
Rate* of advertfelng:

Nr. 6. C1IICAGO, ILL., SUKATA, 8 WASARIO (February) 1896 m. Metas IV<
lEnTERED AT THE ChIGAOO, ILL P08T OFFICE AB 8ECOND CLA88 MATTER.

4
2 iDoLes. i oalumn«x>ne year..........
M «. balf year.........
„ _ ~ 8 montha....L » - - 1 month.........
j. M .. one insertmenttnchea. 9 eohimns, one year.........1 ~ half year...........

~ 8 montbs....
.... w 1 month........
w — w 1 -____ _ ,.< vu

Paymenta for one year advertisement, 
half cash. balance after 6 m<>nths. 

„J.rrusementa than 1 year mušt be paid in advance.

.12 00 
-7.00 
...4 0Č* 
-.2.00 
.180.00 
IK 1

_ - - - one intertmeni’E^.dO

lan 1 year mušt be naid >n 1 ’8>

Isz Užmarės idant, atsitikus progai, galėtu isz- 
naikinti esanezią czion maskolisz- 
kają laivynę.

Girdėt buk Francuzija, pasi
naudodama, kad visos Europos 
galybes stoję priesz Angliją, pa 
reikalavo nuo jos, idant pasi
trauktu isz jos užimto Egipto. 
Prancūzija daro tą vien savo 
vardu nesiriszdama visai su 
Maskolija. J

kus virszinįkus atstatytu nuo 
tarnystos — turbut nė vieno ne 
liktu. Prowa dar traukėsi ir neži
nia kuom ji pasibaigs.

Geras mokslas.
Musų skaitytojai, kuriems rei

kėjo prisiekti dabartiniam Masko- 
lijos valdonui, Mikalojui II, žino, 
kad toje prisiegoje yra szitoksai 
azijatiszkas įsakymas pavaldi
niams: “praneszti wal-

Italija. idžioms apie kiekvieną ap-
Italijonims Abisinijoj nesiseka, i s i r e i sz k i m ą žmonių gywe- 
_ ? •» !• 1 •• 1 • • - -•

Politiszkos žinios.
—o---

Stowis Iszpanijonų ant 
Kubos.

VVadovai maisztinįkų: Gomez 
ir Maceo susėjo su savo kariume
ne į krūvą; perskyrti juodu isz- 
panijonėms nepasisekė; kada va
das iszpaniszkos kariumenės 
stengėsi, visai kitame kraszte, 
nedaleisti . tuodvieni maisztinį
kų vadovams suseiti—juodu su
sitiko visai kitur. Gomez ir Ma
ceo labai susidrutinę įsiveržė vėl 
Į Havanos provinc ją ir prisiarti
no beveik visai prie salos sostą-j 
pilės. Pirma juodu buvo nuo ežia 
atsitraukę vien todėl, kad kitose 

• provincijose norėjo sustiprinti sa
vo p; jiegas; taigi todėl ir persis 
kyrė: Gomez buvo nutraukęs į 
pietus, Maceo gi į sziaurius. Kur 
tik juodu pasirodė, gyventojai 
visur patiko su dideliu prilanko
mų; daugel prie jų žmonių pri
stojo ir tokiu, budu pajiegos 
maisztinįkų dikeziai susidrutino. 
Pirma iszpanijohys gyrėsi, buk 
jie nuviję ir su visu • sumuszę 
maisztmįkus po vadovyste Ma
ceo, buk daugumą pajiegų maisz- 
tiniku iszgaude, arba musziuose 
iszmuszę. Tuom tarpu pasirodo, 
kad pajiegos Maceo pirma susidė
jo isz 2000, dabar gi jis turi jau 
5000 gerai apszarvuotą kareivių.

virszinįkas, jėnerolas VVeyler, 
pareikalavo net 16.000 kariau
nos ant sudrutinimo ant Kubos 
esanezių pajiegų, bet kol ji ežia 
pribus, maisztinįkai gal wi.-ą sa
lą apimti.

17 Miestas Zeitun, armėnų užimtas, 
visgi dar jų rankose pasilieka; 
apstojusios jį turkiszkos pajiegos 
neįstenge jo isz armenieczių rankų 
i'zveržti. Turkui jau septinissyk 
bandė jį per.szturmą paimti, bet 
kiekvienas jų užpuolimas tapo 
mieste užsidarusių armenieczių, 
'U didelėmis nuotrotomis, atmusz- 
tas. Turkiszkos pajiegos per tuos 
s:t urmus nust ojo per 10.000 ka- 
leiv'ų užmu.-ztų arba sužeistų.

Lž iszardimą ir plėszimusame- 
nkoniszkose misįjonierių įrėdnė- 
'e valdžios Amerikos pareikala
vo nuo Turk'jos iszmokėjimo 
sb'0,000. Turkija, žinoma, ne gal 
užgana padaryti tam reikalavimui, 
nes jai trūksta pinįgų net ant isz- 

. moi< jinio algos kareiviams.
Europos vieszpatystės, kaip 

i i zo. isz Peterburgo, sutarė to 
budu ai malszyti Armėnų 

j jovynes: kad Maskolija apim- 
'• nt Armėniją ir priskyrs ją 
I ‘ Kaukazo kraszto; Anglijai

’ lą atiduoti su visu salą Cyprą 
l guiinczią Turkijai.

Anglija ir Japonija priesz 
Maskolija.

I z Peterburgo raszo, kad Japo- 
11 . i rengėsi pasiprieszyti Masko- 
1 j1 . J*‘igu toje pasikėsytu platin
ti awo įtekme chinieczių žemėj, 
;ii »a jeigu porėtu užimti chinie- 
'z ms prigulintį krasztą. Todėl 

agėsi ji vėl atgauti įtekmę 
: joj; drutina savo pajiegas; 

ifl uit gi jas dar labiaus sudrutin- 
1 • padarė sutartį su Angliją, kuri 
t'iposgi nepageidauje sudrutini- 
ni<> ežia Maskolijos. Anglijos lai
dynė ant Ramiojo Oceano tapo 

kariszkais laivais sudrutinta,

Esanti ežia italiszkoji kariumene 
ne galėjo ateitį į pagelba užpul
tiems abisinieczių Makalėj italijo- 
nims ir per tai, tie vieni ten pasi
likę, turėjo pasiduoti. Daugumą 
aficierių Abi>inijos karalius pasi
laikė ir todėl italijonys dabar bi- užstojimo pasistengė isz pavaldo- 
josi ką nors pradėti priesz Abisi- nių vieszpatystės padaryti vien 
nijos pajiegas, nes tie, už užpuo
limą galėtų nužudyti jų rankose 
esanezius italiszkus oficierius.

Bulgarija.
Maskoli.-zki laikraszcziai, — 

dideliu džiaugsmu pranesza, buk 
Bulgarijos kunigaikszczio sūnūs

su

(maskoliszką) tikėjimą, nes kunį-'. 
gaiksztis tuom pasitiki pasigerin
ti Maskolijai. Pats kunigaiksztis 
ir jo pati yra katalikai, jeigu juodu 
kriksztyje dabar savo sunu, tai 
vien todėl, kad tuom nori Mas
kolijai patikti.

Brazilija ir Prancūzija.
Isz Paryžiaus raszo, buk Brazi 

lija su savo kariumene užėmė 
krasztą prie prancuziszkos Guja- 
nos, už kurį vedesi ginezai Brazi
lijos su Prancūzija. Jeigu tai tei
sybė, ta į žinoma Prancūzija 
priesztaraus ir siųs savo kariu
mene, isz ko greitai gal muszis 
atsitikti. Kad Prancūzija, kaipo 
galingesnė, nenusilenks Brazilijai, 
tai galima tikėti. Kaip ežia vis
kas pasibaigs, dar žinoti negali
ma.

Dora maskoliszkų wirszi- 
nįku.

Į Drisvieczius, Zarasų (Novo 
Aleksandrovsko) pavieczio, pas 
tenyksztį uriadnįką atkako pa- 
vieczio virszinįkas arba, kaip 
jį vadina i s p ra v n į kas, būt 
kad paties uriadnįko ne buvo 
namieje, ansai ciecoriaus tarnas 
pusikėse pasinaudoti sau isz jo 
paezios — ta vienok nesidavė ir 
padarė riksmą, szaukdama pagel
bės. Tuom tarpu parjojoir uriad- 
nįkas; tasai ant szauksmo savo 
moteries su deszimtinįkais isz- 
inuszti turėjo langą ir per jį įsi
veržė į sawo namus ir pamate 
ežia kovą savo moteries su įdg- 
kutrų ciecoriaus tarnu ir savo 
perdetiniu. Tuojaus drožė jam 
kelissyk per antausį, paskui Su 
riszęs,su pagelbadeszimtinįkų nu
gabeno jį į valszcziaus kalėjimą. 
Tik ant rytojaus pribuvęs ežia a 
sesorius i*zliuosavo ispravniką. 
Paleistasis vienok nepasiganėdino 
tuom pamokinimu, bet apskundė 
valszcziaus žmonis, buk jie, perne- 
užkantąuž jo maskoliszką patrio
tizmą (mat paleistu vystė pas tar
nus ciecoriaus vadinasi maskolisz- 
ku patrijotizmu) ant jo užpuolė. 
Daugel valszczionių tapo suim
tų ir į Zarasų kalinį: nuvežtų. 
Ispravnįkas tapo atstatytas nuo 
tarnystos, bet jeigu visus musų 
kraszte pasileidėlius maskolisz-

kurisai kuom no 
galėtu valdžioms O

įstatytojams nepa-
Kitaip sakant dabarti

nis Maskolijos valdonas, per pri- 
siegą, nuo pats savo ant sosto |

n i m o, 
r i nts
ir jų j 
tikti”.

Hznipukus, viens kitą dab< jen- 
cziu«. Ant tos prisiegos pasirem
dama Kalvarijos vir>zinįkas, 
žinomas girtuoklis Kusakov, at
sižymėjęs kiiąkart būdamas vir- 
*zinįkų Naumieszczio pav. dabar 
atsiszaukė į vaitus, įsakydamas 
jiems gerai daboti laiszkus isz kur 
norint pas valszcziaus gyvento
jus ateinanezius; daboti ar juose 

j ne bus Munczemi koki prieszingi 
valdžioms rasztai. VVilkaviszkio 
gi virszinįkas dar tolinus nužen
gė, tikrai maskoliszkają platinda
mas dorą net vaikų mokslinyczio- 
se: paszaukė jisai mokįtojus pra
dinių mokyklų ir įsakė jiems su 
pagelba vaikų daboti žmonis, 
nes supramtama, kad nuo vai
kų, galima kuo leng- 
viausei viską iszkvoszti. Žino
damas apie tą, VVilkaviszkio pa
vieczio virszinįkas įsakė moky 
tojams mokyklų visada klausinė
ti vaikų: kokias knįgas skaito 
tėvai, giminės ir jų pažįstami, 
kur jas gauna ; Jažinoję ką nors, 
jie privalo tuojaus, anam mokį- 
tojui maskoliszkos kultūros Lie
tuvoj, praneszti. Taigi mat į ką 
stengėsi paversti lietuvių vaikus 
maskoliszki virsziuįkai. Argi gali 
ma stebėtiesi, kad musų žmonės 
teip nenorei siunezesavo. vaikus 
į dabartines mu*ų kraszto mo 
kyklas! Juk nė vienas tėvas ne
panorės, kad isz jo vaiku sznipu- 
kai pastotų, kurių pats visada 
privalo saugotiesi. Tegul Die
vas apsaugoje nuo tokiu mokyto
jų doros!

Audimo moksluine Vil
niuje.

Szį meta p. Montvila įnsteigė 
VVilniuje • audimo mokyklą, kuri 
mu*ų kraszte labai reikalinga, nes 
audimai musų moterų garbingi 
kita kart, nuo tų senų laikų ne
pagerėjo; todėl j n nieks isz mies
tų gyventojų ne perka. Norinti 
mokįtiesi austi lygiai vyriszkiai, 
kaip ir moteriszkės ne reikalauje 
už mokinimą mokėti pinigus, bet 
turi tiek turėti turte', kad galėtu 
laike mokinimosi užsilaikyti Wil- 
niuje. Mokantis austi, bet norin
tis iszmokti geriaus, mokinasi 
mokslainėj wos porą mėnesių; 
visai gi austi nemokantis moki
nasi du metu. Norinti nusipirkti 
pagerintas stakles gal jas nusi
pirkti mokslainėj už 5—7 rublius.

Isz Panemunės.
Antkainiuose, Plokszszių pa

rapijos. Naumieszczio pavieczio, 
per vestuves Juozo vValucko 
dukters atsitiko pesstynės tarp 
veselnįkų; besipeszanti susipjaus- 
tė gana sunkei su peiliais ir potam 
apsiskundė vieni kitus į sūdą.

T<»je pat parapijoj, kaime Karka
lų, duktė ukinįko Kareivos, Ma
rė,isztekėjo už maskoliaus,valka
tos, atstatyto nuo vietos 
rasztinįko užgirtuoklystą. Na, ta 
graži lietuvaitėsulaukėsau laimės. 
Bet kączia Kalbėti: juk kiekvienas 
pats sau lovą kloję.

