
už $4 ir praszau prisiųsti man žiedą.

Su guodone J. Karbanawiczius
Barre PI ai bes, Ma?s.Box 75

ReikalePalitikos.
Shenandoah, Pa., 22 Sausio. — Guo- 

dotini Lietuwiai!— Jau artinasi pava
sario elekcijos, ant kuriųį.eįsime duot sa
vo baisa idant iszrinkti sau naujus ure- 
dnįkus ant ateinanezių metų.Taigi kiek
vienas gerai apsirokuokit, prie kurios 
partijos norite prigulėti ,i| už kuria sawo 
balsą atiduosite.— Aszį velycziau vi
siems prigulėti prie republikoniszkos 
partijos ir už ją balsuoti, nes ta partija 
rūpinasi apie musų labą. Sergėkitės tų 
žuvinių, kurie jau sziądien pradeda 
mumis ant sprandų jodinėti,o jeigu mes 
juos iszri n k tume ir ant* toliaus, ui jau 
lietuviams butu ne vieta Shenadoryj. 
Už tai riszkimės visi į republikoniszką 
Kliuba ir remkime republikoniszką par
tiją, kuri mus nori remti, gu guodone 

Motiejus Kupczynskas.

GROMATNYCZIA.
P. Bubzauckui. Eilutės “Apie 

senovės krxju” ne tinka. Jų tal- 
i pinti į laikreaztį ne galime.



ISTORIJA
Suwienytu Walstiju

(Tasa.)
Zine ape neiszlaikima Sumpter’o padare triuk- 

szminga intekmia kiaurai Sziaures ir Pietų. Sziau 
reje visokia kita politika tapo atidėta. Žvaigždes 
ir vvelavos, vedyluojenczios aut kiekvieno namo 
ir bokszto buvo ženklu Suvienitu Sziauriniu nuo
monių, dėl iszlaikimo galybes arba pirmystes vi- 
riausio rando. Sekanczia diena po apleidimui Fort 
Sumpter, prezidentas Lincoln iszdasve apskelbimą 
traukti septynesdeszimts penkis tukstanezius vyru 
dėl kariszkos tarnystos ant trijų menesiu. Atsilie
pimas ant to pakvietimo buvo greitas ir sudžiaug- 
smu isz puses liuosu VValstiju. Ukvatnikai- isz 
visu pusiu sziaures pradėjo skubintiesi link sostą 
pyles, ir in labai trumpa taika dideles pajiegos su
sirinko aplink VVashingtona. Jenerolas VVinfield 
Scott buvo viriausiu vadu.

19 Balandžio Massachusettso pulkas tapo už
pultas gaujos ant kelio Baltimorej. Tris karei
viai liko užmuszti ir daug sužeistu. ^Kaieiviai at
siliepe ugnia užmuszdami ir sužeisdami tūla skait» 
liu. Tai buwo pirmas kraujo praliejimas toje kareje.

Pietuose ta trukszminga intekme perbėgo Il
ginai augsztai. Pakvietimas trisdeszimts penkių 
tukstancziu per Montgomerejo randa, deldapildimo 
kariaunos, tapo paliktas su daug didesniudžiaugsmu.

Su laiku bombardavoj imotvirty nes Fort Sump 
ter, atsiskyrė septynios valstijos.

Asztuonios kitos verguviiies valstijos: —Vir
ginija, Maryland, Delavare, North Carolina, Ken
tucky, Tennessee, Missoury, Arkansas ir didesne 
puse pietų gyventoju laikėsi atstu no atsimetimo 
bangavimu, tikėdamos pakajaus, ir nutarė ne pris- 
totie prie atsiskyrusiu valstijų, kolei ne bus pri
spyrimo per prievarta.

Kaip szitos asztuonios valstijos ne atsitraukė 
no Unijos laike Lincolno proklamacijos, jis atsi- 
szauke in kiekviena isz ju, idant duotu pripuo- 
laneziu kariumenia. Bet no visu apturėjo grėsmin
gus atsiliepimus, su atsisakimais duotie nors kiek 
kariaunos.

Virginija iszdave instata apie atsimetimą 6 d. 
Gegužio. North Carolina iszdave instata apie atsi
metimą 20 d. Gegužio. Tennessee 8 Birželio. Kitos 
pa vergtos valstijos buwo: Delavvare, Maryland, 
Kentucky ir Missuri. Sžitose valstijose atsimetimas 
turėjo pasitiktie su galingu pasipriesztntmu. Pasi
baigė ant to, kad jos liko sulaikytos prie Unijos.

Pietus buwo dikcz^ sudrutinti per prijungi
mą Virginijos. Kaip tik ta valstija atsitraukė no 
Unijos,“Konfederacijos” randas persikėle isz Mont- 
gomery in Riėbnaonda.

Netrukus buvo regima, jog Virginija Rytuo
se ir rubežiai vakariniu valstijų Kentucky ir 
ssouri taps regykla kares. Isz sziaures ir isz 
tu apginkluotos pajiegos skubinosi prieszakyn 
gynezu kaslink apvaldimo anų valstijų.

Mi- 
pie- 
del

[pramintos “A rmijaSziaurinesVirgini jos”. 
Pirmoji susidėjo isz trisdeszimts penkių tukstan- 
cziu vyru ir buvo pavesta komandai jenerolo Ir- 
vin MeDovell, kuris buvo po intekme jenerolo 
Scott, buvusio da virinusiu jenerolu, nors per se
nu ir nestipriu dėl stojimo ant lauko kares. Pasta
roji armija po komanda Beauregard’oapsisedo Cen- 
treville ir Manassas Junction’e, užstodama kelia 
in Richmond. "

Richmond, kaipo sostapile Pietines Konfede
racijos, stojo didelei prieszinga vieta, kuria Po- 
tomako armija turėjo užimtie. Wisa sziaure nepa
prastai atsiliepe ant szito dalyko ir pakele riksmą 
ant Richmondo. Jenerolas Scott, atsiduodamas 1 
tokiam prispyrimui, liepe jenerolui McDovoll ei 
tie prieszais. Tai buvo pradėta 16 d. Liepos m.

Po nekuriu pirmutiniu susirėmimu pasCentre- 
ville ir Blackburn’s Ford, Unijos armija anksti 
nedėlios ryta 21 d. Liepos, dagavo Bull-Runa, 
už kurio buvo pastatyta armija Beauregard’o.

Perėjus upialy Unijos armija pradėjo kova. 
Asztri musza užstojo, kuri tęsęsi didesnia dalia die 
nos. Ji buvo atlikta su dideliu atsidavimu isz a- 
bieju pusiu. Iszrode, jog Unijos armija ims vir
ažu, bet po pietų konfederatai, sudrutinti per John- 
stono kolumna isz Shenandoah Valley, užpuolė 
ant didesnio sparno Unijos armijos, kuri tapo 
suardyta. Tada kareiviai persigandia bego Wa 
shingtono linkon.

ATYDA. Pagal urediszkus padavimus Pietus uustojo 
Bull Run kovoje 378 užmusztu, 1.489 sužeistu ir 30 prapuo
lusiu; isz wiso 1807. Pagal urediszkus padawimus Unija nus
tojo 481 užmusztu, 1.011 sužeistu irape 1.500 paimtu in no- 
laisvia isz wiso skaitlius nustotu buvo 3000 vyru.

Abelnas rezultatas Bull Run muoszio pertikri
no visa kraszta, jog ant jo buvo aky vaizdinga ir 
baisi kare. Abidvi pusi suprato ta tikrybia ir vėl 
pradėjo triustiesi, rengdamos armijas aut dideles 
svarybos. Prezidentas Lincoln paszauke puse mi
lijono kariumenes.

Armija aplink Washiugtona buvo pastatyta 
po komanda Generolo George B. MaClellan. Jis 

,pradėjo organizuotie, giuKluotie ir lavvintie, arba 
miklintie savo sylas. Rudenop 1861 m. Potomaco 
armija skaitė szimta penkes de-zimts tukstancziu 
vyru su virszum. Pietine armija apturėjo dide
lius prideczkus. Ji pasiliko savo vietoje po Beau- 
regurdu, mieste Manassas Junction.

Per laika 1861 metu didžiausios armijos Vir
ginijoje nebekavesi isz naujo. Wienintelis karirz 
kas 
po 
ant

APIE

ŽEMIA ir KITUS SWIETUS,
JŲ BUVVĮ ir PABAIGĄ.

