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Metas IV.

Isz Užmarės.Politiszkos žinios. < 
—o---

Maskolija ir Chinieczių 
krasztas.

Laikrasztis “North China Dai
ly Nevs” praneszė apie paslap 
tą sutartį padarytą terp Mas
kolijos ir Chinieczių žemės; pa
talkio ir vertimą tos sutarties. Pa
gili tą sutartį: Maskolija gal kokį 
nors Chiniecziųportą ant Ramiojo 
oceano wartoti kaipo savo locnas- 
tį, gal jame sutraukti savo 
kariszką laivyne, įrengti ang
lių, pro vi jautų (valgių), amu
nicijos suKrovimus; gali, jeigu 
jai prireiks, werbuoti kareiAvius 
Chinieczių žemėj, pirkinėt ark
lius ant karės reikalų ir 1.1. Mas
kolija gali per žiemą sutraukti 
visą savo laivyne į chiniszką 
portą Arthur, o jeigu užgimtu 
kokrnors nešilti k i mai sn pasza- 
linėmis galybėmis, gal siųsti sa- 
wo vandenmias pajiegas į kiekvie
ną portą pakrantėse Kiangsuarba 
Cze-Kiang. Maskolija įgawo nuo 
Chiniszko rando daleidimą statyti 
geležinkelį per Mandžuriją. Ant 
apgynimo to geležinkelio, gal ji 
su sawo kariauna užimti vieną 
isz Chiniecziams priklausanczių 
salų netoli nuo Taken Hvan. Si- 
berijos parubežiuose, gal Masko
lija statyti tvirtynes ant chinie
cziams prigulinczių žemių. At
sitikus karei Maskolijos su Japo
nija; gal Maskolija užimti Korė
ją ir siųsti ten sawo kariszkas 
pajiegas per chinieczių žemę. Tei
posgi siunczia sawo aficierus mo
kyti chiniszkus kareivius.

Korėjoj užtatai wis taukiaus 
atsitinka užpuolimai ant japonie- 
czių. Dabar wel tapo ežia 15 ja- 
ponieczių užmusztų.

’.Inskoliszki laikraszcziai ne ti
ki į tą paslaptą sutartį Maskoli
jos su chinieeziais, bet tą gal da
ro tyczia, nes jau seiliaus buAvo 
padaryta sutartis terp Anglijos ir 
Maskolijos. pagal kurią ^Anglija 
apleido »jos užimtą prieszais Ko 
rėjos krantus portą Hamiltoną, 
užtatai Maskolija pažadėjo ne 
užimti nė jokio porto chinieczių 
arba Korėjos kraszto.

Nuo karės lauko Egipte ir 
Abisinijoj.

Abisinijos karalius Menelik 
iszsiuntė savo pasiuntinius pas 
^vyriausią derviszų perdėtinį, 
norėdamas su jais galutinai susi
tarti isz vien karianti priesz i- 
talijonus ir anglijonus. Nors da
bar rodosi jie iszvien kariauja, 
bet tikros sutarties nebuvo, nes 
abisiniecziai krikszczionys, der- 
viszai gi mahometonys ir todėl 
terp savęs nesikenezia.

Isz Massowos atėjo į Rymą ži
nios, buk italiszkas pulkaunįkas 
Stevani, atėjęs su pagelba į Ka- 
salę, sumuszė derviszų pajiegas 
apgulusias tą miestą. Musais at
sitiko prie upės Atbara. oumusz- 
ti derviszai persikėlė į kitą upės 
puse. Todėl pirmutinis įsakymas 
italiszko wirszinįko apleisti Ka
sate likosi permainytas. Stevani 
wel užėmė tą miestą ir laikysji 
pakol tik įstengs.

Nuo įsiveržusių į derviszų že
mę anglijonių nepareina dabar 
žinios. Po Angliją buwo prapli- 
tusios žinios, buk angliszkos ir 
egiptiszkos pajiegos tapo derwi- 
szu apsiaustos. Pasirodė, kad 
derviszai gerais ginklais apsigink- 
lawę, trūksta jiems wien kanuo- 

lių. Derviszų pajiegų yra su 
virszum 50000, kada anglijonys, 
drauge su Egipto pajiegomis, isz 
viso tur wos 20000. Todėl sten
giasi jie kiek galima jassustiprin- 
ti; renka jie pakeliui atsirandan- 
czius Beduinus, teiposgi rengia 
partraukti dalį kariaunos isz In- 
dijų.

Gauti pinigų pasiskolinti An
glijoj, ant karės reikalų, italijo- 
nems nepasisekė, nes bankieriai 
reikalavo per daug palukų ir; 
skolino ant labai sunkių iszlygų. į

i
Maisztas Matabelių, pieti

nėj Afrikoj.
Maisztai juodųjų, pasikėlusių 

priesz baltuosius, Matabelių že
mėj nesimažina, bet nuolatai di
dinasi. Priesz pasikėlėlius isz- 
traukė su mažoms pajiegoms ka
pitonas Brandt, bet jis tapo ap
siaubtas pulkais gerai apsiginkla- 
wusių matabelių. Brandt’ turėjo 
2 revolverini kanuoli, kurios ne 
ilgai galėjo gelbėti, nes pagedo. 
Apsiaubtiems, idant ne tapti isz- 
szaiidytais, ne liko nieko kito, Į 
kaip vien prasimuszti per eiles 
pasikėlėlių. Tas pasisekė. Tapo 
isz Buluvayo Brantui iszsiųstas 
pastiprinimas 250 žmonių, bet 
tas atėjo jau po musziui. Czia 
teiposgi rodosi, kad Avietinėmis 
pajiegomis nesuduos pasikėlėlius 
suvaldyti; reiks ant to siųsti ka
riauna ir isz Anglijos.

Weikalai ant Kubos.
Iszpanijonys niekada ne atsi

žymėjo žmonišku pasielgimu; ne 
atsižymi jie ir ant Kubos, ypacz 
jeigu czia juos pasiekia nepasi
sekimai ir kad kubiecziai juo to
lyn, juo taukiaus atranda prita
rimą paszalinių galybių. Pran- 
cuziszkas laikrasztis “Soir” pa
talpino korespondenciją nuo Ku
bos, kurioje paduoda, kad neto
li Casinnor tapo suszau- 
dyti, be jokios priežasties, 
szeszi sūnūs wieno ameri
kono farmerio, wien todėl, kad 
iszpanijonys ne kenezia ameri
konų. Apie tokį nekentimą žino 
ir amerikonys, nes kaip tik Wa- 
shingtono kongrese tapo kubie
cziai pripažinti už kariaujanezią 
pusią, wisi Iszpanijoj buwę ame
rikonys kialiasi į kitus krasztus, 
ypacz į Prancūziją, bijodami i- 
dant minios žmonių aut jų neuž
pultų.

Pagal paskutinias nuo Kubos 
pareinanezias žinias, kubieczių 
Avadas Maceo, proAvincijoj Pinar 
dėl Rio, 4 syk sumuszė iszpa- 
niszkas pajiegas. Wiename isz 
tokių susirėmimų iszpanijonys, 
palikę 500 užmusztų sawo karei- 
Avių, nuo muszio lauko pabėgo.

Pagal iszponiszkas žinias, je- ; 
nerolas Oliver, proAvincijoj Santa 
Clara, sumuszė kubieczių pulke
lį po AvadoAvyste Jose Gouzale- 
so esantį. Ant muszio lauko kri
to 50 žmonių. Tai Avisgi ne di
delis turėjo būt susirėmimas. Da
bar jenerolas Weyler pareika- 
laAVo szAviežiai Avel, idant jam 
atsiųstų nors 5000 raitelių, ant pa
stiprinimo pajiegų esanezių ant 
Kubos.

Salos Kavai.
Ant salų Havai, Oceanijoj, 

terp gyAventojų Avisokių kilmių, 
lygei terp tenbuAvių, kaip ir savo- 
timų ateiwių, kyla neužkanta chi
nieczių ir japonieczių. 600 baltų
jų po tiesdarių butu susirinko ir 
reikalaAvo, idant taptų iszduo- 
tos tam tikros tiesos užginanezios 
ateiAvystę japoniecziams ir abel- 
nai tautoms mongoliszkos kilmės.

Naujos tiesos kaslink že
mės wahliino Irlandijoj.
Angliszkas ministeris paskyr- 

tas Irlandijos reikalams, Gerald 
Balfour, ant ateinanezių perla- 
mento susirinkimų paduos saAvo 
apdirbtą projektą kaslink žemės 
Avaldymo Irlandijoj. Dabar 
Avietiniai gyventojai Irlandijos 
(Airijos) ne turi saAvo locnos že
mės, tik ją turi samdyti nuo an- 
gliszkų lordų, nes airių žemė, 
pergalėjus juos anglijonims, tapo 
atimta ir atiduota angliszkiems 
ponams, kaip tai Iiuavo kitą kart 
Lietuvoj baudziaAvos laikuose. 
Naujos tiesos paremtos ant to, 
idant žemė, dabar airių paršam- 
doma, taptų jų saAvasczia.

Ant salos Borneo.
Didelė sala Borneo, Pietinėj A- 

zijoj, tarpe Indijų ir Australijos, 
priguli Halandijai. Neseniai Avie
tiniai gyAventojai czia buAvo pasi
kėlę priesz holandiszką Avaldžią. 
Pasikėlėliai užpuolė ant holą n- 
diszkos tvvirtynės, bet joje už
sidariusiai kariaunai spėjo atei
ti su pagelba' kariauna isz kitų 
tolesnių tivirtynių. Susirėmime 
krito 40 holandiszkų kareiAvių, 
bet užpuolikai tapo nuo tAvirty- 
nės nuAvyti.

Sutartis terp nieszpatysz- 
czių.

Wokietijos ciecorius atsilan
kė dabar pas Italijos karalių, ,o 
pirma atlankė Austrijos cieco- 
riu. Per tuos susiAvažeAvimus tie 
Avieszpacziai nutarė ir ant toliaus 
užlaikyti savitarpinę sutartį ir 
atsitikus keno nors užpuolimui ant 
vieno isz susitariusių, kiti pri- 
Avalo skubintiesi su saivo pagel- 
bą. Buvo perkratinėjama ir karė 
italijonų su abisiniecziais. Tapo 
nutarta, kad Italija privalo pa
sistengti padaryti sandarą su 
Abisinijos karaliumi. Jeigu Avie- 
nok tasai užmanymą tokį at
mestu, tąsyk iszsiusti stiprią ka
riauną ir galutinai Įiergalėti abi- 
sinieczius.

Transvaaliaus parlamentas, su
sirinkęs į Pretoriją, nusprendė 
•daugumu balsų, kad kraszto pre
zidentas Dr. Krueger ne privalo 
keliauti ant tarybų į Angliją; 
jeigu tai paskutiniai tokios tary
bos reikalingos, ji gal savn pa 
siuntinį atsiųsti.Isz Avisur.

II Kaime Kvieciszeve, netoli 
Mogihios, Poznaniaus provinci 
joj, beardant seną protestonų kle
boniją, darbinįkai, po grindimis, 
atrado klūpojantį lavoną jau 
be mėsos, wien kaulus. Kokių 
budu ir kaip jis po grindimis at
sirado, nežinia. Tapo praneszta 
policijai apie tokį radinį. Žmonės 
spėja, kad czia turėjo būt seniai 
jau, papildyta žmogžudystė.

|| IszGlivricų, Prūsuose, raszo, 
kad Aviens prekėjas pasiuntė 
mokintinį su pinigais ant paczto. 
Beeidamas vaikinas pametė masz- 
nelę su pinįgais. Patėmijes jau 
ant paczto, kad pinįgų ne turi, 
grįžo jis tuom paežių kelių atgal, 
pasitikėdamas gal pamestą masz- 
nele surasti; isztikro ant uly- 
czios pamatė didelį szunį įsikan- 
dusį jo masznelę. Prisiviliojo jis 
tą szunį ir atėmė savo pames
tus pinįgus. Taigi nė rastuvių 
mokėti ne reikėjo.

|| Finiszkoje jūrių kojoj atsi
tiko nelaimė su žvejais. Bežve- 
jojant ant ledo, tapo vėtros nus
kelta didelė lytis su 55 žvejais. 
Kol apsižiurėju kokiame jie atsi
rado paAvojuje, jau buvo per Ave- 
lu. Lyti su žvejais Avilnys nune- 
szė į vakarus Gollando salos lin- 
kon, prie szvediszkų krantų. Ta
po iszsių-stas garlaivys su pa
gelba, bet nežinia ar jam pasiseks 
nelaimingus žvejus iszgelbėti.