Luksziuose, netoli Plokszczių, 
dailidė Januszkeviczia uždėjo lie
tu viszką kromą, bet pats uždar
biaudamas kai| o dailidė, palieka 
krome žmogų netinkantį, kuris 
nežinodamas vertės tavoro, kaip 
kada paima brangiau? kaip rei
kia ir tokiu budu žmonis atgrasi
na. Teipogi netoli Lukszių, Sza- 
kiuo.se, ponai isz aplinkinių renge 
uždėti krikszezioniszką kromą; 
žmonės gi, ne norėdami ponam* 
apsileisti, nor toki jau ukinįkų 
krikszezioniszką kromą įsitaisy-

<■---------- *h-
Isk Reseiniu pavieczio, Kauno 

gub., raszo, kad szį mėtą javai 
labai pigus. Ukinįkai, neturėda
mi pats pelno nuo lauko, neįsten- 
ge samdinįkų palaikyti. — per 
tai užmokesnis už darbą labai su
mažėjo ir žmogus dtkrbinįkas ne- 
gal uždirbti nė ant savo gyve
nimo reikalų.

Snvalkų gubernatoriaus laik- 
rasžffs paduoda keletą žinių apie 
atsitikimus gubernijoj:

Sziaudiniszkiuose, netoli Al
vito, VVilkaviszkio pavieczio,su
degė triobos ukinįko Buczinskio; 
Dembiszkiuose — kluonas ukinį
ko Masaiczio, Reszteliuose, Sei
nų pa v. — triobos Maksimavi- 
cziaus; Mockavoje, Suvalkų 
pav. — namai Milaiczio.

Szventežen j, per veseliją kok
sai ten Jankeviezius paszo vė mer
giną Janulevicziutę.<

Isz visur.

laik -|| VVarszavos leokiszki 
raszcziai paduoda žinią apie pa- 
bjauretinai baisius darbus vedėjų 
per maskoliszkujį rubežių iszei- 
wių kebaujenezių į Ameriką. Porą 
metų atgal isz Lomžos gub., 
Lenkijoj, parubežiuose nuo Su
valkų gub. iszkelevo į Ame
riką koksai Skrędzelevski ir tuo
jaus pradėjo pasilikusiai paežiai 
siuntinėti po daugel pinįgų. Po 
kokiam laikui pargryžo jis pats į 
Lenkiją ir pradėjo, iazgirdamas 
Ameriką, prikalbinėti žmonis ten 
keliauti. Žinoma kad atsirado 
daugel norinezių pralobti. Skrę
dzelevski su kitu savo draugu 
Zalevskiu apsiėmė pervesti slap
ta per rubežiu norinezius keliau
ti į Ameriką, bet kad pulku, 
kaip sakė, sunku yra persigriebti, 
taigi juodu vesdavo po vieną. 
Kas per jų rankas kelevo, apie 
tą paskui visokios žinios pražu
vo. Kodėl npietuos iszeivius jokių 
žinių ne buvo — tai pasirodė 
toliaus: Skrędzelevski bu Zales
kių neva vesdami po vieną per 
rubežių, iszvede paprastai į girę, 
ten nugalabinę, atimdavopinįgus 
ir tą darbą atlikę su vienu, gi įž- 
davo su kitų tą patį darba atlik
ti. Kiek žmonių jiems pasitikėju
sių jiedu nužudė, dar nežinia, bet 
visgi nemažai. Skrędzelevski pa
liego, Žale vsk į gi pasisekė suim
ti.

|| Isz GaNEvos, Szveicarijoj, 
raszo, kad ant ažero ir mieste 

' Genevos siautė baisiause audra. 
Neiszpasakyto smarkumo vėtra 
iszvartė telegrafų stulpus, mieste 
Genevoj iszardė daug triobų pa 
statytu tuom tarpų ant patalpini
mo rengemos ten parodos. Mies
to dalyj pakrantėse ežero iszgrio
vė kaminus ir stogus triobų; 
iszardė net sze>zis uliezinius karus 
ir sumetė į ažerą. Per tiltą vi- 
siszkai dabar negalima vaikszczio- 
ti. VViena žmogysta vėtros už
verktos sienos ta|>o užmuszta.

H I*z miesto Mons, Belgyjoj, 
raszo apie szilok į baisų atsitiki
mą: kareiviszkame ligonbutyje 
viens isz ten besigydanezių ka 
reivių, sziltinės apkvailįtas, pa
griebė peilį ir pradėjo badyti atsi-' 
randauezius drauge ligonius: du 
ligoniu isz syk visai nudurė, o 3 
teip subadė, kad jie turės ir pasi- 
mirti. Tik Atbėgusiems ligonbu- 
czio tarnams pasisekė atimti pei
lį įdukusiam ligoniui.

||. Berlino ciecoriaus 
tapo jau į trumpą laiką 
padegtas. Nesenei už-idegė kny
gynas esantis tame ciecoriaus rū
me, l>et ugnį ežia greitai pasisekė 
patėmyti ir užgesinti. Dabar vėl 
užsidegė arkllnyczios, kūrės vos 
po poros valandų užgesino. Kas 
padegė — iki sziol ne žinia.

palocius
kelissyk

|| Nesenei pasimiręs Ryme p. 
Tongiorgi, buvęs kit ą kart, kada 
dar Szwentas Tewas turėjo sawo 
vieszpatytę (priesz 1870m.), ežia 
iždo ministeriumi, dabar pasimirė 
ir užraszė isz savo turtų Szven. 
Tėvui 1200000 lyrų, t. y. apie 
300000 dolierių.

|| Anglijoj, miestelyj Digby,l 
namuose Keptono tapo anksti ry
tą atrasta 16 metų duktė Kep- 
tono, teip sakant supjaustyta. 
Pilvas buvo perpjautas, viduriaj 
iszinili, krūtys ir kiti kūno sana 
riai visai nuplauti. Kas tą padarė,' 
nežinia. Matyt, kad supjaustytoji 
gynėsi kiek tik vieko turėjo — 

m s ki mbi iys Itvo fcimkinujo 
aptaszkintas ir viskas jame 
isz vartyta.

|| Ant Salos Javos, prigulin- 
czios Ilolandijai , Pietinėj Azi
joj atrado didelę dirbtuvę pinigų. 
Chiniszki dirbėjai padirbo iki 
sziol apie 15000000 dol; pinigų ir 
stengėsi juos iszleisti po visus 
Azijos kra-ztus. Iki sziol rado jau 
iszleistų su virsznm 3 mil. dol. 
Wirszinįką tos dirbtuvės ir pa- 
gelbinįkus pasisekė suimti.

II Provincijoj Queensland, 
Sziaurinėj Australijoj, atsitiko 
baisiause audra,po kuriai pasidarė 
dideli tvanai. L i c •
įm) sudaužytų pakrantėse; tvanai 
gi iszgriovė daugel triobų, ant 

Daugel laivų ta- apsirgo, turėjo numirti. Dabar

žemės prigėrė daugel gyvulių. i gėrynTas sutaisytas isz lapų me- 
Bledį audros padarytą rokuoje į. džio vadinamo Eucalyptus, au-
2| milijono dolierių.

|| Miestelyj Anvers, netoli Pa
ryžiaus, Prancūzijoj, ant besimel- 
dženezių bįžnyczioj žmonių, 
Gramnyczių dienoj užgriuvo sto
gas bažnyczios. Žmonių bažny- 
ežioj buvo daug. Taigi už ste
buklą galima laikyti, kad tik 8 
likesi užmuszti. Sužeistu ir tai 
sųnkej atsiranda 66.

|| Londone suėmė mergų pre
kėj^, žydą VVeinacbą. Turėjo jisai 
per 100 merginų, kurias stengėsi 
iszsiųsti į Amerikoj paleistu vys 
tės namus.

^Visokios Žinios. ■

—o—
e Paryžiuj, dabar atsibun* 

paroda bicykliu ir vežimų važi
nėjimui be arklių (mechaniszkų 
vežimų). Yra ten bicykliai važi
nėjimui suaugusiems žtnoniems 
sverenti tik 12—14 svarų; 
viens gi padirbtasiszaliuminijaus 
svėrė wos keturis svarus; atsi
randa ir iszardomi .ir sulenkemi 
pusiau. Apart mechaniszkų bi- 
cyklių, beganezių be mynimo, 
su pagelba garo arba elektrikos, 
yra ant parodos ir visoki veži
mai važinėjimui be arklių, kaip 
briezkos, karietos; viena tokia 
mechaniszka briczkelė svėre vos 
35 svarus. Mažiausias vežimėlis 
pasivėžįti be arklių kasztuoje320 
dol.; kasztas gi kūrimo ant kiek- 
vienos angliszkos mylios iszne- 
sza 1 į cento. Mechaniszkos, va
žinėjimui be arklių, karietos kasz- 
tuoje nuo 700—2500 dolierių.

• Prutu armijos jenerolas, gra
fas Zeppelin iszrado laivą lakio- 
jimui po orą. Bet kad didesne da
lį sawo tūrių iszleido ant viso- 
kių tam tikslui banda vonių, tai 
jau ant padirbimo to laivo trūk
sta jam pinįgų (vvisai teip, kaip ir 
musų tokio jau laivo iszradėjui 
Buchoviackui); todėl jis parodė 
mokslincziams sawo projektą ir 
wisus iszrokavimus, ir tie rado tą 
iszradimą tinkaneziu oriaivystei. 
Zeppelin atsiszaukė į turtingus 
wokieczius, praszydamas paramos 
pinigais, ant padirbimo orlaivio. 
Pasitiki, kad į trumpą laiką taps 
surinkta 600.000 markių, kurių 
užteks ant įrengimo atsakanezios 
dirbtuwes ir padirbimo orlaivio.
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• Amerikietis Karolius Colta 
iszrado automatiszką karabiną. 
Karabinas toksai gal būt pritaiso
mas prie bicyklio, prie vežimo 
arba prie balno arklio. Svėrė ji
sai drauge su porąszimtų patro
nų (szuvių) apie 40 svarų. Pajie- 
ga parako atgal muszanti, fsz- 
szovus atgal stumenti karabiną, 
tapo sunaudota ant iszinetimo 
iszszauto patrono ir ant užprovi
jimo isz naujo. Szovėjas nepriva
lo ežia nieko dauginus daryti 
kaip vien dyrgyti karabiną. A- 
paezioj prie vamzdžio prikabin
tas diižas su patronais; in*zovus 
tuojaus diižas pasikėlė ir įsprau-- 
dže į vamzdį naują patroną; dir
že tokem yra nuo 100—400 pa
tronų. Isz tokio karabino galima 
paleisti į miliutą net iki 500 szu
vių, nes nereikia nuolatai užpro- 
vinėti. Bandavones su tuom 
nauju karabinu tapo atliktos 
jurineme departmente Washing- 
toiie ir labai gerai pasisekė.

I

* Brazilijoj tarp ateivių grei- 
cziauusei platinasi liga vadinama 
geltonoji sziltinė, kuria gydyto
jai lai^ė už neiszgidomą: kas ja 

raszo, buk vienam sostapilės to 
kraszto gydytojui pasisekė atras
ti vaistą nuo tos ligos: yra tai 

ganezio Australijoj, bet dabar 
visur įveieto sziltesniuose krasz- 
tuose.

• Isz Berlyno, raszo, kad in
žinierius Povilas Brand iszrade 
naują karabiną isz kurio szaudo 
be parako, bet su sutirsztintu o- 
ru. Toluma, ant kokios sutirsz- 
t i n tas oras iszmeta kulką, yra du 
kart didesnė, neng toluma iki ku
riai bėga kulka iszszauta isz 
szendieninių karabinų, kokius tu
ri VVokiet'jos karuinėnė, nors ir 
tie nesza apie 4 viorstus. Tam 
tyczia paskirta kommisija daro 
bandavojimus su tuom nauju ka
rabinu. '
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Isz Amerikos.

Vir-

7 žmones pražuwo.
Septini nigeriai dirbanti ant 

geležinkelio Walterboro ir Wes- 
tern, netoli miesto IValterboro 
S. C. nustojo gyvasties. Sumi
go jie po darbui, naktyj, gilioje 
duobėje; tuom tarpu krantai 
duobė* užgriuvo bemieganezius. 
Nieks to isz pradžių ne patėmijo, 
taigi neatsirado gelbėtojų. Ka
da užgriuvusius atrado, buvo 
jie jau wisi ne gyvi.

Sena bomba.
Namuose vieno farmerio 

ginijoj buvo bomba dar nuo lai
ko karės Sziąurinių su Pietinėmis 
vieszpatystėmis Unijos. Ferme
ris tikėjosi, kad ji yra nepavo
jinga. Taigi virindamas muilą 
prisitraukė jis tą bombą prie ug
nies, norėdamas, ant jos uždeje* 
puodyne su muilu, toliaus szil- 
dinti; Bomba įkaitusi explioda- 
vo^ smarkumas expliozijos bu
vo taip didelis, kad farma tapo 
su wisu sugriauta; farmerio gi 
atrado vien vieną ranką: tapo 
jis su visu sudraskytas.