Pagal Heilperną.
----- o-----
(Tąsa.)

lomos to turi. Tas pats atsitinka ir kitoj pusėj nuo 
ekvatoriaus: juo toliaus nuo jo. juo turi būt szal- 
cziaus. dėl tos paczios priežasties. Nors žemė suka
si apie savo aszį, tai tas nieko nepermaino: prie 
galų vis bus szalcziaus neng ties viduriu. Kodėl 
musų kraszte isztisai per metus ne turime vieno
kio oro, bet sykį turime karsztą vasarą, tai 
žiemą, apie tą pakalbėsime toliaus.

wel

veikalas rytuose, laike tu menesiu, buvo tik 
Ball’s Bluff u susitikimas, kuris žymei alsiliepe 
Unijos.
VVeikalai VVakaruose. —Kariauniszki weika 

wakaruose laike 1861 metu, atsižymėjo. valsti-lai 
joje Missouri.Szitoje valstijoj kaip ir kitoje susiedi- 
neje — Kentucky, žmonije pasidalino terp U- 
nionistu ir atskalunu.

Atskalūnai padare didely ženklą miklumo in- 
gydami valstija dėl konfederacijos ir nugrūdo ka- 
riumeniaisz Texo ir Arkanso in Missouri. Du svar- 
b i ausi veikalai no Missouri’s kariavimu 1861 me- 
tuese buvo: susirėmimas po Carthage ir musza

kaip metaliai. sunkei garuojenti, galėtu isz gazų 
persikeisti į skystus, sutirpusius. Juo žemė labiaus 
nuo pavirsziaus auszo, persikeitė ji isz deganezios 
gazinės į skystu sutirpusę. labai dar karszt^ ir įkai- 
tuse. M isokidaiktai: visi akmens, metaliai, drus
kos ir 1.1, dar buvo nuo karszczio sutirpę, bet pra
dėjo jau skyrstytiesi ir atsidalinėti, nes supranta
ma. kad sunkesni skystimai nesilaikys ant pavir
sziaus lengvesnių, taigi sunkesniejie, kaip antai 
metaliai nupuolė žemyn į vidurį, lengvesni gi isz- 
kilo į pavirsziu. Žemė dar ir taisyk užėmėdaugiaus 
vietos, t. y. buvo dar vis didesnė neng szi^idien 
bet jau dikeziai sumažėjo, neng tai buvo 
priesz tai., andens ant pavirsziaus žemės dar ne
bebūvi o, nes žemė buvo labai įkaitinta, tai 
vvanduo butu tuojaus į garus pavirtęs. Taigi toliaus 
žemė pavirto į skysta sutirpusę kulkaapsi >ubt^ ga- 
zais ir dideliais, tirsztais vandenų garais. Isz pa- 
lengvo vienok tasai ugninis skystimas ant pa
virsziaus pradėjo st ngti ir ant galo pavvirszius 
užsidengė sustingusia pluta. Taipjau, kiekvienas kū
nas sutarpintas pirmiausei stingsta ir auszta ant 
pavirsziaus, o vidurys dar ilgai pasilieka karsz- 
t;us; galima tą patėmyti ant isz pecziaus iszimtos 
duonos: pavvirszius kepalo būva jau suvisu szaltas 
o viduryj duona dar karszta. Žemė buvo vidu
riuose dar suvisu sutirpusi, ant pavirsziaus jau 
kur nekur sukietėjusi tik dar įkaitusi, kaip* gekžis 
isz ugnies iszimta. Poliaus, su laiku atszalo ji dar 
labiaus ir pavirszius žemės užsidengė kieta pluta, 
bet tojė visur negalėjo dar" užsilaikyti, nes garai ir 
gazai verždamiesi isz sutarpinto vidurio, laužė tą 
silpną dar plutą ant pavirsziaus, vos sustengusią, 
loliaus, kada žemė dar labiaus atszalo, jos pavir
sziaus phita tiek susidrutino, kad jau jos negalėjo 
sulaužyti vilnys sutarpinto vidurio, nė isz ežia isz- 
siverženti garai; garai tie ir jų spaudinio pakele- 
mas vidurio skystimas galėjo iszsi veržti per tam- 
tiknis olas isz žemės vidurio, kaip tai ir sziądien 
iszsi werže per olas arba kraterus vulkanų arba ug
ninių kalnų; tų olų vienok buvo daugiaus neng 
atsiranda jų dabar. M alkanai tie, arba ugniniai 
kalnai pasidarė tokių būdų, kad vidurio žemės 
skystimas, spaudžemas garų, turėjo pakelti žemės 
plutą ir isz jos padarė statu, augsztyn 
pakeltą kalną, ir jo iszpustumoj pramuszęs o- 
lą, g dėjo iszsilieti laukan. Tokiu budu žemė, nors 
ir kitą kart buvo visą sutirpusi, skysta, bet iszpa- 
lengvo ant pavirsziaus atszalusi, užsidengė pluta, 
ant kurios mes vaikszeziojeme, bet pluta tojė ne 
perlabai stora; vidurys gi jos, jeigu jau ne suvi
su ir ne visur dar sutirpęs, tai visgi labai dar į- 
kaites, nes, kaip matome, jisdarne atszalęs Galima 
ežia paklausti, kodėl žemė, kuri kitą kart buvo to
kia jau ugnini kulka, kaip ir dabar saulė, kuri mus 
apszviecze, atszalo, o saulė neužsidengė pluta?Sau
lė taiposgi vėsta, liet, kad ji lj milijono kart di
desnė už žeme, todėl ir vėsta daug palengviaus; 
žemė, kaipo daug mažesnė, turėjo atszalli grei- 
cziaus. Ajiie tą lengva yra persitikrinti, nes kiek
vienas įkaitytas daigtas juo jis mažesnis, juo grei
eziaus atszala; duonos kepalas ir mažas pyragaitis 
drauge iszimtas isz pecziaus ne sykiu atszala: 
pyragaitis jau buvo su visu szaltas, tai dar ant 
duonos kepalo negalima ranką uždėjus palaikyti, 
taip jis buvo karsztas.

KAIP PASIDARĖ ANT ŽEMES KALNAI, JŪRES, SMIL
TYNAI IR KITI DAIKTAI

Kaip tik pavirszutinė žemės piuta tiek atszalo, 
kad ant jos vanduo galėjo užsilaikyti, negaruo- 
dams urnai, tą syk debesys garo, apsiaubenti isz vi
sų pusių žemę, auszdami pradėjo pulti paveiksle 
nenustojemų didelių lytų ir vanduo apipylė visą 
žemės pavirsziu. Tą syk dar žemė buvo taip kar
szta, kad vanduo dar daug greieziaus garavo ir 
tie garai kilo į augsztį paveiksle debesų tirsz- 
tesnių, neng dabar, bet isz tų debesių vanduo vėl 
tuojaus puolė ant žemės paveiksle lytaus. Lytus 
isz pradžių buvo daug didesni ir taukiaus atsitik
davo neng dabar: jie nuolatai puolė isz debesų ant 
žemės, nuo kurių ji dar labiaus atszalli turėjo. Lai
kui bėgant žemė ant pavirsziaus tiek atszalo, kad 
ežia vanduo galėjo jau ilgiaus užsilaikyti. Bet tą 
kart dar žemė buvo visur lygi ir nuszvelnyta; ne 
buwo ant jos pavirsziaus dar nė augsztų kalnų, nė 
gilių tarpkalnių; isz tos priežastės vanduo visą 
žemės pavirsziu lygei apsėmė, taip kad apie visą 
žemę buvo vien didelės jūrės, nors ne teip gilios 
kaip tūlos isz sziandieninių. Juo žemė vėso labiaus, 
pradėjo ji rauktiesi ir raukszlėtiesi taip, kaip rauk- 
szlėjesi pavirszius obuolio jį bekepant; isz to pa
sidarė ant žemės pavirsziaus nelygumos: lomos ir 
kalnai. Apart to £įiHr.gHra’ ir gazaj verždamiesi isz 
sutirpusio vidurio žemės, jeigu ne atrado tam tik
rų olų. kuriomis galėtu iszsi verži i, arba vulka
nų, stūmė žemės plutą ir kėlė ją augsztyn, visaip 
ją raukslėdami ir tokiu budu padarė dar didesnes 
nelygumas, žemės pasikėlimus ir tarpkalnius; di
džiausi vienok kalnai pasidarė vien nuo auszimo 
žemės plutos. Pasidarius kalnams ir gilioms terp- 
kalnems jau vanduo negalėjo visur apie wisą že
mes pavirsziu lygei ją apsiaubti ir juo labiaus že
mė auszdama raukszlėjosi, vandens isz augsztesnių 
vietų turėjo suliėgti į lomas ir ant galo turėjo su
sirinkti giliautose ir didžiausiose lomose ir tokiu 
budu pasidarė plotai sausos žemės ir oceanai, jū
rės ir ažerai. VVisa žemė tą-*yk susidėjusi buvo 
tik: isz sutirpusio vidurio, apsiaubto kieta visur 
vienokio sudėjimo pluta, liet sziltesnia neng ji yrą 
sziądien ir isz vandens taipjau sziltesnio neng jis 
yra uziądien. Tame sziltame vandenyj buvo su
tirpę vis >ki daiktai arba kūnai: kalkes, visokios 
veislės druskos ir toki kūnai, kurie tirpsta vien 
sziltame vandenyj. Ausziatil vienok vandeniui, 
tūli kūnai pirma, kol jis buvo šiltesnė, jeme sutir
pę, turėjo sukietėję nupulti į dugną ir tokiu budu 
pasidarė ant jūrių dugno storos eilės susidedanezios 
isz tų kūnų, kokių pirma ne buvo. Nors tirsztos 
miglos ir debesis garų jau nenp-iaubė žemės taip, 
kaip pirma, tai vienok dar ji buvo apsiaubta vi
sokiais gezais; ir dabar, nors jau žemė yra gana 
atszalusi, apsiaubta įi eile gazų, nes idant jie galė
tu sukietėti arba nors pavirsti į skystimą, reiktu 
tokio didelio szalczio, kokio dar niekados ne bu
vo ant žemės.