Pagal naują VVokietijos pada- 
vadyjima Aviai iszeiviai isz Masko
lijos buAva Berlyne peržiūrom i. Pir
ma tą darydaAvo Avaldžios parube
žiuose, arba emigrantų policija 
portiniuose miestuose. Jeigu pasi
rodo, kad katras isz iszeivių turi 
per mažai ant kelionės pinįgų, tą 
nuo czia grąžina atgal, ne leisda
mi toliaus į portą keliauti. Ge
naus buvo, kada tokius betur- 
czius tuojaus nuo rubežiaus gra
žino atgal.

|| Pasimirus buAvusiam Masko
lijos iždo minisjeriui Wisznegro- 
dzkiui, kurį ir maskoliai už Avagį 
ir lupiką laikė, Aviai pradžiugo, 
kad Avisi jo turtai iszneszė vos 
100000 rublių. Tik dabar, pra
slinkus keletui metų, pasirodė, 
kad tai buAvo ne viskas, nes vai
kai Wiszniegradzkio atsiszankė į 
Anglijos banką, reikalaudami isz- 
njokėjimo 14000000 rublių jų tė
vo ten padėtų. Bankas nenorė
jo tiesiog tų pinįsrų iszmokėti, 
tikėdamas, kad jiegal butsaAvasz- 
czia maskoliszko rando, atsiszau- 
kė į Maskoliją. Ciecorius liepė 
Avienok tuos pinįgus iszmokėti pa
lai kūjams, turbut, nenorėdamas 
kompromituoti savo ministerio.

* Atėję* į Vancouver guriai- 
Avys“Express of Japan” parneszė 
žinią apie baisią explioziją para
ko, atitikusią chiniszkoj tvirty- 
nėj Kian-Szan. Du regimentai 
pasikėlė priesz savo oficierius. 
Kareiviai ant syk suėmėoficierius 
ir įgriebė į savo rankas kanuoles 
forto ir paskui pradėjo pjauti ofi
cierius. Laike tų pjovynių, neži: 
nia isz kokios priežasties, explio- 
daAVo parako krautuvė ir du ba- 
talijonai kareiAvių likosi į szmo- 
telius sudraskyti. Nė viens ne 
iszliko gyAvas. Kas tik atsirado į 
300 žingsnių nuo parako krautu- 
Avės, likosi užmusztas. Krautovėj 
toj, apart gataAvų bombų, buAvo 
16.000 sAvarų parako.

I) Kiekvienam žinoma, kad 
daugiausei plėszikų yra Italijoj; 
ne vienas isz musų brolių skaitęs 
gal yra apie Avieną isz tokių pa
garsėjusių: Rinaldo Rinaldinį. 
Panaszių Rinaldinių yra ten gana 
ir dabar, ypacz gi pietinėj Ita
lijoj. Dabar italiszki žandarai, 
vadinami karabinieriais, pada
rė medžioklę ant vienos tokių 
banditų organizacijos, kurios 
vadovais buvo broliai Frater- 
nollo, kurie per 4 metus siautė 
Garguno apskrity). Žandarai tu
rėjo su banditais karsztą muszį, 
kureme apie 20 žmonių likosi su
žeistų. Ant galo broliai Frater- 
nollo pateko į rankas žandarų. 
Banditų daugiausei yra provinci
jose Kalabrijoj ir Sicilijoj. Da
bar po Italiją važinėjantis VVo
kietijos ciecorius norėjo keliau
ti į Siciliją, bet isz prižasties 
daugumo ten plėszikų, turėjo tos 
kelionės iszsižadėti.

Isz Lietuvos.
Iszmokejo skolas.

15 metų atgal, papildęs dau
gel prigavyszczių, isz Grodno 
iszbėgo prekėjas M. ir apie jį nie
ko nebuvo girdėti. Dabar gi 
Grodno miesto Rodą suszaukė 
avi8U8 ano pabėgėlio prigautus 
žmonis ir netikėtai iszmokejo 
jiems, drauge su palukais už tiek 
metų, Avišką ant kiek angai buwo 
juos prigavę*. Isz laiszko, kokį 
M. drauge su pinigais atsiuntė, 
dažinojo, kad jisai pabėgęs 
iszkeliavo į Kaliforniją, norėda
mas aukso kastynėse laime su
rasti, bet jos nerado. Fotam ap
sigyveno mieste San Francisco ir 
uždėjo czia užeigos namus. Ant 
to pralobo ir dabar tik galėjo 
savo senas skolas iszmokėti.

Isz Suvalkų redybos.
Pagal SuAvalkų gubernijos mas- 

koliszką laikrasztį (SuAvalkskija 
gubernskija Aviedomosti), Guber
nijoj atsitiko keletas nelaimių: 
miestelyj Wisztytije sudegė, atė
jęs isz Prūsų, Julius Kopp. Bibri- 
nįkuose, VVilkaAviszkio pav., ta
po sunkei sužeistas 12 metų vai
kinąs, Wincas Žiliskas, nuo ko 
pasimirė. Stiirapolėj apdegė 3 
metų mergaitė Berento; Jokimisz- 
kiuose, Aleksoto valszcziaus; pa
simirė savinįkas to dAvaro, Ru
dolfas Jokubauskas. Jis buvo 
mums gana prielankus: norėjo 
savo kasztu iszleisti lietuviszką 
gramatiką, jeigu tik tokia būt 
prideranezei keno paraszyta. Uki- 
nįkas kaimo Žemaitkelių, Micha- 
liszkės gmino, Starapolės pavie- 
czio užmuszė, patikęs lauke uki- 
nįką kaimo Szaukių Jurgį Juod- 
snukį. Kaime Szilgaliuose, ne
toli Szakių, Gelgaudiszkio vai
tystėj,sudegė grinezia JouoBaltru- 
szaiezio; kaime gi Wegėsiuose, 
Kidulių Avaitytos, grinezia Anta- 
noReilio.

Vaisiai Prūsų Lietusių 
praszyino.

Minėjome jau, kad prūsų lie
tuviai, surinkę 30000 paraszų, 
suraszė praszymą reikalaudami, 
idant tikėjimo mokslas, teip kaip 
tai yra provincijose lenkų apgy- 
Aventose, prūsų Lietuvoj butų 
iszguldomas mokslainėse lietu- 
viszkoj kalboj ir idant mokslai
nėse butų mokinama ir lietuvisz- 
ka kalba, tą praszymą rengėsi 
nuduoti Vokietijos ciecoriui; isz
siuntė tam tikrą deputaciją į Ber
lyną, kuri norėjo tą lietuvių rasz- 
tą paduoti ciecoriui. Ciecorius, 
besirengdamas ant susitikimo su 
Austrijos ir Italijos, valdonais, 
neva dėl stokos laiko, musų de
putacijos nepriėmė, todėl ji pri
versta buvo kreiptiesi prie ap- 
szvietimo ministerio, p. Bosse, 
kuriam ir praszymą su 30000 pa
raszų padavė. Ką žadėjo ponas mi
nisteris deputatams, mes dar ne
žinome, bet turbut isz jo ne bus 
naudos, nes dabar po valdžių į- 
tekmia esanti vokiszki laikrasz
cziai pradėjo užpuldinėti ant lie
tuvių ir jų reikalavimus visaip 
iszjuokia.

Praktiszka gaspadinių 
mokykla.

Raszėme jau apie pieninįkys- 
tės mokyklą Panemunelyj, įreng
tą ir užlaikomą p. Budbergienės. 
Dabar tojė mokykla tapo prapla
tinta: czia mokina jau ne vien 

pieninįkystės, bet ir visų dalių 
moteriszkos ūkės, kaip antai: 
auginimo gyvulių ir paukszczių, 
sodan n į kyšt ės, audėjystės ir ver
pimo, Avirimo ir kepimo, bitinį- 
kystės, buchalterijos (vedino ro- 
kundų); mokslo apie užlaikymą 
sveikatos ir apie apsiėjimą su li
goniais; apie gydymą gyvulių 
ligų; siuvimo, sukirpimo,ir viso
kių kitų moterims pritinkanezių 
užsiėmimų. KiekAviena mokįtinė 
moka už saAA'o užlaikymą ir moki
nimą po 200 rublių. Jeigu isz 
Avieno valszcziaus atsiras 5 mokį- 
tinėsgalinczios už mokinimą mokė
ti, tai isz to Avalszcziaus į mo
kyklą 6ta priima be užmokesnio, 
dykai. Ant užlaikimo mokyklos 
už pereitą metą iszleista isz Aviso 
18229 rubl. 50 kop. Ant to buvo 
nuo mokįtinių: 2800 rubl. ir 
2000 rublių paszalpos nuo minis
terijos; likusius gi 13423 rub. 
50 kap. — užlaikytoja mokslainės, 
p. Budbergienė, uždengė isz sa
vo kiszeniaus.

Anglijoj, netoli Liverpooliaus, 
zakonįkės SzAventos Katarinos 
rengiasi įtaisyti lietuviszkas ir 
lenkiszkas kolionijas.

Wilniuje, musų tėvynės 
sostapylėj, vos dabar tapo įtaisy
ti telefonai.Wisokios Žinios.

—o---
* Kaip pranesza Europos an- 

gliszki laikraszcziai, anglijonis 
Porcy Pilcher iszrado lakiojimui 
masziną. Pagal žodžius tų laik- 
raszczių, bandavonės puikei pasi
sekė.

*
* Kaip pavojingas Europie- 

cziarps yra oras vidurinės Afri
kos, parodo tasai, kad isz groma- 
tų iszsiunstų tėvų į belgiszkus 
kareivius tarnaujanezius Afrikoje 
30 sugrįžo atgal su paraszu: 
“adresantas numirė, tėvams pra
neszta.” Taigi pakol laiszkas isz 
Belgijos pasiekė Afrikos belgisz- 
ką kolioniją, vadinamą Kongo, 
30 kareivių pasimirė. Reikia czia 
pridurti, kad kareivių europie- 
czių ten mažai yra,todėl į trumpą 
laiką pasimirė 30 isz jų, rodo, 
kad oras czia nesveikas.

♦

Daugel mokslinczių patėmijo, 
kad pagiriuose daug reczau atsi
tinka ledai, neng laukuose toliaus 
nuo girių.ĮKaslink to, rinko žinias 
Prancūzijoj ir Szveicarijoj. Pro
fesorius Rievicker, Szveicarijoj, 
isz surinktu žinių nusprendė, 
kad stambus ledai niekada nepuo
la isz debesų pereinanezių ties gi
ria spygliuotų medžių, t.y. ties 
aglynu arba puszynu, ypacz gi 
ties aglynu arba puszynu augan- 
cziu pakalnėj. Rodosi lyg kalvos 
apžėlusios spygliniais medžiais 
priverezia ledinius debesius iszsi- 
sklaidyti, ir todėl p. Rieviėcker 
rodyja, idant apsaugoti laukus 
nuo ledu, pasistengti augsztesnes 
kalvas apsodyti spygliniais me
džiais. Prancūzijoj, ypacz gi Loa- 
ros departemente,per keletą metų 
tyczia darė tėmyjimus. Isz tų tė- 
myjimų iszpuola, kad nors, teisy 
besakant, girios ir ne apsaugoja 
laukų nuo lędų, bet labai apsilp- 
nina jų smarkumą, kas paeina 
nuo garų, nuo veislių medžių ir 
nuo jų didumo: juo dauginus ko
kioje vietoje yra spyglinių me
džių, juo recziaus czia būva ledų. 
Taigi spyglinė giria saugoja ge- 

I riausei laukus nuo ledų.
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Nelaime su laivu,
Angliszkas laivas Blaimore, 

apsistojęs Mission Bay, prie San 
Francisko, parvirto isz tos prie
žasties, kad jis savo apaczioj 
per mažai turėjo balasto (sun
kenybės). 5 jūrinį kai, to laivo 
apvožti, prigėrė. Dabar su pagel- 
ba keletos tam tikrų garlaivių 
stengiasi jį pakelti. Apart tu 
5 prigėrusių trūksta dar 5, ku
riuos pirma matė aut laivo, bet 
ar jie prigėrė, ar apleido laivą, 
nežinia.

Isz darbo lauko.
5 Nev Yorke tarnaujanti ant 

uliezinių karų ir ant kybanezių ge
ležinkelių.rengia sztraiką.

Darbai prie kasimo Pana
mos kanalo vėl prasidėjo. Tuom 
tarpu kasa jį nuo krantų Rytinio 
(Ramiojo) Oceano. ^Visokiose da- 
lise dirba keli tukstaneziai dar
binįkų.

ISZ 
Lietuwiszku dirvvu 

Amerikoje.
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Ant Metu Amerikoje........$2.00
In Užmare......................... $3.00
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CHICAGO, ILLINOIS.

Nelaime ant geležinkelio.
Isz Toledo O. raszo, kad ant 

geležinkelio AVheėliug ir Lake 
Erie, be bėgant trukiu griuvo tiltas 
ant upės Moumee. 5 vagonai ir lo- 
komotiva įpuolė į upę. Jos Mar- 
shall, tarnaujantis ant trūkio, į- 
puolė drauge su vagonais ir u- 
pėje prigėrė. Tuojaus pradėjo 
darbą ant pataisymo užgriuvusio 
tilto.