9 r*-

Žmogžudžiu suwalgyti.
Į miestą Hermosillos, Mesike4 

atėjo vienas kalnakasys, kurisai 
pasakoje, buk drauge su 5ta 
draugų nukako jis ant salos Ti- 
buron (jau apie tą salą nesenei ra- 
szeme) aukso jieszkoti. Ten suė
mė juos tenykszsziai indijonie- 
cziai ir rengėsi papjovę padaryti 
sau isz jų puikią kepsnį. Besi- 
rengent indijoniecziams dabar 
ežia atėjusiam kalnakasiui pasi
sekė isztrukti. Jisai ne abejoje, 
kad anie jo draugai tapo indijo-

" Lenkai Pensylvaniioj.
Luzeme Pa. Lenkas Bilskis ta

po su kirviu nukirstas užpuolusių 
plėszikų. Palicija buvo suėmusi 
9 ypatus, bet iszklausius, tuojaus 
4 paleido; pasiliko vien 5.

Mfilkesbarre kaliniai pripildyti 
kaliniais lenkais, visęse kalinio 
dalise, kaip sako ir leųkiszki laik
raszcziai, girdėt daugiausei len- 
kis'zka kalba. * «
Musztynes kataliku su protes- 

tonais. *
Miestelyj Rosa Mozeda, Mexi- 

ke, atsitiko didelės musztynės 
tarp apsigyvenusių ežia gyven
tojų katalikų ir protestantų. Pro
testantai tyczia erzino iszjuokda- 
mi visaip katalikus: iszpradžių 
tie kentė, bet toliaus, nustoję 
kantrybės užpuolė ant protesto- 
nų. Daugel musztynėse isz abie
jų pusių buvo sužeistų, Miesto 
valdžia, negalėdama apmalszįti 
musztynių, pakvietė kariumenę, 
tojė apstabdė ir suaresztavo 7 vi- 
riausius maisztinįkus.

Stebuklingas gydytojas.
Porą nedėlių atgal į Niagarą 

atkako koksai Cronn ir apsigar- 
sino tuojaus laikraszcziuose, kad 
stebuklingu budu gydo visokių 
ligų apimtus ligonius ir apart to 
darpamokina, kaip galima turtin
gu pastoti. Pats gi, kaip visada jsz Juction City Ka. ir apsistoja- 
su stebuklus daraneziais atsitin- sj hotelyj Elmo. Kas ją nugalabi- 
ka, nebuvo turtingas; visi no. nežinia.

jo turtai — tai buvo m- ž i si 
nutė. Turtingu kas gi ne norėtu ■ 
pastoti, o stebuklinga* mokinto
jas kall»ėti mokėjo. Susirinko 
daugelis jo stebuklų reikalanjen- 
czių: vienus neva gydė nuo Ii-.
Erų, kitiem* stengėsi kesziunius Į sekdami poveikslą Lietuvos žy-

pri-

Sha-

isztusztinti. Isztraukęs kiek pinį
gų stebuklų dirbėjas pražuvo kaip 
akmuo į jūres įmestas. Tąsyk 
tik pasirodė prigauti žmones; 
skaudžiausei tapo prigauta viena 
vokietka, kuri įdavė savo visus 
pinįgus, už kuriuos stebuklų da- 
rėjas pažadėjo nupirkti liosą ant 
Luzijanos lioterijos, kurisai tik
rai duos 600000 dol. naudos. Po
licijai iki sziol nepasisekė tą 
gavėją atrasti.

Musztynes lenku.
Miestelyj Natalie, netoli 

mokin, vietiniai lenkai susirinko 
pasilink.smiiiti į namus Andriaus 
Nalevskio. Welai jau naktyj su- 
sirinkusiejie pradėjo, isz pradžių, 
tarp savęs bartiesi, paskui musz- 
tiesi. loz pradžių daužėsi tik 
kumszeziomis, iki vienas isz besi- 
peszanczių ne iszszovė isz revol
verio. Prasidėjo toliau* jau pjo- 
wynės ant peilių; szoko į muszį 
kas ką turėjo: su karabinais, re
volveriais ir peiliais. Narsus len
kai tol rodė savo drą<ą. kol trys 
kariautojai nepuolė baisiai suba
dyti o 13 tapo lengvinus sužeis
tų.

Nunuodinti.
Isz Roch^ster N. Y. raszo, kad 

ežia tapo, nežinia kodėl ir keno, 
nunuodija visa szeimyna Marti
no Lynn, t. y. patsai Lynn, jo pa- 
ti, 2 vaikai ir jo sesuo. Sesuo 
Lyno jau pasimirė; patsai 
Lynn gal iszgis, bet jo pati turės 
pasimirti, IVaikai gi likosi iszgel- 
bėti.
" Baisi žmogžudyste.

Long Island Cityje. netoli Ne v 
Ydrko tapo papjautas F. Lowler. 
Sūdąs atrado, kad jį papjovė jo 
locna motina, pagelbinįkais gi 
jos buvo koksai tai Fleishover 
(turbūt žydas) irszvogeris Lav- 
lero—Antanas Tostel.

Niižudimas iižinuszejo.
Albany, Ore. Tapo ežia pakar

tas, pagal sūdo nusprendimą. 
Llooyd Montgomery. Pabaigoj 
pereitų metų jisai užniuszė savo 
tėvą, motina ir berną tarnaujen- 
tį pas jo tėvus.
Prisisavvinimas miesto pinigu.

Omahoj Neb. tapo suimtas 
miesto kasietius Bollin už vagys
tę; Pavogė jisai apie 105.000 
dol miesto pinįgų. Apart to pra
žuvo ir pasiranezijimas už jį duo- 
tas apimant miesto ka*ą. Pasiro
do, kad ir tą jisai turėjo pavog
ti.

Lynczuotas.
Keystone W*. Va. įsėdo į va

goną trūkio negras Jonės, su vi
su pasigėręs, ir pradėjo daužytis, 
ant galo, iszemęs revolverį, pra- 

szaddyti, bet drauge keliau- 
iszverže jį. Pasirodė vie- 
kad pirma paleistų szuvių 

užmusztas poezmeisteris 

dėjo 
jenti 
nok, 
tapo 
Strother, sužeistas konduktorius
trukiu M. Collough ir negras Ri- 
••e. Bevežant Jones’ą į kalinį į 
Hunt-ingtoną apie 100 žmonių su 
stabdė trūkį iszveržė jį ir tuojaus 
ant medžio pakelėj pakorė.

Plesziku užpultas
Ant kelio tarp Golden City, 

Mo. netęli nuo Lamar, ant einan 
ežio keliu farmerio Bartono Peah 
užpuolė plėszikai. Atėmė viską, 
ką tik turėjo, užsprendė burną ir 
iszrėde pririszo prie medžio, Tris 
dienas iszbuvo Peah be valgio, 
ant szalczio pririsztas, pakol vie
nas keliaujentis wieszkeliu jo ne- 
atriszo.

t Lenkiszkas laikrasztis W ę- 
droviec paduoda žinią, buk 
apsigy venusius Hofa Parke, Wis. 
lenkus pasiekė vargas. Tur būt 
ten ne teip labai gerai, kaip gar
sina kompanija pardavinėjenti 
farmas. VVędroviec sako, kad 
daugelis noriai parduotu savo 
farmas, jeigu tik atsirastu pirkė
jai. z

t Isz Bridgeporto Conn. ra
szo, kad ežia treinas pervaževo 
vieną vvnkietį, sziaucziu. Sužei
stą sunkei vežė tuojaus į ligon
butį, bet kol ežia nuvažiavo, j iu 
ans pasimirė.

t Miestelyj W. Salina, Ks. ta
po nugalabinta jauna mergina 
Bessie Anderson, pribuvusi ežia

krf | Isz darbo lauko. 
iTPtll 1

Izslygos darbo Pietinėj 
Afrikoj.

Ne nuo senei musų broliai.

idant geresnį

W H v 31 e r te
dirba 46500 

pakels jų

dėlių, pasimažinu* uždarbiams 
sziaurinej Amerikoj, pradėjo 
traukti į pietine Afriką, pasitikę 
darni ten rasti geresnį neug A- 
merikoj uždarbį. Uždarbis ten 
gal ir rastųsi, tik vargas, kad 
musų broliai ne mokėdami sveti
mų, teip vadinamų svietiszkų 
kalbų ir neturėdami supratimo 
apie tenyksztį darbą, geresnių 
vietų gauti ne gal—jie privers
ti pasinaudoti vietomis, kokias 
pralobę ežia ant prekystes Lie
tuvos žydeliai jiems suteikė, kito
kių, juk nemokėdami susikalbėti, 
ir surasti, nors ir galėtu, ne 
moka, žydeliai gi, turėdami isz 
mus brolių pigesnius neng reikia 
tarnus ir nenorėdami jų nustoti, 
nors ir galėtų, nepamokįs kur 
reikia kreiptiesi, 
kur uždarbį surasti.

Kastynėse vien 
rand apskriezio 
darbinįkų; neužilgo 
skaitliu iki 60000; toliaus gi kau
tynių kompanijos rengėsi skaitliu 
darbinįkų tame apskrityje pa
kelti iki 100000. Mažiauses už
darbis ežia baltojo darbinįko pasie
kė 15 svarų sterlingų, arba 75 
d<»l. ant mėnesio; geras gi' ama- 
tinįkas uždirba vidutiniszkai 35 
svarus sterlingus arba 175 dol. 
ant mėnesio. 1894 m. pagal ži
nias surinktas kalnakasyklos už 
žiūros, vidutiniszkas uždarbis 
kalnakasių baltųjų buvo 23 sva
rai sterlingai arba 115 dol. ant 
mėnesio už 9,6 valandas darbo ant 
dienos; juodiejie gi už 10—12 va
landų dariai pasiganėdina 10 sv. 
str. arba 50 dol., nes jų ir reika
lavimai mažesni, neng reikalai 
apszviebto europieczio. Europie- 
cziai būva priimami ant vietų, 
kur reikia pfoto, įpratimo ir pa
žinties darbo; ten gi kur reika
linga vien pajiega darbinįko, 
darbdaviai pasiganėdina ranko
mis juodųjų darbinįkų. nes jo* 
yra pigesnės.

idutiniszkai ant gyvenimo 
reikalų europietis iszleidže ežia 
ant mėnesio 10, svarų sterlingų 
arba 50 dol. (žinoma, lietuvys, 
kaipo mažiaus apszviastas ir per 
tai mažiaus turintis reikalų, ma
žiaus ant to reikalantu) rokuo- 
jent vien pusėtiną valgį ir rui
mą (kambarį); apsirėdimas prie 
to ne priskyrtas. Užsilaikymas 
žmogui ežia kasztuoje brangei.

Paskutiniuose mėnesiuose skait- 
liūs ateivių isz Europos, pri- 
buvanezių į pietinie Afriką la
bai pasididino, apart.jų atkanka 
ežia “kulisai” arba darbinįkai chi- 
niecziai ir indiecziai, kurie pasi- 
ganėdindami į uždarbio europie- 
czių, daro jiems konkurenciją ir 
tuom numažina uždarbį. Chinie- 
cziai ir indiecziai paveržė jau, 
galima sakyti isz dalies, nuo 
europieczių szituos darbus: sziau- 
czystą, barzdaskutystą; daugel jų 
nuo senei buvo kaipo virėjti, 
vežėjai, kelneriai ir 1.1. Darbi
nįkai juodiejie renkasi isz visų 
juodųjų giminių gyventojų pie
tines Afrikos; skaitlius gi jų isz- 
nesza per 4 milijonus, isz ko rei- 
kalaujenczių darbo bus mažiausei 
600000; kastynes gi reikalauje 
vos 100000 darbinįkų. Aukso 
kastynėse apie Johanisburgą 
daugiausei yra juodųjų darbinįkų 
nuo pakranezių upėsZambezi. Gy
venimo reikalai juodųjų darbi
nįkų yra daug mažesni neng eu
ropieczių: jie ežia drauge augina 
ir sziek tiek maistui reikalingų 
augmenų, apsirėdimas juodojo ir 
mažiaus kasztuoje neng europie- 
pieczio: — pergyvęs jis, kaipo 
įpratęs, jeib būdoje, europie- 
cziui, ant užlaikymo sveikatos 
reikia jau sveikai pastytos trio- 
bos.

Isz to viso matome, kad jeigu 
dar sziądien galima pietinėj A- 
frikoj atrasti uždarbį, tai visgi 
juo toliaus, juo tai bus sunkiaus, 

darbinįkai. Uždirbtu 
nors turintis pinįgų 

bet musų broliai, kaip 
prekiauti ne moka.

ypacz gi tur būt suokiau* mu*isz- 
kiui, kurie vien fiziszką savo pa- 
jiegą darbdaviui gal te duoti. Tą 
darbą iszpalengvo paveržė sau 
juodiejie 
ežia kiek 
prekėjas, 
matome,

• Mar*hall Mich. Suaztraika- 
vo ežia darbinį kai didėlės dirb
tuvės Roya I Bicycle W o rk s 
isz priežastės pabjaurėtino elgi
mosi su darbinįkais superinten
dento Franko Curtis. Pasitiki 
vienok, kad ežia straikas neužil
go pasibaigs.