(Toliaus bus.)

Koke bmvo žeme senei.
ŽEME SAWO WIDURYJ YRA ĮKAITUSI.

Kaip iszrodo žemė ant pavirsziaus, Ui kiek
vienas mato, bet, ne abejojeme, kad ne viens no
rėtu pamatyti, kaip ji iszrodo viduriuose, kas ten 
yra pats jos viduryj. Kas yra viduryj žemės, nors 
ant jos gyvename, bet tikrai nežinome. Žmones< 
įstengė kuogeriausei iszmatuoti jos plotį, apskritį 
ir visji szmotji, atrado kaip toli nuo jos iki mėnu
liui, saulei ir kitų dangiszkų svietų, net ant bili
jonų, trilijonų mylių esanezių, aprokavo sunku
liui žemės ir saulės, iszrado kelius, po kuriuos 
skraido visi dangiszki svietai, atrado daugel kito
kių paslėptų nuo akių žmogaus svieto apsireiszki- 
nių —— liet musų žemės, ant kurios gyvename, ne 
Įstengė ikisziol isztyrti visiszkai. Taip tai visada 

būva: tas kas yra toli ir prie ko prisiartinti ne 
galima, kas dauginus turi atsiskirenezių ypatybių, 
tas greieziaus tirinėtojus patraukė, neng tas, kę 
nulatai turime po akių. Žmonės tik taip toli nusi
leido į vidurius žemės, kaip gilei reikėjo kasti szu- 
linį, anglis arba kitokius vidurių žemės turtus, bet 
labai gilei į vidurį žemės nieks nenusileido ir to
dėl nežinia kokia ji yra pat viduryj.Žinome vienok, 
kad labai giliuose szuliniuose, giliose kastynėse 
yra karszta; daug karszcziau neng ant žemės 
pavirsziaus, juo giliaus kasame, juo didesnį atran
dame t£ karaztį. Kasant žemę daugelyje vietų per
sitikrino, kad ant kiekvieno 100 pėdų gilumo 
į vidurį žemės, sziluma pasikėlė ant 1 laipsnio, 
arba graduso, tai ant 200 pėdų bus jau 2 laipsniai, 
ant 1000 bus 10 laipsnių, aut vieno viorsto 
arba 3500 pėdų sziluma pasikels ant 35 laip
snių, ant 10 viorstų bus 350 laipsnių, o ant 50 
viorstų iszpuls 1750 laipsnių karszczio. Tokioje 
szilumoje jau geležis, visoki metaliai, net ir ak
mens turėtu būt sutirpė. Taigi ant 50 viorstų vis
kas viduriuose žemės turėtu būt sutirpė į į pats 
vidurį žemės, kaip jau žinome yra 860 mylių, ar
ba 6000 viorstų, taigi ežia turėtu būt 210000 laip
snių karszczio. Isz tos priežasties mokslincziai 
pasitiki, kad žemė yra tai didelė ugninė skysta vi
duriuose kulka, ant pavirsziaus tik uždengta sus
tingusiu kiavalu, bet kiavalas tasai ne gal būt 
storesnis 50 viorstų (į vidurį gi žemės liktu dar 

kokia 
spėti, 
sutar- 
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ant upelio Vilson’s Creekt isz kuriu susitikimu/' 0 Wlcystų). Isz tikro wienok nežinome
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III Kariawimai 1861 m.
Weikalai Rytuose. — Stovis Unijos pajiegu 

Virginijoje, pabaigoje Gegužio, buwo sekantis: —
Didele armija susirinko aplink VVashintona, po 

senu jenerolu Scott. Nakczia 23 d. Gegužio drūta 
kolumna perejo per Potomac upia Washigtone, ir 
apėmė Arfington Heights (auksztotes) ir miestą 
Alexandria, Virginijoje.

Dvylika tukstancziu kariumenes, po jenerolu 
Butler’u, laike apgulia tvyrtinia Monroe,ant York- 
tovn pussalio. (

Kolumna po jenerolu Patterson’u buvvo pasta
tyta arti Harpers Ferry.

• Kariumene Ohio ir Unioniszkos West Virgini
jos, po generolu G. B. McClellon, perejoOhio upia 
VVest Virginija.

Stovis konfederatiszku šylu Virginijoje, tuom 
paežiu laiku, buvo sekantis:

Wiriause armija buvo surinkta priemiestije 
Manasas Junction, Virginijoje, po komanda jene
rolo Beauregardo.

Wiena šyla buvo ant pussalio (pagal York- 
tovn ir Big Belhel), po jenerolu Magrudes, dėl 
prilaikimo Butlerio prispirta.

Kita po jenerolu J. E. Jonston, Shenandoah 
Valley Ldmoje už akiu Pettersono.

Kita gi vėl buvo West Virginijoje, apimanti 
drūta vie'ta toje kalnuotoje apigardoje ir pasiren
gus kibtie priesz McClelIan.

- Mc ClELLAN’O KAREV1MAI WE8T VVTrGINIJOJE— 
Virginijoje atsitiko susirėmimas. Staigus susi liki
mas inwyko 3 d. Birželio, pas PhilippL-Llu'jos sy 
la paėmė virszu.

Tada McClelIan pradėjo kova pas kaina Rich 
Mouutain, 11 d. Liepos, kurioje jis privertė pie 
tinias sylas atsitrauktie. Du musziai atsiliko Car- 
rick’o Ford ir Beverly, jie tapo vėl iszblaszkyti. 
Pirm pabaigos Liepos kariavimas tnpo užbaigtas 
ir konfederatai tame laike visiszkai atsisakė no 
West Virginijos.

' ATYDA— Veikalai West Virginijos kariawimu ne turėjo . 
didelio mrbumo; bet jures ir netrukus po to dawede iki paskyrimo McClelIan o in 
komanda wiriausios armijos Unijos,
mija West Virginijoje skaitė apie 30.000. konfedtratiszka 
šyla buwo mažesne nei 10.000.