Isz Douglasvilla, Pa. raszo, 
kad ežia sudegė medvilnės Eden 
Park dirbtuvė ir per tai 100 dar
binįkų nustojo darbo. Blėdis 
ugnies padaryta toje dirbtuvėj 
isznesza per 125000 dol.

Pinigų dirbėjai.
• Į Pitlsburgą atveže nusūdytus 

Scrautone Pa. 15 pinįgų dirbė
jų; tame sknitliuje yra ir Pitts- 
burge suimti už tokį jau nusidėji
mą lietuviai; Jurkauckas, Rite
ris ir Zdana vyezius. Wisi jie pa
talpinti kalinyj AVestėrn 
tentiary.

Peni-

dir-

Pinigai turi būti siunsti per Mosit Ordkb arba 
Rzoistrawotojk Gromatoj ant ranku

Ą. OLSZEVVSKIO,
954 33rd St., ’ Chicago, III.

Isz Amerikos
Nepasekmingas užpuolimas 

* ant trūkio.
5 Plėszikai stengėsi, netoli Gods 

HilI, l20 mylių nuo St Louis, iszva
ryti isz szėnių ir tokiu budu su
daužyti bėgantį trūkį Iron Mon- 

* tain geležinkelio.Norėjo jie apimti 
greitąjį trūkį bėgantį į Texas;ant 
laimės vienok keliaujanezių, tas 
nepasisekė, nes pirma to trūkio 
paleido vien lokomotyvą ir tojė 
perbėgo į klaidžiai nustatytas 
szėnis. Plėszikai tą pamatę keik
dami iszlindo isz savo pasi- 
kavonių ir sėdę ant arklių nu- 
pleszkėjo nežinia kur. Per tele
grafą praneszta apie tą atsitikimą 
į Piemont, isz kur bulmistras isz- 
siuntė policijantus vyti užpuoli
kus.

Liūdnos westuwes.
Isz Elizabeth, N J. raszo, kad 

ežia buvo vestuvės Franko Mc 
Kinleyo, dirbanezio Singerio 
Manufacturing Co. Beeinant jau
navedžiams isz bažnyczios per 
szenis Pensylvanijos geležinkelio, 
atbėgo trūkis ir, akise jaunamar
tės, pervažiavo McKinleyą ir 
visiszkai jį sudraskė. Jaunamar- 
ti cziajau apmirė. Bijosi, kad 
ji nuo nuliudimo neįgautu sumai- 
szimą proto.

• Isz Butte, Min. pranesza, 
kad kastynėse “Hape Mine”, 
netoli Basin, užsidegė kastynės. 
LTgnį teisybė užgesino, bet dabar 
trūksta 7 kalnakasių, kurie už
sidegus kastynėms buvo szachtoje 
prie darbo. Taigi jie turėjo de- 
ganezioj szachtoj pražūti.

• Isz Natrona, Pa. raszo, kad 
ežia sudegė dalis chemikalijų 
dirbtuvės. Blėdys ugnies padary
tos isznesza per 1000000 dol. 
Isz priežastės sudegimo tos dirb
tuvės per 500 darbinįkų ne teko 
darbo. Dirbo ežia į porą szimtų 
lenkų ir lietuvių.

Nusudyjimas pinįgų 
bejų.

Pinįgų dirbėjai isz Pittsburgh, 
terp kurių, ant nelaimės, yra ir 
nesziojanti lietuviszką pravardę, 
tapo nusūdyti: Jasnovski ant 6 
metų į kalėjimą, Waisulis ir Zda- 
navyczius ant 4 metų, Pike ant 3 
metų ir Goldman ant 14 mėne
sių, apart to, kiekvienas turi už
simokėti po 5 dol.

Baisus atsitikimas.
Isz Pontvater, Mich. raszo, kad 

ežia beeinant namon prezidentui 
Sands & Maxvell Lumber Co. 

-Sandsui, prisiartino prie jo ne
pažystamas žmogus ir pradėjo 
szaudyti. Sands bėgo namon, 
bet nepažystamas vijo jį paskui ir 
szaudė tolaik, pakol ansai ne kri
to. Pasiekė jį 5 kulkos. Nužiū
rėjo ant kokio ten Minchall’o, 
advokato, kaipo ant užpuoliko, 
kurį kaip sako, daugel nelaimių 
pasiekė isz priežasties Sandso, 
kurį buk tasai prigavęs. Palici- 
ja nutraukė į namus Minchall’o 
ir iszlaužus duris įsigriebė į vidų; 
ežia vienok atrado tą, ką atras
ti ne tikėjo. Ant grindų gulėjo 
negyva, perszauta moteris Min. 
chall’o, szale jos, 16 metų duk
tė Rubyr teiposgi užmuszta. Kam
pe rado besėdinti patį Minchall’ą 
su perskelta galva ir su revolve
riu rankoje, bet teiposgi jau ne 
gyvą. Kitam kambaryj lovelėse 
atrado lavonus: 4 metų sunaus 
Georgijo irdar jaunesnio jo bro
lio, matomai nuszautų bemiegant. 
— Gydytojai nusprendė, kad pa- 
szautam Sandsui reikės nupjauti 
koją ir deszinf petį, bet ir tasai 
jjirm tos operacijos pasimirė.

Naujas paczto padawadyjimas.
Amerikos paczto užžiura Iszda- 

vė naują padavadyjimą kaslink 
siuntinėjimo laikraszczių ir gro- 
matų į užmareš. Pagal tą pada
vadyjimą: Amerikoniszki laik- 
raszcziai bus siuntinėjami vien 
garlaiviais draugystės “Ameri
can Line”; gromatos gi bus siun- 
cziamas kiekvienu isz portų 
iszkeliaujancziu garlaiviu. Prie
žastis to naujo padavadyjimo yra 
tojė, kad paczta padarė sutartį 
su “American Line”,*pagal kurią 
nuo iždo gauna tojė linija 
po 4. dol. už mylią kelionės, vis 
tiek kokią sunkenybę nuo paczto 
turėtu vežti; garlaiviai kitų gi 
linijų gauna užmokesnį pagal 
svarbumą pacztos įduotų siunti
nių. i ]

Baisi wesula.
Pranesza isz Cleveland, O. apie 

baisią vėsulą ežia atsitikusią. 
Nors ji siautė ne ilgai, bet 
daugel blėdies padarė; 2 žmonės 
likosi užmuszti. Porą dienų atgal 
buvo sudegęs blokas Kimball, 
ant Cedar av. ir stugsojo vien sie
nos. Wėsula užvertė vieną sie
ną to bloko ant namų Vaughano, 
kuriuose dvi žmogystos likosi už- 
musztos, o 5 sunkei ir pavojingai 
sugrumdytos po griuvėsiais.

Žmogžudyste.
Isz Brenhan, Tex. raszo, kad 

netoli nuo ežia, ant stacijos Mei
liam, besėdant į trūkio vagoną 
Warelsui ir merginai Mollie 
Brock, kuruodu norėjo isz ežia 
važiuoti į Bryan, idant ten imti 
szliubą, atbėgo tėvas nuotakos, 
Jobu Brock, ir perszovė dukterį 
ir jos jaunikį. Tą atlikęs nubėgo 
į akmenų kastyne netoli Mikien, 
sėdo ant skrynios su dinamitu ir 
padegė knatą. Prisidegus knatui, 
dinamitas expliodavo ir sudras
kė žmogžudį į szmotelius. Atrado 
tik jo rankas ir kojas.

• Gerardsville’e Readingo kom
panija, kaip pranesza “Garsas”, 
tv ei rengiasi atidaryti brekerį 
“Gerard”. Lohigh AValley ketina 
įrengti keletu naujų brekerių ap
link Mt Carmel. Apleistuose bro
keriuose Treatmano ir Centralia 
rengiasi vėl pradėti darbą. Terp 
Ashland’ ir Mt Carmel’io, pradfi* 
jo statyti naują brekerį.

Nauja draugystė.
Homestede, Pa. lietuviai drau

gia su lenkais sutvėrė naują lie
tuviszkai-lenkiszką draugystę 
po vardu Szvento Antano. Skai
tydami vienok pravardes vir- 
szinįkų tos naujos draugystės, 
ne randame nė vienos lietuvisz
kos; beje, panaszi truputį į lietu- 
viszką galėtų būt vien pravardė 
p. Czebatoriaus, priedurinįko arba 
tarno atidarymui durų. Argi 
ežia nebus wien lenkiszką drau
gystė; lietuviai gi joje ar ne bus 
vien tik jieszancziais savo pmį- 
gus ant lenkų naudos?

• Wisi kalnakasiai AVisconsi- 
no, Michigano ir Minnesotos, pri
gulinti į kalnakasių uniją, parei
kalavo nuo kompanijų sutrumpi
nimo laiko darbo iki 8 valandų 
ant dienos. Jeigu kalnakasiai 
nuspręs numažinimą mokeszczio^ 
tai apie tai taps praneszta kom
panijoms; jeigu gi tos ant kalna
kasių nusprendimo ne sutiktų,. 

; ie pradės sztraiką.

Gaisras ant wežimo
Fermeris Benjamin Harrison isz 

Francomia . vežė szieno > 
vežimą. Bevažiuojant jam
uliezia, užsidegė szienas.
Harrison persitikrino, kad prie
žastis gaisro buvo tojė, kad dra- 
tas elektriszkų žiburių pertrūko 
ir nupuolė ant jo vežimo ir užde
gė szieną; su dideliu vargu pasi
sekė jam sustabdyti arklius. 
Palicijantai atbėgo su pa- 
gelba ir padėjo iszkinkyti ar
klius; vežimas gi su szienu 
sudegė.

Piktas jaunikis.
Isz St. Louis, Mo. raszo, kad 

ežia 22 metų George Proutman 
perszovė savo sužieduotine, Blan- 
che Simpson. Rengėsi jiedu apsi
vesti Sėjos mėnesyj; bet, isz prie
žasties" budo jaunikio, Blanche 
nusprendė, kad geriaus bus per
siskirti ir todėl praszė savo gas- 
padinės, pas kurią gyveno, idant 
jeigu ateis Prontman, apie tą jam 
pasakytu. Tasai apie tą dažino- 
jęs atėjo prie kambario Blanche, 
iszmuszė duris ir, nors toje pra- 
szėsi, szovė į ją tris kartus ir už- 
muszė ją ant vietos; jau jį negy
vą szovė dar du kart. Teipogi 
ir gaspadinę sužeidė, kada tojė 
norėjo jį stabdyti. Atlikęs to
kiu budu su savo sužieduotinia, 
iszbėgo ant gatvės, bet praeinan
ti žmones, dažinoję ką padarė, 
pavijo ir sulaikė.

• Chicagoj tarnaujanti ant ge- 
ežinkelio ant Lake ui. rengia 

sztraiką. Priimant konduktorius, 
Kompanija pažadėjo per pirmus 
metus mokėti jiems po 1 dol. 75 
ant dienos, o po metų po 2 dol. 
Tuom tarpu dabar, pasibaigus 
metams, apreiszkė, kad ir toliaus 
mokės tiek jau, kaip ir pirma. 
l*okomativų gi konduktoriams 
mokėjo po 3. dol. ant dienos. 
Dabar gi, permainant tą geležin
kelį į elektriszką, apreiszkė tiems 
konduktoriams, kad gal jie ir to
liaus pasilikti, tik kompanija nu- 
muszė jiems užmokesnį ant 50c. 
ant dienos. Tas žinoma labai ne
patinka; jie isz tos priežasties 
rengia sztraiką. Isz viso yra 
to geležinkelio 200 tarnų.

Lietuwiszk;i Bažnyczia, 
ELizaheth’o, N. J.