• Beveik pusė Bostono lietu
vių dirba prie drapan*uvių ir 
ne su visu blogai jiems eina, 
nors tūlos szopos nedirba pihio 
laiko isz priežaszczių stokos dar 
bo, bet visgi dirba. Kita pusė 
dirba pabrikuose ir negirdėt de
javimų su darbais. Daugel mu
sų brolių atkako rudenyj į Bos- 
stoną nuo aplinkinių farmų, bet 
vieni gavo darbus fabrikuose, o 
kiti Lucingtone prie smilezių 
kasimo.

•' ISZ \VlLKESBARRE Pa. TRSZO, 
kad, netoli nuo ežia, kastynėse 
Potibone atsitiko ezpliozija ga- 
zų, nuo ko szaftas užsidegė. 5 
darbinįkai likosi sunkei sužeisti.

• Buvęs kitą kart prikalbinė- 
tojumi darbinįkų prie .-usiorga- 
nizavimo, idant tuom pajiegasjų 
padidinti, Hagh Demsey, nuspręs
tas ant ilgo kalėjimo už nunuodi- 
nimą vieno “scabso”, tapo da
bar nuo to paliuosuotas.

T Isz Denver Col. Taszo, kad 
oras ežia lAbai sziltas, saulė kai
tina kaip vasarą. Per tai anglys 
labai atpigo: už tonną pirma mo 
kėjo po 3 iki 4 dol, tai dabar mo
ka po 2.50 iki 2.80. Žinoma isz 
tos priežastės kastynių kompani
jos stengsis numažinti užmokės
iu anglių kastynių darbinįkams.

•; Chicagoj, 30 darbinįkų 
dirbtuvės Gladiatob Cycle 
vorks po nr. 115 4tos ulyczios 
paliovė dirbę užtatai, kad savinį- 
kai dirbtuvės nenorėjo priimti 
atgal prie darbo vieno darbinįko, 
kurisai sirgo ir gydėsi ligoubutyj 
per dvi nedeli, bet dabar pagijo. 
Kompanija garsina, kad reikalau- 
je naujų darbinįkų į vietą palio
vusių darbą.

T Mt. Carmėl Pa. Darbai Re- 
dingo Co. mainose eina labai ge- o c*
rai, bet kitose Pennsylvanijos 
kastynėse prastai, 
szito 
viens didelis brekeris, 
dirbo 1100 žmonių. Darbinįkų 
Unija auga labai gerai, ant kiek
vieno susirinkimo prisiraszo prie 
jos po kelioliką sąnarių.

T Philadelphijoj Pa. darbai 
prastai eina. Lietuviai ežia dirbo 
daugiausei cukraus fabrikuose, 
kurie dabar sustojo; kituose 
teiposgi mažiaus dirba. Wien ant 
ulyczių daug d irbo, bet juos įsi
spyrė laiko italijonys savo ranko
se; lietuviams sunku ežia įtylpti.

• Isz John stono Pa. raszo, 
kad 500 darbinįkų kastynių Kin- 
tonville paliovė dirbę, nes iszmo- 
kant uždarbį kompanija nutrau
kė kiekvienam darbinįkui po 1 
doliarą, ant užmokėjimo gydyto
jui, kurisai nuo kompanijos te
gauna tik 100 dol. ant metų.

Isz Northampton, Mas. ra
szo. kad ežia pradės ne užilgio 
dirbti naują geležinkelį, prie ku
rio reiks per 600 darbinįkų.

• Isz Pittsburg, Pa. pranesza, 
kad szaftoje Tvin Szaft atsitiko 
expliozija, kurios du darbinįkai 
tapo apdeginti. Blėdys expliozi- 
jos padarytos yra nedidelės ir dar
bas szaftoj tuojaus vėl prasidėjo.

Darbus dirbtuvėse Illinois 
Steel Co. South Chicagoj, ren 
gėsi vėl pradėti, bet pagedo ma-l 
szina ir per tai dar prasidėti ne 
galėjo, pakol jos nepataisys.

Isz Bridgeport. Conn. Dar
bai ežia ne labai gerai eina. Dau- 
gelyj szopų dirba dabar vos po 
pusę dienos.
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Lietuwių mnsztynės.
Isz Loveli, Mass. pranusza 

mums apiegirtuokliavimu*, ir kas 
isz to dygsta, musztynes, kokios 
jau per lankei tarp musų brolių 
atsitinka. Ant Davidsou str. at
sitiko jau antros musztynės, nors 
dar nepasibaigė bausmė ant 5 mė
nesių patupdyto vieno peeztuko 
už pirma tuose namuose atsitiku- 
ses pesztynes. Susirinkę ežia lie
tuviai, įgiję drąsos nuo degtines, 
taip baisei pradėjo smarkauti, 
kad vienam galva tapo suskal
dyta. Nugabeno jį į ligonbutį, 
kur daktarai net porą szmotelių 
kaulų nuo kiauszo turėjo išsi
imti, nes kiauszas tapo suskal
dytas. Dabar, girdėt, jau jisai 
gyje. Pažiūrėsime, ar dabartinis 
pamokinimas ne privers jį szva- 
riaus gyventi. Antrą kart, jeigu 
dar kada atsitiks, patalpinsime, 
ant žinios visų, pravarde to gar
bingo musų karžygio, kurisai 
vien karezemose savo narsumą 
rodo.

Geras pinįgų keitimas.
Isz Bridgport. Conn. raszo, 

kad ežia vienas vaikinas norėjo 
saliune užsimokėti seną skolą. 
Taigi padėjęs ant baro 5 dol. sa. 
kė saliuninįkui, kad jis pašilai 
kytu sau skolą, o pinįgus iszkei- 
tęs jam sugražintu; szinkorius 
vienok smulkiu neturėjo. Taigi 
atsirado ežia viens sveczias, ku
risai ž įdėjo pinįgus iszkeisti. 
Wai kinas padavė jam pinįgus — 
bet tasai smulkiųjų nesugražino, 
tik pasakęs: bus gerai, kaip be 
darbo liksiu—iszėjo su 5 dol. 
laukan.

ren-

Bostono liotmviai.
Tapo ežia įrengta lietuviszka 

knįginyczia (biblioteka) namuose 
po nr. 318 Broadvay S. Bostone, 
tik gaila, kad musų broliai ne už 
siima skaitiniu naudingų knįgų, 
jie velije liuosą laiką praleisti 
pulrumiuose, kur nemažai penk- 
cenczių palieka. Saliunus mažai 
te lanko, bet stubose susiėję lan
kei susideda ant pantės.......
Musztynių ne girdėti, už ką gar
bė musų lietuviams.

Toliaus Bostono lietuviai
gesi statyti bažnyczią, bet ir prie 
to ne visi linksta: yra ežia kele
tas lietuvių, katrie ne nori baž 
nyczios, bet kad jų mažas , skait
lius, parapija ne klauso. Ant su
sirinkimų priesztaravimo nieka
dos ne' buvo. Ant susirinkimo 
26 d. ‘ Sausio szių metų nutarė 
nupirkti - 16634 ketur. pėdų že
mės S. Bostone, už 6700 dol., 
ant kurios ketina statyti bažny
czią. Ant to ploto stovi 2 medi
niai namai duodanti ant mėne
sio 38 dol. raudos. Plačius bus 
užraszytas ant vardo parapijos; 
taps iezrinktas komitetas, kuriam 
bus pavesta padaryti kontraktą 
su pardavikais. Pinįgų ant to 
dalyko yra apie 1600 dol.

Tūli isz lietuviu Bostone, gali- 
ma pasakyti, gana gerai laikosi: 
vienas turigrosernę, 3 — pulru- 
mius ir 7 szopasdrapansuvių; ga
na gerai visiems sekasi.

Lietuviszka parapija rengia 
balių, 11 diena Wasirio szių metų 
nuo 8 valandos vak. iki 4 — ryto, 
ant sales Caledonian Hali nr. 45 
Eliot str. Ant baliaus bus lietu
viszka muzika. Wisas pelnas nuo 
baliaus paskirtas ant bažnyczioe.

A. Ramanauckas sekr.

Kelione lietu wiszkų we- 
selnįkų.

Lenkiszki laikraszcziai paduo
da žinią, buk ant DuShpont, laike 
vestuvių vieno lietuvio atkako 
natrolinis vežimas su palicijan- 
tais; suėmė visus veselnįkus, po
draug ir jaunavedžius ir nuvežė 
juos į kalinį. Sako, kad tas atsi
tiko todėl, kad keletas isz 
veselnįkų prigulėjo į bandą plė- 
szikų, kurios virsznįku buvo 
teipjau lietuvys. VVaselga. Jeigu 
tai yra teisybė, tai labai bjaurus atsi
tikimas, nes jis dar labiau gadintu 
musų vardą Amerikoj.

Kazy ros ne duoda laimes!
Isz VVorcestar Pa. raszo, kad 

ežia pas lietuvį Joną Sztreimikį, 
pereitą nedelią,tris jo boardingie- 
riai, vieton eiti į bažnyczią, su
sėdo kazyruoti — bet negerai 
jiems pasibaigė: paliemonai patė- 
mijo ir sėumė visus keturis. Nu
vedu visus ant policijos stacijos, 
kur už nakvynę reikėjo užsimo
kėti po 5 dol. Rodos daug ge
naus butu, jeigu tuos pinįgus bu
tu apvertę ant nusipirkimo knį- 
gų; vieton kazyruoti, geriaus 
padarytu musų broliai,jeigu pasi
stengtu knįgas skaityti.

f VVaterbury Conn. per ves
tuves tapo nuszautas Juozas 
Pulaskis; nuszovė jį koksai Si
monas Kurio. Sako, buk nusząu- 
tasis esąs giminaitis guodotino 
kunįgo Zebrio.

f Į Baltimobc pribuvo Brė- 
mos garlaivys su ateiviais isz 
Europos. Tarp atėjusių yra ir 
keletas lietuvių. Naujei pribuvę 
į Ameriką lietuviai yra: Marė 
Baltruszaitienė, Matijuszas Bitė- 
nas, Povils Priedas, Anastazija 

[Giedrys ir Baltrus Leonaviczius.
f Shenandoah, Pa. kaip pra- 

nesza “Garsas”, bevalgydama 
obuolį, užspringo 5 metų duktė 
lietuvio VVingilo.

Tėvai atrado ją jau ne gyvą.
Per vestuves, pas Burinską,ta

me pat mieste, susimuszė pasigė
rę veselnįkai. Palicija ežia at
siradusi paėmė tuos narsius lietu- 
viszkus vyrus ir nugabeno ant 
palicijos stacijos.

t Philadrlphioj, Pa. naujai 
užsidėjo lietuviszka kareiviszka 
draugyste po vardu “Keistu- 
czio g v ar d i jos”.

Metinis balius Philadelphios 
lietuvrszkos parapijos atsilaikys 
17 \Vasario ant Washington Hal- 
les.

f Lietuvių ir lenkų republiko- 
niszka lyga stėto Naujorko laikė 
savo metinį susirinkimą, ant ku
rio iszrinko virszinįkus ant szių 
metų. Terp virszinįkų atrandame 
vien vieną lietuviszka pravardę 
p. A. Wanago, kurisai tapo isz- - 
rinktas I marszelga lygos. Kiti 
visi jos virszinįkai,turbūt yra len
kai. Taigi rodosi lietuvių joje 
yra per mažai.

f Jurgis Matuseviczius szioms 
dienoms pabaigė Iszmokestis už 
savo farmą “Lietuviszkose Ko- 
lionijose” Arkanse ir jau dabar . 
niekam nė centą nėra skolingas. 
VVienok tuom tarpu jis dirba dar 
prie anglių, pakol ne uždirbs 
kiek pinįgų ant supirkimo gyvu
lių, reikalingų padalų, pasistati- 
mo nąmų ir i.t. tada sės gyvent 
ant savo farmos.

t Į Pittstona, Pa.į vietą pasi- 
mirusio kunįgo Zlotoržynskio, 
tapo paskyrtas, ant prabaszcziaus 
lietuviszkos baznyczios, Kunigas 
Szedvydys isz Wilkes Barre, Pa.

f Mt. Cirmelyj lietuviszki fė- 
rai pa&ibaigs per užgavėnes. Jie 
labai grąžei eina.

Isz Dr tės Siniano Daukan- 
f ■ to.
Pereitą nedėlią, 2 \Vasario, 

Dr tė “bimano Daukanto”. laikė 
sawo mėnesinį susirinkimą, ant 
kurio tapo nutarta atgrajįti antrą 
lietuviszką teatrą Atvelykio die- / 
noje. Kokią žaislą grajįti, tas ta- i 
po pavestas ant valios D-roStup- 
nickio, kuris trumpame laike ke
tino apmislįti kas butų naudin
giausių dėl atgrajijimo. Komite
tas ant suradimo atsakanezios 
salės teipgi liko iszrinkta*. Naudą 
nuo teatro nutarė padalinti ant 
trijų dalių: vieną dalį aktoriams, 
antrą režisieriui, o treczią į Dr-tės 
iždą. Pinįgų įplaukė į Dr-tės iž
dą $44.50. Teipogi tapo iszmokė- 
ta |30 už pagrabą a.a. Jono Dau
gio, už vieną bertainį metų už 
laikrasztį “Lietuvą” $20.67 ir 
kiti smulkesni iszdavimai.