Netrukus atsitikę susirėmimas kalnuose VV ėst 
Virginijos, susiemimas invyko terp šylu ant pus
salio. Generolas Butler iszsiunte isz tv^tynes 
Monroe kariumenia, kuri užpuolė prieszinga šyla 
pas Big Bethel 10 d. Birželio. Butlerio kariumene 
tapo atstumta su nuotrota. —

Shenandoah Valley’e, kolumnos Pattersono 
ir Johnstono saugojo viena kita be jokio pažymė
to veikimo. . . , . . j

Bul Ron kabiawimai. — Toje valandoje atvda 
abieju — sziaures ir pietų — sziaurines sylos, pra
mintos “P o t omo c’o Armija”, ir Piehues sylos, |

abudu, privertė Unijos kariauna atsitrauktie.
Wienintelis antras veikalas valstijoj Missou 

ritame mete buvo kova po Belmont’u, 7 d. 
Lapkriczio. Brigadyrius — jenorolas U. S. Grant 
nugabeno expedicija žemyn upia Mississippi, isz 
Cairo in Belmont. Po iszdraskimui atskalunu guo 
los toje vietoj, szita šyla buvo užpulta kariaunos 
atsiunstos isz konfederaliszkos sudrutintos guolos 
prie Columbus, Kentucky’s puseje upes Mississippi, 
prie.-zai Belmont Grant* o šyla kuri liko priversta 
sugryžtie prie savo kaniuoliniu laivu ir trauktie 
atgal in Cairo.

Kovjmai ant vandens ir kranto — Netrukus 
po užsidegimui kares, pietines prieplaukos tapo 
prezidento Linceln’o apskelbtos užgintomis ir užsi
ėmė paverslie jas ant savo naudos kaip galima ge- 
nausei. Laivyne Suvienitu VValstiju isz pradžių 
buvo labai maž>a, bet paskui daug lai vu tapo insteig- 
tu arba nupirktu. VVienok skaitlius laivu inreng- 
tu pietinėse prieplaukose buvo visiszkai neda- 
tenkantis teip, kad uždraudžianti veikimai turėjo 
možai kliucziu ąszpildimui užmanymo ir tai buvo 
daug pirmiau, neg užgynimas tapo investas ant 
naudos Suvienytu VValstiju.

Pietams truko laivu, bet jie isz<uunte keletą 
laivu dėl apgriebimo sziaures prekybos. Isz tu la- 
bjausei pasekminga ta meta buvo Sumpter, po 
komanda kapitono Seni mes.

Svarbumas apvaldimo svarbesniu pietiniu prie
plaukų atvede iki to, kad turėjo iszsiustie keletą 
laivyniu expediciju laike 1861 metu. Pirma isz 
ju buwo po vadovystia komandieriaus Stringham ir 
jenerolo Butler, kuri 29 d. Rugpiuczio paėmė tvir- 
Lyniae H a 11 e r a s I n 1 e t, ant kranto sziaurines 
Carolinos.

Antra expedicija, daug didesni, po vadovye 
tia komandieriaus Dupont ir jenerolo T- W. Sher 
mau’o apėmė žeminias drutvietias Port Royal’e, 
Pietinėje Carolinoje, 27 d. lapkriczio. Kariaunisz- 
ka šyla iszejo isz laivu ant Hilton Head ir ta vie
ta tapo potam centrumi kovu ant laivu prieszai 
pietinius portus.

Svetimžemines Intekmes. — Netrukus po už
sidegimui kares, Britijos randas iszdave proklama
cija neprigulmes (13 Gegužio), pripažindamas 
pietus, kaipo“kovojanezia galybia”.Francuzija, ne
trukus, padare ta paty.”

Szitas buvo priežasezia kareziu jausmu sziau- 
reje. Tuom paežiu laiku pietus tarė, jog Anglija ne- 
insikiszo ganeiinai ir reikalavo pripažinimo no Eu
ropiniu galybių, kaipo neprigu 1 m i ngos tau
tos. Daug žmonių pietuose tikėjosi, jog Anglija, 
»«uri daug kerite no sustapdimo dastatomo» med
vilnes (bovelnos), panorės pripažintie pietų 
neprigulmystia ir atidarys užgynta lai vynikystia 
Bet Anglijai nėjo tėliau, kaip tik pripažino ne
prigulmystia pietų.

VVienas atsitikimas, kuris pasitaikė pabaigoje 
1861 metu, ka tik ne intrauke Su v. VVaistijas in 
karia su Anglija. Tas atsitikimas buvo garsns dar
bas laivo Trent.

(Toliaus bus.)

yra žemė savo 1_____
kad jeigu ji nebus wisa savo 
pinta, tai visgi bus 
vietose ir sutarpinta,

viduriuose, bet galima
> viduriuose 

labai įkaityta o 
j nes ta reiszke 

nis skystimas užtekantis isz ugninių kalnų 
vulkanų, Taigi pasitikime, kad žemė savo vidu
riuose tur būt labai karszta ir visi daiktai tenai yra 
to neiszpasakyto karszczio sutarpinti arba nors vi-l 
si labsi įkaityti. Tūlose vietose žemės tėka isz vi
durių verdantis vanduo. Toki verdanczio vandens 
szaltiniai rąndasi: Europoj — ant salos Islandijos, 
prigulinczios Danijai; Amerikoj—Uoliniuose Kal
nuose; Australijoj ant salos NaujosZelandijos, pri
gulinczios Anglijai ir daugelyj kitų krasztų. Jei
gu nuo tiek metų tuose szaltiniuose vanduo nuo- 
latai kanztas, tai turi būt viduriuose žemės, isz 
kur jis teka,, didelė sziluma jj užvirinti galinti. 
Toliaus atsitinka gana tankei žemės drebėjimai, 
teiposgi patėmijo tūlose vietose palengva pasikė
limu žemės plutos arba kiavalo, — tas rodo, kad 
viduriuose žemės turi būt garai, kurie tą žemės 
plutą kilnoję. -Svarbiausiu vienok darodimu yra 
vulkanai arba augszti kalnai, kurie taukei isz sa
vo vidurių rszmeta: įnkaitytus akmenis ir sutar- 
pintą ugninį skystimą praminta lava; isž tų kai
lių verzesi durnai, garai, pelenai ir ugnis. Tokių 
vulkanų arba ugninių kalnų yra ant žemės pavir
sziaus gana daug (isz wiso apie 300). Taigi: karsz
tis didelėse ir giliose kastynėse, pasididinimas szi- 
lumos juo giliaus į vidurį žemės nusileidžeme, kar- 
szto vandens szaltiniai, 1 szsiveržimai vulkanų, isz 
dalies pasikėl mas žemės plutos— reiszke, kad že
mė savo viduriuose yra labai karszta, įkaityta, 
bent tūlose vietose, jeigu jau ne visur, sutarpinta.

ŽEME KIT4 KART BUWO SKYSTA.
Matome, kad žemė savo widuriuose yra labai 

įkaitusi, o gal būt kur ir sutarpinta, skysta. Delei 
kokios tai priežasties? Isz kur galėjo atsirasti vi
duryj žemės tas karsztis, kurisai per amžius ne žū
va ir pirma dar turėjo būt didesnis neng dabar. 
Nes jeigu žemė yra taipjau, kaip ir visi dangiszki 
kūnai, apvali, liuosai kybanti svieto ruimuose, o 
vėl visi dangiszki svietai, kaip: saulė, žvaigždės 
yra arba buvo ugninės (isz ugnies) kulkos, tai ko
dėl žemė ne butu į anas panaszi, juo labjaus, nes 
ir dabar žemė yra tik prie pavirsziaus atszalusi, 
o viduriuose da labai įkaitus. Taigi žemė turėjo 
būt didelė ugninė kulka, didelė liepsna iruguis. Tą 
syk ji negalėjo būt sudėta nė isz akmens, nė isz meta 
liu, nestokeme dideleme kanztyj jie būt turėjesutir 
pti; viskas turėjo ežia garuoti ir persimainyti įga- 
zus, bet kad gi guzai daug dauginus užima vietos, 
neng visoki kitoki kūnai, nes jieskystesni (oras, ant 
paveikslo, daug skystesnis už vandenį arba medį, 
taigi ir lengvesnis), taigi žemė tą syk buwo labai 
didelė deganti kulka isz karsztųgazų susidedanti, 
daug' didesnė neng sziądien, bet visgi už saulę 
mažesnė. Kaip kiekviena ugnelė ne kurstoma, kaip 
kiekvienas daiktas įkaitytas iszimtas isz ugnies, 
taip ir žemė pradėjo auszti. Reikėjo vienok dauge
lio tukstancziu metų, idant toke didelė ugninė kul- 

I ka tiek ant pavirsziaus atausztu, kad toki kūnai
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PAJIESZKOJDIAI
Pajieszkau Izidoriaus Lapie 

niaus, paeinanezio isz Kauno red. 
pav. Novo Alexandrivo. kaimo 
AVilaisz ų. Jis pats ar kas kits 
teiksis duot žinią ant adreso szito:

VV. Žukelis
82 Bond st. Elizabeth Port, N.J.

Pajieszkiu savo brolio Jurgio 
JukniauS, paeinanezio i?z kaimo 
Papinaujo, Reseiuių pav.,^ rėd 
Kauno; pirmiau gyveno Union 
City. Jis pats ar kas kitas teiksis 
duot žinia ant adreso szito:

Juozas Juknis
645 S. Canal st. Chicago, UI.