Elisabeth'o lietuviai sulaukė 
jau savo kunįgo; atkako ežia ku
nigas ZindžiuH. Ant aprūpinimo 
bažnyczios į vieną nedėlią para- 
pijonys sudėjo 417 dol. P. Gra- 
bauckas paaukavo 70 doL.Stanu- 
levyczius 25 dol. paaukavo ant 
įtaisymo monstrancijos. Laike 
mitingo^ 6 diena Balandžio, Szv. 
Jurgio lietuvisaka Draugystė pa
aukavo 100 dol. ant įtaisymo 
varpų. Tikime, kad ir kiti Eliza
beth'o lietuviai, pagal savo isz- 
galėjimą. suszelps musų balnytė 
lę ir tokių budu ji taps isz paleng- 
vo aprūpinta visuom, kas 
reikalinga Parapijonys.

yra

Portland, Mo.
Lietuvių yra ežia pusėtinas bū

relis, tik vargas, kad gerų yra 
mažai; daugel musų brolių ežia 
apsigyvenusių per daug girtuo
kliauja. Atsirado net ir toki, ku
rie draugaudami su žydais ir no
rėdami tiems pasigerinti, apskun-

ant

ant•. Sztraikas tarnaujanezių 
ulyczinių geležinkelių Buffaloj 
likosi be naudos tarnaujantiems. 
Kompanija ežia praszalino keletą 
konduktorių, vien užtatai, kad 
jie prigulėjo į darbinįkų uniją, to
dėl uuijonistai |>er sztraiką sten
gėsi priversti kompaniją pripa
žinti uniją. Wisi vienok stengi- 
maisi nuėjo ant niekų, nes ežia 
tarnauja daugiaus neprigulinezių 
į uniją; apart to dar kasdieną a- 
teina daugel naujų isz Kanados. 
Sztraiką pradėjo konduktoriai ant 
Sycamore ui. bet vietą tų užėmė 
tuojaus nauji. Tapo nuspręsta pa
kelti visotiną sztraiką, ant vi
sų linijų, bet darbinįkai, bijoda
mi nustoti darbo be jokios naudos, 
ne norėjo prie sztraiko prisidė
ti ir karai ne tik ne nustojo bė
gę, bet bėgo dar taukiaus neng 
pirma. Todėl ne tik kad prasza- 
linti ne tapo atgal priimti, bet 
nustojo darbo ir tie, kurie sztrai
ką pirmiausei pakėlė.

neva už paslapty pardavinėjimą 
degtinės ir sude kreivai prisiekė. 
Pasirodė 'vienok, kad apskustiejie 
degtinės niekada nepardavinėjo, 
tik susėję namieje isz saliuno 
parsinešė ir gėrė. W ienas isz tų 
kreivai prisiekusių, koksai An- 
tanavyezia, jau sėdi kalinyj; ne
žinia dar kas su kitais bus.— Nors 
pas mus nedaugiausei yra lietu
vių, bet wisgi apie 40 rasis to
kių, kuriems labai rupi lietuvys- 
tė. Geistina būt, kad ir kiti pra
dėtu geriaus elgtiesi ir sawo pa
sielgimu nedarytu gėdos visiems.

t Farmerys Otto Wagner, ne
toli Calhourn, Neb., kasdamas 
szulinį, įkasęs 160 pėdų, teisybė, 
vandens neatrado, bėk atrado 
auksą.

Lietuvviszkas teatras.
Atvelykio dieną, per rūpestin

gumu Chicagos lietuviszkos Si
mono Daukanto draugystės, Vor- 
vaerts Turner Hallėj, tapo at
liktas lietuviszkas teatraliszkas 
perstatymas. Garbė Daukanto 
draugystei užtatai, kad ji sten
giasi suteikti atsakantesnį ir do- 
resnį pasilinksminimą musų vien- 
taucziams; kad stengiasi juos 
patraukti prie kitokių pasilinks
minimų ueng praleidimas laiko 
saliunuose, kas stumia musų bro
lius į dvasiszką ir doriszką nu
puolimu. Garbė autoriui ir akto
riams, kurie paaukavo ant vi- 
suomeniszko labo savo darbą ir 
laiką.

Kaip jau žinoma isz apgarsini
mų, tapo parodyti “Trys Sziau- 
leniszkiai filozofai”, veikalas o- 
riginaliszkai lietuviszkai para

szytas. Įtalpa to veikalo buvo 
jau pirmiaua ir “Lietuvoj ’ up- 
reikszla, todėl apie įtalpą dabar 
ne minėsime. Pasitikime, kad 
autorius to veikalo nepalaikys 
mums užpiktą, jeigu ežia užgrieb- 

1 sime patį jo apdirbimą, nes kri
tika, kaipo neatbūtinai kiekvie
name darbe reikalinga, nė vie
ną darbinįką pykyti ne gal. Ori- 
ginaliszkų dramatiszkų darbų 
mes dar neturime; o kaip kiek
vienam žinoma, pradžia visur 
yra sunki. Keliai ir užduotė dra
matiszkų darbų yra jau nuo se 
niai iszdirbti kitų tautų raszla- 
vose.

Kiekvienas dramatiszkas vei
kalas turi už mierį parodyti vi- 
sopusiszkai jausmus szirdies žmo
nių, teip sakant veikėjų psicho
logiją. Ta gi dalis gyvenime 
“Filozofų” wos isztolo, isznety- 
czių yra užgriebta. Jeigu musų 
veikalas ne turėtu teip svarbaus 
pamato, stovėtu jis, pagal savo 
formą, areziaueiai prancūzų isz- 
dirbtos pirmia-nsei dramatiszkos 
formos teip vadinamą “farsų”, 
kurių užduotė wien juokinti teat
rų lankytojus, be jokio gilesnio 
mierio; arba viduramžinės for
mos teip vadinamu misterijų, tik 
kad tematąs jų visai kitoks.

Kaslink paežio apdirbimo: “Fi
losofuose” paszaliniains veikė
jams per daug paskirta vietos 
ir tie paszaliniai per tankiai su- 
visu uždengia karžygius veika
lo. Operose toki atsitikimai gal 
būt iszteisinami, jeigu kompanis- 
tui, dėl sunaudojimo atsakanezio 
mebodiszko temato, to prireikia; 
paprastame gi dramatiszkame 
veikale tokio reikalo nėra. Mu
sų veikale toksai paszalinis vei
kėjas per tankiai atsirandantis 
ir savo y pa ta uždengentis pa
ežius- karžygius, filosofus, yra 
girtuoklis, pavarytas maskolisz- 
kas urėdu į kas. 
atsakantis yra 
n imas.

Kiekvienas
bas turi visada būt paremtas ant 
teisingo pamato; galioti vien 
atsitikti faktai ne gal būt pama
tu. M-usų veikale nuskriausti yra 
lietuviai jieszkanti mokslo aug- 
sztesnėse mokslainėse: terp lie
tuvių. studentų tokių: filozofų 
nėra, arba gal vien atsitikti vie
na ar kita atsiskyrusi'ypata, bet 
tokį už normą paimti negalima. 
Musui studentai jauslesni yra 
neng kiti; persimaino jų daug 
jau paskiaus, patraukti materi- 
jaliszka nauda, bet ne tąsyk, ka
da jie dar studentai.

Kiekviename 
yra netikę, 
tai yra ir 
sulyginimą 
augszcziaus 
se gi nedorėliai uždengia visai 
daresnius veikėjus; dorumas tų 
labai neai^zkus.

W i šame veikale yra keletas 
gerų scenų, bet toliaus ir tos nu
trūksta ir neužsibaigia prigulin- 
cziai.

Aktoriai atliko- savo darbą 
gana gerai, teip kad nuo teatro 
mylėtojų daugiaus ir reikalauti ne 
galima. Žinoma tankiai teatrus 
lankanti būt galėję sawo rolės 
atlikti dar geriaus. Isz veikėjų 
atsižimėjo: senas tėvas, visus 
girdantis ir demoralizuojantis žy
das, ir ansai girtuoklis masko
lius. Moteriszkos rolės buvo 
veikale per mažos, todėl musų 
seselėms jose ne buvo kuom la
bai ątsižymėti.

Lietuwiszkas Teatras.
Pittston’e, Teatraliszka Drau

gystė, ant 20 d. Balandžio szių 
metų t. y. ateinantyj panedėlyj, 
parapijinėje salėj ant Buttler ui. 
rengia teatrą. Bus parodyta ko
medija “Sibiriokai”. Teatras 
prasidės 8tą valandą vakare. 
Tikietai po: 35c. ir 25c.; vaikai 
moka 15c. Užpraszom lietuvius 
ir lietuvaites isz miesto ir aplin
kinių ant to teatro atsilankyti— 
nes tai labai puiki komedija, ku
rios dar lietuviai nėra matę.

t žpraszo Teatraliszka Dr-tė-

Wietines Žinios.

Klaidingas ir ne
įveik mių padali-

raszlaviszkas dar

veikale, jeigu 
pasileidę veikėjai, 

doriszki, kurie per 
su nedorėliais dar 

pasikelia. Filo'zofuo-

— Perskaitykit du nmjju apgar
sinimu: p. p. A.Silhos ir Kelpsch 
Noreiko & Co.

— Chicagos miesto Rodą už- 
gyrė uždrausti moteriems parda
vinėjimą gėrymų saliunuose; 
gėrymų pa rda viny ežiose jos ir 
tarnaitėmis negal būt.

— Konduktorius ant stritka- 
riij, Jonas Lehmann, apsigyvenęs 
pu. 233 ant 23 ulycziosjszsiuntęs 
paezią, paskui nuszove 3 savo 
vaikus ir pats persiszovė. Ma
riausias vaikas buvo 5 metų; 
jauniausias gi wos 4 Dėdelių.

— Sziądien, tai yra subatoj, 
nuo pietų, vyriausis paeztas ant 
Adams ir Clark ui. taps perkeltai 
į tuomtarpinį paczta ant Michi- 
gan avė. prie Washington ui. 
\Visi turinti reikalus paczte tegul 
pamena, kad1 dabar jį ras ant Mi- 
chigan avė. arti Washington st. 
Szis senasis paeztas taps nugriau
tas, o į jo vietą bus pastatytas 
naujas.

— Italijonis, Achille Massellir 
apsigyvenęs ant Desplainės uly- 
ezios pu. 370,tapo policijos suim
tas, kaipo nužiūrėtas, buk jis ty- 
ezia apjakino 2 savo vaikų: vie- 
ną5metų kitą gil0»m., idant juos 
kaipo spangus, siuntinėt, draugia 
su motina, po miestą ubagauti. 
Waikus paėmė į ligonbutį ant 
Harrison- ulyczios.

— Pražuvo nežinia kur Chica
gos gromatueszys, 19 metų Theo 
Niedersehmidt, apsigyvenęs pas 
tėvus ant kertės Western avė. ir 
Cornelm str. Kaip tik paėmė jis 
savo algą., teip ir neparėjo na
mon. Užsilaikė jisai labai szwa- 
riai, todėl nieks nedaleidžia,idant 
jis norėtu liuosas nuo tėvų akių 
praleisti paimtą
Mena, kad turėjo su juom kokia 
nelaimė-atsitikti.

— Pereitą panedėlį^ isz upės 
ties Chicago avė. isztraukė prige- 
rėlį, kurio isz syk nieks nepažino, 
tiek vien žinojo,kad prigėrėlisyra 
katalikas, nes ant kaklo turėjo 
agnosėlį. Kūną nuvežė į morgą 
Pasirodė, kad tasai prigėrelis yra 
lenkae, dabai- neturėjęs darbo, ap
sigyvenęs ant Laurėl ulyczios 
pas naszlę Karczmarkienę. Stoka 
darbo pastūmė mat jųuną 22 me
tų vaikiną teip pabaigti savo 
amiį.

— Savinįkas aptiekos ant ker
tės 19 ir ir Levitt ui. lenkas Bo- 
jauovski,palikęs aptieką ir paežiu 
su dvejetą vaikų, iszduinė nežinia 
kur su 26 metų moteria savinįko 
saliuno,ant kertės 18 irRobey ui. 
Mykolo Krajevskio. Krajevski 
buvo iszkakęs į AVisconsiną ir ten 
gavo nuo savo moteries laiszką, 
kureme jam prisipažino, kad ji 
iszbėga su Bojanovskiu, nes ki
taip tasai ją nori perszauti. Boja- 
nowski savo paežiai pasakė, kad 
jis su reikalais keliauja į Spring- 
fieldą; toje žinoma patikėjo. Da- 
zinojo apie vieką sugrįžus Kra- 
jauskiui, kurisai jai parodė laiszką 
savo moteries.

— Pulaskio Halije, Atvelykio 
dieną po pietų, lenkai turėjo ban
dymą savo teatro: “Pasikėlimas 
1863 m.” VVeikale tame yra sce
na, kur kazokai veja pasikėlėlius 
szaudydami. Beszaudant, viens 
isz aktorių, Antanas Kichler,likosi 
pasiautas į krutinę. Paszovė gi 
ji teipogi aktorius, koksai Krusz- 
kovski; szaudė, žinoma,be kulkų, 
tik mat koksui beprotis įdėjo į 
Kruszkovskio karabiną kamszti; 
kad szaudė isz arti, todėl kamsz- 
tis ir sužeidė Kichlerą. Paszauta- 
jį nugabeno į ligonbutį, kur rado, 
kad žaizda yra menka ir lengva; 
apžiurėjo ją, apriszo ir paleido jį 
namon.

GROMATNTCZIA.
p. Racz..... Waterbury. Ta pa

ti žinia apie chorą, beveik tais 
Paežiais žodžiais, buvo patalpįta 
“V ienybėj”,todėl vėl perspaudin- 
ti ją antrą kartą “Lietuvoj” — 
mes nematome reikalo, nes žinia 
neturi nė tokio svarbumo, kad 
reikalautų nuolatinio kalbėjimo. 
“Rytas” gi praneszė, kad ji netei
singa. Keno ežia teisybė, mes 
nežinome.



Konstitucija
Suwienytu Walstiju

(Tasa,) 
PERSKYRIMAS IV.

Abu Namai.
SKIRSNIS I. Laikas, vieta ir būdas lai

kinio rinkimu senatorių ir reprezentantu tur būti 
paženklinti kiekvienoje VValstijoje jos Legislatu- 
ros; vienok kongressas gal jeib kokiame^ laike, 
pagal iustatus, padalyti pertaisas, atėmus kaslink 
vietų rinkimo senatorių.