Gromatnyczia.
The Garlov Hair Grover Co. 

Atleiskie tamista—eilės atspau- 
dimui netinka. Bandykie Tamis
ta ką nors ne eilėms raszyti.



ISTORIJA
Suwienytu Walstiju

AMERIKOS.
(Tasa.)

Mason ir Hidell, du konfederatiszki kommi- 
$ionieriai Britiszko rando, perbėgo blokada (t. y. 
uždrausta prieplauka laivinikyslei) ir pagal Ha
vana per gauta dasigavo ant laivo Trent, kurisai 
tapo sustabdytas Suvienytu Walstiju kariszko 
laivo “San Jacinto”, po komanda kapitono Wilkes. 
Mason ir Hidell tapo suimti ir nugabenti in twirty- 
nia Fort Warren.

Kada naujiena apie szita užgriebimą dasieke 
Anglija, Britanijos randas pareikalavo užgriebtųjų 
kommissijonieriu ir pradėjo rengtis ant kares. Bet 
kare tapo praszalinta, nes Suvienytu Valstijų ran
das paleido Mason’a ir Slidel’y.Pnežištišdelko ran
das juos paleido, buvo ta, kad Suvienytos walsti- 
jos per visa laika laikėsi tiesu, kaslink neužkabi- 
nihio laivu, kurie nesikiszo in ju reikalus. Jos ne 
iszteisiuo kapitono V ilkes už paemima minėtu 
kommissionierių no Trent’o.

IV. Kariavvimai 1862 metu.
• M eikalai V akaruose.— Kariauniszki veika - 

lai 1862 metu atsižymėjo ir Wakarinėse regvklose 
kares. . ,

Stovis prieszingu armijų Vakaruose, pradžio
je 1862 metu, buvo sekantis: Konfederatai padare 
linija apsigynimo, kuri trauke nuo upes Mississippi 
in rytus iki Cumberland kalnu. Likusi dalis buvo 
mieste Columbus ant Mississippi. Tvirtynes Hen
ry ir Donelson saugoje Cumberland ir Tennessee 
upias. Zenklyva armija Bovling Green’o apdensre 
didelius goležiukeliu linijas pietų linkon iki Nash- 
ville. Deszinys sparnas įuvo prilaikomas per šyla, 
pastatyk! mieste Aill Spring Kentuckyje. Jenerolas 
Albert įydney Johnston buwo komandierinm Pie
tiniu šylu Vakaruose.

Isz Unijos puses buvo viena armija mieste ir 
aplink miestą Cairo, po jenerolū Grant. Bovling 
Green buvo spaudžiamas no armijos po jenerolū 
Buell. Šyla po Mill Spring’u buvo muszama per 
kariumenia po jenerolū G. H. Thomas. Jenerolas 
Halleck buvo vyriausiu jenerolū tu Vakariniu šy
lu.

Kariavimas 1862 metu prasidėjo nuo užpuo
limo ant Pietiniu šylu po Mill Spring’u pirmame 
menesyje metu. Jenerolas Thomas turėjo pasekmia 
ir pietinis jenerolas Zollicoffer tapo užmusztas. 
Antras muszis buwo maiszyta expedicija ant žemes 
ir vandens, prieszai tvirtynias Fort Henry ir Do- 
lielson. Maža laivyne isz vakariniu kanuoliniu lai
vu buvp po komanda komandieriaus Foote. Šyla 
ant žemes buvo po jenerolū Grant. Laivyne nu
plaukė augsztyn upia Tennessee iki Fort Henry 
(6 d .Vasario). Ta tvirtyne pasidavė po asztriam 
musziui. Didele dalis konfederatiszko ganizono pa
bėgo in Fort Donelson.

Dabar jenerolas Grant pasikėlė ant Fort Do
nelson ir pasirodė prieszai ta tvirtynia 12 d. Vasa
rio. Po keliu asztriu susirėmimu, ganizonas, suside
dantis isz devynių tukstancziu vyru, pasidavė ant 
nekuriu iszlygu, ryte 16 d. Vasario.

Paėmimas szitu tvirtyniu davė jaustie labai 
skaudu smūgy dėl pietų. Tai buwo ne dėlto, kad jie 
nustojo daugel vyru, bet kad atidarimas Cumber
land ir Tennessee upiu dėl Unijos kanuoliniu lai
vu suardė visa apsigynimo linija, kuria konfede
ratai buvo padaria. Jenerolas Albert Sydney 
Johnston turėjo atsisakytie no Kentucky ir dideles 
dalios Tennessee. Isz pirmo atsitraukė in Murfrees- 
boro (Tennessee). Unijos armija, po vadovystia 
Buell’o, seke jy arti ir 23 d. Vasario paėmė Nash- 
ville.

Kada užgriebimas Danelsono sukrėtė vyriau
sia apgynimo linija konfederatu, tapo paojingo- 
mis ir likusios vietos drūtojo Columbaus. Konfe
deratai greit apleido ta vieta ir nutraukė žemyn 
ant Salos No. 10 ir Nev Madrid’o. Columbus ta
po apimtas Unijos armijos 22 d. l\ovo. Vakariniai 
kartszki veikalai 1862 metu atsižymėjo labai dailei 
Jei Uiiyo.s armijų ir patarnavo sukurstimui visos 
'ziaureS.

Muszis po Shilok.— Naujas kovimasi buvo 
rengemas. Albert Sydney Johnston, Kovo mene- 
ą j, suripko visas savo iszirusias pajiegas mieste 
<'orinth ir nnsprende duotie smūgy Unijos armi
jai, kuri buvo po jenerolū Grant. Ta armija po pa- 

minio tvirtynes Fort Donelson, tapo nugabenta in 
I’i.ttsburgh Gandinga, ant upes Tennessee. Unijos 
unijai, po jenerolū Buell, buvo paliepta eitie isz 

N’ i-hvilles ir susivienytie su Granto armijai
Pirmiau negu tos pajiegos galėjo susivienytie, 

Pietine armija slapta apleido Corinth’a ir užpuolė 
nt Grant’o armijos mieste Pittsburgh Landing. Po 

"hilok’u atsiliko asztrus muszis 6 d. Balandžio. 
Konfedeįratai skaitė 40.000 vyru, Unijos armija 
57.000.

Užpuolikams pasi«eke nuvyti Uunijos armija 
■ io lauko, iki kanuoliniu laivu, kur ji galėjo pasi- 
"leptie. Bet jenerolas Albert Sydney Johnston liko 

žmusztus ir po pietų Buell’o armija pribuvo; teip 
:ada sekanty ryta Unijos armija pasikėlė,konfedera

tai atsitraukė in Corinth’a.
AT YDAS: Unija nustojo Shilok’o kovoje 15.000 wyru; 

n feder|rai’ 10,099 užmutztu, sužeistu ir prapuolusiu;
Beauregard, kuris apėmė komanda pietiniu lai- 

' u in vieta užmusztojo Johnstono, pasiliko Co- 
inth’e, kol Unijos pajiegos po jenerolū Halleck 

ne pradėjo artintis su atsargumu prie tos vietos. 
Vada Beauregard’asjąpleido Corinth’a. Unijos ar- 
nija apėmė Corinth’a 30 d. Gegužio.

Ūmame laike, atsitraukus konfederatams,kele
tą ju apsisaugojimo, vietų, ant Mississippi, nupuo
lė: Sala No. 10. 7 d. Balandžio; tvirtyne Fort Pil- 
:ov 4 d. Birželio; ir miestas Memphis dvi dieni 
paskiau.

Bragg’o užejimas in Kentucky.— Apėmus 
Corinth’a Grranto armija pasiliko per nekury laika

aut vietos, apėmė ilga linija isz Memphis, Tennes- 
see’je, iki Huntsville, Allabamoje. Buell’o armija 
tapo atskirta ir nusiunsta dėl apėmimo svarbios 
vietos Chattanooga, Tennessee’je.

Didžioji konfederatu armija Pietvakaruose, 
po jenerolū Bragg, (kuris apėmė vieta Beauregar- 
do) ūmame laike buvo paslaptingai perkelta rytu 
linkon isz Corinth’o ir pastatyta Chattanoogoje. 
Buell’o armija artinosi prie tos vietos menesyje 
Rugpjuczio 1862, kada Bragg staigu leidosi su sa
vo visa armija sziaures linkon ant upes Ohio.

Szitas leidimąsi privertė Buell’u greit atsi
traukti in Louisville.

Tuom paežiu laiku Bragg’o armija trauke 
sziauren; kita kolumna po jenerolū Kirby Smith, 
pasikėlė isz Knoxville in Kentucky. Rugsėjo mėne
syj dvi Pietines armijos buvo viduryje Kentucky. 
Jos apsklido ta valstija ir ju dastati tojai maisto su
rinko daug provizijos. Vienok jie nepadare dide
lio sukilimo, arba triukszmo toje valstijoj, ir kaip 
Unijos armija, netrukus, tapo sudrutinta, Bragg ir 
Smith atsitraukė ant Chanttanooga, galop Rugsė
jo menesio.

Buell’o armija vijo Bragg’a per Kentucky. Pa
lei Perryville atsitiko muszis 8 d. Spalio, kurioje 
Unijos armija turėjo pasekmia. Bet Bragg pabėgo 
in Chattanooga.

Unijos armija dabar, po Jenerolū Rose- 
cran’zu, nuėjo net iki Nushville, kur ji užėmė su- 
drutinta vieta. Netrukus po Bragg’u Armija trau
ke in sziauria isz Chattanogos ir apsisedo Murf- 
reesboro’je, kėlės mylias in pietus no Nashville’s.

Muszis po Murfreesbobo.— Galop Siekio, 
1862m., jenerolas Rosecranz pasikėlė isz Nash
ville’s užpultie ant Bragg’o. Isz to pakilo muszis po 
Murfresboro. Muszis prasidėjo ryte 31 d. Gruo 
džio. Konfederatai mėtėsi ir puldami ant deszinio 
nio sparno Unijos armijos, pagrume juos isz 
lauko kovos Musza tęsęsi visa diena su dideliu at
sargumu ir apsimislijmu abieju pusiu. Kada prisi
artinus nakeziai negalima dar buvo spetie kdrtra 
puse pergales. • . * *

Sekanczia diena 1 d. Sausio 1863 m. buvo vėl 
muszis, bet ne viena puse negalėjo sprenstie perga
les. 2 diena muszis atsinaujino; bet galop to kru
vino stengimosi buvo “tašoma kova”. Kaip ne 
buk Unijos armija iszlaike savo vieta ant lauko 
Murfreesboro kovos, ir Bragg atsitraukė ir ap
sistojo ant Duck upes, kelios mylios i n pietus.

Kiti Vakariniai veikalai.— Kada didžios 
armijos darbavosi tokiu būdu Kentucky’je ir Ten
nessee vasara ir rudenyj 1862 metu, prieszingos 
sylos Mississippi’je darė nekiek mažesnias kovas.

Kada B ragg ir Buell nuvyko in Tennessee, 
Grant buvo paliktas užpakalyje dėl prilaikimo Co
rinth’o ir lukas, Mississippijė. Ant konfederatu pu
ses jenerolai Price ir Vau Dorn pasiliko dėl saugo
jimo tos sylos. Pirm pabaigos Rugsėjo, Price ir 
Van Dorn užpuolė ant Corinth’o ir lukos, bet jiedu 
ne galėjo iszkrapsztytie isz ten Unijos kariaunos, 
kuri buvo drūtai apsisedusi.

Ankstyboje pradžioje 1862 metu, asztrus mu
szis tapo atliktas toli vakaruose no Missiissippi. 
Tai buvo*PEA Ridge, Arkanse—. Pietine šyla bu
vo po jenerolū Van Dorn; Unijos armija po jenero- 
lu Curtis. Van Dorn tapo sumusztas tame muazyje, 
7 ir 8 d. Kovo.

Weikalai Rytuose.— No vakariniu karevi- 
mu 1862 m. mes dabar atsigreszime ant Virginijos 
karevimu 1862 metu.

Buvo jau matyta, jog Potomaco armija buvo 
suorganizuota primiestyje \\ ashingtono laike ru
dens ir žiemos 1861 meto. Jenerolas George B. 
McClelIan buvo vyriausiu komandierium. 
Pavasaryj 1862 m. jis surengė armija netoli isz 
dvieju szimtu tukstaueziu.

Pietine armija, dabar po jenėrolu J. E. Johns- 
tonu gulėjo Manassas Junkton’e.