Pajieszkiu sawo tikrų draugų: 
Prano hriszcziukaiczio, Antano 
Pecziukaiczio, ir Juozo Saudar
go. VVisi paeina isz Suvalkų gu
bernijos, Naiimiesczio pav., Siu-’ 
tautų parapijos. Jie pat*, arba 
kas kitas teiksis atsiszaukli po 
sziuom adresu:

VVincas Kaunas
140 W. 8 str. Boston, Mass.

Pajieszkau savo draugo bran- 
ciszkaus Poviįgauskio, paeitian- 
czio isz Kauno rėd., Raseinių pa v., 
kaimo Ražaitėlių. Jis pats ar kas 
kitas teiksis duot žinią ant adre
so szito: Jos. Beržinskas
Box 305, East Brookfield, Mass.

Pajieszkau Jokūbo VVilamo, 
paeinanezio isz Kauno ;red., Ke- 
seinių pavieto, Tenėuų parapijos. 
Jis pats ar kas kitus teiksis duot 
žinią ant adreso szito:

Wm. Kanauskis
2 Morgan Avė. Waterbury,Conn.O v

Preke Pinigu
Rublis in Bosija............
Marke in Prusus............
Guldenai in Austrija. -
Frankos in Franci j a....

znego druku na piękuym papierze, opravoa *- 
,V,morooeo Sk6rk{, vyzlacane brzegi ze zlooo

nym tytulikiem..................................   96c
Ta sama opravna w morocco skdrae, vyzUtene 

brzegi ze ztoconym tytulikiem.........11.25
VYBOREK.  ...........  — po 40c“f <JEc

KABALA c žyli od k rycie tajemnic przysztofci 
«a pomoca kart. (Dla zabevv i rozryvkl)

Cena ,. 10c
ALEKSANDRA CHODZKI sMvnlk Polsko-An- 

gielskil Anglelsko-Polski w mocnej opravie 
ze ztoconemi tytulikamy. Cena 84.00

SENNIK czyli Vroženie ze sn6v, na przeszlo 
1500 przypadkacb služfce, z rAžnychstarodav- 
nych ksi^g zebrą n y i porzfdkiem abecadlo- 
vym dla rozry vki i zaoavy ciekavyoh tad u 
ogloszoue przez Przyjaciela Niewinnych za 
bobendv. •’ ” 15

Elementarz Polėki “ “ 26c
KsifiKa Polsko-Njemecga do latvego nau- 

czene sif czytač pisač i mdvič po nie- 
miecku •• " 75c

LISTOVN1K polsko-amerykahski. Podrpczmk

Katalogas knygų 
, Kny gos maldų. 

Aukso AHorius arba Szaltmis dangiszkA 
skarbu.apdarytadrutoj skuroje, zaiaty- 
tais krasztais, drucaiai apkaustyta ir su 
kabėmis ’ " “

Apdarytas szagrine “
Baisas Balandėlės arba Mažas Szaltinelis 
Balsas Batandelgs apkaustitas „ 
Balsas Balandėlės szagnne 
Balsas Balandėlės au Officium Parvum 
Garbe Dievui ant augsztybea. skuroje. ap 

kaustyta Ir su kabe - 
[szganingi4umojimai ape sopulius axw. 

Marijus Panos 
Lietuwiszkos misziossu natomis 
Meno st». Marijos Fano* 
Ražaoczius amžinas " 
Ražancsius ir draugyste 
Ražauczus amžinas ir su sta 'ijom* 
Szauksmas balandėlės “
Stebuklai Dievo szw, Sakramente 
Tajemnyczios Gyvojo Ražancziaus 
Senas ir Naujas Aukso Altorius, vokiszkoms 

literoms *" “ “ 4
Senas irnau; 

stytas L.---
150 psalmu Dovido karaliaus ant paveikslo 

kanticzku —. ,, „
Kanticzkos 
Naujos kanticzkos, formato knygos .

Knygos Dwasiszkos,
A plaukimas SS. Sakramento ,,
Brostvos " “ . “
Draugija dėl dusziu " “
Evangelijos, drauge lietuvlszkos ir lenkias- 

kos ant kožnos nedelos ir szventos 
Filoteaarba kelias in maldinga gyvenimą 
Garsas ape baisibia sūdo Dievo ”
Gydyklos no baimes smerties 
Gyvenimai szv. Dievo ir III zokonaa sz. 

F'ranciszkaus 
Gyvenimas szwento Benedikto •* 
Gyvenimas szvenez. Marijos Panos ,, 
Gyvenimas Vieazpaties Jėzaus ,, 
Gyvenimai visu Szventu ant kožnos dienos 

5 dideles knygos, kožna po ” •
jGriesznykas sugrąžytas ant gero kelio per 

Jezusa Poną * „ ,, '
Girtybe ., „ ,.
Istorija Kataliku Bažnyczios 
Istorija seno Įsiutimo no pat sutvėrimo 

pasaulės iki užgimimo Kristaus 
Istorija seno ir naujo istatimo su abrozeieis 15c 
istorija szvenia seno ir naujo Įstatymo ~ 

sutveri no svieto iki smerti Kristaus 
Katalikiszkos Katekizmos „ „
Kas yrp griekas? labai naudinga knygele 
Kalba ape Kataliku tikėjimą 
Kaip apspakajitie somiauija 
Kanczia Vieszpalies Jėzaus arba Gavėnios 

knygele 
Mokslas Rymą Kataliku “
Misija ,, ,, „ 25c.
Nekaltybe aug»7tybe ir grožybes tos dorybes 20c. 
Pamokslai ape suda Dievo • '• 16c
Pamokslai antdidžiuiu metiniu szveneziu 

tr didžiosios nedelos ,, ,
Pamokslai ir Ganytojaus kalbos ,, 
Pekla arba amžinas pragaras 
Mokslas kataliku, " **
Perspėjimas ape szwenta tikėjimą “ 
Prisigula wojimas ant smerezio ** 
Trumpos Katekizmos pagal kunigą Pil

kausku “ "
Trumpi Pamokinimai ir Rodos iszimta isz 

knygų kun. K. Antanevicztaus. 
Vadovas in dangų " 
Vartai dangaus 
Wadowasaplankaucziu kanczia VVieszpaties 

Jezuso Kristuso “
Kasdienines Maldos **
Žiwatai Szventuju Dievo ••

Knygos moksly^zkos.
Abecela geriause mok i n tu we dėl vaiku 
AKYVVl aPSIRBISZKIMAI, ant kuriu___

nes nuolatos žiuri, bet Ju gerai nesupran
ta; su 7 abrozeliais. Naudingiause kny
gele ant svieto dėl dasižinojimo isz ko 
darosi žaibai, griausmai, lietus ir sniegas; 
kas yra debesiai ir ant ko jie laikosi.

Preke.... ... ““
Budai gydimo „
Etnoliogiszkos smulkmenos 
Istorija Europos su mapoms __
Ka darytie, kad butuine sveiki ir ilgai gyventu

me....................................... •.....................r“
Lietuviszki Rasztai ir Rasztinvkai ! 
i ruui|.a sviiones uieiumU Istorija ,, 

į Lementorius Lietuviszkas su poteriais, 
kotekiztnais ir mistranturu.

ir savęs prantok- 
Bl ___ .__,__ _______:ancziu

2.00 Naujas Lementorius lietuviszkas „ 
i _ Spasabas greito iszsitnokinimo angeiskos kai 
l.ou bos ne apdarytas "
9 OO oapdarytas

■ Pradžemokslis rankos raszto „ 
1.00 Pilnas szirutmetinis kalendorius su plane

tomis
Žodynas keturkiag_įaibose: lietuviszkai 

latviszkai, lenETSTkai, ir ruskai, y- 
ra geriause knyga dėl norineziu isz- 
moktie lenkiszkos, ruskos arba la- 
tviszkos kalbos ,, ,, I

Knygos istoriszkos, swietisz- 
kos, pasakų ir giesmiu.