SKY RSNIS 2. Kongressas turi susirinktie ma- 
šiaušei viena syky kas meta ir tokios sueimes turi 
būti pirmame Panedelyj Siekio menesio, iszemus 
vien, jeigu pagal instatus butu paskirta kita diena.

PERSKYRIMAS V.
Namai Skyrium.

SKIRSNIS 1» Kiekwienas namas turi būtie 
dažiuretoju rinkimu, ju pasekmių ir kvalifikacijų 
savo locnu sąnariu ir didesnis skaitlius kožno pa 
doro quorum atlieka reikalus; bet mažesnis skait
lius gal nukeltie no dienos iki dienai ir gali turėti 
šyla priversti pributie sąnarius neesanezius, tokiu 
budu ir po tokia bausmia, kokia kiekvienas namas 
už teisinga pripažins. •

SKIRSNIS 2. Kiekvienas namas gali nus- 
prenstie regulas savo veikalu, baustie savo sąnarius 
už negera užsilaikymą ir su pristojimu dvieju 
treczdaliu balsu praszalintie sanary.

SKYRSNIS 3. Kiekwienas namas turi užraszy- 
tie in knygas sawo weikalus ir, laikas no laiko, ap- 
garsintie juos, atmetus tik tokius dalykus, kurie 
pagalbu supratimu, reikalauja užlaikimo paslapty

je; ir balsai užtvirtinanti abidvi prieszingi nuo
mom sąnariu katro namo, ant jeib kokio klausimo 
turi būtie užraszyti in knygas, jeigu to reikalautu 
viena penkta dalis susirinkusiu sąnariu.

SKYRSNIS 4. Nejokis namas, laike sessijos 
kengreso. ne gali nusi keltie, be perstojimo antro 
namo, daugiau kaip ant trijų dienu, ne persikeltie 
in kita vieta bet pasiliktie ten, kur sessijos abieju 
namu tur atsibutie.

PERSKYRIMAS VI.
Privilegijoj ir Uždraudimas Sąnariams.
SKYRSNIS! Senatoriai ir reprezentantai turi 

gautie atlyginimą užju tarnysta, kuris bus pripa
žintas instatais, ir iszmokėtas isz yždo Suvienytu 
Walstiju. Jie turi būtie liuosi no areszto laike sessi
jos jien^s paskirtuese namuose^ einant arba par- 
gryžtant isz tu namu, visokiuose priepuoliuose, 
atmetus tik (treason) prigavima, bjaurius darbus 
ir sulaužyma sandaros ir ape jokia kalba arba de- 
bata jeib katrame name, jie ne gal būtie užklausti 
jokioje kitoje viętoj.

SKYRSNIS 2. Jokis senatorius arba repre
zentantas per ta laika, ant kurio jis tapo aprinktas, 
ne gal būtie paskirtas ant kito vieezo urėdo 
po valdžia Suvienytu VYalstiju, kuris butu nau
jai sutvertas, arba kurio alga tame laike taptų pa- 
augsztinta; ir jokis žmogus, būdamas jeibkokiu ure- 
dninku Suvienytose VValstijose, negali būtie sąna
riu katro nors namo, kolei jis laiko urėdą.

) PERSKYRIMAS VII.
Budas iszdavimo instatu.

SJyYRSNIS 1. Wisi “bitlai”, kaslink pakeli
nio inplaukimu, tur būtie pradėti Reprezentantu 
Name, bet Senatas gal padarytie pertaisas jame, 
ar pristotie ant padarytu jau pertaisu, teip kaip su 
kitais billais.

SKYRSNIS 2. Kiekvienas billas, priimtas 
per Reprezentantu Narna ir per Senata, pirma neng 
jis taps istatu, tnr būtie perstatytas Prezidentui 
Suvienytu VYalstiju;jeigu jis pripažysta toky, jis 
gal ant jo pasiraszytie. o jei ne, jis tur pagra- 
žintie jy, su savo priesztaraujancziais patemijimais 
in ta narna, kureme tokis buwo pradėtas ir kuris tu
ri užraszytie tuos patėmijimus in knyga ir isz naujo 
apsvarstytie jy. Jeigu po tokio apsvarstymo, du 
treczdaliu sąnariu to namo nutars iszleistie ta billa, 
ji> tur būtie nusiunstas, sykiu su Prezidento pate- 
mijimais, in antra narna, kureme jis teip pąt tur bu^_ 
tie apsvarstytas, ir jeigu taptų per du treczdaliu 
sąnariu to namo pripažintas, tai tas billas liekti in- 
statiu. VVienok visuose tokiuose atsitikimuose sąna
riai abieju namu tur votuotie “yes” ar “ne”, ir 
vardąi balsuotoju už ar priesz billa.tur būtie užra- 
sziti in savas knygas katro namo. Jeigu kokis 
billas ne butu pagražintas no Prezidento in de- 
'zinits dienu (atmetus nedeldienius) po perstatimui 
jam to biilo, tokis liekti instato, kaip kad jis butu 

‘>u parąszu prezidento, iszėmus vien, jeigu Kon- 
gressas per sawo pertrauka nedaleistu jo pagražini- 
nia; tokeme atsitikime jis ne gali būtie instatu.

SKYRSNIS 3. Kiekvienas paliepimas, rezuliu- 
cija, ar balsavimas, dėl kuriu konkurencija Senato 
ir Reprezentantu namo yra reikalinga (atmetus 
atidėjimus) tur būtie perstatyti Prezidentui Suvie
nytu VYalstiju; ir pirm neng tai ineis in šyla, tur 
būtie užtvirtintas per jy ir, jeigu jis ne užtvirtin
tu, tur būt isz naujo perleistas per du treczdaliu 
balsu senato ir reprezantantu namo, sutikmei yra 
daroma au billais. '

PERSKYRIMAS VIII.
Šyla duota Kongresui,

A Kongressas tur turėtie valia:
SKYRSNIS. Uždetie ir rinktie mokesezius, 

pagalves, donias ir visokius mokeszczius ir inplau- 
kiinus in valstijiny yžda; moketie skolas, rupinties 
apie visuotina apsauga ir abelnagera būvi Suvienytu 
VV alsliju; bet visos rinkliavos turi būtie vieno
kios kiaurai virsz Suvienytu VV alstiju.

SKYRSNIS 2. Paskolintie piningus ant kredi
to Suvienytu VYalstiju.

SKYRSNIS 3. Reguliuotie prekyba su užrube- 
zinems tautoms ir tarpe atskyru VV alstiju ir su in- 
dijoniszkoms atskalomis.

SKYRSNIS 4. Investie vienokias regulas 
kaslink natūralizacijos ir vviefaokias tiesas kaslink 
bankrutijimu, kiaurai Suvienytu Walstiju.

SKYSNIS 5 Kaltie pinigus, reguliuotie ju 
1 vertia ir piningu užrubežiniu ir sutaisytie “standa 

ra vogu ir mieru.
SKYRSNIS 6. Rupinties apenubaudima už fal 

szavojima obligacijų ir piningu Suvienytu Walsti- 
ju.

SKYRSNIS 7, Insteigtie pacztas ir pacztinius 
kelius.

SKYRSNIS 8. Paremtie tolinžengybia mokslo 
ir naudingu dailu, per užtikr nimą ant užiuleziuotu 
laiku rasztininkams iszradejams tam tikru tiesu ant 
jurasztuir iszradimu.

SKYRSNIS 9. Suteiktie tribunolus mažesnius 
priesz Augszcziausi Suda.

SKYRSNIS 10, Apsprenstie ir nubaustie ple- 
szimus ir bjaurus darbus, atliktus ant juriu ir prasi
žengimus prieszais tautu tiesas.

SKYRSNIS 11. Apskelbtie karia, iszstatytie 
murkavus rasztus (marųue) ir užgrebenezius, ir da- 
rytie regulas kaslink ingriebimu ant vandens ir ant 
žemes.

SKYRSNIS 12. Iszstatytie ir užlaiky tie armijas, 
bet piningai ant to reikalo ne gali būtie gaunami 
daugiau, kaip ant dvieju metu.

SKYRSNIS 13, Pagamintie ir užlaikytie lai- 
vynia.

SKYRSNIS 14. Padarytie regulas ant dažino- 
jimo ir reguliacijos šylu ant žemes ir vandens.

SKYRSNIS 15. Rupinties ape paszaukima ka
riaunos ant iszpildimo iustatu Unijos, numalszinimo 
maisztu ir numuszimo užpuolimu.

SKYRSNIS 16. Rupinties ape organizavima, 
ginklavimą ir miklinima kariaunos ir rėdymą tos 
jos dalies, kuri butu tarnystoje Suvienytu Walsti- 
ju, paliekant pavieni utėlėms valstijoms paskyrimu 
oficieriu ir valia dėl mokinimo kariaunos, sutikmei 
su disciplina paduota Kongresso.

SKYRSNIS 17. Investie atskira valdžia in- 
statimdavystes visokiuose priepuoliuose ant tokiu 
apigardu (ne daugiau per deszimt keturkampiu 
myliu), kokios, pur atidavimu pavieniu valstijų 
ir priėmimą Kongresso, gali taptie sostu rando 
Suvienytu Walstiju, ir investie panaszia valdžia 
ant visu vietų nupirktu pagal pristojima Legisla- 
turos tos ^Valstijos, kokioje tokia vieta tur būtie, 
dėl budavojimo drutviecziu, magazinu, arsena
lu, laiva—kičiniu ir kitu reikalingu bandavoniu.

SKYRSNIS 18. Parengtie, visus instatus koki 
bus reikalingi rr atsakanti iszpildimui pirmesnių 
valdžių isz visu kitu valdžių, investu per szita 
Konstitucija dėl rando Suvienytose ^Valstijose, ar
ba dėl kokios jo szakos arba jo uredininko.

gali būtie 
jeibkokios

PERSKYRIMAS IX.
\Valia uždrausta Suvien. VValstijoms.

SKYRSNIS 1. Im migracija arba ingabenimas 
tokiu ypatų, kokius daleidžia dabar esanczios vals- 
tijos, ne gali būtie sulaikyta per Kongressa pirmiau 
tukstanczio asztuoni szimtai asztunto meto; vie- 
Hok pagalves arba mokescziai gali būtie užkrauna
mi ant tokiu ateiviu, bet ne daugiaus deszimts do- 
lieriu už kiekviena ypata.

SKYRSNIS 2. Privilegija raszto, teip vadina- 
mo “habeas corpus”, ne gali būtie mainyta, jei bent 
kada, priepuolyje sumiszimo arba užpuolimo, butu 
reikalinga dėl apsaugojimo visuomenes.

SKYRSNIS 3. Jokis billas, teip vadinamas 
“attainder”, arba “ex post facto, ne gali būti isz- 
leistas.

SKYRSNIS 4. Jokios pagalves, ne kiti moke- 
szcziai negali būtie uždėti jeibent pagal atsakanty 
censa arba žmonių suorasza, kaip jau pirmiau czion 
buvo pasakyta.

SKYRSNIS 5. Jokie mokescziai ne 
uždedami ant iszvežamu daiktu isz 
Walstijos.

SKYRSNIS 6. Jokia pirmysta ne 
duota portams vienos valstijos priesz portus kitos, 
per reguliacija prekybos ir rinkliavų; ne laivai 
plaukenti isz vienos valstijos arba in ja, nereikalau
ja priverstinai inplauktie arba moketie ten rinkla- 
was.

SKYRSNIS 7. Jokie piningai ne gali būtie isz- 
imami isz yždo kaip tik su daleidimu istatymisz- 
kij, ir regulariszkas stovis ir rokundos inplaukimo, 
iszdavimu visuomeniszku pinigu, tur būtie, Jaiks 
no laiko, apgarsinamas.

SKYRSNIS 8. Jokis titulas didystes (bayo- 
rystos) ne turi būtie duodamas per Suwienytas 
^Valstijas; ir jokia žmogysta, turinti jeib koky urė
dą naudos arba pasitikėjimo no Suv. Walstiju, be 
pristojimo kongresso ne gali priimtie no jokio kara
liaus, kunigaikszczio, arba užrubezi nes vieszpatystes 
jokiu dovanu, padėka vonių (nagradu), urėdo, arba 
kokio nebūk titulo.

gali būtie

PERSKYRIMAS X.
SKYRSNIS 1. Jokia Walstija ne gali ineitie 

in jeib kokia sandora, susivienyjima, ar konfedera
cija; iszdzuotie marka vus rasztus (marque) ir in- 
grebenezius; kaltie piningus, iszduotie bill’us, 
kreditą; ne vartotie nieko kito aitt apmokėjimo 
skolų, kaip auksa ir sidabrą kalta, iszleistie jokio 
billo teip vadinamo “Attainder” , “ex post facto”, 
arba billa bledinga obligacijoms, kontraktams ir ne 
duotie jokio tytulo garbes.