Jenerolo McClelIan’o planas buvo neužpultie 
ant Johnstono armijos Mannassas’e, bet idant per- 
gabentie armija vandeniu prie Yorktovn pussa- 
lio ir isz tos puses pristatytfe prie Richmond. Kovo 
menesyje 1862 m. McClelIan pradėjo apgavingai 
rengtis ant Mannassas. Johnston atsitraukė pie
tų linkon prie Richmondo. Tada Potomaco armija 
tapo pagražinta in Alexandria ir leidosi vandeniu 
prie tvirtynes Monroe, ant pūssalio.

Pussalio kariavimas.— 4 d. Balandžio Poto
maco Armija pradėjo trauktie augsztyn in pussaly. 
Netrukus ji tapo sustapdyta per sudrutinima York- 
tovn’e. Tas sustabdymas ten suteikė jenerolui 
Johnstonui laika dėl partraukimo visos jo armijos 
in Yorktovna.

Menesy laiko paėmė dėl parengimo baterijų 
prieszai Yorktbvn’a. Tada Johnston patylei aplei
do ta vieta ir atsitraukė ant Richmond’o. McClel- 
lan apėmė Yorktovn’a 4 d. Gegužio ir leidosi pas
kui atsitraukenezia armija.

(Toliau* bus.)

Pirmas lietuwis.z. Lyczyninis Balius. 
(Masųuared Bali.)

Subatoj ir nedčlioj, 15 ir 16 VVasario, L. Ažukas 
3301 Auburn Avė. rengia pirma lietuviszką lyczy- 
ninį balių, ant kurio užpraszo visus lietuvius ir 
lietuvaites atsilankyti.

Tokį lyczyninį balių amerikonai vadina “mas- 
ųuared bąli” lenkai vadinji“bal maskovy”, o lietu
viškai iszpuola užvadinti jį “lyczyniniu balium”, 
nes ant jo vyrai ir moterys, vaikinai ir merginos 
apsirėdo juokingais drabužiais, vyrai persirėdo į 
moteris, o moters į vyrus, apsimausto veidus 
Ivczynomis ir eina szokti, nežinodami su kuom kas 
szoka. Terp Chicagos lietuvių da pirmu sykiu at 
sitinka toks lyczyninis balius ir da labai mažai kas 
isz lietuvių yra matęs; už tai privalo susirinkti 
kuo daugiausei, idant tę naujieną galėtu pamaty
ti. Jeigu kas nežino kaip reik ant tokio baliaus 
prisirengti, tai tegul pirm to ateina pas manę, o 
apie tai paaiszkįsiu. Bus tai puikiausias balius, koks 
tik kada terp Chicagos lietuviu galėjo atsitikti. 
Grajįs puiki muzika; szokiai ir gražiausias pasi
linksminimas, ant kurio užpraszau visus kuo szir- 
dingiausei. Su guodone, L. Ažukas

APIE 

ŽEM1A ir KITUS SWIETUS, 
JŲ BUWĮ ir PABAIGA.

Pagal Heilpernjt. t
----- o-----
(TjLsa.)

Tie plotai gazųppsiaubenti dabar žemę 
yra tai tas, kp mes paprastai oru vadiname ir be ku
rio nė mes, nė žvėrys ir augmens gyventi ne gal. 
Kalnai, uolos, akmens, ilgai gulėdami ant oro, tru
pa, skyrsta ir tokiu budu isz palengvo persimaino, 
iszgaruoje; į plyszius uolose, ir kalnuose įsigriebe 
vanduo, kurisai, szaldamas skeczesi ir tai su taip 
didele pajiega, kad skaldo stoikus, kuriuo-ieszala. 
Tokiu budu vanduo, szaldamas plysziuose, skal
do uolas ir kalnus; plysziai tie metas nuo meto 
darosi didesni ir per laikus vis daugiaus vandens 
juose susirenka. Jeigu tas traukėsi ilgus metus, 
tai ant galo dalis kalno teip suskyla, kad ’szmotai 
jo nuskilę nusirita žemyn, kuriuos tekantis nuo 
kalnų vanduo, pagriebęs, rita wis tolyn. Tieszmo- 
tai kalno besirisdami sutrupa į dalis; tokiu budu 
pasidaro akmens ir dėlto pažemėse kiekvieno kal
no vis atsiranda daug akmenų. Isz palengvo 
vanduo tekantis nuo kalnų, ypacz pavasaryj. pa
griebė tuos pažemėse begulinczius aldnenis ir nu
stūmė juos į upes; besirisdami jie nuolatai daužo
si ir tokiu budu vis mažinasi, nusitrina nuolatai 
vandenio stumemi, o perbėgę taip upėj kėlės my
lias būva jau su visu maži ir nugalpsti. Todėl vi
duriuose didelių sraunei tekanezių upių nėra dide
lių akmenų, tik maži arba dar labiaus sutrupinti 
ir paversti į žvyrą ir juo toliaus, juo jie smulkesni: 
įplaukose upių į jūres jau akmens visai sumalti; 
Akmens ir akmenukai, ilgai gulėdami ant upių 
krantų arba upėse, nuolatai isz palengvo garuoje, 
trupa ir po ilgų laikų pavirsta į molį arba į pieską, 
vanduo gi nuplauje tą molį ir pieską ir gabena 
su savim į jūres, kur jie jau nupuola ant dugno, 
nes ežia jau vanduo jų savo tekėjimu he stūmė 
nuolatai tolyn; juo toliaus, jjio daugiaus molio ir 
pieskų į jūres sugabena upių vandens ir ežia jos, 
nupuolusios į gilumą, padaro storas plutas molio ir 
pieskų. Taigi nė pieskų nė molio isz pradžių ant 
žemės ne buvo, idant jie galėtu isz uolų ir akmenų 
pasjdaryti, reikėjo vandens, nes molį ir pieską tik 
vanduo isz akmenų padarė. Isz to matome, kad 
tik tąsyk, kada žemė ant savo pavirsziaus jau tiek 
atszalo, kad ant jos galėjo vanduo užsilaikyti, ka
da pavirszius žemės susiraukszlėjo ir pasidarė kal
nai ir tarpkalnės, tik tą syk vanduo tekėdamas 
nuo kalnų ir pagriebęs su savim nuo ežia nuski
lusius Akmenis galėjo pradėti savo darbą ir krau
ti vis storesnius ir didesnius plotus pieskos, molio 
ir kitokių kūnų arba daiktų ant jūrių dugno ir 
juo žemė labiau auszo, juo tų visokių kūnų van
dens krovė drugiaus. Tokiu budu vanduo pradėjo 
perdirbinėti žemės pavirszių: vienose vietose grio
vė kalnus, kaip tai griauje ir dabar, kitose vieto
se, ant dugno jūrių, krovė storas eiles isz tų pa
griebtų, sutrupintų, permainytų uolų ir akmenų; 
krovė storas eiles gipso, kalkių, molio, pieskų 
ir t.t% kurių^ptrių to visai ne buvo jūrių gelmėse. 
Su laiku jurese atsirado gyvi sutvėrimai, nes su
prantama, kad nė tą syk, kada žemė buvo dar į- 
kaitusi, nė tąsyk, kada ant žemėspavirsziaus nebu
vo dar vandens,, nė tą syk, kada aplink ją ne bu
vo dar czysto oro, nė joks sutverimas ant žemės 
gyventi ne galėjo, nes kaip gi gailėtu gyventi be 
vandens, be oro ant įkaitytos žemės? Gyvi sutvė
rimai galėjo atsirasti tik paskui, Wisi gyvi su
tvėrimai gyveno vandenyj tūlą laiką, paskui gi 
isznyko, o ant isznykusių vietos atsirado kiti, taip 
kaip tai atsitinka ir sziądien. Iszmire gvvuoliai 
grimzdo ant jūrių dugno, o ant jų vėl grimzdo to
liaus eilės molio, kalkių, pieskų, kurie juos už
klojo,* kaip numirėlius kapuose; sziądien eilėse kal
kių, pieskos ir molio atrandame tankei likimus 
kūnų seninus isznykusių vandenų gyventojų ir isz 
tų galima matyti, kiek jie skyrėsi nuo sziądieni- 
nių tos veislės gyvuolių. Bet garai, versdamiesi isz 
sutirpusio viduriožemės, stūmė nuolatai žemės plo
tą augsztyn i r dabar daugely j vietų galima patėmyti 
palengvą pasikėlimą žemės pavirsziaus. Tokiu budu 
tūlose vietose jūrių dugnas iszpalengvo pasikėlė 
augszeziaus vandens pavirsziaus, drauge su užnesz- 
tais lavonais pirmutinių žemės gyvuolių ir pasi
darė kieta žeme, ant kokios mes gyvename ir kas
dieną vaikszcziojeme; ant tos kietos žemės tankei 
galima atrasti likuczius kūnų, kaip kada suakme
nėjusius, gyvuolių, koki labai senei gyveno jūrėse, 
taipgi kitaip galėtume iszaiszkinti tą. kad szią

dien daugelyj vietų ant žemės, toli nuo jūrių, net 
musų kraszte atranda žemėj kaulus žuvių ir ki
tokių vandenise. gyvenanezių sutvėrimų ir van
deninių augmenų, tankei nepanaszių į sziądienines 
veisles? Apie tuos sutvėrimus ir -augmenis, koki 
labai senei buvo ant žemės, szitame rasztc ne kal
bėsime; jeigu atsiras daug norinezių visopusisz- 
kai praeitę musų žemės pažinti, toliaus pasirūpin
sime ir apie tuos senovės sutvėrimus žemės pamo
kinti musų skaitytojus.

KODĖL ŽEME SUSIPLOJO GALUOSE?
Pirmiaus kalbėjome, kad žemė buvo kitą kart 

deganti ugninė kulka, toliaus persikeitė į skystą 
sutirpusią, o paskui, su laiku atezalusi — užsidengė 
pluta. Kad teip buvo, turime ant to sekanezius 
darodimus: las — žemė yra, kaip jau žinome, ir 
dabar dar viduriuose labai įkaitusi; 2as—kiti dan- 
giszki kūnai, kaip antai: saulė, žvaigždės, ku
rios teip kaip ir žemė, yra didelės kulkos besi- 
sukinanezios svieto ruimuose yra lygei įkaitusios 
ir nuolatai dega; 3as— daugel uolų ir akmenų at- 
sirandanezių ant žmnės turi pavidalą nulietų, t.y. 
tokį, pagal kurį galima spręsti, kad jie pasidarė 
isz sutarpinto skystimo, tik paskui atszalo; visus 
tokius akmenis vadina akmenims ugnies pa
dirbtais; 4tas —daugel kitų daiktų, antai: pies
kos, kalkes, molis, gipsas, kreida— pasidarė jau 
paskui po įtekme darbo vandens, teip, kaip ir da
bar tie daiktai po visų akių pasidaro; pasidarę 
jie yra isz storų eilių sudėtų teip, kaip lapų laksztai 
viena ant kitos; teip susikrauti galėjo vien tą syk, 
jeigu vandua taip medegą krovė. Sziądien jas 
vanduo taip jau ant dugno jūrių toliaus krauna;

eilės teip sunesziotų leksztų plotų pieskos, kalkių 
ir 1.1, guli paprastai visur ant virszaus. kitokio 
paveikslo eilių uolos, niekad gi po ja: matomai 
jos pasidarė jau vėliaus po įtekme vandens, ant 
senesnių sutirpusių plotų uolos ir kitokių daiktų; ‘ 
ant jų atsiranda ir likucziai visokių senei gyvenu
sių vandeninių gyvuolių (plotuose taip vadina
muose ugniniuose niekada nė jokių likuczių gyvų su
tvėrimų neatsiranda); tuos plotus vandens sukrau
tus vadiname plotais vandenio padarytais; 5tastu
rime ant to ir daugel kitų darodimų, bet svarbiau
siu isz jų yra — kad žemė savo galuose arba po
liuose yra truputį priplota. Juk kiekvienas atme-” 
na jau isz to, kas pirmiaus buvo sakyta, kad že
mė nesuvisu apvali kulka, bet yra tai teip vadi
nama sferoida, t.y. apvali kulka poliuose tru
putį priplota, o ties viduriu užtatai truputi la
bilus iszsiputusi; ta sferoida, kuri tai yra musų 
žemė, ant kurios gyvename, liuosai kybo ruimuo
se svieto pasikabinus, sukasi aplink savo aszį. 
Taigi kodėl žemė ne yra suvisu apvali kulka, ko
dėl ji abiejuose sawo galuose, arba pietų ir žiemių 
poliuose suplota? Lengva ta suprasti, reikia vien“ 
žinoti, kad kiekviena kulka, jeigu ji bus skysta, 
jeigu ji sukasi greitai aplink savo aszį, prisiploję 
abiejuose tos aszies galuose, o užtatai iszsipucze 
ties viduriu. Tokiu pat budu susiploję galuose, o 
iszsiskecze ties viduriu kiekvienas lankas padary
tas isz lankios materijos, kaip antai isz plono plie
no, arba nors isz lankaus medžio, ir tai juo smar- 
kiaus tą lanką, perdurtą perdem, suktume, juo la
biaus jis tuose galuose, per kur bus pervertas, 
susiplos, ir labiaus ties viduriu iszsipus. Kiek 
viens gal tą pats iszbandy'ti. Paimkime stangios 
popieros ir iszpiaukime isz jos siaurą dirželį, pas
kui jį sulenkę į apvalu uratą suklijuokime galus 
t. y. padarykime isz to popieros dirželio ratą per 
sprindį skersaus didumo' arba truputį didesnį ar
ba mažesnį, kaip kas nor. Perdurkime paskui tą 
ratą per abu jo galu ir per vidurį, į tas perdurtas 
skylutes perverkime d ra tą arba kokį nors h’gu 
apvalu szipulį, bet teip, idant ant jo ansai popie
rinis ratas liuosai suktiesi galėtu ir teip, kad abi 
pusi to rato butu lygaus didumo. Apatinį galą