ANDERSONO PASAKOS. Vienoje knyge
lėje 10 gražiu pasakaicoiu.................................. 15c
Ape senovės Lietuvos pilis " 10c
Amerika Pirtyje „ 10c
Aukso Werszis, komedija vienoje veikmeje 20c 
Birutes dainos “ “ 10c
Boleslovas arba autra dalis Genovefos 30c
Budas Senovės Lietuviu Kalnėnu ir Žemaicziu, 

parasz Simano Daukanto 81.00
Dievaitis, apysaka szios gadynes. Yra tai gra

žiausia pasaka, kurios lietuviai da niekad 
negird--jo. Preke ’• •• 81 oo

Dainų skrynele ~ ., ,. 20c.
Graži vaiku knygele •• “ • lOo
Gyvenimas Stepo Raudnosio *• ]5c
Istorija gražios Katrukos “ •• 10c
Istorija isz laiko Prancūzu vainos ** 30c
Istorija gražios Magelenos ., 20c
Istorija septynių Mokytoju * •• 50c
Juokingas pasakojimas ape Szaltabuizius 5c 
Kankles, lietuviszkos dainos su nat< mis. sutai
sytos aut 4 balsu, dėl wyru ,, ,. 25c.
Kaip igytie pinigus ir turtą „ 10c
Kas teisybe tai nemelas puikios apysakėlės 

isz lietuviu gyvenimo „ 15c
Kristijonas Duonelaitis „ ,, ]5c.
Kas yra. o kas bus „ „ 10c.
Krumpliu Jonas „ „ 10c Į
Lietuviszkos dainos isz visur surinktos, 

ape keturi szimtai ** 82.00
Lietuviszkas sziupinis •• 5c
Lietuviszkas Kalendorius ant metu 1896 “ 15c
Lietuvos Kankles, nauju dainų knygele turinti 

72 ilsinąs. , ,, 15c.
Namelis pusteinyko “ “ 75c
Negirdėtos daiktas ir geros rodos musu mo

terėlėms ,. „ 5c.
NAUJA C8IS LIETUVISZKAS 8APNINYKAS. 

surinktas isz daugel svetimtautiszku sapni- 
nvku ir su rėdytas pagal tikra Persiszkai 
Egiptiszka sapninyka.—su 310 aiszkiu abro- 
zeliu,— au apraszymu planetų ir i 
kokias senovės žmones vartojo dėl 
moateites.—Geriausei iszguldo _
sapnus, koki tik žmogui prisapnuot gali. 

Preke............................. .. ................................
Apdarytas .. •................. . .............

Olitypa. apysaka isz laiko terpsaviszkos ka
res Indijonu Amerikos.

Pasakojimas Antano Tretininko “ “
Pirmutinis degtines varytojas, komedija 
Puikus apraszymas tikru atsitikimu isz lai

ko lenktneczio vainos 1863 m. 
Palangos Juze “ “
Petro Armino rasztai “ ••
Puiki istorija ape Kantria -Alane, kuri per 22 me

tus waikszcziodama po swietA. daugybia be
du ir vargu kantrai iszkentejo 90c

Rinalda Rinaldina " •* •• 81-50
ROBINSONAS KRUZIUS, moraliszka apysaka 

dėl jaunumenes. *• “ 25a
Rutu Lapeliai naujausios dainos M •• 15c 
Talmudas žydu •• •» JOo
Terp skausmu in garbia ,, „ 20c.
TikusPersu karalius talpinan t Juokingas pa

saka i tias.......................................................... 25c.
Veselijos „ * „ „ 20c.
Ziponas bei Zipone 25c
Visokį abrozdelei in knygas 5c
Abrozas "Kražių skerdynes perstato kaip 

maskoliai pjowe lietuvius prie bažny
czios Kražių mituose 1893. Ganėtinai di 
delis. Preke ,, 50c

o su prisiuotimu „ 80c
Abrozas Gedemino. Lietuvos kunigaiksz 

ežio, didelis ir labai puikus; 'Masko- 
_ lūs puola priesz jy ant kėlu 30e

81-00 
82.00 

75c 
85c. 
1.50 
l.oo

8 1.50 
90c 
10c
50 

lOo 
5c 

30c 
4<kJ 
15c 

» 
81-00 

Ss Aukso Altorius, skuroje apkau- 
su kebe “ _ 81-00

75c 
75c 
75c

15c. 
0.5c
10c
75c 
50c 
25c 
25c
20c 
10c 
90c 

55c.

65c
10c. 
15c.

11.00
25c

no
15c 

15c.
15c 
15c 
15c
20c 
40c

53c 
24Ąc 
40 jc 
, .20c

Užmokėjo už “Lietuvą
2.oo i
2.oo;
2.oo j 
2 .oo;
1 LietuviszKl Kasztai ir K
1 OO Trumpa senovės Lietuviu
1.00 , 
. J Lengvas būdas paežiam nei
1.00 tie i asz v tie, dėl nemoka

W. Zaremba
Ch. Clemens

So. Boston 
Noblestovvn 

Toluca 
Norristovvn 
Lošt Cieek

Athens
Athoi 

Portsmoulh 
, Pittatou

Foreflt City 
E tii Claire 

• Bow Mills 
Detroit 
Throop 

Millville 
Ne v York

Serunton

50c 
82 OT 

75c
15c 
10c 
40c

15
10 

40c 
15c

15 
5c

50c

20ę. 
žmo

30c 
40c.

8fiC 
50c

10c. 
50c.
10c

10c
10c

10c 
)

. 81.00 
11.25 

10c.
15c.

pobcajfce. radzuoe. opisutece. poviuszavn- 
ni*. podnnia ttd. ” • 60

HOKU8 FOKUS czsrnoksifzntk, czyli odkrycia 
tajemnic niežąvodny sposob czurovania, we 
diug slavnych sztukmistrzdv jako to: Boseo 
Sehvanenfeld Tvardovski, raust, Thropb 
rastus. Panacebiua, Dobbler, Fiiadelfia ivia- 
iu innych Cena ' 85c

PRAWDZIWY PERSKO-EGIPSKI 8ENNIK— 
Naipevniejazy sposdb vygrania na loteryi 
wed)ug kombinacyi slynnycn magik6w i pro- 
fesorov matetnaiyki Orlioe itoL — tudziei 
vyjavienie tajemnic i sposčb, tagich užyva 
vo w starviytnofoi do przepcviadania 1 wro 
ienia przyszlotci. - Z 200 obrazkami. Uosio v 
ny przedruk z Sennika drukowaaegow dru 
karai U ui veršy tetų JagielJonakiego w Kra 
kovie. 80

MALY LISTOVNIK dla szkAlnych dziecl; uoz*- 
cy pisanla listow z dodatkiem povinsz<^-

Ta sama opravna v morooeo skdrkp, vyztooone 
brzegi. ze ztoconym tytulikiem, okuta i ze 
zamkiem ....................................... | 1.85

POSREDNIK POLSKO-ANGIELSK1; ksifakadla 
Polakdv w Ametyce dla httvego nauctenia 
si j po augielsku; z opiaaniem kaidego vyra- 
zu jak sig ma vymaviač: i rdžne listy v pol- 
skimi angieUkim Jgzyku ,66

PRZEUODNIK do pisania listov miloinych o- 
ra tycz-cych ozenienia i xani«ipoJ6eta 20c

MAX DRZEMALA,
— LENKISZKAS —Adwokatas,

praktikawoja visuose suduose, 
iszpildo sawo dalikus teisinga ir 
gerai.

Rodijame visiems lietuvnikams 
ei tie pas C>rzeroala gerausi apgi- 

neja provu.
Ofisas: 23 Metropolitan block.