SKYRSNIS 2. Jokia Walstija negali, be pris
tojimo kongresso, uždetie jokiu mokeseziu arba mui
tu ant invežamu ir iszvežamu daiktu, kaip tik to
kius, kokie gali būtie neatbūtinai reikalingi dėl 
iszpildimo istatu daziurėjimo; ir grynas pelnas no 
rinkliavų uždėtu per jeibkokia VYalstiju ant inve
žamu ir iszvežamu gerybių, tur būt Sunaudojamas 
per yžda Suvienytu VYalstiju; ir visi tokie instatai 
tur būtie peržiureti ir kontroliuoti kongresso.

(Toliaus bus.)

APIE

ŽEMIA ir KITUS SWIETUS,
JŲ BUWĮ Ir PABAIGA.

----- o-----
(Tąsa.)

Daro tą saulės 
pajiega. Kaip žemė pritraukia prie savęs viską, 
kas yra ant jos ir ties ją, teip kaip ji pritraukia 
ir mėnulį, teip jau ir saulė lygiai wiską pritrau
kia, taigi pritraukia ir žemę, kuri, lyginant su 
saulia, yra tai mažutėlis apskritys arba kulka. At
minkime dabar, kodėl mėnulis sukasi aplink žeme, 
o tą atsiminę suprasime priežastis, kodėl lėmė tur 
keliauti aplink saulės, nes priežastys yra ežia vi- 
sai tos paezios, kaip ir sukimosi mėnulio aplink 
žemę. Atsimįkite teiposgi, kaip iszrodo kelias, 
kokiu bėga mėnulis aplink žeme ir kaip toksai 
suplotas ratas vadinasi; tokių pat kelių t. y. clip- 
sa keliauja iu žemė aplink

Idant te dar geriaus 
sziol kalbėjome ir apie ke 
antrinkime >viską trumpai 
rodosi, kad didelė gazinė, deganti kulka sukasi 
aplink savo aszį; tojė kulka— tai yra saulė, kuri, 
kaip rodosi, teiposgi svieto ruimuose keliauja apie 
nematome kokie ten žvaigždę, nes tas iszpuola 
isz tikrų isrokavimų. Didelėj tolumoj, nes 20.000 
000 mylių nuo tos didelės kulkos atsiranaa žemė, 
1J milijono kart mažesnė už saulę; žemė lygiai 
sukasi aplink savo aszį ir dar apart to eina prisza- 
kin aplink saulę, keliu pramintu elipsa, t. y. su
plotu ratu. Arti žemės, nes tik 50000 mylių nuo 
os, atsiranda mėnulis, 50 sy k mažesnis už žemę; 

mėnulis lygiai sukasi aplink savo aszį, o apart to, 
celiauja dar ir aplink žeme ir drauge jau su žeme 
bėga aplink saulę. Saulė turi savyje didelę pajie- 
gą, kurį nors tokioj didelėj tolumoj, bet įstengia 
dar priversti bėgti tokius didelius apskriezius 
taip žemė su mėnuliu ir kitus dangiszkus svietus 
vadinamus planetomis, sulyginant vienok su sau- 
ė žemė yra tai smulkmena, dulkė. Klystam to

dėl tikėdami, kad saulė tarnauja žemei, kad ji 
ties ja kasdieną užteka ij- nusileidžia, kad ji jai 
žibina; prieszingai, tai žemė yra saulės tarnu, ap- 
ink kurią turi nuolatai suktiesi. Saulė sukasi isz 
vakarų rytų link aplink savo aszį ir ant vieno to
jo apsisukimo reikalauja 26 dienų. Žemė aįtlieka 
dvigubą kelione: 1) aplink savo aszį isz vįikarų 

rytus ir atlieka tą į 24 valandas; 2) aplink sau- 
ę, teiposgi isz vakarų į rytus, ant ko reikalauja 
vienų metų. Mėnulis gi atlikti tur trigubą kelionę: 
\) aplink savo aszį, isz vakarų į rytus, ką atlieka 
į 27 dienas ir 8 valandas, teip, kad turi 
atai vieną ir tą patį szoną atkreiptą į 

aplink žemę. į tą patį laiką, teiposgi isz 
rytus; 3) drauge su žeme aplink saule, į 
nisę ir į tą patį laiką kaip ir žemė. Isz

saulę.
suprasti, apie ką iki 
toliaus kalbėsime, pa- 
dar sykį. Tegul mums

vien nuo- 
žeinę; 2) 
vakarų į 
tą paezią 
to mato - 

me, kad visada mažesnis gromulys sukasi aplink 
< idesnį ir visi isz vakarų rytų link ir apart to dar 
kiekvienas isz jų dar sukasi, teiposgi visada isz 
vakarų rytų link, aplink savo aszį. Apart tol dar 
reikia atminti, kad saulė, kaipo labai didelis^ di
desnis už žemę, apskritys yra dar gazinis, labai į- 
kaitęs; žemė gi, kaipo kur kas mažesnė, jau,se
niai atauszo ant savo Įiavirsziaus, liet viduriuose 
dar įkaitusi; mėnulis gi, kaipo dar ir už žemę/jna- 
žesnis, ankszcziaus atauszo su visu. Sunku buvo 
isz syk žmonėms suprasti, kad saulė ir žvaigždės 
nebėgioja aplink žemę, bet kad žemė sukasi aplink 
savo aszį ir per tai rodosi mums buk saulė ir žvaigž
dės bėga; teip lygiai sunku buvo suprasti, klid že
mė ne yra viduriu svieto (teip seiliaus žmonės ti
kėjo) ir kad žvaigždės ir saulė ne todėl yra, idant 
tarnauti žemei, bet prieszingai, kad žemė yra smul
ki dulkė, lyginant su anoms, kad ji todėl drauge 
su mėnuliu, kad ir kiti svietai, apie kuriuos toliaus 
pasakysime, turi bėgti aplink saule. Pirmiausei 
apie tą patėmijo ir žmonėms apreiszkė garsus kata- 
likiszkas kunįgus, Toruniaus kanaunįkas Mikalo
jus Kopernik, apie kurį jau pirmiaus kalbėjome. 
Taigi matome, kaip tai iszmintingas turėjo būti 
žmogus, kuris tą teisybę galėjo atrasti, nors viskas 
ant pirmo pazviIgio neteip rodėsi.

NUO KO PAEINA DALYS METŲ?
Daleiskime, kad ant 16 paveikslėlio, vietoj S 

yra saulė; suplotas ratas arba elipsa aprėžta aplink 
saulę, reiszkia kelią, kuriuom traukia žemė. Ap- 
skrieziai ant tos elipsos, prie kurių paniszyta litera 
Z, tai žemė, bėganti aplink saulę. Wasara atsiran
da žemė, paveikslan, vietoj Z’; rudenyj vietoj 
Z2, žiema vietoj Z3; o pavasaryj vietoj Ž4; bruk- 
sznis AB visuose 4 apskrieziuose yra nematoma že
mės aszis. Matote ant to paveikslėlio, kad žemės 
asais ne stovi tiesiog, bet visa da truputį prigulusi 
į szoną kelio, kuriuoini keliauja; kur tik žemė ne 
atsiranda, kokioje tik vietoje ji ne bus, aszis jos, 
kaip tai matote ant paveikslėlio, visada vienokiai 
prigulusi į vieną szoną. Kaip žinote, szonas žemės 
atkreiptas į saulę bus visada jos spindulių apszvie- 
tas, atbulas gi jos szonas bus tamsoje, szeszelyj. 
Jeigu žemė yra, paveikslan, vjetoj Z’, tai matote, 
kad sziaurinės aszies galas, arba polius yra visas 
saulės apszviestas, o užtatai pietinis atsiranda sze- 
szėlyj ir nors žemė sukasi aplink savo aszį, bet ta
sai nieko ne permaino ir jai besisukant visgi sziau- 
rinis polius bus apszviestas, pietinis gi užtatai 
atsiras szeszėlyj, nes aszis žemės savo sziauriniu ga
lu yra nukreipta į saulės szoną. Paimkite kokį nors 
apskritį, paveikslan obuolį ir nukreipkite jį vienų 
galų į žiburį ir sukite jį aplink aszį, o persitikrin
kite, kad galas į szviesą nukreiptas bus apszvies
tas, atbulas nuo szviesos bus visada szeszėlyj. 
Matote teiposgi isz paveikslėlio, kad saulės spin
duliai (paveikslan spindulys nuo S iki Z’) puola 
ant sziaurinio žemės puskulkio labiaus tiesiog, 
ne teip gulszcziai, kaip ant pietinio. Todėl ant 
sziaurinio žemės puskulkio bus szileziaus neng 
ant pietinio, nes kaip jau ' pirma kalbėjome, vi
sos vietos atsirandanezios tiesiog prįeszai puo- 
lančzius spindulius sugriebia jų daugiaus, neng 
vietos ant kurių jie gulszcziai puola. Pas pat 

isziaurinį poliu puola jau teisybė tie spinduliai gul- 
Iszcziai, todėl bus ten, kaip paprastai polių vietose, 

szalta, bet ant sziaurinio poliaus visgi bus szil- 
cziau, neng ant pietinio. Teip ilgai tas pasiliks.

Paweikslelis 16.
kol žemė bus isz tos pusės saulės, (3 mėnesius) 
ir tąsyk ant sziaurinio žemės puskulkio turime 
v ašarą, o ant pietinio žiemą. Mes gyvename ant 
sziaurinio puskulkib. Jeigu dabar daleisime, kad 
žemė keliaudama aplink saulę perėjo j kitą jos pu
sę (ant to reikalauja ji pusės mėtų laiko), teip, 
kad atsiras ji, kaip tai musų paveikslėlis rodo, 
vietoj Z3, tai vėl per 3 mėnesius, kol žemė bėga 
isz tos saulės pusės, bus sziaurinis žemės polius 
nuolatai szeszėlyj, o pietinis apszviestas; visas 
todėl pietinis žemės puskulkis daugiaus apturės 
saulės sziluinos spindulių, neng sziaurinis; per vi
są tą laiką ant musiszkio arba ant sziaurinio pus
kulkio bus žiema, o ant pietinio — vasara. Taigi 
nors žemė tąsyk yra truputį areziaus saulės (nes 
saulė ne pat viduryj elipsos, kuria keliauja žemė), 
musų pusėj bus žiema. Atsiradus žemei vietoj Z2, 
arba vietoj Z4, musų puskulkė gaus szildanezių 
saulės spindulių daugiaus, neng tai buvo žiema, 
bet visgi mažiaus, neng v:isara; abudu puskul- 
kiai gaus tą syk beveik lygų daugumą saulės spin
dulių. Bėgant žemei į vietą Z4, bus ant musų 
puskulkio 3 mėnesiai pavasario, o bėgant į vie
tą 7>2, turėsime rudenį.

KOKIU BUDU ISZ SAULES PASIDARĖ ŽEME, MENULIS 
IR PLANETOS?

Matėme jau, kad žemė buvo kitą kart didelė, 
daug didesnė neng dabar; ji susidėjo isz degan- 
czių gazų, teip kaip tai yra sziądien saulė ir kad 
paskui, iszpalengvo ausztant, ji turėjo tirsztėti; 
gazai persikeitė į skystimą, pasidarė skysta kul
ka. Matėme, kad .nuo jos. nuo ekvatoriaus vietų 
turėjo, jai besisukant smarkiai, nuplyszti žiedas, 
isz kurio paskui pasidarė mažas apskritys, bėgan
tis apie savo gimdytoją žemę, t. y. mėnulis. 
Jeigu dabar atkreipsime atydą, kad žemė* ir ki
to© planetos yra lyginant su saulia tuom saulei, 
kuom yra mėnulis žemei, t. y. kad žemė ir kitos 
planetos yra tai mažos kulkos bėganezios aplink 
didele. t? y. aplink saulę ir kad jos sukasi į tą pa- 
czią pusę į kokią sukasi ir saulė aplink sbvo aszį; 
jeigu toliaus atkreipsime savo atydą ant to, kad 
saulė ir dabar dar yra degantis, gazinis apskritys, 
kuris kitą kart turėjo būt dar daug didesnis, tai 
turime sutikti su tuom, kad jeigu mėnulis galėjo 
nuplyszti nuo žemės, tai teipjau visai, daug ank- 
szcziaus, turėjo nuplyszti ir žemė nuo saulės. 
Saulė turėjo būt daugel milijonų kart didesnė neng 
dabartinė: ta kulka turėjo užimti visą ruimą terp 
sziądiįeninės saulės ir žemės, ir buvo dar didės-., 
nė, ir per daug milijonų metų isz palengvo besi- 
raukdama ir stingdama susimažino iki dabartinio 
jos diduiųo. Ta kulka, besisukdama aplink savo 
aszį, kaip* ir kiekviena skysta arba gazinė kulka, 
turėlo susiploti savo poliuose ir iszsikėsti ties 
ekvatoriumi, pakol ant galo nuo saulės akvato- 
riaus, besisukant vis smarkyn, ne atsitolina nuo 
saulės vidurio szmotas, kurisai ant galo nuply-. 
szo paveiksle žiedo, bestsukanezio toliaus į tą 
paezią puse aplink saulę. Nuplyszus tam žiedui 
saulė priėmė iszsyk vėl paveikslą visai apvalaus 
apskriezio, bet per atplyszimą ano žiedo jis buvo 
jau mažesnis ir maži uosi jis toliaus dar labiaus, nes 
auszdamas jis turėjo rauktiesi ir tokiu budu atsi
tolino dar labiaus nuo ano nuplyszusio žiedo. 
Tuom syk žiedas tasai turėjo perplyszti ir pasi
dalinti į dalist kurios ant galo susirinko į vieną 
didelį apskritį ir padarė musų žemę, besisukanezią 
į tą paezią pusę į kurią sukosi pirma žiedas ir į 
kurią: sukasi ir saulė aplink savo aszį. Tokiu pat 
visai budu isz saulės pasidarė ir kiti dangiszki 
svietai vadinami planetomis (nuo graikiszko žo
džio reiszkenczio keleivį); tokiu pat buduį kaip 
žinome, žemė besisukdama aplink plojosi savo 
poliuose ir skėtėsi ties ekvatoriumi, pakol ant 
galo nuo ekvatoriaus ne nuplyszo žiedas isz kurio 
paskui pasidarė musų mėnulis. Tokiu pat budu 
pasidarė mėnuliai ir kitų daugiszkų svietų, prie 
kokių jie yra. Taigi ir žemė ir kitos planetos pa
sidarė isz vienos medegos, isz tos medegos yra ir 
mėnulis: buvo pirma viskas isz vieno prie saulės; 
jie yra tik dalinis saulės nuo jos nupJyszusiomis. 
Saulė tokiu budu yra motina visų planetų, mėnu
liai gi tai vaikai planetų.