Piiwei*>siclut 5.

perverto dnto įkiszaine į kamsztį ir prie jo prili
piname apaezią popierinio rato ir, paėmę virszui 
kyszantį galą drato, pradėkime sukti teip, kaip tai 
yra ant 5 paveikslėlio. Jeigu paėmę už virszui 
kyszanczio drato pradėsime tą ratą sukti, tai pa
matysime, kad jisai prisiplos teip kaip tai parodo 
bruksznis padan’tas sutraukomis. Į vieta vieno 
rato galime padalyti jų keletą ir visus teip perdur
ti su dratų ir apaezioj visus priklijuoti prie kam- 
szczio, tą syk isz tų ratų pasidarytų kaipo apvali 
kulka; besukant tokiu jau budu kaip ir aną vieną 
popierinį ratą aplink tą dratą arba aszį—ji visa 
susiplos. Tokiu pat budu galima pamatyti, kad ne 
vien popierinis, bet ir geležinis, arba medinis ra
tas pajuktas smarkei apie save aszį teipjau susi
plos abiejuose galuose arba poliuose ir iszsiskės ties 
viduriu, bet ant to reikia jau tam tikros prietaisos, 
kad galėtume smarki aus sukti, nes tarpe pirsztų 
to ne galime teip smarkei padalyti. Taipogi mok- 
slincziai darė ir kitokias bandavones: Žinoma, kad 
laszas aliejaus įleistas į vandenį, plauko ant 
pavirsziaus, bet jeigu į tą vandenį įleistume 
kiek spirito, kurisai yra lengvesnis už aliejų, 
galime į vidurį tokio vandenio sumaiszyto su 
spirutu įleisti laszą aliejaus, tai tasai jau 
ne iszkvls į virszu, bet ten ir pasiliks, kur jį įleido- 
me, t. y. ne kyls nė į virszu, ne skęs nė į apaezią 
ir priims paveikslą apvalios kulkos. Jeigu dabar 
tą laszą aliejaus, apvalu, būvanti vandenyj su- 
maiszytame su spiritu, paimsime, įleidę į vandenį 
dūdele, taip kad ansai apvalus aliejaus laszas at
sirastu toje dūdelėj ir jeigu pradėsime paskui drau
ge greitai sukti aplinkui, tai žinoma suksis tą syk 
ir ansai apvalus aliejaus laszas. Taip padarė nio- 
kslincziai ir persitikrino, kad ansai apvalus aliejaus 
laszas, teip jau. kaip pirma ratas popieros, suka
mas greitai aplink savo aszį, susiplojo galuose va
dinamuose poliais ir iszsiskėtė ties viduriu, t. y. 
ties vietą, kurią vadiname ekvatoriumi. (Banda- 
vonę su aliejaus laszu jau sunkinus atlikti, nes ežia 
sunku yra nutaikyti tiek į vandenį įleisti spirito, 
kad aliejaus laszas nė skėstu, nė kyltu augsztyn, 
t. y. kad spirito ne butų nė per mažai nė per daug, 
nes jeigu jo bus per mažai, aliejus kyls į virszu; 
jeigu gi bus per daug, tai aliejus puls į apaezią; 
ant galo reikia turėti tam tikrą sukimui prietaisą, 
idant tą aliejaus laszą galėtume sukti su dideliu 
smarkumu; apart to reikia tą daryti stiklinome ke- 
turkampyj indelyj nes darant apvalioje sklėnyczioje 
nieko matyt negalėtume prideranezei, per tai ir susi- 
plojimo ne patėmytume).

(Toliaus bus.)

Temikite Lietuwiai’
Kiekvienas, kuris užsiraszo MLietu

va” ir užsimoką už ją aut viso meto 
$2 isz virszaus, gauna puikų Sapuinį- 
ką ir Kalendorių ant 1896 meto dova
nų. arba in vietą Sapninįko gali sau 
iszsirinkti isz musų kataliogo kitokių 
knįgelių, wertes 50c., o prisiusime dy
kai. ' Už miisąSapninįką kasdien gau
name szimtus padėkavonių nuo žmo
nių.

Prisiųsdarr.i. pinigus, visadądėkiteszitokį adresą:

A. Olszewskis,
954 33rd St.„ CHICAGO, 111.
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Svarbiausios žinios dėl Lietuwiu Amerikoje
Kelpsch Noreiko & Co.

Gauna szinitus padėkawonių kožną dieną

SKAITYKITE! SKAITYKITE!
viską prisiunczete. Dieve duok tėte, 
jums szimtus tukstanczių 
kostumerių! Perskaitęs jūsų 
pamokinimą po poros minutųga
lėjau drukuoti. Ką jus raszote 
gromatoj, tai viskas yra teisybė, 

K&z. Rasimovicz, 
Freelane, Pa.

Paduodame in “Lietuva” foto
grafiją M. Kelpsch’ą, isz firmos 
Kelpsch, Noreiko &Co., Chicagt j 
Jis įvažiuoja per visą Amerika 
dėl geresnio susipažinimo su Lie
tusiais, vedime prekystės. Jeigu 
kas turi kokius ordeiius, gali jam 
priduoti, o viskas bus kuo grei- 
cziausei iszpildyta.

Padėka won ės.
Mieli VV'iengencziai! Apturėjau 

szendieną nuo jusu laikrodėlį ir 
lenciūgėlį, už kąprisiuncžiu jums 
szirdingiausią padėkavone, nes 
daiktai yra labai gražus. Matau, 
kad ju-ų geriausia ir teisingiausia 
yra kompanija Amerikoj.

Peter Andriuszkevicz, 
Gnllitzin, Pa.

—o— .
Mieli VViengencziai! Prisiuncžiu 

jums padėka wonę už gerus ir gra
žius auksinius akulorius, nes pri- 
siuntėte tokius, kokius asz norė 
jau ir pasakysiu visiems, kad esa
te tikrai teisingi, ir veliju jums 
tukstanuzius kostumerių.

M. Matulevicz, 
Silver Creek, Pa.
—o—

Mieli VViengencžiai I Apturėjau 
szendieną nuo jiuų daiktus ir esu 
labai, užganėdintas. Džiaugėmės 
mes visi, kad Lietuviai teip tei
singai viską prisiunczia.

Ambroziejus Amsziejus,
Munhall, Pa.

Mtrtr Wiengencziai! Nors turiu 
skaudamą ranką ir negaliu raszy- 
ti, vienok nors trumpais žodžiais 
siuncziu jumsszirdingąpadėkawo- 
nę už daiktus, katruos nuo jūsų 
priėmiau, tai yra: laikrodėlį, len
ciūgėlį ir kompasą. Teipgi dėka
voju ir už dovanas jūsų. VVisi 
daiktai yra geri, o labjausei laik
rodėlis man pasidaboję, nes jis 
yra tikrai gražus, atcakanczio di
dumo, luksztai grąžei iszmargįti, 
ir gerai laiką rodo. Dėkavuju už 
viską jums ir Dieve padėk jums 
jusu biznyje ir man sveikam par- 
neszioti. Lieku jums viso gero 
isz sztrdrcs velijentis.

Jonas. P. Sabas,
Coal Dale, Pa.

Mieli VV'iengencziai. Szendieną 
apturėjau visus daiktus ir teipogi 
dovanas, už tą wiską prisiuncžiu 
jums szirdingą padėkavone, nes 
daiktai negali būt geresni, o gro- 
žybę kompaso, tai ir apraszyti 
negalima. Jurgis Banis,

Trout Brook, N. Y.

Duok Dieve tukstanczius 
kostumerių. Niekados nemisli- 
jau, kad tokius gražius ir gerus 
daiktus man prisiunsite už tuos 
pinįgus. Gražus yra laikrodėlis, 
gražus lenciūgėlis, gera ir graži 
yra armonika. Prisiuncžiu jums 
orderį antra ant $30 ir praszau 
prisiųsti man daiktus kuo grei 
cziausei. Geo. Curovski, 

Shenandoah, Pa.

Nedėlioję, 9 VVasario, 4 adyna 
po pietų, salėje L. Ažuko, bus 
mitingas ‘-Lietuvipzko Paliti- 
kiszko Kliubo 6-tos Wardos”. 
yrą užpraszoma kuo daugiausei 
lietuvių susirinkti, nes ateinan
čioje pėtnyczioje bus primacijoa, 
priesz kurių prisiartinimą priwa- 
lome wisi susirinkti ir susitarti 
kaip ir ant ko reikia balsuoti. Ne
patingėkit ateiti, nes lietuviai, 
kaip gywi yra, da niekad nebal
savo ant primacijų ir nežino kas 
tos primacijos yra, už tai yra 
užpakalyje visų pastatyti ir nie
ko gero pa Ii tik oje padaryti ne in- 
stengė, tik už tai, kad primacijas 
pražiopso. Užpraszo

J. VV. Zacharewicze.

Mieli Wien^encziai! Asz Motie- ©
jus Andriukaitis, siuncziu jums 
szirdingiau-ę padėkavone už gerą 
ir gražų laikrodėlį, katras man 
labai patinka, nes jis eina tikrai 
kaip indžinas, nebijo nė szalczio, 
nė dulkių. Teipogi dėkavoju už 
dovanas ir veliju jums tukstan 
ežius kostumerių.

M. Andriukaitis, 
Minersville, Pa.

—°—_
Mieli VViengencziai! Asz Ado

mas Lenkaitis padėkavoju jums, 
už gražius daiktus, katruos man 
prisiuntėte ir už gražės dovanas, 
teipbgrrr-už greitą prisiuntima.

Adomas Lenkaitis, 
Mnhanoy City, Pa. 

—o—
Mieli VViengencziai! Apturėjau 

szendieną no jūsų gromatą ir ar
moniką, už katrą jums szimtais 
tukstanczių kartų dėkavoju. Kad 
Dievas jums duotu szimtais kos
tumerių ant dienos. Rodžiau tą 
armoniką visiems ir sakiau, kad 
jį $4.oo kasztuoje, tai visi sako, 
kad tai negali būti, nes ji mažiau- 
sei $7.oo yra verta. Niekados 
nemislyjau, kad tokius gerus 
daiktus už tiek mažai pinigų ,ga- 
lėcziau pirkti. Juozas Skrinskis, 

t Pana 111.

Mieli VViengencziai! Apturėjau 
szendieną nuo jūsų visus daiktus, 
už katruos asz tamistai tukstan- 
czius kartų dėkavoju. VVisi daik
tai yra kuo geriausi ir gražiausi. 
Mano draugai, matydami tokius 
gražius daiktus, nori užsiorderiuo- 
ti visokius daiktus, ir asz prisiu
siu jums neužilgo orderį ant ko
kių $55.oo. Geo. Gurovski, 

Shenandoah, Pa. , 
—o—

Mieli VViengencziai! Duodu 
jums žinoti, kad asz apturėjau nuo 
jūsų visus daiktus ir ėsu labai už 
ganėdįtas, ir prisiuncžiu jums 
szirdingiausią padėkavone, nes 
tokių gražių daiktų nemaeziau nė 
vienam sztore. Pasakysiu vi
siems, kad pirkau nuo jūsų, nes 
jūsų kompanija yra geriausia 
teisingiausia.

Hieronimas Kanataitis. 
Hartranft, Tenn.
—o—

Asz Jonas Nanastanis duodu 
žinią, jogei apturėjau pinįgus isz 
expreso 85c., ką buvau užmokė
jas už expresą, už siuntimą ma- 
szinos. Tai labai szirdingai dėka- 
voju už tą, kad esate teisingi, ir 
dėlto veliju kuinam pirkti nuo 
; ūsų, musų viengęczių, brolių 
Lietuvių. Norėcziau teipogi pirkti 
gražų žiedą ir teipogi armoniką, 
tai praszome prisiųsti katalio- 
gą, o asz tamistai pinigus prisių
siu.

ir

Jgn Nanartanis,
Box 197, Apollo, Pa.

—o—
Jonas Jasnovskas priė-

Subatoje, 8 Wasario, 7| wal. 
wakare, salėje po nr. 621 S. Ca
nal st. kertė Henry “Liet. Polit. 
Kliubas Algirdo” 7 toje wardoje 
laikys savo mitingą. Bus atlikti 
svarbus nusprendimai pagal nus
prendimą Kliubo; kas isz sąnarių 
nepribus, tas pragaiszįs savo 
balsą. Užpraszo

Rasztinjkas.

Kas nori turėti puikią 
istoriją Genavaites, tegul pri- 
siunczia 50c, o mes prisiusime.