163 Itandolph St.
Gi vedimas 1256 N. Halsted St.

Tolf. N. 4923

PIRMA LIETUVVISZKA
BAŽNYUZIA ARKANSE.
Geriause vieta dėl fermeriu yra pavietas Prai- 

rie, valsteje Arkanao. Jau tenai apsipirko dau
gybe lietuviu Ir apsigyveno lietuviszkaa kuni
gas J. Balceviczius ir pastate lietuviszka ba- 
znytelia, kurios ir paveiksle cze paduodame. Ta 
vieta, kur lietuviai apsigyveno, praminė

“L I E T U W A”.
Wisi, kurie norite pirktis geras fermas, atsiszau 

kitę in redakcija "Lietuvos” 954—33rd St., Chi
cago, III., arba raszykit pas Juozą Butku, Boz 
88. Hazen. Ark., arba in kompanija

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

.Puikiausias Salunas 
visam mieste Shenandoah 

/ — pas —
J. Kupczynska ir Broly.

Kampas E. Centre & Bovers str.
Viskas yra czysta, gerymai visokį pirmos kla

ses, o žmones Lsz dus žios prieteliazki. Rodyjame 
visiems lietuviams, turintiems valandela laiko 
aURankytie pas savo brolus lietuvius, o busltia 
kogražiausei priimti. Teipogi ir naujai pribunan 
tiems in Sbeuandoab velyjame nusiduotle kaipo 
in geriausia ir in tikra lietu viszka užeiga

Dras. M. Meyerowitz,
specijaliszkas gyditojas

Gerklės ir Krutinės.
Pab«ige mok.l| daktarystes Rusijoje ir tenai 

per kelis metus gydė ligonius su geriausia pase
kmių. Dabar jan keletas metu kaip praktikuoje 
Chicagoje ir gydime ligoniu tur geriausy pasi
sek liną.

Ofisas ir gyvenimas

179 W.12th St, ChicaffOkerte Jefferson St. VIULikgV.
nuo 8 iki 12 ryto
fr nuo 4 iki O po pietų.
Nedėliotus nuo 1—S po piutu

Telefonas: Main 4833.

NnrinfJc parsigabendinti sau 
liUllllUb Lenklszkn Kninga 
wisokios intalpos, kaip antai: isto- 
riszku, moksliszk u,pasakiszk u, dai
nų, dainų su gaidomis, gyvenimu 
szventuju, maldakningiu, giesmių 
su gaidomis, kningu ant pasilinks
minimo, tegu) praszo

Kningu Katalioga,
kreipdamasi in GERIAUSIA

LENKISZKA
KNINGYNA AMERIKOJ,
WL Dynievicziaus, 

532 Nobie St., Chicago III.
Adynos Ofiso:

356 W. 12th Street,

• Mine juokai, 
, tai džiaugsmas.
Pirkau laikrodėlį 

sidabrinį, _ • 1
Look Here!

toky gražų nei vienas ne 
turi; o kaip laiką rodo! ir 
už saule geriau! ‘

—B Y JOHNNY, tai ti
krai gražus, dar asz tokį 
nei viename sztore ne 
maeziau. Kame jį pir
kai?

VVhat is the matter 
vith you?

Ar tu dar nežinai lietuvi- 
- szkos kompanijos 
Kelpsch, Horeiko & CO.?

Jeigu dar neturi katalio- 
go, tai pasiskubink pa- 
duotie jiems aawo 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:
HORSIKO & co..

Chicago, Iii.

Ben. Hatowski,
ZIEGARMISTRAS

m i- L— parduoda —- 
DEIMANTUS, 

ZIEGORELUę, 
Z1EGORIŪS ir 

AKULORIUS.

§27 S. Ganai ir Jodd nliczios,
CHICAGO, ILL.

Tajso visokiu* ziegorelus, ziegorius ir kitokius 
aukrynius d&jktus, zalatiimas 1r sidabrinimže 
visokiu dajktu laba] pigej, aukszynius sydabr- 
relius iszvejcze kajp naujus. Isz plauku lencug< 
orderio.

ant

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

“Elgin” ziegorej $7.00. Wyska garantavoje ant metu.

MAX KOBRE,
— SUCCESSOR TO — 

KOBRE & HERSCHMANN 
Litewski i Polski Bank

40 Ganai Str.

142 Division SI

New York

FlVl/1 TT Auksitas tikru 14 Ui KAI!
krodelia ir len- 

dogelis bua prisiųsta kiek- 
A'ienam ant pauiatimo ir isz- 
examlnavojtmo kasiszkirps 
ir prisius szita apgarsinima, 
su eawo pilnu vardu ir adre
su. Yra tai Tikras Ameriko- 
niszkas Laikrodėlis, auksi
tas tikru 14 karatu auksu.su 
Tikrais Amenkoniszkais vi
duriais. gvarauluotas ant 20 
melu ir iszrodo kaip Tikro. 
Aukso ka kaszsuoja MO. Ap
žiūrėk jy nuejas ant ezpreso , 
ir jeigu mistini kati gana yra

« ♦* l”Ku- ta* užmokėk 87.50 ir '1 Katztus eipreso ir Isikrode
l-r uafl®**** <7 li« tavo, jeigu ne tinka, tai 
■ * nemokėk nieko.Gražus auk-

sita leneiugelr, kakitose krautuvėse mokėtum 
83. gausi prie jo už dyka.

MUSU DOVANOS.
DYKAI Kaugl t7-50 verta laikrodėly ir len- u 1 561 ciugely, jeigu pirksi arba parduosi SZE- 
SZIS tokius. Raszyk szendion, nes ta preke yra 
tik ant 60 Vienui.

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

— NAUJAS —
LIETUWISZKA8 SALIUNĄS.

^1/^ Fel. Majausko, 
8737 Conimer- 

S c^a* ftV0, 
8. Chicago. |

Užlaikau šviežia 
* \ bavarska Alų. ge- 

J t L- riausias e |
Į ir seniau II

\ ’ į , rlelkas, 1^5)8^
J 'aL ">na’ c-dBO.^2-.,/ Likierius

ir puikiausius Ciga- 
ru*

Ateik Broli pamatytie ir to wiao pabandytie.
i I F. Majauskas. . (15—12)

NAUJA LIETUVYISZKA

Grocerne ir Buczerne
Felikso Majausko,

Užlaikė szvieiiausla mėsa. kawa. arbata, myl- 
tus. cukrų.' ssrditiktsir wiaus kitokius valgomus 
daiktus. Ta vorai szvieži irezystai užlaikomi, o 
prskes pig**nek kaip wi«ur.

ATEIK BROLI PAMATYTIS 
. • IR TO WISO PABANDYTIE!

8737 Comtnerclal ar., South Chicago. 1

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

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

46 Heerdenthoršteinveg, Bremen.

2.oo 1 
1 .oo ( 
2.oo 
2.oo 
3.oo 
2.oo 
1 .oo 
1 .oo 
2.oo
1 .oo 
l.oo 1 
l.oo; 
l.oo: 
2.oo
2.oo; 
2.oo 
2.oo 
l.oo 
2.oo' 
l.oo
2 oo' 
1 .oo Į 
2.oo 
l.oo 
2.oo , 
l.oo 
2.oo
1 .oo

12.oo KAS IN CLEVELĄNDA ATKELAlSIT 
PAS OLSZYNSKA VISKO GAUSIT:

8zalto ataus, geros arielkos ir
Kwepencziu Cigaru.

ATEIK BROLI PAMATYTIS 
IR TO WISO PABANDYTIE.

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

Turiu puikiausia Karczema isz wisu Clevelando 
lietuviu irdaugiause visokiu gėry m u užlaikau

SIZC

M. Wilemus
J. VVitlib
Fr. Januszonis Nev Britain
K. Savka 
G. C ispar 
J. Tamuliunas 
P. Komicz 
J. Juodzeikis 
A. Mikuliczius 
T. Ž irnauskas 
J. Pahliūnas 
A. Goodman 
M. Petraitis 
S. Urbantas 
D, Bagdonas
J. Mataitis 
A. Lakszas
K. Kubil ius
J. Beržinskas E. Brookiield
A. Kvaterskis Ml C irmel 

mons ; Coaldule
W. Žukelis Elizabeth Port
G. Beker 
M. Moikevicz 
P. Žilas 
P. Lazauskas 
J. Ląstąunkas 
J. Janusz 
D. Miller J 
M. Ca'rroll 
J. Raduszis 
A. Puidokas
A. Masis
M. Stanislovaitis Chicago 
J. Didžiūnas “
T. Meilina “
H. Walancziunas “
P. Szlekys •*

P. Bieliauskas Mt-Carmel, Pa. agentas musu 
laikraszczio, sukalektavojo ir pruiunte prenu
merata no sekaneziu skaitytoju:
B. Narkeviczius 2.oo
Fr Zatavackis 2.00
A. Juszinskas 2 oo
J. Bukeviczius 2.oo
P. Abraitis Brooklyn, N. Y. agentas musu laik-

raszezio sukolektavojo ir prisiuntė 
prenumerata no sekaneziu 

skaitytoju.
A. Gasparas
J. Abraitis
M. B. Rossenson

Torrinjfton 
VVesific-ld 

Dės Mo nes 
bhenandouh

Cųjnbola 
Walsl on 

Port Chvster 
N ori h Jay 

Bayonne 
Foxcroft 

Mahanoy City

2 oo 
2.oo 
2.oo

S SAL1UNAS.
Kasparo Majausko.