K£ MES KALTI ESAME SAULEI?
Matėme, kad saulė pagimdė žemę ir verezia ją 

sau tarnauti, priverezia ją apie save suktiesi; sau
lė yra tėvu ir ponu žemės; bet tto neužtenka: 
viskas, kas tik ant žemės atsitinka, - paeina nuo 
saulės. VVisokios permainos, visokios pajiegos, 
kiekvienas darbas žemės paeina nuo saulės; sau
lė duoda mums szviesą ir szilumą, per jos prisi
dėjimą turime kaitra, lytus ir audras, per ją auga 
augmens ir gywuoja žmonės ir gyvuoliai, nuo jos 
paeina kiekvienas krutėjimas, darbas, didžiausi 
žmonių rankų darbai ir dapjas maszinų. Pamisli- 
kite tiktai, paveikslan, nuo ko paeina lytus? Pa
sakysite, kad lytus puola isz debesų, bet per ką 
pasidaro debesys? VVanduo isz jūrių, ažerų, prū
dų, upių, balų ir t. t. nuolatai isz palengvo ga
ruoja ir vandenio garai kyla augszD n, atszala ten 
labiaus, nes augsztai yra szalcziaus neng apaezioj, 
ir pasidaro debesys, isz kurių, gazai dar labiaus 
atszalę, sutirsztėje puola ant žemės paveiksle 
vandens laszų, padaro upelius kurie teka į upes, upė 
gi neszs| savo vandenis atgal į jūres, idant wel to
linus garuoti ir daryti debesis. Bet kodėl vanduo 
garuoja?

(Toliaus bus.)



Mitingai.
v Nedalioj, 19 Balandžio, 1 'va
landą po pietų, salėje L, Ažuko. 
Dr-tė Simano Daukanto” laikys 
sawo netikėtą susirinkimu, 
ant kurio wisus sąnarius 
užkvvieczia pribūti, nes po teatrui 
randasi svarbus reikalai ant ap- 
swarstymo. Teipogi yra užpra- 
szomi ir tie, kurie norėtų prisira- 
szytie prie draugystės.

J. Aleksandrawiczius

Ta paežiu nedėlią, tuojaus po su
mai, salėje L. Ažuko, bus mitin
gas ‘-Dr-ės Lietuwos Sūnų”, ant 
kurio wisi prakilnesni lietuwiai 
yra užpraszomi pribūti ir prisira- 
szyti prie draugystės, pakol į- 
stojimas dar pigus, nes toliau pa 
brangs. Pribukite wisi.

J. Nokwaisza, prez.

Tą paczią nedėlią, 4 valandą po 
pietų “Li.etuwiszkas politikiszkas 
y Susi'vienyjimas ’laikys sawo mitin

gą, ant kurio delegatai isz wisų 
priguli nczių prie Susivrienyjimo 
kliubų užkwiecziami yra pribūti.

P. Jonaitis prez.

— Subatoj, 18 Balandžio, 8 
walandą wakare, salėje John 
Gul czo, 682 W. 17-th st. Lietu- 

, wiszkas kliubas 9-tos vvardos lai
kys sawo mitingą, ant kurio yra 

t swarbus reikalai ant apswarsty- 
mo; užtai wisusaplinkiniuslietu- 
wius užpraszo pribūti.

J. Jaksztab, prez.

Melrose Park, III., 12 Baland. 
Dr-tė Sz. Juozapo laikė sawo 
prieszmetinį mitingą , ant kurio 
tapo iszrinkta nauja administraci
ja isz sekanczių ukėsų: Antanas 
Knistowtas prez.; Juoz. Maleckis 
vice-prez.; Juoz. Steponkewy- 
czius sekr. prot.; Nastor. Gird- 
wainis sekr. fin;. Tad. Prasczius 
kasier.; Ant. Stujkis ir Juoz. 
Kwedarawiczius apiekunais kasos; 
Czepauskis ir Szwajkauskis mar- 
szalkoms; Ant, Simonaitis sudžia.

Su guodone.
Dr-tė Sz. Juozapo.

Grand Opening*.
^Vincentas Szniauksztas ir Leo

nas Waitkewyczius atidarė naują 
lietuvviszką saliuną po nr. 4600 
Atlantic st., kerte 46-tos ui., ir 
antsubatosir nedėlios, 18 ir 19 
B įlandžio, rengia balių įkurtuvvių 
saliuno, ant kurio grajįs puiki 
muzika, bus szokiai ir kitos zabo- 
svos: užtai wisus užpraszo atsi
lankyti. Su guodone
W. Szniauksztas ir L. Waitke-

KYCZIV8.

Ant partlawimo gera buczer- 
nė, drauge su grosernia; geras 
biznis dėl lietu.wio,* nes aplink 
daugybė lietuwių gywena; randa 
pigi. Parduoda labai pigiai. Atsi
szaukite pas F. Majauską, 8737 
Commercial avė., So. Chicago 
III._____________(25—4)

Isz priežasties wažewimo in 
Europą parduodu už pusę prekės 
gerą mesinyczią (buczernę ir gro- 
sernę su arkliu, wežimu ir wisom$ 
prietaisoms. Turi būt parduotas 
szį mėnesį. Gera svietą dėl lietu
vio kalbanczio lenkiszkai, nes 
jau biznis yra nuo 6 metų isz 
dirbtas. Atsiszaukite prie iocninį- 
ko Konstantino (Jzapek, 4426 
Wood st., Chicago. (9—5)
Ant pardawimo 3 Pentru mū
rinis namas su lotu; ant pirmo 
pentro saliunas ir salė dėl balių, 
mitingų ir weselyjų, o ant antro 
ir treczio pentro talpinusi 6 f aini- 
bijos; arti tietuwiszkos irlenkisz- 
kos bažnyczių; gera wietadel wi- 
sokio biznio; pati randa atnesza 
$80.oo ant mėnesio. Atsiszaukite 
į redakciją Lietuwos, arba pas 
A. B. Chmielewskį, 771 W., 
21-st., Chicago, III. (9—4)

— Pirmas lietuwiszkas saliunas 
Chicagoje L. Ažuko, po nr. 3301 
Auburn ąve. ir kerte 33czios 
arti lietu vviszkos bažnyczios. 
Užlaiko tviska czystai ir puikei. 
VVisada szaltas alus, puikus li
keriai ir kvvepenti cigarai. Užlai
ko puikia salia dėl mitingų, wese- 
lijų ir kitokių zobowų. Jeigu isz 
kito miesto ativažiuoja lietuwiai. 
gali atsilankyt ir spakainiai per: 
nakwot, teipogi ir rodą gaut.
The Richin Bark Reuma*- 

tism.
Yra tai naujai isz- 

rasta gydykla nuo daugel ligų: kaipo tai: ap
saugoja dantį* nuo trupėjimo skaudėjimo ir pu
vimo smegenų, užlaiko juos visada baltais 
ir czystai* iki senatwei: geriausei gydo reu
matizmu, skaudėjimu strėnose, kauluose, per s ža
limą. putmeną, drugi, kaltumu ir uždegimu. Szita 
nauja gydykla yra pripažinta mokytu daktaru 
ir užtvirtinta per Amerikos valdžia. Kas da 
nepagijote isa augszczlau minėtu ligų, ataiszau- 
kite m mus o gausite patentuotas gydyklas.

Nuo dantų skaudėjimo 1 bonkute 25c, 3 bon- 
kutes už *1,00 perexpressę.

Nuo reumatizmo: 4 bonkos už *3.00.
The Richin Bark Medica.1 Co.

3132 Emerald avė. Chicago, III. 
t©—*)

Daktaras M. J. Stupnickis 
geriausei ir pigiausei gydo wiso 
kias ligas. Rodyjame wisiems 
lietuvviams sawo reikaluose krei
ptis pas jį, busite užgauedįti. 
Neturtingus lietuwius gydo už 
dyka kas panedėlis tarpe 9tos ir 
12tos adynos widurdienio. Adre
sas: 3121 Laurel st. Telefonas:
Yards 695

NAUJA LIETUVVISZKĄ
Grocerne ir Buczerne

Felikso Majausko,.
Užlaikė szviežiausia mėsa. kava, arbata, myl- 

tus. cukru. sardinka* ir visus kitokiu, valgomus 
daiktus. Tavorai azvieži ir czystai užlaikomi, o 
prekes pigesnes kaip visur.

ATEIK BROLI PAMATYTIS

Juozas Tamoszauskis atidarė 
naują lietuwiszka saliuną po nr. 
4435 Goodspeed st. ir ant suba- 
tos ir nedėlios. 18 ir 19 Balandžio 
rengia balių įkurtuvvių saliuno; 
grajįs puiki muzika, bus szokiai 
ir kitos zabowos, ant kurių wisus 
aplinkinius užpraszo atsilankyti.

Su guodone J. Tamaszauskis.

Pnjiesz kojiniai.
Pajieszkau sawo draugo Fran- 

ciszkaus Liesewicziaus. paeinan- 
czio isz Suwalkų gub., pawieto 
Seinų, gm. Szwentažerio, kaimo 
Treisu. Teiksis atsiszauktl 
adreso szito:

Frank Januszonįs 
422 Main st., New Britain Conn.

ant

Pajieszkau sawo brolių: Dona
to Malkewycziaus, ir Wladislowo 
Szwaranawycziaus; abu paeina isz 
kaimo Datiszkių, pawieto Pane- 
wežio, red. Kauno. Jie Patys ar 
kas kitas teiksis duot žinią 
adreso szito:

Andriejus Malkewyczius 
4556 S. Paulina st. Chicago, O 1

ant

III.

IR TO WISO PABANDYTIEl
8737 Commercial av., South Chicago.