GRAND OPEN1NG.
Subatoj ir nedėlioj, 15 ir 16 

VVasario, pas Kazimierą Bertulį, 
po nr. 596 S. Canal st. kertė 
14t h st. bus didelis balius įkur- 
tuwiu saliuno. Grajįs puiki mu- 
zik po direkcija K. Kigo, bus 
szokiai ir kitos gražios zobovos, 
ant kurių visus lietuvius ir lie
tu wai tęs. užpraszo atsilankyti.

Teipogi paduodu dėl žiuios 
lietuwių, kad pas manę randasi 
puiki Salė mitingams, baliams ir 
veselijoms. kurią geriems lietu
viams duodu už dyką. Praszau 
atsilankysi, Su guodonė

K. Bertulis.

Hei, hei!
I Ui ne juokai, 

Vii. Ui džiaugsmas
Pirkau laikrodėlį 

sidabrinį,
Look Here!

toky gražų nei vienas ne 
tui*i; o kaip laiką rodo! ir 
už saule geriau!

—BY JOHNNY, tai ti
krai gražus, dar asz tokį 
nei viename sztore ne 
macziau.; Kame jį pir
kai ?
What is the matter 

vith you?
Ar tu dar nežinai lietuwi- 

szkos kompanijos
Kelpsch, Noreiko & CO.?

Jeigu dar neturi katalio- 
go, tai pasiskubink pa- 
duotie jiems sawo adre
są, o bus prisiųstas. O jei 
g u ka nori pirktie, tai 
duok jiems sawo orderį, 
o busi teip užganėdįtas 
kaip-ir asz. Jie užlaiko 
visokius daiktus.

Adresavok teip:

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

Ben. Hatowskis.
• 527 S. Canal kerte Judd, Chicago, Ui.

Dirba, tairb ir parduoda:
LAIKRODŽIUS, LAIKKODELIUS, 
Lenciugėlius, Žiedus. Špilkas, auskarus 

ir t ei |) toliau.
Kiis nori gali 'raut puikiu ’‘<ioM I- irlle'i . 1 l-(, > 

R' a ra Į u ■ ant 15 akmcnu.su tikrais Elgiim w.- 
widuria is la i krotb-l Į n m 1 ■ iki • aut > sznu 
ežiu, mokėdamas tik I'O vvu-ną (lolicry ant n< -

Kas tik ko reikfclaujete ateikite pas mane, o 
pirksite viską pigiau kaip kitur.
Ziegorela czistyiinas 50c. Sprendzyna 50c. Styklas ir skazupkos 10( 

Szlubinej ziedaj 56 ir 72 prabos nog $3 iki $6. Sidabrini
“Elgin” ziegorej $7.00. Wyska garantavoje ant metu.

KOBR.E,
— SUCCESSOR TO —

T . KOBRE & HERSCHMANN ,
Litewski i Polski Bank

40 Ganai Str.

Mieli VViengencziai ’ Padėkavoju 
jums labai szirdingai už prisiunti- 
mą tokiu gražių daiktų ir dova
nų. Pasakysiu visiems pažysta
miems Lietuviams ir Ameriko
nams, kad nuo tos kompanijosyra 
geriausei pirkti, nes jie prisiun
czia gražiausius daiktus kuo grei- 
cziausei ir teisingiausei. Niekados 
nepirksiu kitur, kaip tiktai nuo 
jūsų, Chas. Miller,

Livingston, N. Y.
—o—

Mieli VViengencziai! Siuncziu 
jums szirdingą padėkavone už 
maszinuke dėl drukavojimo gro- 
matų, ir matau, kad apsieinate su 
visais kuo teisingiausei. \Veliju 
visiems Lietuviams pirkti viską 
nuo jus. A. Jnftok.

Fiushtng, N. Y. 
—o—

Mieli VViengencziai! Apturėjau 
szendieną nuo tomistu žiedą, už 
katrą tūkstantį kartų jums dėka 
voju, nes jis yra mteroj, geras ir 
didelei gražus. Tokį žiedą dar 
nė vienas neturi.

JI. Karbonuvieze, 
Barre Plaia-», Mass.

—o—
i Mieli VViengencziai! Apturėjau 

nuo jus gromatą ir maszinuke. 
Kaip tik ją gavau isz expre-o, 
parnesziau namon ir at,įdaręs 
baksą labai nusidžiaugiau, nes ta 
maszinukė yra labai graži it gera. 
Dėkavoju jums szimtą kartų, 
nes nors už pinigus pirkau, vie 
nok didelei pigei nupirkau. Tik-1 woju 8zirdin„ai už ffer‘9 į 
rai jus esate teisingi ir teisingai |žius daiktuSj katruo3(11.,n

—o—
Mieli VViengencziai I Padėka vo- 

ju jums labai szirdingai už daik
tus, katruos man prisiuntėte. Esu 
labai užganėdįtas, nes daiktai la
bai gražus ir pasakysiu visiems, 
kad nė vienas nepirktu kitur, 
kaip liktai nuo jmų, nes jūsų 
kompanija yra pirmiausia Ameri
koj. Anton Josaph, 

Rio Lake, VVis.

Mieli 
vest ras 
szirdingą padėkavone už laikro
dėlį, katrą man prisiuntėte, nes jis 
eina gerai ir yra vertas tų pinigų 
kožname laike.Pasakysiu visiems, 
kad tai yra geriausia kompanija 
Amerikoj. S. Bagus,

Shenandoah, Pa.
—o—

Mieli VViengencziai! Siuncziu 
asz jums antrą gromatą ir dėka 

ir gra- 
prisiun.

VViengencziai! Asz Sel- 
Paguszis, siuncziu jums

Asz 
minu nuo tamistų laikrodėlį 21 
dieną szio mėnesio, teipogi ir do
vanas, už ką labai dėkavoju. 
Laikrodėlis labai man patinka, ne 
per didelis, dailus ir tu pinigų 
vertas dieną ir naktį. Ne ra- 
sziau toj paczioj dienoj, katroj 
priėmiau, norėdamas pažiūrėti 
kaip jis laiką rodo. Jis ėina gerai 
ir juo tolyn, juo geryn.

John Jasnovski, 
•Wells, Minn.

—o—
Apturėjau pereifąruedėlią laik

rodėlį nuo Tamistos, už kurį labai 
padėkavoju, kad Tamįsta buvai 
teip loskavas atsiųsti tokį dailų 
laikrodėlį už tuos pinįgus. Jis la
bai man pasidaboję. O dabar vėl 
szią nedėlią apturėjau dovanas, už 
kūrės labai dėkavoju.

Geo. Preitkis, 
Box 154, E.Sc. Louis, III.

Teipogi asz Juozas Karbanaviczius 
szirdingai dėkavoju savo vienžemiams 
už prisiuntima tokio puikaus laikrodė
lio; džiaugiuosiu juom kaip tėvas savo 
vaiku. Jeigu buczią pirkęs pas ką kita, 
tai buczią turejas užmokėti kokia $15 
už tokį laikrodėlį. Dabar duodu orderį 
už $1 ir praszau prisiųsti man žiedą.

Su guodone J. Karbanaviczius 
Barre Plaines, Maga.Box 75

Turime tukstanczius ki
tų padėkawonių nuo Lle- 
trnvių vvisos Amerikos, su 
kuriais galėtumėme isz 
pildyti deszimtį tokių 
laiszkų. Už tai jeigu ka 
reikalaujetė pirkti, atmin
kite musų adresą: 
Kelpsch, Noreiko & Co.

356 VV. 12thSt.
Chicago, III.

New York— Ant pardavimo geras saliu- 
nas po nr. 4408 Goodspeed str. 
ant Town < f Lake. Parduoda isz 
priežasties ligos. Gera vieta dėl 
lietuvio. Atūžaukite į salinną.

__________ (15-2)
Puikus lotai ant pardavimo 

mieste Elizabelh 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 išžir gų. Atūžaukite i jį Admiralitat strasse, Hamburg. 
pas bananą Mack, 82 Bond st. I au
Elizabelh Port, N. J. (29—2).

Didelis Balius!
Nedėliojo, 9 VVasario ’96, Vor- 

vaerts Turner Salėje, 251 VV. 
12-1 h st., arti Halstvd, bus balius 
turį 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. VVisi lietuviai ir 
lietuvaitės yra užpraszomi atsi
lankyti.

Su guodone Komitetas.

IR

142 DivisionSL. N. Y.
VVyrai! duodu jums žinia, kad mes parduodam Szifkortes ant wi 

su greicziausiu laivu už pigiausia preke, siuncziame pinigus,kuriuo, 
jusu prieteliai gauna ia’15 dienu. Musu kantoroje galite susiszne- 
keti lietuwiszkai ir lenkiszkai. Ateikite ir persiludykite, kad mes 
pei 25 metus su kožnu apsiėjome teisingai. Teipogi parduodame 
tikietus ant visu geležinkeliu Amerikoje ir Europoje.

KANTORAI MUSU EUROPOJE YRA TOKI: .
. 20 Maaskade, Rotterdan?.

46 Heecdenthorsteinveg, Bremen.

73 Mott St,
NEVY YORK, N. Y

Enjaųiiel Gross
313 Henderson St., ’ ir

JERSEY CITY, N. J.
... .užlaiko....

Didelias Krautuwias Gėrimu.
Impertawoti \\ ynai. Liktoriai, Arielkos fr kiti wisoki gėrimai. Prekes pigiausios kaip wisur 

Parduoda tiktai ant “wholesale". Prabas siunezia už dvka. Jau no dauge] metu veda prekystia 
su saliunykais; isz tos krautuves perka gėrimus tiktai pirmos klias< s saliunai. Teipogi tur ge
ra pažinty su aaugybia lietuviu, su kuriais teisingiausei biznv weda ir pertai užpraszo. idan>. 
kiekwienas saliunykas pirktu gorimus pas Emauuei Gross. o nesigraudvs.

Emanuel Gross yra teipgi kolektorium bravoro Shepiro ir Stiliaus, New Vorke, kuris tai bra 
vorus duoda minėtoms krautuvėms Gėrimu geriausa rekomendacija ' <10—2)

Geriausias Kelias
Lietuwiszkas Teatras

Waterbury, Conn., Subatoje, 
15- VVasario, salėje“TurnerHali”, 
po nr. 16 Jefferson St., tenyksz- 
cziai lietuviai atgrajįa antrą teat
rą; parodys dramą Ponas ik Mu
žikai. Minėta drama parodo lai
kus baudžewos, kada ponai val
dė žmonis: kaip juos spaudė prie 
darbo, kankino už nepaklusnumą, 
kaip isz vahzcziaus imdavo per 
prievartą į dvarus gražiausias 
merginas ir 1.1. Pasibaigus teat
rui bus parodyti gyvi paveikslai: 
“Lietuva laike valdymo VVitau- 
to’ ir “Lietuva po intekmia 
Lenkų”.

Užtatai brioliai, kurie mylite 
Ii uosy bę ir neužkenczete despo- 
tiszko jungo, visi esate užkvie- 
czemi kuo skaitligiausei atsilan
kyti.

Įženga 35c., o prieszakinės 
sėdynes 50c. Su guodone

J. K. Miknaitis

dėl pasažieriu isz

Lietuwos, Lenkijos, Rossijos
ir atgal per nauja garlaivinia linija

BALTIC LINE.
NmuJI, gražus, plieniniai garlaiviai su visoms naujausioms prieUisoms plaukia tarp 

STETINO IR NEW YORKO

ll«|oric., lli»„,. OtuS’.;. TniSnr* KUlįs!.)? “reu?“’ SKtl“’

Geriause Linija dėl Lietuwiu
žiur"t,?tik<ietaisllirVtr» in Tilžia bus paimti per szios paežio* linijos agentus, ap-
inTmer ka arba klaPato‘ nori alitrauktie >aL giminaieziu.
io aiiierikh, u rna aas norite ^raziuotie m Europa, pameizikite t>er
sigraudysit.\Laiwakortias galite pautie pigiau* kai J ant kitu JiSjupa. 1 U° ° 

Generalna ogenta Baltic Linijos, Hansa Linijos etc.

THEO. PHILIPP,
GHICAG0.UTEJVashington St. arti La Salio.

Pajieszkau dviejų savodraugų : 
Ignoto VVasiliausko ir Francisz- 
kaus Jurevicziaus, paeinanczių isz 
Kauno gub. Telszių pavieto, 
W»rnių parapijos. Teiksis atsi- 
szaukti ant adreso szito:

Kajetonas Norvilas 
8306 Buffaloave. S. Chicago, III.

Wincentas Urbanskis,
Koiitraktorius ant J^udaivojinio gailiu.

879 33R» ST., CHICAGO.
Visokius budinkus, ar tai mūrinius ar medinius pastato drūtai, 

gražiai, greitai ir pigiai; paima ant kontrakto wisa darba, koks tik 
pri© u awoimo namo gali rastis ir padaro wiska kogeriausei ir 
toisingiausei. Dėlto welyjame wisiems. kurie mislina budawotis, 
aarytie kontrakta su juom, o busite užganedyti.

akmcnu.su
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