3357 FiskSt. CHICAGO.

pa^lapcziu 
•1 nuspeji- 

visokius

50c 
75c
25c 
25c 
10c
40c 
20c 
10c

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

— ir — 
uždėjau banka dėl užkavojimo pinigu, in kn- 

riapriimu pinigus no 85 ir augszcziau ir 
moku už juos procentą.

Kam turit waikszcziot?
Pas kitus ir duotis apsigaudinet, kad galttia tejp 

lygei gerai ir pigei atliktie interesus pas 
savoižmogu. Ateikit ir persiludykit.

SZIFKORTES
-

an» gerlausiju liniu isz Chicago per NewYor- 
ka in Berlina ir isz Berlino ln Cnicaga.

Isziuntimas pinigu in sena kraju.
UVVAGA:

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

Juliau Piotrowski, 
3121 Laurel ui., ant Bridjjepor to 

iiille’s fotografas, 
3452 S. Jlalsted ui.

Nujima puikias Fotografijas, už tuziną tiktai

$2.00
Antveseliu ir kitokiu reikalu uujiiua Fotezra 

ftjas kopulklausei.

En^aųiiel Gross, 
73 Mott St, 

NEW YORK. N. Y

313 Henderson St.,
, j JERSEY CITY, N. J.

... .užlaiko....

Didelius Krautinvias Gėrimu.
Impertavoti Vynai. Likleriai, Arielkos ir kiti visokį gėrimai. Prekes pigiausios kaip visas. 

Parduoda tiktai aut "vhoivsale”. Prabas siunezia už dvka. Jau no daugel metu weda prekystia 
su saliunykais; isz tos krautuves perka gėrimus tiktai pirmos kliasos saliunai. Teipogi tur ge
ra pažinty su daugybia lietuviu, su kuriais teisingiausei bizny weda ir per tai užpraszo, idaa; 
kiek vienas saliunykas pirktu gėrimus pas Emanuel Grose, o nesi graudy®.

EmanuelGross yra teipgi kolektorium bravoro Shepiro ir Šaunaus, New Yorke, kuris tai bra 
vorus dnoda minėtoms krautuvėms Gėrimu geriausa rekomendacija (10—2)

Geriausias Kelias
dėl pasažieriu isz

Lietuvos, Lenkijos, Rossijos
ir atgal per nauja garlaivvinia linija

Knygos lenkiszkos.
ŽYVOTY SW. PAN8KICH |7.00 I

ANIOL STRČz.. Zbidr Modlov i Pleini služ^cy 
dla dusz pobožnyeh (z dodatkiem uieszpor6w 
i picini lacifiskich). Zaviera blizko 660 scro- 
nic vyraznego druku na pigknA'm papierze, 
wydanie dlaobojga plci; opravne w morooeo 
skdrkg. vyzhscane brzegi ze zioconym tytull- 
kęm; cena................................................ 95c

Ta saroa opravna w morocoo skurkf, vyztacane 
brzegi, ze ztoconym tvtulikem, okuta i ze za- 
mkiem..........  | 1 25

CJCHA LZA. Zbidr Modldv, i Pieim stužfcy dla 
dusz pobožnyeh (Vydanie dla nieviast) z 
dodatkiem nferszpordv i piežni tacihskiob. Za
viera blizko 650 stronnic vyraznego druku 
napipknym papierze, —Opravne w morocco 

skorkę, vyzlacane brzegi. ze ztoconym tytul i- 
kieni Cena..... ..........................................96c

OLTARZYK ZLOTY. Zbior modWw i piežni, 
stuž|cy dla dusz pobožnyeh. (Vydanie dla 
'Ofžczyzn). Z dodatkiem* nieszporčv i piežni 
tacifiskich. Zaviera blizko 660 stronnic wyra-

— Geriause lietuwBzkai-lenki- 
szka Aptieka Juozo Leszczynsko, 
po nr. 3315 Laurel st., kuri užlai
ko geriausias gydyklas czionyksz- 
czias ir isz Europos ir teisingiau- 
aei iszpildo receptus, o prekes 
pigesnes kaip kitur. A pliekoje 
randasi kasdien no adynos 11 ry
to iki 2 po pietų D-ras M. F. 
Božyncz, o D ras M. P. Kosakaus- 
kas randasi Czetwergais ir Nedė
liotus no 10 iki 12 adyn. vidur- 
dienio ir daktaras W. Statkevi- 
ežius randasi kožname laike. Ant 
pareikalavimo gali paszauktie in 
aptieka per telefoną kiekviena 
daktara, koky kas nori ir kožnoje 
valandoje. Teipogi ant pareikala
vimo iszsiunczeme yvairias gy- 
diklas visur, atsakome laiszkus 
yvairiose kalbose ir gydome ly
gas per laiszkus.

Telefonas Yard 709

SKAITYKITE.
Milžipuzkaa. i8zpardawimas valgomu 

ir gėremų daiktų grocerhios ir aaliuno 
pas F. Kybski, i 

3452 Laurel st. Chicago.
Kas tik ko roikalauje got baliaus, we- 

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

SZTAI
Arielkos,

• Brandy,
Punch Rum,
Rum
Blackberry,
Kimmei ir tt.

Visada parsiduoda ga
lionas po 81.75, o da
bar gaunate už 

$1.25.

PREKES:
KeutuckySout ... 
mash 4 metu seno-'

gausite ai
$2.00.

KalUornia Brandy
už $2.25. gal.

Ciysta wyna ui
$1.00. gal.

Cukrui szmoteliuose po 
Sardinkos su alyva.......
Sardinkos au masztarda, 
Visokis aruHas.......... .
Mielines kruopo*....... 
Žymiai..................................... .....................

Ant pareikalavimo viską pristatau in na
mus visose dalyse miesto.

Toliau gyvenantiems sugrąžau lOo. už ka-

tu Suodei.
.. TUc. dei.
2Sįc. svar.

. te. svar.

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

STETINO IR NEW YORKO.
i8u SteotlUO. ln mar,a* naujuomju kanalu, kury Prosu valdžia 

t^rbpru«7>«j Ju yr* arcziausiu portu ir kasztuoja
Šilta Sauja linija turi savo ofisus Stotina, kydtkafluope, Bajcm'.e, Pr«stkaw«, Jllavs. Otllosebine, Tilžėje ir Klalpedoja. .Yra tai

Geriause Linija dėl Lietuwiu 
kaMaujancziu in Amerika, nes.pribuvla in Tilžia bus paimti per szios naczios liniios arentus a»- ąiureti tikietais ir patodyti ant trukia,'be jokio klapato? Kas nori atUrouktto savJ’^Sinaicuins 

K*v važiuotie in Europa, pamegikite per szia nauja "Baltic”Klinlja, o ne-
slgraudysit. Lai valtornas galite gautie. pigiau kaip ant kito linijų pas 1

Generalua agente Buitie Linijos, Hansu Linijos uto.

THE0. PHILIP?,
147 E. Vasliington St. arti La Šalie. CHICAGO.147 E. Washinzt6n St. arti La Salk.

Wincentas Urbanskis,
{[ontraktorins ant Bndawojimo JĮamu.

879 33RD ST., CHICAGO. ’ '
W isokius bud i nkus, 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 viską kogeriausei ir 
teisingiausei. Dėlto velyjame visiems, kurie mislina budavotis, 
darytie kontrakte au juom, o busite užganedyti.

auksu.su
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