Užmokėjo
St. Smailis )
I. Krivickas
A. Rutkauskas '
J. Mosteika 
St. tVasilis
A. Sakalauskas 
P Wenskus 
S. Žlievicze 
M. ZareWicze 
A.Biczius 
W. Kveselaitis 
Anton’Stepon 
J. Raczinskas 
J. Raczukaitis 
J. Baronas 
Chas. Smith

• W. Blumas 
M. Giedrikis 
W.- Rudzinskas 
A. Rinkevicziu s 
M. Žostet 
J. Doikus 
J. Wiszczulis 
J. F, Wabalas 
W. Szniauksztas

už ,,Lietu va”.
Piedmond 
Philadelphia 
Mahanoy City 
S. Chicago 
Fresno 
Broeklyn 
Horr
Du Bois 

i Ne v York 
Homestead 
Yonkers 
Turncrs Falls 
Waterbury• n
Pittsburgh 
Ford River 
Bayonne 
Hazen Ark, 

Scranton 
VVorcesterU
Angels Camp 
Chicago

1.00 
2.oo 
l.oo 
l.oo 
50c. 
2.oo 
2.oo- 
2,oo 
2.00 
2.oo 
2.oo 
2.oo 
l.oo 
2.oo 
50c. 
2.oo 
2.oo 
l.oo 
l.oo 
2.oo 
2,oo 
2.oo 
l.co 
l.oo 
2oo

Ant pardawimo duonkepi- 
nyczia (Bakery), su wisoms prie
taisoms, labai pigiail 112 W. Di- 
vision st. (18—4)

PIRMA LlETUVtlSZKA
BAŽNYCZIA ARKANSE.
Geriause vieta dėl farmeriu yra pawietas Prai- 

rie, valstej* Arkauso. Jau lenui apsipirko dau
gybe lietuviu ir apsizyiteuo lietu vi.zkan kuni
gas J. Balcewi<y.ius if pastate lietuwiszka ba- 
žnyteha. kurios ir paveiksią cze paduodame. Ta 
vieta.kur lietuviai apsigyveno. praminė

* “L I E T U W A”.
Wisi. kurie norite pirktu* genis fartna*. atsi’zau 

kitę m redakcija "Lietuvos" #54-33'd St., Chi- 
cago, III. arba ra*zyklt pas Juozą Butku, Box 
83. Hazen. Ark., arba iu kompanija

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

DYKAI! ~--k^
..ava krodebs ir len-

■ctsrs bu* prisiųsta kiek-
S12C *'enam ant pamatinio ir isz- 

esatninavojimo kas iszkirps 
ir prisius szita apgarsinima, 
su sawo pilnu vardu ir adre
su. Yra tat Tikras Ameriko- 
uiszkas Laikrodėlis, aukau

Tikrai* Anienkoniszkai* vi
duriais. gvarantuotas ant 20 
metu ir iszrodo kaip Tikro 
Aukso ka kaszsuoja *40 Ap
žiūrėk )y nuėjau ant aipreso 
ir jeigu inhtlim kad gana yra 
pigu, tai užmokėk *7,50 ir 
katztu* expreso Ir laikrodė
lis ta wo. jeigu ne tinka, tai 
nemokėk nieko. Gražus auk-

siu lenoiugely, kakitose krautuvėse mokėtum 
*3, gausi prie jo už dyka.

MUSU DOVANOS.

760 Unity Bldg, Chicago. III,

DVIII kausi szita *7.50 verta laikrodėly ir len- 
UI nnl ciugely, jeigu pirksi arba parduosi SZE- 
SZIS tokius. Ras zyk szendien, nes ta preke yra 
tik ant 60 c’ienui.

ROYAL MF’G CO.,

Paduodu dėl wisų žinios, kad 
mes užlaikome krautuwegeriausių 
siuwamųir drukawoj:imų maszinų, 
laikrodėlių, lenciugelių, auksinių 
žiedų, britwų ir kitokių daiktų. 
Siuwamų maszinų prekė: nuo $13
iki $30, o drukawojamų nuo $3. 
ir augszcziau. Mišką parduodame 
pigiau kaip kiti.

Vyrai! pas Ma
jausku važiuo

sim
Su juom pasiro- 

davotdm:
Ten gardaus A- 

laus iszgersim 
Ir daug pinigu 

ne pragersim.

s?

LIETUVVISZKAS SALIUNAS.
Kasparo Majausko.

3357 FiskSt. CHICAGO.

Kas prisius 25c. gaus peczetį 
su sawo wardu ir prawardia, kū
rėme teipgi bus plunksna ir ala- 
wėlis raszimui. Kas paduoda 
sawo adresą, tam iszsiuncziame 
wiską per expressą, o pinįgus ga
li užmokėti antexpreso. Adresas:

J. M. S. Package Co.
3251 Laurel st., Chicago, UI.

Dwiracziai. —
No I — $40,oo. 
No II — $30.00.

Nauji
No I — $70.oo.
N<i II — $60,oo. .

VVargonai.
No I — $65,oo.
No II — 955,oo.

Grajyjanczios dėžių tęs, 
užsukamos su rakeziu- 
ku. No I — $14,oo.

No II — $10,oo.
No III—$7,oo.

(Isz antrų rankų).
NoIII — $25,oo.
No IV — $20,oo.

GERIAUSE Siuvama maszina yra Lietuva, No I. Pre
kė tiktai $21,oo. Gwarantuota ant 10 metų.

dwi nieži ai.
No III — $50,oo.
No IV — $34.oo.

Žiūronai.
No I — $10,oo.
No II — $6.50.
No III — $4,50.

Naujausio gatunko laikrodėliai. Luksztai isz “Silver Nic? 
kel”, iszrodo kaip gryno sidabro, gražiausei iszmargyti. Su Ei- 
gino viduriais, tiktai $8,05, Jeigu netiks, sugražinsime pinįgus.

ADRESAWOKITE TEIP: KELPSCH, N0REIK0 & CO.
356 W. 12tli Street, CHICAGO, ILL.

CZEDYK PINIGU

BEN. ABOTT,
I

Sukcesorius
M. RUBIN’O.

Paduodu dėl žinios wisu. kad asz 
dabar užlaikau didžiausia krautuwia:

ARIELKU, WYNU ir L1KIERIU, 
po nr. 544 Blue Island Avė., kertė 18tos 

ir kad nuo 1-mosd. Kovo parduodu visus tuos 
gerymus po toki* pigi* preki*, kaip kad "vhole 
sale” sztoruose, per ka kiekvienas pirkdamas 
gerymus pas mane, užezedys sau nuo 25 iki 50c. 
ant dol. Nepainlrszkit numerio*

544 Blue Island Avė. kerte 18-tos ui.
CHICAGO, ----- ILLINOIS- 

(«-C)

GERIAUSIA UŽEIGA
dėl Lietnwin

— pas —

R. Susinana
61 Hudson Avė.
Brooklyn. N.Y.

Užlaikau szaltą alų, tikrą ru
ginę degtine ir cigarus isz pat 
Turkijos.

Jei tik czionai atkeliausi, pas 
Susmaną wiską gausi. (19-9)

"a. šilk a & co.
551-555 Blue Island Avė.

kerte 18-tos ir Loomis ui., CHICAGO.
Užlaiko didžiausią krautuwę

DRAPANŲ ir APAUTUW0
Didelis sztoras pilnai užverstas rietu- 

wems naujausių wasannių paltų, žiponų, 
kelnių, kepurių, skrybėlių, marszkinių, 
czewerykų, ir t. t., o prekės pigiausios 
kaip wisur. Prie to užlaiko wisokius 
kufarėlius, dėžiutias (vvalizas). Paran
kiu yra priįvažiuoti, nes streetkariai pri
eina isz wisų dalių miesto.

Lietuwys Kazimieras Ramanauskas, 
kurį cze ant fotografijos matote, yra kler
ku toje krautuvvėje ir lietuwiams, tenaij 

perkantiems, patarnauja isz szirdies. Parodo tikrus taworus ir
paduoda teisingas prekias, per ką kiekvvienas perkantis gali būt
tikru, kad gaus teisingą taworą ir nė ant wieno cento nebus ap
gautu.

— Geriause lietuwiszkai-lenki- 
szka Aptieka Juozo Leszczynsko, 

, po nr. 3315 Laurel st., kuri užlai
ko geriausias gydyklas czionyksz- 
czias ir. isz Europos ir teisingiau- 
sei iszpildo receptus, o prekes 
pigesnes kąip kitur. Aptiekoje 
randasi kasdien, no adynos 11 ry
to iki 2 po pietų D-ras M. F. 
Božyncz, o D ras M. P. Kosakaus- 
kas randasi Czetvvergais ir Nede- 
lioms no 10 iki 12 adyn. widui> 
dienio ir daktaras W. Statkewi- 
czius randasi kožname laike. Ant 
pareikalawimo gali paszauktie ią 
aptieka per telefoną kiekwiena 
daktara, koky kas nori ir kožnoje 
walandoje. Teipogi ant pareikala- 
wimo iszsiunczeme ywairias gy- 
diklas wisur, atsakome laiszkus 
yvvairiose kalbose ir gydome ly
gas per laiszkus.

Telefonas Yard 709

Nnri’nfic ParsiKabendinti sau 
01 IIIUS Lenkiszku Kningu 

visokios intalpos, kaip antai: isto- 
riszku, moksliuku,p&sakisaku, dai
nų, dainų su gaidomis, gyvenimu 

* szventuju, maldakningiu, giesmių 
su gaidomis, kningu ant pasilinks
minimo, tegul praszo

Kningu Katalioga, , 
kreipdamasi in GERIAUSIA

LENKISZKA 
KNINGYNA AMERIKOJ, 
Wi. Dyniewicziaus,

532 Noble St., Chicago III.

HILLE’S FOTOGRAFAS,
3452 S. Halsted ui.

Nujtma puikias Fotografijas, už tuziną tiktai

$2.00
ADtveaelia ir kitokiu reikalu nujima Foto.i 

fijas kopuikiausei.

Ant pardawiino iniirinis 2 
pentrų ir su basmentu namas, 
turintis 11 ruimų; teipogi užpa
kalyje medinis namas ir twartas. 
$25 atnesza randos ant mėnesio 
Wertas yra $4.000, o parsiduoda 
už $2.900. Atsiszaukite prie loc- 
ninįko, 3220 Auburn avė., antras 
namas nuo lietuvviszkos bažny
czios. « ‘ (2—5)

Dras. M. Meyerowitz,
specijalitzkas gyditojas

Gerklės ir Krutinės.
Pabaigė mokslu daktaryttos Roaijoje ir tenai 

per keli* metu* gydė ligoniu* *u geriausia pa*e- 
kmia Dabar jan keletas metu kaip praktikuoje 
Chicagoje Ir gydime ligoniu tur geriau*y pasi- 
•ekima.

Ofisas ir gyvenimas

17? Chicago.kerte Jefferson 8t. ”
( nuo 8 iki 12 ryto

Adyno* Ofiso: ir nuo 4 iki 6 po pietų.
( Nedelioms nuo 1—3 po pietų 

Telefonas: Main 4838,

E. ZAN1EW8K1S.
476 W. 12th. st. . Chicago.
Lietuwiszkas kriauezius.

Užlaiko puikiausią kriaucziszką 
Sztorą ir geriausei padirba wiso- 
kius wyriszkus drabužius: siutas 
kialnes, bruslotus ir tt. Siuwa 
drapanas kuo greieziausei, isz ge
riausių gelumbių, ir už pigesnę 
preke kaip perkant gatawas. Tei
pogi taiso ir czystyja ^visokius 
drabužius. Darbą atlieka gerai, 
gražiai, greitai ir pigiai.

MAI DRZEMALA,
— LENKISZKAS —

Adwokatas,
praktikawoja wisuose suduose, 

iszpildo sawo dalikus teisinga ir 
gerai.

Rodijame wisiems lietuwnikams 
eitie pas Drzemala gerausi apgi- 

neja prowu.
Ofisas: 23 Metropolitan block.

163 Randolph St.
Giweuimas 1256 N. Halsted St.

Telf. N. 4923

Geriausias Kelias
dėl pasažieriu isz

Lietuvos, Lenkijos, Rossijos
ir atgal per nauja garlaiwinia linija

BALTIC LINE.
Nauji, gražus, plieniniai garlaiviai su visom* naujausiom* prietaisoms plaukia tarp

STETINO IR NEW YORKO.
Szio* linijos garlaiviai plaukia isz Stetino in mana* nanjuomju kanalo, kury Prusu valdži* 

isz bud avojo kasztu 107 milijonu marku. Stetina* yra Lietuviam* areziausiu portu ir kasztuoja 
per Prusu* tik pusią, ka iu Hamburgą arba Brema. Szita nauja linija turi sawoofisus Stetine 
Eydtkunuose, Bajorine, Prostkav.-, Ill*we, Ottloschine, Tilžėje ir Klaipėdoje. Yra tai

Geriause Linija dėl Lietuwiu
kaliaujanezia in Amerika. ne« pribuvia in Tilžia bu* paimti per szio* paežio* linijos agentus, ap
žiūrėti tikietai* ir palodyti ant trūkio, be jokio klapato Kas 'ori -<itr*-kti«» -*\wo giminaiezius 
in Amerika, arba kas norite važiuotie in Europa, pameiriKitep«r *z.» naui* ‘buitie’’ linija, o ne- 
sigraudysit. Laivakortias galite gautie teip pigiai, kaip ant kitu pigiausiu linijų.

Generalna agenta Baltic Linijos, HausA Linijos etc. •

THE0. PHILIPP,
147 E. Washington St. arti La Šalie. CHICAGO.

Dirba, taiso ir parduoda: 
LAIKRODŽIUS, LAIKKODELIUS 
Lenciūgėlius, Žiedus, Špilkas, auskarus 

ir teip toliau.
Kas nori gali gaut puikių “Gold Fielled”, 14-ko] 

Karatų, ant 15 akmenų, su • tikrais Ėlgino wi- 
widuriais laikrodėlį nuo $17 iki $20 ant iszmokes- 
cziu, mokėdamas tik po wieną doliery ant nedė- 
ios.

Kas tik ko reikalaujete ateikite pas mane, o
pirksite viską pigiau kaip kitur.

Ben. Hatowskis.
527 S. Ganai kerte Jndd, Chicago, III.

Ziegorelaczistyimas 50c. Sprendzyna 50c. Styklas ir skazupkos l(k 
Szlubinej ziedaj 56 ir 72 prabos nog $3 iki $6. Sidabrini 

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